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METAI-VOL. III. No. 115 

VOKIEČIAI APVALDO 
RUSUĄ 

i — — 11 II i 

Bolševikai kovoja su anarchis
tais Maskvoje 

VOKIEČIU ATAKOS ATMUŠAMOS VAKARU 
FRONTE 

VOKIEČIAI BRIAUJASI i PRASIDĖJO ARTILERIJOS 

MAIŠTAI AUSTRIJOS KA
RĖS LAIVYNE. 

RUSIJOS GILUMON. 

Bolševikams turbūt prisieis 
kraustyties ir iš Maskvos. 

MŪŠIAI CHAMPAGNE. 

Dideli Anglijos nuostoliai per 
vieną savaitę. 

Maskva, geg. 15. — Vokie
čiams paėmus Rostovą ties 
Donu, jų kontrolėn patenka 
visas Kaukazas, Doneco lygu-
mii javų apskritis, anglių, ge
ležies ir aliejaus laukai. 

Šiandie šiaurinė Rusija jau 
atkirsta nuo Kaukazo, išėmus 
vieną geležinkelį, einantį per 
Carieiną. Bet ir tam geležinke
liui vokiečiai grūmoja. 

Kuomet vokiečiams teko Se
vastopolis, kuomet jie panai
kino ukrainų radą ir tenai į-
steigė savo priežiūroje burž-
uazinę radą ir kuomet naga- Paryžius, geg. 15.—Vakar 
liau jie paėmė Rostovą ties oficijaliai pranešta apie pra-

LONDONAS, geg. 15.— 
Morlancourt linijoje per vieną 
fronto mylią vakar vokiečiai 
buvo stoję atakon prieš an
glus. Vienoje vietoje vokie
čiams pasisekė pasistumti pir
myn. 

Bet paskui prarastą pozici
ją australai atsiėmė. Kitose 
vietose vokiečiai. taippat at
mušti. 

Anot fieldmaršalo Haig ra
porto, vokiečiai panešė milži
niškus nuostolius. 

Donu, rusams jau pasidarė 
ankšta ir pačioj šiaurinėj Ru
sijoje. 

sidėjusį baisu artilerijos mū
šį Champagne apskrityj, va
karų fronte. Pikardijoje įvyk-

Kuomet vokiečiai nepaliaus | sta tik priešakinių sargybų 
susirėmimai. briovęsis į centralę Rusiją, 

bolševikams prisieis iš ten j 
kraustyties. Jie turės dumti į Londonas, geg. 15.—Užpra-
kur i Jekaterinburgą.^ į eitą naktį vokiečių artilerija 

Už keliu savaičių Petrogra- smarkiai veikė Somme ir Acre 
do ir Maskvos likimas bus ži- f Gontuose, anot fieldmaršalo 
nomas. Bolševikai vokiečiams ! Hft,& raporto, 
pasižadėjo duoti karės atlygi 
nimą. Bet nėra kas duoti. To
dėl vokiečiai ir briaujasi Ru
sijon ir tuojaus gal užims dar 
Maskvą ir kitus didesnius 
miestus. 

Londonas, geg. 15.—Vakar 
pasibaigusia savaite Anglijos 
nuostoliai kareiviuose yra 41,-
612. Tame skaitliuje užmuštų 

| arba mirusių nuo žaizdų ofi-
Oal dabar bolševikai ir su- j c i e W 501> kareivių 5,065; su

pras baisias pasekmes, paki- i ž e i s t n i r prapuolusių: oficie-
lusias iš jų sėbravimosi su 
vokiečiais. Bet ką tas gelbės? 
Rusija, žinoma didžiulė Ru 
sija, palieka vokiečių provin
cija, nes pereina jų kontrolėn. 

MUŠASI SU ANARCHIS 
TAIS. 

rių 2,123 irkareivių 33,923. 

Londonas, geg. 15.—Teuto
nai vis dar nemigaivoja, ar 
jiems stoti naujon ofensyvon, 
ar paliauti grumties be Jokių 
pasekmių. Trečia savaitė pra
sidėjo, kaip teutonai pertrau
kė nelaimingą savo ofensyvą 

Londonas, geg. 15. Iš | ir Kgšiol negali nuspręsti, kas 
Maskvos pranešama, kad te- toliaus jiems veikti. Gi talki
nai pakilusi civilė karė tarp ninkai jų pakilimo laukia, 
bolševiku ir anarchistų. Bol- Talkininkų armijos taip sus-
ševikų kariuomenė geg. 11 d. tatytos ir taip paruoštos, kad 

jų negalės išjudinti nei Hin-
denburgas, nei kas kitas. 

Išilgai viso vakarų fronto 
vienur-kitur pakeliami labai 
smarkus artilerijos veikimai. 
Vietomis talkininkai atlieka 
pasekmingąsias lokales ata
kas. Kitur įvyksta patrolių su 
sirėmimai. Tai ir viskas. T^aip 
tęsiasi trečia savaitė. Didesni 
užpuolimai nepradedami, in-
fanterijos divizijos nesiunčia-
mos atakosna. 

Talkininkų lakūnai pastaro
mis dienomis pradėjo smar
kiai veikti. Jie skraido ant vo-
kiečių pozicijų ir užpakalinių 

Londonas, geg. 15.—Times 
korespondentas, esantis pri
skirtas prie Italijos kariuo
menės, retkarčiais praneša la
bai indomias žinias apie prie
šininkų pasilaikymą. Pasta
ruoju kartu* jis praneša apie 
maištus Austrijos karės lai-
vvne. 

Didžiausias austrų laivyne 
maištas • buvo įvykęs praeito 
vasario mėnesyj. Apie tai vos 
tik dabar apturėta maišto 
smulkmenos. 

Maištas prasidėjo uostei Po
lą. Bet ' tuo pačiu laiku juri
ninkų maištas ištiko ir uoste 
Cattaro. Apsireiškimai liudija, 
kad abudu maištu pakilo iš 
suokalbio. 

Polą uoste maištas prasidė
jo pirmiausia sustreikavus 
uosto darbininkams. Kiek pa
laukus streikas palietė ir lai
vų įgulas. Jurininkai atsisa
kė klausyti oficierių ir aplei
do laivus. / 
Vyriausybė pabūgo maišti

ninkų. 

Kadangi oficieriai negalėjo 
jurininkų suvaldyti, gi vy
riausybė prisibijojo prieš 
maištininkus pavartoti spėką, 
nes tas galėjo maištą dar lab-
jaus praplėsti ir sunaikinti 
patį uostą, gražumu imta de-
rėties su maištininkais. De-
rybos tęsėsi visą savaitę. 

tiesiog neteko sąmonės. Pas
kui nei nežinojo kas atsakyti 
maištininkams į jų reikalavi
mus. Pagaliau vyriausybė 
pradėjo maištininkams nuo-
larikiauti, tai paskui vėl grū
moti. 

Ant galrf Austrijos sosti
nėje Viennoje sušaukta karės 
tarybos posėdis. Nutarta prieš 
maištininkus pasiųsti ištiki
muosius laivus. Šitų laivų ko
mendantu nuskirta jurininkų 
mvlimasai admirolas. 

Vyriausybė nusileido. 
Kuomet šitie laivai nuplau

kė į Cattaro apylinkes, rovdė-
si, kad ir šitų laivų jurininkai 
ims ir pakils prieš vyriausy
bę. Tečiau tas visgi neįvyko. 
Admirolas pradėjo vesti dery
bas su maištininkais. Paga-

0 j, 

liaus admirolas raštu davė 
maištininkams pažadėjimą, jų 
nepersekioti, nepatraukti ka"-
rės teisman, ar kitokiuo ko-
kiuo būdu nebausti. Be to pa
žadėjo išpildyti dar ir kitus 
jų reikalavimus. 

Tuomet maištininkai nu
traukė žemyn nuo stiebų rau
donas skaras ir sutiko toles-
niai tarnauti po Austrijos vė
liava. ; ,vfgg 

Taip pasibaigė Austrijos 
karės laivyno maištas, kurs 
tęsėsi aštuonias dienas. 

* 

;evikų 
apsupo anarchistų stovyklą ir 
ėmė 'šaudyti į paskleistą ant 
busto juodą vėliavą. 

Anarchistai atsakė su gra
natomis ir kulkasvaidžiais. 

— Washington, geg. 15. — 
Suv. Valstijų laivų gaminimo 

_tarybos priežiūroje jau paga
minta 159 laivai, suvirs mili
jono tonų intilpimo. 

— Amsterdam, geg. 15 .— 
Sulig padarytos taikos sutar
ties, Rumunija centralėms 

• valstybėms turės kas metai 
pristatyti didžiumą savo viso

kių javų. 

Kadangi maištininkai ne
norėjo pasiduoti, vyriausybė 
buvo priversta išpildyti visus 
jų reikalavimus. 

Baisiau buvo Cattaroj. 
• 

Kur-kas aršiau buvo uoste 
Cattaro. Tenai ant karės lai
vų išskleista raudonos vėlia
vos. Vokiečiai ir ungarai, at
sirandantieji tarpe pakilusių 
laivų įgulų, nieko negalėjo 
daryti. Oi kuomet mėgino 
maištininkus sukontroliuoti, 
prieš juos atsiliepė kulkas-
vaidžiai, kiti į kitus laivai 
pradėjo šaudyti, žiūrint į tai, 
kiek kur radosi daugiau išti
kimų vyriausybei jurininkų. 

* 

Jurininkai užėmė uostą. 
Per tris dienas ten siautė 

kova. Daug žuvo jurininkų 
ir oficierių. Antgalo maišti-
ninkai jurininkai įveikė išti
kimuosius vyriausybei juri
ninkus ir užėmė visą uostą. 

Užėmę uostą, maištininkai 
iš savo tarpo išrinko komite
tą ir šis paėmė savo rankosna 
visus valdymo reikalus. 

Šis komitetas pirmiausia 
suareštavo visus oficierius, 
taippat admirolą. Juos visus 
uždarė laivų kalėjimuose. Pas
kui komitetas bevieliu telegra
fu pranešė vyriausybei, ko
kius jurininkai stato reikala
vimus. , Į* 

Vyriausybė nežinojįo kas 
veikti. 

Vyriausybė sužinojusi apie 
pakilusį maištą uoste Cat?aro, 

tingas bombas. Naikina gele
žinkelius, tiltus, stovyklas ir 
sandelius. * 

Vokiečiai neperdaugiausia 
lakūnų veikimui priešinasi. 
Neturi užtektinai ore pajėgų, 

lAUSTRUA-UNGARIJA PA 

negali tinkamai apsisaugoti 
jų linijų ir ten svaido pragaiš-nuo užpuldinėjimų. 

SIDAVĖ VOKIETIJAI. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tuo tikslu įvyko valdovų 
konferencija. 

