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TEUTONAI ATMUŠAMI 
TIES YPRES 

Jie prisipažįsta prie 
nepasisekimų 

LABJAUSIA TEUTONAI BIJOSI 
AMERIKOS 

DIDELIS TALKININKŲ 
LAIMĖJIMAS? FLANDRI 

JOJ! 

Talkininkai ties Ypres atbloš
kia vokiečius atgal. 

LONDONAS, geg. 1.—Tai 
kininkai Ypres fronte, Flan
drijoje, vakar laimėjo didelį 
muš j prieš vokiečius. Vokie 
čiai, andai pradėdami ten sa 
vo ofensyvą, tikėjosi anglus 
ir prancūzus sutraškinti ir 
paimti savo rankosna visą 
šiaurinę Prancūziją. 

Bet po kelių dienų pasirodė 
kas kita. Pradžioje vokiečiai 
vietomis pasivarė pirmyn. Bet 
veikiai buvo sulaikyti neto-

REIKALAUJAMA DAU
GIAU KARIUOMENĖS. 

Tuo tikslu senatui induota net 
trys biliai. 

TALKININKAI ATMUŠA 
VOKIEČIUS TIES YPRES. ' 

Vietomis net pirmyn pasivaro. 

dėjo vokiečius stumti atgal. 
Reikia žinoti, kad ten 15-kos 

mylių ilgio mūšių fronte vo
kiečiai prieš talkininkus pas
tatė net 175 tūkstančius pa-
rinktiniausios savo kariuome
nės. Su visu pašėlimu tie ka
reivių tūkstančiai pastumta 
prieš talkininkus. Bet talki
ninkai atsilaikė. 2ymią dalį 
vokiečių išklojo ir šiandie stu
miasi pirmyn. Laimė bus vo 
kiečiams, jei jie ten suspės ap 
sikasti. • 

Vadinasi, Ypres išgelbėtas. 
Teutonai neatsiekė savo tik
slo. Talkininkai laimėjo di 
džiausią šioje karėje mūšį. 