Londonas, geg. 15.—Austri-
ja-Ungarija pilnai atsidavė 
Vokietijos globon ir kontro
lėn. Tai įvyko suvažiavus, 
abiejų šalių valdovam konfe-
rencijon. Konferencija įvyko 
vyriausioj vokiečių, karės sto
vykloj. 

Anot valdiškojo pranešimo 
iš Berlyno, be imperatoriaus 
Karolio ir vokiečių ^aizerio 
konferencijoje dalyvavo dar 
iš austrų pusės: užsienių rei
kalų ministeris Burian, field-
maršalas gen. von Arz ir prin
cas Hohenlohe, Austrijos am
basadorius Berlyne; iš vokie
čių pusės: kanclieris von Hert 
ling, fieldmaršalas von Hin-
denburg, gen. von Ludendorf P, 
užsienių reikalų ministeris 
Kuehlmann ir Vokietijos am
basadorius Viennoje, grafas 
von "\lfedel. 

Anot valdiškojo pranešimo, 
visuose reikaluose įvyko pilna 
sutikmė. 

Toliaus pranešime sakoma: 
" Įvyko labai širdinga dis

kusija ir pamatiniai apkal
bėta visi svarbesnieji reikalai, 
kaip politikiniai, taip ekono
miniai ir militariniai, kurie 
palyti abi šalis kaip šiandie, 
taip ir ateityje. Visuose tuose 
reikaluose įvyko pilna sutik
mė. Ne tiktai pagilinta, bet 
dar labjaus praplatinta abie
jų šalių draugiškas sugyveni-

MAIŠTAI VOKIEČIŲ KA 
RIUOMENĖJE. 

Kareiviai atsisako kariauti. 

Paryžius, geg. 15.—Apturi
mos žinios, kad vokiečių ka
riuomenėje vis dažniau ima 
atsikartoti kareivių maištai. 
Tomis žiniomis talkininkai, 
suprantamas daiktas, labai 
indomauja. Spėjama, kad vo
kiečius nuo tolesnės ofensyvos 
sulaiko pačių kareivių nepa
sitenkinimas, maištai. Karei
viai juk mato baisius savo ei
lėse nuostolius. Ir vis tas da
roma be pageidaujamų pasek
mių. Jie mato, kad jų vadams 
nesiseka įveikti talkininkus. 
Bet jie juos siunčia skerdy-
nėsna, nes to nori kaizerio ir 
militaristų reikalai. Todėl ima 
murmėti ir nerimauti prieš 
savo vadus, kuriems kareiviVi 
gyvybė yra visai pigi. 

Verčiau patekti kalėjiman. 

Iš Hague pranešama, kad 
maištai tarp vokiečių karei
vių apsireiškia ne tiktai karės 
lauke, bet ir namie, kuomet 
vyriausybė pastaruosius šau
kia karės laukan. Šitie karei
viai imasi visokių priemonių, 
bi tik išnaujo nepatekti karės 
laukan. Net griebiasi viso
kiausių piktadaringų darbų, 
kad išvengti * kareiviavimo, 

KAIZERIS IR LIETUVOS "NE-
/ PRIGULMYBE" 

TEUTONAI UŽKRAUNA 
ANT LIETUVOS KARĖS. 

SUNKENYBES. 

Girdi, tas reikalinga už Lietu
vos paliuosavimą. 

AMSTERDAM, geg. 15.— 
Vokietijos kaizeris paskelbė 
proklemaciją, kuriąja suteikia 
Lietuvai * * neprigulmybę''. 
Bet už tą "paliuosavimą" ir 
' 'neprigulmybę'' kaizeris ant-
meta Lietuvai šios karės sun
kenybes, kuriomis turi bend
rai dalinties su Vokietija. Sa
ko, kad "neprigulmingoji Lie 
tu va turi but sujungta su Vo
kietijos imperija visais reika
lais. 

Oalų-gale kaizeris išstenėjo 
pažadėtą Lietuvai neprigul
mybę. Bet toji neprigulmybė 
yra "neprigulmybė", kuri 
reiškia baisiausią Lietuvos 
baudžiavą teutonų junge. Ne 
tokios "neprigulmybės" lie
tuvių tauta pageidavo ir pa
geidauja. Šita "neprigulmy
b ė " reiškia tautai ir šaliai 
pragaištį. Gi lietuvių, tauta, 

kad nepapulti pulkan. Verčiau 1 kaip ir visos kitos tatitos, no-
kentėti kalėjime, kaip vilkti 
neapsakomus varfcflSr karės 
fronte. 

Sužeistieji slepiami. 

Vftkiečių vyriausybė bijosi 
abelno gyventojų sukilimo. 
Bijosi, kad gyventojai nesu
žinotų baisių nuostolių, kokius 
jų kareiviai panešė karės 
fronte paskutinių ofensyvų 
metu. Sužeistieji nuo žmonių 
slepiami. Tikrasis užmuštų ir 
sužeistų skaitlius nepaduoda
mas. Didžiuma sužeistųjų gy
doma Belgijoje. Tik lengviau 
sužeistieji gabenami" Vokieti
jon. 

Neregius šunes vedžioja. 

Šiandie vokiečių miestų gat
vėse mažai matosi luišų ka
reivių. Yra daugelis neregių, 
kuriuos vedžioja šunes. 

Vokiečių vyriausybė slepia 
prieš savo gyventojus visa 
tai, kas tik paslėpti yra gali
ma. 

ri ne tik gyvuoti, bet ir lais
vai vystyties, savitai Tvaftly-
ties. 

Kaizerio paskelbtą "nepri
gulmybė", tai paprasta vokie
čių militaristų komedija. Ji^ 

perdaug turi tų "neprigulmy-
bių". Nežino net kur jas pa
dėti. Visas pamuštas tautas 
tomis "malonėmis" apdalina. 

Pirmiausia kaizeris juk da
vė "neprigulmybę" rusų Len
kijai. Pasirodė, kad toji "ne
prigulmybė" tai paprastas te
utonų jungas. 

Paskui kaizeris "neprigul
mybę" apteikė Suomiją, gal 
dar Kuršą ir kitas nupirktas 
nuo rusų bolševikų tautas. 

Pagaliaus štai davė "nepri
gulmybę" ir Lietuvai. Tegu 
kaizeris nesidžiaugia.- Lietu
vių tauta nepriims tos "malo
nės". Gal kam kitam toji 
"malonė" ir maloninga, bet 
ne lietuviams. Lietuvių tauta 
pasitiki talkininkais. Stovi jų 
pusėje. (. 

Amerikos lietuviai išeiviai, 
k#rių bus arti milijono, yra 
pilnai ištikimi Suv. Valsti
joms. Šitas visa savo širdim ir 
darbais paremia. Nes šios ša
lies reikalų geras stovis ir 
karės laimėjimas yra podraug 
ir Lietuvai laisvės laimėji
mas. 

Todėl kaizerio duota "ne
prigulmybę" gali pasidžiaug
ti tik lietuvių tautos prieši
ninkai. 

Lietuva gaus tikrą nepri
gulmybę, kuomet Vokietija 
bus sutraškinta. 

SUOMIJA SUSILAUKĖ 
NUOSAVIOS VĖLIAVOS. 

Tai įvyko praėjus 110 metų. 

ČEKAI REIKALAUJA NE
PRIGULMYBĖS SAVO 

ŠALIAI. 

Gelsingforsas, geg. 15.—A-
ną dieną ant Sveaborgo tvir
tovės mūrų praėjus 110 metų 
išnaujo išskleista Suomijos 
vėliava vietoje rusų vėliavos. 
Sveaborgo tvirtovė stovi G ei
si ngforso užlajoj. 

Su tuomi pakeista ir tvir
tovės vardas. Pavadinta Huo-
menlinn, arba "Suomijos tvir
tovė". Vėliavos išskleidimą* 
įvyko labai iškilmingai. 

Paskalos, buk Suomija pa
dariusi -diplomatinius santi-
kius su Rusija, nepatvirtina
mos. 

Besijoję, persekioja ir žudo 
šalies gyventojus, konfiskuo
ja jų mantą ir visur sukelia 
anarchiją. 

Kadangi Mongolijos provin
cija priklauso Kinijai, todol 
pastarosios vyriausybė taria
si prieš bolševikus pasiųsti 
stiprią bausminę ekspediciją. 

NEBŪTOS MAISTO KAINOS 
RUSIJOJE. 

Tu© tikslu jie paskelbė 
dekleraciją. 

mas. >> 

Lombardu ir senų daiktų 
krautuvių savininkams miesto 
taryba padidino mokestį už 
licencijas. Pirmiau buvo mo
kama per metus 300 dol. Gi 
dabar 1,000* dol. 

VVashington, geg. 15,—Dip
lomatinėse depešost! iš Gene-
vos pranešama, kad Austrijos 
parlamento čekai atstovai pas
kelbė dekleraciją. Joje pir
miausia protestuojama prieš 
buvusį Austrijos užsienių rei
kalų ministerj grafą Černiną 
už užsipuldinėjimą prieš če
kus, paskui reikalaujama Če
kijai pilnos neprigulmybės. 

Nieko nepranešama, kokias 
pasekmes turėjo ta dekleraci-

BOLŠEVIKAI ISIBRIOVĖ 
MONGOLIJON. 

Londonas, geg: 15.—Bolše
vikų kariuomenė žemiau Ir-
kucko perėjo Mongolijos ru-
bežių ir toji šalin įsibriovė per 
175 mylias, anot pranešimo 
Daily Mali korespondento iš 
bal. 11 d. 

Tenai bolševikai, kaip ir 

St. Louis, Mo., geg. 15.—Čia 
parkeliavo iš Rusijos ameri
koniškos ambasados vienas 
narvs, Charles D. Todebush. 

J is pasakoja, kad maisto 
kainos Rusijoje tiesiog nebū
tos ir negirdėtos. Už miltų 
bačką mokama $65; už porą 
avalinių $40; už drabužių siu
tą $150. 

Sako, kad toji brangenybė 
esanti del {=ndemoralizuotos 
trąnsportacijos ir betvarkės 
visoj šalyj. 

ORAS. 

Cįicago ir apylinkės.— 
Šiandie gražus oras; maža at
maina temperatūroje. 

— Pekinas, geg. 15.—Kini
jos vyriausybė visus centrai i ų 
šalių pavaldinius deportuoja 

į Australiją. 

ŠITA SAVAITE YRA KARĖS ŽENKLELIŲ PARDA
VINĖJIMO SAVAITĖ 

- # • * • -

Pirkite kares ženklelius! 
Prisidėkite prie karės laimėjimo! 
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Ketvirtadienis, geg. 16 d., šv. Bonifaco. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
BOLŠEVIKŲ DARBAI. 

Parėjo žinių, kad rusų bol
ševikai socijalistai, padaryda
mi su vokiečiais taikos sutar
tį, be viešosios sutarties dar 
yra padarę ir slaptas sutartis. 
Iš Šveicarijos štai pranešta, 
kad bolševikai sulig slaptos 
sutarties rusų Lenkiją pavedę 
kaizeriui ir dar pasižadėję ge-
neraliam taikos kongrese pa
remti vokiečių reikalus rusų 
Lenkijos klausime. 

Jei bolševikai taip yra pa
darę su rusų Lenkija, be jo
kios abejonės, jie tą patį yra 
atlįkę ir su Lietuva. 

Reiškia, kad rusų bolševi
kai socijalistai pilnai tarnau
ja vokiečių kaizerio reikalams. 
Viešai jie trukšmauja prieš 
Vokietijos imperijalizmą. Bet 
paslapčiomis tą imperijalizmą 
remia. 

Kas gali užginčyti, jei bol
ševikai nebuvo susitarę su vo
kiečiais prieš taikos padary
mą prisidengti nuo pasaulio 
nepaprastais vokiečių žygiais. 
Kaip su bolševikų žinia ir su
tikimu vokiečiai užėmė Esto-
niją ir Livoniją, taip bolševi
kai su vokiečių žinia apleido 
Petrogradą. 

Tik atsiminkime žydelio 
Trockio " t r iksus . " Jis pasi
rodė neva nepatenkintas pa
daryta taika. Išsikrausčius 
bolševikams iš Petrogrado 
Maskvon, Trockis pasiliko 
Petrograde. Buvo paskelbta, 
kad jis išstojęs iš Lenino ka
bineto. 

Kiek palaukus parėjo žinia, 
kad Trockis ne tik atsidūrė 
Maskvon, bet dar ten pasiskel
bė karės ministeriu. 

Tokie socijaiistų darbai 
daug ką mums papasakoja. 
Gi mūsiškiai niekšai cicilikai 
šaukia, kad "kl ier ikalai" no
ri Lietuvą parduoti kaizeriui. 
Tasai jų šauksmas yra tai 
purvini jų darbai. Bolševikai 
socijalistai pardavė Lietuvą 
kaizeriui, gi čia jie staugia da
bar apie "klierikalų" parsi
davimą. 

Taip feali elgties tik nedo-
riausieji žmonės. 

Raudonojo Kryžiaus viršinin
kai tvirtina, kad Cliicagoje 
bus galima surinkti kur-kas 
daugiau. 

Raudonojo Kryžiaus karės 
taryba tomis dienomis tele
grama pranešė visoms divizi
joms, kad su geg. 20 d. imtų
si darbo. Minimalė visai šaliai 
kontribucija nuskirta — $100,-
000,000. Bet gyventojai, be 
abejonės, tam patrijotiniam 
tikslui nesigailės aukų ir su
dės daugiau. 

Visuose miestuose dabar 
organizuojami specijaliai dar
bininkų ir darbiniskių būriai, 
kurie pardavinės Raudonojo 
Kryžiaus guzikėlius. 

_ * . 

kitame reikalaujame iš poka
rinio kongreso, kad Lietuvai 
po karės butų suteikta visiška 
neprigulmybė. Po abiejų do
kumentų reikės surinkti šim
tai tūkstančių parašų. ' 

Štai ir butų reikalas, kad 
visose mūsų kolonijose grei
tai susidarytų komisijos atli
kimui abiejų viršui paminėtų 
reikalų. Tos komisijos turėtų 
pasirūpinti pritraukti prie to 
darbo visas mūsų draugijas. 

SMAGUS APSIREIŠKIMAS. 

4 D. LIEPOS M. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KAMPANIJA. 

Pd laimingai pravestos tre
čiosios Jaisvės paskolos kam
panijos, šalies gyventojai ga
minasi naujon kampanijon. 
Šiuo kartu Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus dr-jos reikalais. 
Kampanija visoj šalyj prasi
dės gegužės 20 d. ir prasitęs 
tki vieną savaitę. Tuo laiku 
norima surinkti mažiausiai 
100 milijonų dol. 

Minimalė dalis, paskirta 
centralei divizijai, kurion pri
klauso valstijos—Ulinois, Wis-
consin, Iowa, Michigan ir Ne-
braska, yra 15 milijonų dol. 
Tik vienas miestas Chicago 
turi suaukoti 6 milijonus. Bet 

Vakar išspausdinome " Drau
ge' ' pranešimą iš Washingto-
no (Lietuviškojo Skyriaus 
Viešosios Informacijos komi
teto), kad 4 d. liepos mėnesio 
yra skiriama, kaipo ateivių 
diena — parodymui Suv. Val
stijoms lojališkumo ir ištiki
mybės jausmų. 

Kaip kitos čia apsigyvenu
sios tautos, taip ir lietuviai in-
teikė prezidentui Wilsonui 
prašymą, kad tą 4 d. liepos 
paskirtų viršiau minėtam tik
slui. 

Sumanymas apvaikščioti 4 
d. liepos, kaipo ištikimybės 
dieną—kilo tarpe ateivm dėl
to, kad Vokietija šioje karėje 
labai pasitiki, jog Suv. Val
stijų ateiviai gal pasirodys 
Amerikai šioje karėje neištiki
mais. Tad ir norima parodyti 
visam pasauliui, kaip yra is-
tikrųjų. 

Be to ta diena visoms atei
vių tautoms bus puiki proga 
pasirodyti ir pasigarsinti se
niesiems amerikonams. ^ 

Tą progą be abejo turėsime 
išnaudoti ir mes, lietuviai. 

Kam ne kam, bet ypatingai 
mums, lietuviams, reikia šioje 
karėje nuoširdžiai remti Ame
riką: su laimėjimu laisvės ir 
demokratijos idealų, už ku
riuos Amerika kovoja — lai
mės ir mūsų tėvynė Lietuva 
laisvę ir gerbūvį. Tad ir rei
kia mums padirbėti, kad lai
mėjus savo tautai Amerikos 
užuojautą. 

Sunku užjausti tam, ko net 
nepažįsti. Taigi 4 d. liepos lai 
amerikonai arčiau mus pažį
sta. 

Kad gerai prie tos dienos 
ap vaikščiojimo prisiruošti, 
reikia mūsų kolonijoms jau 
dabar stoti į darbą. Reikia in-
traukti į darbą visas iki vie
nai mūsų draugijas. Reikės 
maršavimų, iškilmingų vaka
rų su programais ir tt. 

Parašų rinkimas. 
Čia prisideda dar ir kitas 

reikalas, tai rinkimas parašų 
po dviem dokumentais. Vie
name protestuojame prieš vo
kiečių užgriebimą Lietuvos, 

Kaip mūsų tautos susiprati
mas smarkiai auga ir bręsta, 
parodo faktas, jog ir tie lie
tuviai, kurie buvo sulenkėję 
ir lenkų politiškai intekmei 
pasidavę—paduoda mums ran
ką ir nori išvien su mumis 
dirbti dei laisvos Lietuvos. 

Lenkuojantieji lietuviai tu
ri čia Amerikoje savo parapi
jas ir įvairias organizacijas, 
k. a. Ostrobramskos, Liubel-
skos unijos ir kitas tam pana
šias draugijas. Dar prieš New 
Yorko seimą panašios draugi
jos Chicago j e buvo besiruo
šiančios dalyvauti seime iš
vien su savo broliais lietu
viais, tik gaila kad vėlokai su
sigriebė. , 

Į tuos mūsų brolius vis dar 
tebedaro žymią intekmę len
kai. Po mūsų nusisekusio sei
mo—lenkų, matyt, norėta pa
naudoti tuos sulenkėjusius lie
tuvius savo tikslams. Paėjo 
agitacija, kad šie šauktų savo 
kitą seimą su dviem obalsiais: 
šalin vokiečių globa Lietuvo
je ir lai gyvuoja Unija su len
kais. (Agitatorių buvo išaiš
kinta, jog New Yorko seimas 
nepasistatė prieš vokiečius). 
Buvo atsiremta pasirodžiusio
mis spaudoje lietuvių socijaii
stų melagystėmis, kad "Lietu
vos klerikalai parduoda Lie
tuvą vokiečiams.'' 

Tad šalininkai unijos su len
kais ir kreipėsi Chicagoje vi-
sų-pirma į socijalistus, kad iš
vien su jais daryti kitą "lie
tuvių" seimą. Bet tie buvo 
ant tiek atsargus, kad nusi
kratė bendrystės su jais ir nu
kreipė ir žingsnius pas Chica-
gos tautininkus inteligentus. 
Ir reikia šiems atiduoti kredi
tą, kad jie gerai jiems nušvie
tė tikrąjį dalykų stovį. 

12 gegužės bmvęs susirinki
mas delegatų tų^ lenkuojančių 
lietuviškų draugijų, kur tauti
ninkų veikėjai d-ras Zimontas, 
Dr. Drangelis ir p. Kasputis 
išaiškino delegatams, jog New 
Yorko seimas ir dabar suva
žiavimas Washingtone pasi
statė griežtai prieš vokiečius, 
ir jog lietuviams, kad ir len
kiškai kalbantiems, neverta 
pasitikėti unijomis su lenkais. 
Tūlas p. Bilinskis, nemokąs 
nei kiek lietuviškai, bet skai
tąs save lietuviu, patvirtinęs 
tuos visus išvedžiojimus ir 
pridūręs, kad kiek jisai tyri
nėjęs visų unijų su lenkais is
toriją, jisai patyręs, jog Lie
tuva iš tų unijų turėjusi labai 
daug blėdies. Tam pagaliaus 
pritarę ir visi delegatai ir nu
tarę nebekelti obalsio naujų 
unijų su lenkais. 

Laisvoje Lietuvoje daug tu
rėsime brolių lietuvių sulenkė
jusių ir sugudėjusių. Labai 
svarbu bus, kad jie jaustųsi 
tikrais lietuviais ir butų geri 
Lietuvos piliečiai ir ištikimi 
jos sunūs. Užtat ir turime 
stengties su jais arčiau susiei
ti ir užmegsti bendrus ryšius. 
Pasipažinus, išsišnekus, kaip 
bematant galės sugriūti, kaip 
tie iš kortų namai, visos pasa
kos apie unijų geradarybes, 
apie polską viarą ir tt. 

Iš Vergijos Žemes. 
Lietuviams Amerikoje. 

Lietuvių Komitetas Tautiš
kų Reikalų Gynimui Vladivo
stoke skaito sau už priedermę 
pranešti lietuviams Ameriko
je žemiau sekančias žinias pa
imtas iš "Santaros ' ' No. 8 
(57) už 14 d. kovo, 1918 m. 
gautas Vladivostoke 9 balan
džio (n. k.) š. m. 

Lietuvių Vyriausioji Taryba 
Rusijoj. 

Lietuvių Visuomenei. 
1 

Lietuvių Vyriausiosios Ta
rybos Rusijoje Iždo Skyrius 
praneša, kad vasario 25 pada
ryta krata pas Iždo Skyriaus 
Reikalų Vedėją L. Daukšą ir 
paimti aukotojų ir užsidėtų 
mokesnių tautos reikalams są
rašas, todėl paskelbimas, kas 
kiek įmokėjo pinigų į Tarybos 
iždą bus šiek tiek pavėlintas. 
Taipgi Iždd Skyrius praneša 
Vietos Taryboms, kuopoms, 
rinkliavos Komitetams ir at
skiriems žmonėms, kad nenu
stotų rinkti užsidėtus mokes
nius ir aukas, siųstų ar bent 
praneštų Tarybos iždui, kame 
ir kiek surinkta. 

Visais reikalais kreipties se
nuoju adresu: VorcSTež, Malają 
Dvorianskaja 21. 

L. V. T. R. Iždo Skyrius. 
n. 

"Vasario 24-25 d., 1918 m. 
Vyriausiosios Tarybos kance
liarijoje, Lietuvių spaustuvėje 
ir pas Tarybos narius E. Drau
gelį, J . Jablonskį, kun. J. Ja-
senskį ir M. Sleževičių ir Iždb 
skyriaus vedėją L. Daukšą bu
vo padarytos kratos. Paimti 
visi Vyriausios Tarybos doku
mentai, protokolai, aukotoji] 
sąrašai. Pranešimų No. 2-jam 
parinkta medžiaga, antspau
dai, klišės ir tt. Kratos buvo 
padarytos Voronežo Vojenno-
Administrativnyj Otdiel orde
riais. 

Del tos priežasties laiku ne
gali išeiti ir pasivėlins Prane
šimų No. 28, kiek susitrukdė 
dienos reikalų atlikimas. 

Lietuvių Vyriausioji Tary
ba Rusijoje praneša, kad ir 
toliau visais reikalais reikia 
kreiptis tuo pačiu adresu: Vo
ronežas, Malają Dvorianskaja 
Nr. 21. ' 

Lietuvių Vyriausioji 
Taryba Rusioje. 

Be to, kas pasakyta Lietu
vių Vyriausiosios Tarybos Ru
sijoje pranešime š. m. vasario 
26 dienos, mes žemiau pasira
šiusieji Lietuvių V. Tarybos 
Rusijoje nariai laikome savo 
pareiga dar štai ką pranešti: 

I. Voroneže vojenno-admi-
nistratyvnyj otdielo orderiais 
areštuota Lietuvių V. Tarybos 
Rusijoje nariai: vasario 26 d., 
vakare, vice-pirmininkas My
kolas Sleževičius ir kun. Juli
jonas Jasenskisj vasario 27 d. 
vice-pirmininkas Martynas Y-
čas ir kandidatas gydytojas 
Eliziejus Drangelis; vasario 28 
d. kandidatai gimnazijos mo
kytojas Zigmas žemaitis ir 
"Saulės ' ' kursų vedėjas Juo
zas Vokietaitis; kovo 1 d. kun. 
Pranas Penkauskis. Tuo pat 
metu dar suareštuota Lietuvių 
V. Tarybos R. iždo skyriaus 
vedėjo padėjėjas Liudas Dauk
ša ir atsitiktinai prie arešto 
buvęs dailininkas Adomas 
Varnas. 

II. Del minėtųjų atsitikimų 
turime pasakyti: 

1. Lietuvių Vyriausios Ta
rybos Rusijoje darbas sustab
dytas, kol didelė dalis jos na
rių nebus paleista iš kalėjimo. 

2. Kad neišeitų nesusiprato 
mų visus asmens liudijimus su 

M. Sleževičiaus ir L. Noreikos* 
parašais laikyti netikrais, nes 
minėtųjų liudijimų blankai ne
be Tarybos žinioj. 

3. Aukų ir šiaip pinigų Lie
tuvių Vyriausiosios Tarybos 
adresu tuo tarpu prašome ne
siųsti. 
Kovo 9 dieną, 1918 m. 

J. Bakdonas, 
Kun. E. Paukštė, 
Vyt. Petrulis, 
R. Skipitis. 

Vakar pas Liet. Vyr. Tary
bos Rusijoje narius darė kra
tas ir atiminėjo visus doku
mentus Tarybos. 

Kratą darė pagal orderio 
"vojenno - administratyvnago 
otdiela gor. Voronežą" su pa
rašu sekretriaus lietuvių so
cijaiistų liaudininkų partijos 
nario Plepio. Kratė keli karei
viai ir trys lietuviai gimnazis
tai: Vilkaviškio gimnazijos 
Valaitis ir Griškelis ir Yčo w -

w 

rų gimnazijos Bendoravičius. 
Paklausus telefonu, kada 

bus grąžinti Tarybos doku
mentai Plepys atsakė, kad pa
ėmę dokumentus greitu laiku 
ir jus visus "upečem." Gim
nazistai, kur dalyvavo krato
je, sakė, kad buvęs įsakymas 
iš Petrapilio iš lietuvių komi
sariato padaryti pas Tarybos 
narius kratą. Visi popieriai 
busią išsiųsti į Petrapilį. 

Nuo Tarybos narių paimtas 
parašas, kad neišvažiuos iš 
Voronežo. Taryba darbuojasi 
toliau. L. Daukša. 
Voronež 26-11-18. 

Kratos ir areštai Lietuvių 
Vyriausiojoj Taryboj Rusijoj. 
Antradienio vakare (26-13-11) 
vėl įsibriovė ginkluota pajėga 
Lietuvių Vyriausiosios Tary
bos Rusijoj raštinėn (kun.-dek. 
J. Patfenskio butas). Tuo me
tu raštinėj buvo L. V. T. R. 
vice-pirmininkas Mykolas Sle
ževičius, L. V. T. R. narys, 
kun.-dek. J. Jasenskis ir žino-
masai mūsų dailininkas Ado
mas Varnas. Visi trys suareš
tuoti be nurodymo priežasties 
bei jokio kaltinimo. 

Tą pat vakarą kiek anksčiau 
apie 7 vai., ginkluota pajėga 
įsibriovė L. V. T. R. Iždo sky
riaus vedėjo Liudo Daukšos 
butan. Šeimininkas buvo teat
re. Kareiviai laukė iki par-
gryšiant L. Daukšai namo. Po 
to tapo jis suareštuotas. 

Krata buvo padaryta ir pas 
gyd. E. Drangelį L. V. T. R. 
kandidatą. Nieko ypatingo ne
rado. 

Šiandien (27-14) paaiškėjo 
vieta, kur randasi suareštuo
tieji Tarybos nariai ir kiti. 
Tai vadinamieji Organizacijų 
namai (buv. gubernatoriaus). 

Areštuotieji jau išbuvo visą 
naktį ir štai dieną bjauriame 
pusiaurusyje prirūkytame, 
prispjaudytame ir prišniauk-
štytame. 

Ten pat buvo api& porą de-
sėtkų kitų suareštuotų: karei
vių ir šiaip žmonių. Dauguma 
jie slankiojo po gana platų 
riusiaurusį. Nei lovų, nei šiau
dų, nei kur atsigulti. Vienas 
kitas stalas, vienas kitas suo
las*). 

Šiandien Voroneže švenčia
ma Laisvės sukaktuvių revo
liucijos metinės. 

Liet. Vyr. Taryba Rusijoj, 
iškėlusioji taip plačiai Lietu
vos Laisvės obalsį ir lietuviai, 
kurie ją palaiko ir gi galį švę
sti: Prasideda jų Golgotos ke
liai. 

Bet, tikėkimės, tuo branges
nė bus Jiems Nepriklausomos 
Lietuvos Idėja. 

(Bus daugiau). 
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RAŠYKITES i "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

i Kapitalai padidini* m» $*6#» iki $50fi00. 
NUTARTA: | £ J „masinti nuo $2540 iki $10MK 

šiandien musy lalkraHkl * « * f ™** P ^ : 
Bet £ T o i M M * W į W « U D J Į « maža, 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui Qerai selrtysi. 

Vienatinis lietuviu ^ ^ ^ Z ^ l Z ^ Z 
pereitą rudenį patapo visuomeniška r * ™ ™ * į -
SL L a i nuo $2i.00 numažinti iki S IMO. fcmi 
vienas Šeras bus vertas pustre&o nauj* Dabar Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatytr lietuviu centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną, 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, III.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. 

* 

H 
Kuponas užsiraSymui "Draugo" BendrovSs §ėru. 
DRAUGAS FUBLISHIMO OOMPAJTY, 

1800 West Mtb Street, 
CHIOAGO, HJLOTOIB. 

Priaiunciu f. . . Money Orderiu ar čekiu Ir 

man pasiųsti . . . . . "Draugo" Bendrorėe seru 

mel 

Vardas Ir pavardė 

dilo 

. . . . . 

Miestas Talst i Ja . 
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KUN. DR. Y. BARTUŠKOS 
LAIŠKAS. 

Lausanne, Suisse 
Ave des Toises 8. 

4 Bal. 9 d., 1918 m. 

....Išsiilgau draugų ir norė
čiau sugrįžti Pennsylvanijon, 
bet dabar negaliu, nes turiu 
čionai darbo iki ausų. Kodėl 
neatvažiuoja mums pagelbon 
A. ir D. ? 

Lietuvos viltis talkininkuose. 
Kaip žinai, teutonai paskel

bė mūsų neprigulmybę. Nie
kas nėra jąja pakakintas. Bet 
nieko nepadarysi! Jie prievar
ta antmetė mums baisias Są
lygas. Laukiame pagelbos i s 
alijantų. J ie suteiks mums-tik
rų laisvę taikos kongrese. 

Artimiausiu laiku Lietuvoje 
bus sutvertos ministerijos. 
Kandidatai yra šie: Ališaus
kas — kultūros ir apšvietos, 
Voldemaras—finansų, Smeto
na—teisių, Gabrys—vidurinių 
dalykų, Kairys—viešų darbų, 
Meištavyeius—ūkio. 

Stengiamės paliuosuoti Lie
tuvą nuo vokiečių kariuomenės 
ir tvarkos, bet tas labai sun
ku atsiekti. Vokiečiai norėjo 
padalinti Lietuvą į įivi dalis: 
sau pasiimti Gardiną, Suvalkų 
guberniją, Kauną ir Kygą, o 
likusią Lietuvos dalį atiduoti 
Rusijai. Norėdama išvengti 
Lietuvos padalinimo Taryba 
priversta buvo priimti žino
mas baisiąsias sąlygas. Vae 
victis! 

Mūsų žmonių'skurdas didė
ja diena iš dienos. Teutonai 
grėbia viską, ką gali. 

Ar gavai Lietuvos žemlapį, 
mano parašytas knygas ir tt. 

Dr. V. Bartuška. 

ĮVAIRUMAI. 

*) To paties autoriaus žiniomis su
areštuotieji jau perkelti j kalėjimą. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
4 'DRAUGĄ" 

Kaip sau norite, mūsų laik
raštininkai yra gerokai apsi
leidę. 

Nesenai išskaičiau — rodos, 
"Naujienose,' ' jog mūsų soci
jalistai tikrai jau pradeda 
rupinties Lietuvos laisvės rei
kalais. Net tam tikrą fondą 
jau įsteigę. Žadą informuoti 
kitų tautų socijalistus, jog ir 
Lietuvai reikią laisvės: žada 
net delegatą tuo reikalu sių
sti į tarptautinį darbininkų 
suvažiavimą. Juk tai begalo 
džiaugsmingas apsireiškimas. 
Juk jeigu ir socijalistatns Lie
tuvos laisvė parupo, tai reiš
kia, kad ji rupi visiems lietu
viams. 

O žiūrėkis, mūsų laikraščiai 
to viso ir nepatėmijo. Tiesiog 
nedovanotinas apsileidimas. 

« • 

Bet, tiesą pasakius, gal iš to 
visa ir nereikėjų perdaug 
džiaugties. Kiek atsimenu, tai 
p. Grigaitis, agituodamas už 
savo "Laisvės Fondą" maž 
daug taip argumentavo: kitos 
srovės darbuojasi del Lietu
vos Laisvės ir gyvu ir spaus
dintu žodžiu: ir aukas renka, 
ir knygas leidžia, ir memoran
dumus siuntinėja, o mes, gir
di, socijalistai, ligšiol nieko. O 
kas bus, girdi, jeigu mes prie 
Lietuvos paliuosavimo nei 
piršteliu neprisidėsime. Ar be
liks tad mums vietos laisvoj 
Lietuvoj ? 

Bet aš sakyčiau, kad vis 
tiek, kokie tai nebūtų jų mo
tyvai, patsai faktas socijaiistų 
prašnekimo apie Lietuvos 
laisvę yra labai ryškus. Jisai 
reiškia, kad socijalistai neiš
tvėrė savo kovoj prieš Lietu
vos laisvę, o pasidavė visos 
tautos ūpui. 

Valio! lietuvių tautos dva
sia, jeigu Tu moki net ir lie
tuviškus socijalistus pagauti. 

SpAmaitis. 

Stocks Ir Bonds Perkami tr ^ • f * ? 0 " 
darni Telkias darbas. Andrew» *<**•« 
10S So. La SaUe it., uiflėte l t00 m. 
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"Draugo" Kontestas. 
Gauname linksmą žinią iš Apveizdos Dievo parapijos. 13 

gegužės buvo ten keliolikos " D r a u g o ' ' prietelių susirinkimas, 
kuris nu ta rė vienbalsiai ir su dideliu entuzijazmU stoti i 
" D r a u g o " šėrininkų kontcstą. 

I š r inkta skaitl inga komisija (pirmin. kun. Ig . Albavi-
čius, sekr. A. Stulginskas, iždin. — P. Varakul is) . Komisija 
išdirbo veikimo pienus, pasiskirstė darbus ir jau stoja į dar
bą neatidėliodama. 

Vai bus vargo kitoms kolonijoms subytinti aštuonioliki-
nius. 

* Gauname pareikalavimų dar paaiškinti , koks tai tas dve
jopas kontestas. 

Vienas—tai nuo sumos pinigų, inplaukusių iš kolonijos. 
Tos kolonijos, kurios daugiausia atsiųs pinigų į šėrų kapita
lą, gaus dovanas: $1,000.00, $500.00, $300.00, $200.00, ir tris po 
$100.00. Ant ras gi kontestas—tai nuo skaičiaus šėrininkų, 
naujų " D r a u g o " dalininkų, naujų Bendrovės narių. Kurios 
kolonijos laimės tą antrą kontestą—gaus dovanų: knygynus— 
vieną $200.00 vertės, kitą $100.00 .vartės ir be to po 3 kopijas 
uždyką " D r a u g o . " 

I r pirmas i r antras kontestas turi po 7 dovanas. Kiekvie
na* kolonija gali varyties laimėti vieną ir kitą kontestą, t. y. 
ir gauti sumą pinigų, ir gatavą knygyną ir t.t. 

Kadangi Bendrovei dabar reikalingiausis kapitalas, ta i ir 
duodamos didesnės dovanos nuo sumos, negu nuo skaičiaus 
šėrininkij. 

c t D R A U G A S " 
1800 W. 46th Street., Chicago, Illinois. 

IŠ C H I C A G 0 S IR APIELINKIŲ. 

WRTH SIDE'S KRONIKA. žm<miųduosnumas 
Daug Ciceroje yra draugijų, bet 

iš pašelpimų prakilniausia' yra 
Sald. Širdies V. Jėzaus dr-ja. Ji 
savo rėmimu ir duosnumu tautai 
ir bažnyčiai labai atsižymi. 

Laike susirinkimo, laikyto gegu
žės 12 d., Šv. Antano par. sve
tainėje tapo išrinkta labai darbšti 
komisija, kuri darbuosis rengiama
me rudenyj parapijos bazare. 

Draugija nutarė patapti Liet. 
Labd. Są-gos garbės nariu. Ka
dangi draugijos iždas nėra labai 
turtingas, tai nariai sugalvojo ki
tokį būdą. Visų pirma p. Jonas 
Zalaginas, tuojaUs paaukavo drau
gijai ladbarių naudai $5.00. Kiti 
pasekė jo pavyzdį ir aukavo se
kančiai : 
Antanas Pavilionis $5.00 
Juozapas Laiškonis 5.00 
Kaz. Bukauskas 2.00 

Lietuviai 
Amerikoje. 

BINGHAMPTON, N. Y. 

Prakalbos. 
Gegužės 3 d. Lietuvių sve

tainėje LSS. kuopa buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo net 
iš Bostono M. Duseika. Buvo 
garsinta, kad kalbės apie K. 
Marksą, bet kada nuėjau, tai 
visai nieko negirdėjau apie K. 
Marksą. Matyt, kad kalbėto
jas daugiaus nieko nežinojo, 
k a i p t ik p a p a s a k o t i juoku.?. 

Sakė, kad vienas vaikinas nu
sipirko žaltakošės (iee cream) 
ir nuėjo pas savo merginą, 
bet kadangi nespėjo suvalgyti 
visos, tai tą šaltakošę įsidė
jo į kešenc. Bet ta šaltakošė 
sušilo ir išbėgo iš kešenės. 
Paskui vėl klausė, kodėl pas 
varguolius socijalistus yra 
blusų ir blakhj, o pas turtuo
lius nėra. Je igu švariai užsi
laikytą, atsakau, tai nebūtų ir 
pas juos. Taigi tokia buvo jo 
prakalba. Vieni juokai ir vis
kas. Apie K. Marksą tai visai 
nei žodžio nepasakė. Turbūt 
kalbėtojas pats nieko nežino. 
Tokius niekus kokius j is kal
bėjo, ta i ir mažas vaikas butu 
galėjęs papasakoti . 

Gegužės 5 d. socia l i s ta i tu
rėjo apvaikšciojimą sukaktu 
vių 10 metų gyvavimo. J ie 
gali pasigirt i su sekančiais nu
veiktais darbais : tvirkino be
veik visus gyventojus lietu
vius, rengė demoralizuojan
čius vakarus, keli pabėgo su 
moterimis, kur buvo ant " bar
d o , ' ' vienas nusižudė, ir galų 
gale nesenai gauja " f r e i g h t o " 
karus išplėšė. J ų senasis va
das buvo nuteistas užsimokė
t i $25.00 už anglių vogimą, jų 
kunigužis ir vadas ( J . B.) ga
vo į kailį, kada pat i rado jį 
smuklėje lošiant koziromis iš 
pinigų. 

Socijalistai sako, kad jie į 
nieką netiki, nei į Dievę, nei į 
burtus , bet matyti , kad Bing-
bamptono socijalistai netokie 
kaip kitur, nes jie labai tiki į 
burtus. Va ir faktas. Gale ba
landžio mėnesio, vienas socija-
listas, organizatorius socijalis-
tų kuopos, apskundė valdžiai, 
kad jo mergaitę išgązdino ka
taliko šuva ir prašė, gauti to 
šunies plaukų, kad jais galėtų 
parūkyt i savo mergaitę. Atva
žiavo oficierius Humane ir 
prašo to kataliko, kad duotų 

savo šunies plaukų. Tas žmo
gus nusistebėjęs klausia, ką 
jis veiks su jo šunies plaukais. 
Humane atsakė, kad tas kvai
lys, anoj pusėj gatves, nori 
parūkyti savo mergaitę. Na, 
ką daryti , žmogelis davė su
darkyt i savo šunį ir socijalis-
tas parūkė savo vaikus. Mat 
kaip jie yra apsišvietę. Visai 
baigia mūsų socijalistai išeiti 
iš galvos. S. P. 

SCRANTON, PA. 

Šv. Juozapo parapijos lietu
viai katalikai su gerb. klebo
nu, kun. J . Kuru priekyje, 
prieš keletą metų turėjo ne
smagumų pakol neišvijo iš s a 
vo tarpo tr iukšmadarius. 
Veikdami energingai ir teisin
gai viską pergalėjo. Pirm tri
jų metų parapijonai pastatė 
gražią mokyklą, kurioje virš 
trijų šimtų vaikų auklėja Šv. 
Kazimiero vienuolyno seserys. 
Tarp parapijonų žydėjo suti
kimas, tik p. Sodeika nebuvo 
patenkintas t a rp katalikų, ku
rie jį gerbė. Išsipūtė ir vienos 
kėdės neužteko; ieškojo kitos 
pas laisvamanius, manydamas 
atsisėsti ant dvieji] kėdžių ir 
surasti " l a i m ę , ' ' kurios var
gonininkaudamas nerado. 

Tarnaudamas katalikų baž 
nyčiai, lygiai dalyvavo laisva
manių vakaruose ir bičiuolia-
vosi su jais. Ant p . Sodeikos 
reikalavimo stambiai padidin
ti algą, gerb. klebonas atsisa
kė (dėlei jo netaktiškumo) 
patardamas pasiieškoti kitos 
vietos ir gražiai atsiskirti , bet 
p. Sodeika nepaklausė. Nors 
nuo katalikų atsiskyrė, bet 
stengėsi sukelti betvarkę pa
rapijoje, kas nepavyko. Po to 
ant keršto sutvėrė tautišką 
cborą, kad sugriauti bažnytinį 
chorą. Pa ts to pulko "genero
l a s " su " š n i p a i s " atkalbinėja 
parapijos choristus, bet jų pa
stangos eina už niek, nes šv. 
Cecilijos choras laikosi tvirtai . 
Tas *' t au t i škas ' r choras , į ku
rį sumarmėjo įvairys lietuvių 
išgamos, katalikų priešai, da
bar girdėti rengia koncertą. 

Patarčiau lietuviams katali
kams neiti ant tų " s o r k i " 
koncer to ." Je igu mes jų ne-
paremsim atsilankymu ir ska
tiku, tai tas jų " t au t i škas cho
r a s ' ' turės nusmukti , nes ne
užteks jiems vien nezaležnin-
kų, kurių čia y ra vos 25. 9R*t 
broliai lietuviai, bukime ge
rais katalikais ištikimais tėvy
nei ir bažnyčiai. Vykime iš sa
vo tarpo niekšus. 

Parapijonas. 

Tautos Fondo 43 skyrius laikė, 
susirinkimą geg. 9 d., Šv. Mykolo 
Arch. parap. svetainėje ir sutvar
kė galutinai rinkimą parašų po 
protestu prieš Vokietiją. Parašus 
rinkti apsiėmė aštuonios ypatos. 
Vaikščios po visas lietuviškas šei
mynas. Kiekvienas privalo padėti 
savo parašą. 

* m * 
Šiomis aienomis žada atsilanky

ti gerb. prof. kun. Pr. Bučys su 
paskaitomis ir'paveikslais. Bus ge
ra proga northsidiečiams pralei
sti naudingai liuosą laiką. 

• # * 

Northsidieeiai nepasiliko nuo ki
tų kolonijų ir instojo "Draugo" 
kontestan. Išrinko valdybą iš tri
jų ypatų ir kelių pagelbininku. 
Mat jie turbūt tikisi ant šiur lai
mėti jei ne pirmą, tai antrą dova
ną. 

•A* "A** • A * 

Šv. Mykolo Arch. parap. baza-
ras, kuris atsibuvo balandžio mė
nesyj davė gryno pelno suvirs 
dvylika šimtų, kurie bus paskirti 
del sumažinimo skolos. 

* # * 

Gegužės 12 d. įvyko parapijos 
susirinkimas. Susirinkime buvo 
kalbama vien tik svarbesnieji pa
rapijos reikalai. 

• • 8) 

Per North Side pralėkdamas 
garnys, pereitoje savaitėj, padova
nojo net trys Dėdei Šamui naujus 
kareivius. Mat ir garnys žino, kad 
dabar kareiviai neapsakomai rei
kalingi. 

(Kodėl neparašėt kaip vadinasi 
tie nauji Dėdės Šamo kareiviai ir 
kas juos dabar globoja. Dėdė Ša
mas bevardžių kareivių neturi— 
" D . " red.). 

# & # 

Čia vienas lietuviškas baptistas 
pradėjo pranašauti, buk gegužės 
mėnesyj bus pasaulio pabaiga, jau 
praėjo pusė mėnesio ir dar nieko 
panašaus nesimato. Nežinia, ar jis 
nabagas susapnavo ar kas pasakė, 
kad taip gali būti. Matomai, kad 
pranšystė nueis niekais. 

# # # 
Parapijinės mokyklos mokiniai 

žada surengti puikų vakarą para
pijos naudai. Vakaras įvyks birže
lio mėnesyj. 

tt « * 
LDS. 20 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyko geg. 12 d., Šv. 
Mykolo Arch. parap. mokyklos 
kambaryj. Šis susirinkimas, tai 
buvo vienas iš pavyzdingiausių 
tuomi, kad kuopa padidėjo pen
kiais nariais, ir iš jų tarpo gali
ma tikėtis nemažai darbo ypatin
gai darbininkų dirvoje. Taipgi 
tikimasi, kad laike šių milžiniški] 
prakalbų šioje "Darbininkų Sa
vaitėje" kur-kas mūsų kolonijos 
lietuviai darbininkai turės dau
giau progos pažinti savus reikalus 
ir nesiduos paskui kam kitam už 
nosies vedžioti, bet patys žinos kur 
eiti ir ką veikti. Bravo nortlnidic-
čiams. Reporteris. 

. . . . . . . . 

• 

2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.35 

Antanas Klimas 
Petras Lopša . . 

Petras Karkauskas 
Vladas Bukauskas 
Jurgis Krencius 
Smulkių 

Štai jau padarė gražią pradžią. 
Virš dvidešimts penkis dolerius 
sumetė. 

Tokia draugija verta rėmimo. 
Jos susirinkimai atsibuna kas an
tras nedėldienis. Pr. 

• " « • ' 1 

* 

S kaudami pečiai, sustingę 
strėnos ir kaklas visi sus
tingimai ir skaudėjimai 

turi pasiduoti Sloan's Lini-
mentui. 

Nereikia trinti. Tiktai pa
tepti skaudamas vietas, jis 
greitai įsigeria į kuna ir atlei
džia. Geresnis negu kokie 
pleistrai arba ruoštis, ir nenu
dažo skuros. 

Turėkite buteli parankiai tlcl ru-
matizmo, išsisukimo, dantų skaudė
jimo, neuralgijos skaudamu stronu 
ir sustyruslų muskulu. 

Sloan's 
Liniment 

H/L L S PAin 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 
Visiems saro prletellams patariama skaityti 

ir platinti mūsų išteistas knygas. 
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny

gos numeri ir vardą. Pinigus reikia siusti likai n c 
išperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti terasos ženkleliais. 
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CICERO KRONIKA. 
Jaunimas—vyčiai. 

Niekur taip negalima pastebėti 
tiek veiklumo, kiek pas vyčius. Ant 
jų kiekvieno susirinkimo yra dar
bo. Šiek veikiama ir dar daugiau 
tariama. * 

Per susirinkimą, laikytą seredo-
jc, gegužės 8 d. vakare, daug 
svarstyta ir daug kas nutarta. 

Bus padirbta tarnystės vėliava 
(Service Flag) atminčiai kuopos 
narių paimtų kariuomenėn. Nu
tarta, kad kiekvienas narys ar na
rė nusiimtų savo paveikslėlius pas 
fotografą p. Kleofą Mikalauską 
(Cicero, 111,), kuris tuos paveik
slėlius sutvarkys ir padirbs rėmuo
se vieną gražų paveikslą. 

P-as Aleks. Zakaras pažadėjo 
auką $5.00 del parapijos bazaro. 
Jam išreikšta nuoširdus ačiū. 

Kuopon instojo p-lė Barbora 
Jurguliutė. Lai vis auga vyčių 
skaitlius. 

Po susirinkimui visi linksmai 
pažaidė. 

— i 
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
K 8 M VIS DKMTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v ak. 
Nedėliotais pagal sutarimą,. 

4711 SO. ASHLAHD AVKMUK 
arti 47-tos Gatvės 

-

• • 
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Sergėkite savo Akis 

Ncužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekoriui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųs akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jųs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. 

* JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 

I 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
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WO. 8. Anykš«ų Mėm. 8- A. Vyskupo *W. 
Baranauskio amžina atmintie, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. PuaL l t . . . 

Ho. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta IJiftu-
vių Chicago, HL 8v. Kaslmiero Sese
rims. Parašė K. Gustaitis, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusk 14 "Drangas" 

Ko. 1S. Aušrelė. Dramatllka vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 

No. 18. Gurklratės Eilės. Tra grasus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 81 

No. 26. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis . . . . . . . . . . 
n dalis 

Wo. 80. Meflė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Tra tai labai gilios minties dainelės. 
1914' m. Pust. 84 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaia-
dells. Lenkiškai parašė Kas. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė. Trlveiksmls dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 8-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 80. Komedijelės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė Ū. Gnrkliutė, t 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . 

No. 86. Antselitas Apysaka B. Prūso. Ver
tė Bellmas. Antra laida. Pusi. 4t. Pa 
sakaitė II lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižiusiai. Tai labai įdomios apy
sakaites. Kalba lsngva. Parašė Skrna-

dė. Chicago, 111. 1918 m 
Ko. to. Darbininko dovanele. Darbininkams. 

Parašė F. V. Perspausdinta iŠ "Dar
bininko". H laida. Grali pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 88 

No. 85. Huckleberry Finnae. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią apysaką, 
kalba lengva ir kningos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Km i tas . . . . 

No. 88. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 71 

No. 108 Karės Baisenybės lietu vo j e. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra-. 
Santi karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas". 

No. 19S. Lietuvos Vyčių* Dovanėle. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, m. 1915, 
nusl. 28 

No. 110. Oliveris Twistas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsl-
vilsl gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi 81.00 

No. 115. Patarles Ir Išminties grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. fra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir Išsitarimų. Pusi. 
48 

No. ISO. Tris Keleiviai. Krikščionis, šydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graši 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to iodžio prasmei vals-
dėliai. 1917 ml 

No. 180. lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė ir lndavė Tautų (Rasių) Kon-

t gresui Londone atsivuvusiam liepos 
84-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
18 prancusų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 18 

No. 188. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

No. 184. Lietuvių-Lenkų'Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 509 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1418— 
1918) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 44 . . . . 

No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 188 

No. 178. Pažinkime sodjallzmą. Parašė P. 
G. Tra tai rinkinys faktų apie aocl-
jalistų mokslą ir Jų melagystės. PusL 
18 

No. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

No. 188. Šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. PusL 
190 

No. 180 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Heresija ir mirtis. Parašė F. V. Ir 
Tošis Didžios vertės knygutė 

ko. 184. Tiesos šodis Socljalistams. Paraše 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cicilistai". Bu paveikslais 

No. 188. Lietuvių Kataliku Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Tra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Cia rasi daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organisa-
cljų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir t t Kiekvieno lietuvio grjčlo-
je privalo rastis Ši knyga. 448 pusi. 
popero apd. t 4 . . . . , , 
Drūtais drobės apdarais 91.09 

No. 810. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Gralčn-

> nas; kiekvienai motinai 8) knygele 
patartina perskaityti 

No. 882. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojlmo 
Budai tt Kova ra Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 
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No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

NO. 854. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . . 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmą*, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltlmores Koneilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina tritonus kiausi mus ir ataa-
klmus priiaik>ius pradedamiemslems 
skyriams. Kaina • 

No. 885. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis n. Surengtas ir nžglrtas trečio
jo Baltlmores Koneilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas, šitame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus Išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"žiburėlis". Graži knygelė. 1916 m., 
pusi. 26 

No. 874. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. GuiUois, vertė kun. 
A Milukas. Yra tai puikus Irankjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
ms dalyke. PuaL 156 

No. 278 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantieme 1 pirmąją išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116 

No. 800. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 

No. 882. ftv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygele . . . . 

No. 805. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo-

> naltis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno n* NaoJ^ 
Įstatymo. Parašė kun. 1. Suster. 
Kieto popero apdarais . . . . . . . . . . 

No. 815. Vaikų, žvaigždutė. Bendorlaus, 
dalis I, kieto poperos apd. 

No. 818. Vaikų žvaigždutė dalis n, kištais 
apd. 

No. 880. Trumpas alflfcinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasi mokini
mui tikybos dalykų. PusL 88 . . . . 

888 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. 18 anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 196 

No. 880. Lietuvių Darbininkų Kalendorius, 
1918 m. Išleido L. D. S. Tra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Įsigyti. Boston. Pusi. 
128 

No. 878. Brošiūrėles lengvos pasiskaitymui: 
a) Marksas It. Pusi. 24 
b) Kopernikas Ir Galilėjus, pus. 32 
c) žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d) Į Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e) Giordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 . . . . . . . . 
g) Socijalistų norai ir darbai, pus!. 18 
1) Revoliucijoniertų tarpe, pusL 10 . . 
m) Mandagus vaikelis, pusi. 28 . . . . 

No. 884 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Tust. 
186. Su ;paveikslais, audimo npd. . . 

Lithuania and the Autonomy of Poland wlth 
a map., by J. Gabrys. Paris 
rys. Paris. 

A fcketeh of tbe Litbuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Album LithufiTtan Dances for orchestra, 
Corrcetta and arrauged by Vineent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Puola

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 94.06. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00 

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus 

Ko, 878 {žadu Katekizmas. Parašė kun. A. 
Stanlukynas. PusL 79 

No. 878. Ypatingas sąžinės perkratlnėji-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo viršel. 

No. 858 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
PusL 409. Audeklo apdarais 9100 
Poplero viršeliais 76 

No. Apmastymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 600 pusi. 
Audeklo apdarais 
Poperos viršeliais 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku
rdės apdarais . . . . • • . . . . . . . . • • 
Juodais audeklo apdarais 

No. JW» **>'«<=*«» K**»1f*r?i f! fiįimn Vatc-
kJutkuAA. Pusi. 4« audeklo apdarais 

No. 888 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

No. 893. Trečioji skaitymui knyga. PusL 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai Šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dtdeni . . . . 
Mažesni po . . 

fiv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 6 už 

Mo. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Ii 
Prancuzlčko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. PusL 82 
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MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera Ir 
aiškios raidės. PusL 894. Poperos apd. 
Baltais kauliniai apdarais 81.58 

No. B 7. BreviorėHs. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. PuaL 849. 
Kaina poperos apdarais 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . 
Baltos skurelės apdaruose 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. PuaL 899. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinlų ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 16c Iki . . . - 61.69 

fikaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir §v. Juozapo su maldelėmis ui vie
na nuo 2c. iki 

Didelių paveikslų (abrozųj visokių Šventųjų 
(didumas 14X26). Kaina nš 
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PIRKITE KARĖS ŽENKLE- RAUDONOJO KRYŽIAUS 
LIŪS. KAMPANIJA. 

Šita visa savaitė yra karės 
ženklelių pirkimo savaitė Illi-
nois valstijoje. Lietuviai pri
valo pirkti karės ženklelius. 
Privalo tuo būdu taupyti pi
nigus ir pagelbėti šiai šaliai 
laimėti karę. Kuomet ši* sali* 
laimės karę, Lietuva tuomet 
nusikratys vokiečių jungi), 
kurį kaizeris uždėjo, prideng
damas * * neprigulmybės'' 
skraiste. 

Pirkite visi karės ženkle
lius. Ateinantį penktadienį y-
pae pašvenčiama diena karės 
ženklelių pirkimui. Tą dieną 
kiekvienas lietuvis turėtų nu
sipirkti karės ženklelių. 

Tuos ženklelius galima gau
ti pirkties visur—pas laišką 
išnešiotojus, krasose ir kuone 
kiekvienoj didesnėj krautuvėj. 
Galima pirkti ir "Draugo'' 
administracijos ofise. 

Ateinantį šeštadienį Chica-
goje įvyks vienas iš didžiausių 
parodavimas gatvėmis. Tuo 
parodavimu prasidės kampa
nija Raudonojo Kryžiaus nau
dai. 

Sakoma, parodavime daly
vaus apie 50 tūkstančių žmo
nių. Bus daugelis visokių in-
domybių. 

Illllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll 
"RAČIŪNO NAUJI JUDA

MIEJI PAVEIKSLAI'1 

Iš karės lanko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos , karės 
frontų. Extra!!!! Rusijos re
voliucija.'! Illiustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi: 

IŠ MIESTO TARYBOS PO 
SĖDŽIO. 

LUISAS VAIKINAS NUŽU 
D± TŽVA. 

John Verburg, 19 m. am
žiaus, 3625 Ellis Park, nužudė 
savo tėvą, kuomet šis mušė 
motiną ir jo tris seseris. Ver
burg yra paliegęs, luišas. Šo
vė jis į tt^ą, kuomet šis mušė 
motiną. Tris kulipkas paleido 
iš revolverio. Senis parkrito 
ir tuojaus mirė. 

Tai atlikęs tėvažudį s ra
miai laukė ateinant policijos. 

Miesto taryba pravedė rezo
liuciją kreipties į*viešųjų mo
kyklų tarybą, kad šita mokyk
lų bustuose neleistų daryti jo
kių susirinkimų socijalistams 
ir kitiems, katrie priešinasi 
dabartinei S. V. karei, veda
mai prieš Vokietiją. 

Socijalistai tuo nutarimu la 
bai nepatenkinti. 

Iš atostogų sugrįžo Chica-
gos policijos viršininkas 
Sehuettler. Pažymėjo, kad jis 
ir toliaus pasiliksiąs virši
ninku. 

Ketvergo vakare gegužio 16 
d., Electric Theatre, kampas 
14th St. ir 5th Ave., Chicago 
Heights, UI. 

Subatos ir nedėlios vaka
rais, geg., 18 — 19 dd., Visų 
šventų bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing-
ton, m. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

»*•*•*«***-#* *9*9»mm&&&mx&«&** 

BEETH0VEN0 ! 

• • 

Illinois Karo Taupumo 
Prižadėjimo Savaite 

Nuo gegužio 11 iki 18 

PRANEŠIMAS N 
Pranešu katalikiškai visuomenei, 

kad aš turiu labai gražiu geležinių 
kryžių visokios išdirbinio. Kaina 25 
dol. ir augščiaus, augščio nuo 5% 
pėdų ir didesnių. Rašykite arba a-
teikite patys. 

S. Dovydaitis 
3001 So. Halsted St. Chicago. 

SUSTREIKAVO VEŽĖJAI. 

Chicagoje vakar sustreika
vo vežėjai, katrie išvežioja 
prekes iš prekinių geležinkeliu 
stočių. Streikas pakilo visai 
netikėtai. Sulig vakar vakare 
pranešimo, streikas jau palie
tė 5,000 darbininku. 

Gi motina su trimis dukterį- j Vežėjams ligšiol buvo mo-
mis visas laikas klūpojo prie I k a m a $ 2 1 savaitėje. Dabar jie 
užmuštojo, kol neatvyko poli
cija. 

Vaikinas paimtas policijos 
nuovadon. Vakar koronerio 
teismas jį išteisino. 

ANGLIJOS "TANKĄ" CHI 
CAGOJE 

Anglijos "tanką' vardu 
Britannia, kuri yra liudininkė 
didelių mušiu vakarų fronte, 
atgabenta Chicagon ir čia bus 
panaudojama kampanijoje 
pardavinėjant karės ženkle
lius. 

Tanką vra milžiniška. Turi 
26 ir pusę pėdų ilgio, 8 ir pu
sę pėdų pločio ir suvirs 8 pė
das augščio. Sveria 34 tonas. 
Ji panaudojama griauti speci-
jaliai pagamintus mūrus ir 
naikinti visokias kitas nepra
einamas karės laukuose vie
tas. 

"Tanką" galima pamatyti 
vidumiestyj. Šiandie ji apva
žiuos gatvėmis, paskui demon
struos Grant parke. Bus gali
ma pamatyti, kaip ji yra val
doma musių lauke ir kokias 
paskui save palieka pasekmes. 

nori $25. 
Ar tik nebus pašaukta tar- f 

nybon atsarginė policija, kuri 
čia buvo suorganizuota stojus 
šiai šaliai karėn. 

REIKALAUS DAUGIAU 
UŽMOKESNIES. 

Chieagos gatvekarių ir vir
šutinių geležinkelių konduk
toriai ir motormanai, kurių 
yra apie 14,000, kaip šiandie, 
sakoma, pareikalausią kompa
nijų, kad jiems butų padidin
tas užmokesnis. 

Unijos pirmininkas pažymi, 
kad tasai reikalavimas, tai ne 
streiku grūmojimas. Tik nori
ma kompanijoms priminti, 
kad jos pagerintų darbinin
kams darbo sąlygas. Nes da
bartinė brangenybė didžiai 
palietė darbininkus. 

Vakar palaidotas andai mi
ręs federalis teisėjas Chris-
tian C. Koblsaat. 

Federaliai agentai areštavc, 
kiną Cliang Tone, kurs kalti
namas už peržengimą Mann'o 
įstatymo. Tas mongolas Chica 
gon iš kitos valstijos atsive
žęs kokią tai baltą moterį. 

DYKAI KAMBARTS 
vedusiems žmonėms, kurie norėtu 
prižiūrėti 2 vaikus, tiktai 7 valandas 
J dieną. Vaikai nemaži: vienas 6 m. 
antras 7 metų. O p i l atsirastij sena 
moteriškė kuri neina \ darbą. Atsi
šaukite ypatiškai sekančiu adresu: 
2 806 So. Union Avė., Chicagro, 111. 

Ant 2-rų lubų. 

REIKALAUJA 
Reikalingos:—geras bučeris mokas 

anglų, lietuvių ir lenkų kalbas. Atsi
šaukite 

V. Nausiedas, 
1645 "VVabansia ave., Chicago, 111. 

Monroe 2545 

Reikalingas:—vaikas padėt prie ofi
so ir taip-pat buti pasiuntiniu. Atsi
šaukti sekančiu antrašu: 
1928 W. 46th St., Chicago, 111. 

Reikalingi patyrė "leibe-
riai" del mašinų šapos, Tulšiu 
ir surinkimo kambarej. Grea 
užmokestis. Prakelnį Michi-
gano Išdirbystę. Rašykite: 

P. O. Box 564. 
Lansing, Mich. 

MOLDERIAI ir LEIBERIAI 
REIKALINGI. 

Darbas pastovus. Gera už
mokestis. Gard Shop. 

Atsišaukite ar rašykite: 
BUHL MALLEABLE GO., 

Wight ir Adair Strs., 
Detroit, Mich. 

Didelė kariuomenė gražių patriotiškų vyrų, moterų ir 
vaikų pradės gegužės 11 d. vieną iš didžiausių " pavasario vei
kimą" nuo pradžios šios karės. Šis veikimas tikrai bus pasek
mingas! Jie yra Karės Taupymo Prižadų ėmėjai—jų tikslas 
yra gauti prižadą nuo kiekvieno vyro, moters ir vaiko Illi-
nojaus valstijoj. 

Jie nori gauti prižadą ir nuo Tavęs, rašytą Prižadą—ir 
kuomet tu tą Prižadą padarysi tai nelauksi, kad jie tave.su
rastų. Bet tuomet jau pats eik ir ieškok jų! 

Tas Prižadas yra toks: kad pradėti taupyti sistematiškai 
nuo dabar iki Gruodžio 31 d., 1918 m.—kas savaitę ar kas 
mėnesį paskirtą sau sumą pinigų neatsižvelgiant ant kiek už
dirbi—ir kad reguliariai pirkus Suvienytų Valstijų Valdžios 
Karės Taupymo Ženklelius su tais pinigais kuriuos sutaupai. 

MES esame karėje! Mes turime kariauti su savo pinigais! 
Jeigu prisidėsi tai busi Tautiškas Turtas. Jeigu ne tai 

Tautiška atsakomybė. Jeigu taupai tai tarnauji. Jeigu pralei
di, tai vengi patarnavimo. 

Bet taupant yieną savaitę ir praleidžiant kitą savaitę nie
kados nepriskaitys tavęs prie Tautos Turto. Tiktai tas, kuris 
visuomet taupo, padeda sukrauti turtus, kurie padės mums 
išlaimėti šią karę ir padės subudavoti gerbūvį ateityje del visų. 

Prižadėk šiandie! Pradėk taupyti ir pirkti Karės Tau
pymo Ženklelius dabar, tuojaus! 

Pasirašyk po prižadų. Nenurimk tol kol nerasi nors vie
no su kortele ant kurios galėsi parašyti savo vardą ir sumą 
ant kiek prisižadėsi ir laikykis tos sumos iki galui metų! 

Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muslkos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama •kambintl pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorija, harmonija Ir muzikos Istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokė<mf, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiikal arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122 

4 

Ant ttcčiti Lubų 

>• • 
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Į 2mm "Pumpurėlis" I 
Tik ka išėjo iš spaudos naujagadyniška operete "Pumpurėlis", 

kuria parašė gerJbk JLun. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gdrb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartintems laikams. 

^ Kaina Jos yra labai maža, nes tik 25c. už vieną. Agentams | 
35 niioš. nuleidžiamo. Reikalaukite pas: / , 

| Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicago, III | 
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NUO TOWN OF LAKE. 
Extr§! 

Komisija kuri buvo išrinkta 
surengimui visuotino Chiea
gos lietuvių apvaikščiosimo, 
kuris įvyko bal. 28 d. ir kuri 
darbavosi pardavinėjime Tre
čios Laisvės Paskolos bondsij 
laikvs susirinkimą ketverge, 
geg. 16 d., 8 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 
prie 46 ir Wood gatvių. Minė
ta komisija yra prisirengusi 
išduoti raportą iš savo veiki
mo. Todėl į tą susirinkimą yra 
kviečiamos draugijų valdybos 
ar jų išrinktos komisijos, ku
rios ėmė dalyvumą tame pat-
rijotiškame ap vaikščiojime, 
ypatingai moterų ir mergai
čių, nes tame susirinkime tu-

c 7 

rėsime daug ko labai svarbaus 
pranešti, bei naujo įvykinti. 

Visos draugijos nepamirški
te. Komisijos Valdyba. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paicškau vietps mokinties už bu-

čerj. Sutikčiau dirbti iš pradžios už 
maž.i tižmokeani. Geistina butų, kad 
r~rotkotu rinkti orderių. Meldžiu at-
s aukti tuojaus sekančiu adre'su: 

Jonas Jasiunas, 
22..! W. 23rd Place, Cbicago, 111. 

Chicagoje ėmė baisiai pla-
tinties visokios . apgavystės. 
Valstijas prokuroras pranešė, 
kad jis kuoveikiaus pakeisiąs 
kovą prieš tai. 

S" L 

SUSIRINKIMAS. 
Liet., Suv. Valgomų Daiktų 

Bendrovės mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, geg. 15 
d., 7:30 vai. vakare, A. Wool-
becko svetainėje, 370 Kensing-
ton ave. Prašomi visi šėrinin-
kai atsilankyti, nes yra svar
bus reikalas. 

Kviečia Direkcija. 
— — — — — S H H H ą g g — — — ^ — * 
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PRANEŠIMAS 
Siuomi pranešame savo kostume-

riams, kad mes jau persikraustėme J 
savo naują ir dideli namą. Mes turė
sime pilną eilę skurų ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas: YARDS 3404. 
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ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda:—auksinių daiktų*krau

tuvė, geroj lietuvių apgyventoj v^atoj. 
Galima puikiai pragyventi, nes šiame 
mieste randasi apie 18,000 gyventojų 
(lietuvių apie 3,000), o aš esmi tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų ma
lonu* kad tą vietą užimtų lietuvis, o 
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu išeiti J Suv. Valstijų 
kariuomenę. Malonėkite atsišaukti 
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai 
sekančiu adresu: 
F. K. Strzyneckis, O. D., Savininkas, 
150 Broadway, . . Melrose Park, 111. 

Parsiduoda:—bučernė ir grosernė 
lietuvių apgyventoje vietoje; biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavimo 
savininkas ligonbutyj serga. Parsi
duoda pigiai. Atsišaukite laišku ar 
per telefoną. 

Veronika Juškėnas, 
4330 So. Wood St., Chicago, 111. 

Telefonas: YARDS 1516 

ANT PARDAVIMO FARMA 
80 akrų, visa dirbama žemė apsėta, 
netoli nuo miestelio, parsiduos su gy
vuliais ir namais. Pro šalį bėga gra
žus upelis ir randasi lietuvių koloni

j o j . Norint gauti pilnesnes informaci
jas, meldžiame rašyti sekančiu adresu 

A. STANIS, 
Box 19, R. 2, Scottville, Mich. 

Parsiduoda:—labai geras ir puikiam 
stovyj ice box'is, mažai vartotas ir 
parsiduoda prieinama kaina. Atsišau
kite 

V. Nausiedas, 
1645 Wabansia ave.. Chicago, 111. 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GBA2US! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Bos 36, Holbrook, Mass. 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra-
boriua. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai.' tu 
rime aavo Ka 
rabonns Ir au 
tomobillus. 
Taipgi dides
nė dal} grabų 
patja dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 4139. 

K—- »* 
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I JOSEPH 0. WOLON I 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kam b. SI4 National Life Bldf. S 
i» 8o. LaSaile 8L, 

Vakarais 1666 l f i lwaukee Are. 
Central • ! » • 

BaMdenoe Humbuld 9? 
CHICAGO, ILL. 
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Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos 1? lietuviš

kos kalbu, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilletystės, dailia-
rašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki 6 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

S106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiini 
P U S BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina gra-
jisi į 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankšičau. 

Frank Bagdžiuna*, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 
arti 3 4-tos gatves 
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VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $80 iki $50, dabar par
siduoda po $15 Ir $16. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
iki $15 siutai ir overkotai, nuo 
$7.60 Iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailio 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertes nuo $86 Iki 
$86. Dabar $5 Ir augičlau. Kel
nės nuo $1.60 Iki $4.60. Valkų 
siutai nuo $8.00 Iki $7.50. Va-
llsoe ir Kuperal. 

ATDARA KASDIENĄ 
gerteliomlH ir vakarais. 
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I LIETUVIŠKA KRAUTUVE | 

Į ERNEST VVEINER Ory Goods f 
I 1800 VV. 47th Gatve, Kampas VVood gatves 5 

m 

Mes duodame dvigubas štempas 
Ketvergais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės. 

-
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AUKSUOTI ROŽANČIAI 
a ^ a i ^ s — ^ • — i ^ i ^ — ^ s s s s — mm^^mm^m^^mi^KmmmmmmK^^^m^mmmmm^^^^^^m^^^i^m^mam 

Užlaikome Eožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

No. 1437. Karoliai {vai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prl-
siuntimu 7 5 c 

No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu 
tik $1.75 

No. 1439. Galima 
gauti {vairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuoti ant 6 metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: - | • 

DRAUGAS PUBLISHING CO.. 
1800 VVEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

8. GORDOH, 
1415 a Halsted 8 t , Cbicago, UL 

Itllllllllltlllllllllisillllllllllllljllllllllllllll 
Kezid. VSS S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted S t., Chicago 
Telephone Drover 9698. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų: 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. 
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Telefonas: McKINLEY E7C4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
1457 SO. WKSTERJT BLVD. 

Kampas W. SI-tos gatvės. 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
Aklų Specialistas 

Patarimą* Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 i i ryto lkl 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 18. 
4S49 8. Ashland Ave. Kjunp. 47 84. 

Telefonas Y arda 4817. 
Telephone Boulevard 6487 

" Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
S140 S. Morgan St., kertė 32 t, 

Chicago, UI. 
SPEOIJAIilSTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
lkl 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 

DR, P. ŽILVITIS 
1 
o 
e 
o 
• ; 

LIETUVIS GYDYTOJAS « 
IR CHIRURGAS • O 

• ; 
Gvvenlma vieta 

>» 3315 SO. HALSTED ST., S 
TeL Drover 717t JJJ^ 

OFISAS: • 
235* So. LeavitC St. o 

V AL.: 4—8 vakare* nedėllo- * 
mis 10—11 ryte. oį 
TeL Ganai 4246, Chicago, III. * 

cf 
•mro-

Tel. Cicero 258. 

DR, S. NAIKELIS, 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

4847 W. 14th St., Cicero, m . 

VALANDOS: nuo 9 lai 12 >S 
ryto, nuo S lkl 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—12. 

Telefonas: PULLMAN 842 

Dr. P. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

m CHIRURGAS 
10781 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND. ILLDtfOlS 
i »^ 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda ta. pačia 
kavą po 20c. 

C0FFEE 
19c 

Riešučių Sviestas 
Labai" geras po 

29c 
GOCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 | . 
bent kokia, \ą\\ 
1-2 BV. , ~ W 

D AIRY 
SVIESTAS 

39c 
WE8T SDDB 

8054 Milwaukeea. 
1878 Mllwaukeea. 
1064 M i l w a u k e e a 

8880 W. Madlson 

1644 W Chicago a. 
1886 Blue Island a 
2612 W. North a. 
1217 S. Halsted st 

1610 W. Madisoirl8S8 8. Halsted st 
1816 W. 12th st. 

8101 W. 28nd s t 
SOUTH SEDB 

8088 Wentworth a 
8427 s. Halsted st 
4728 8. Aih landa . 

VORTH BIDB 
466 W. Dlvlsionst 
786 W. North a 
8646 Lincoln av. 
8344 Unootn av. 
M I I H. Clark st. 


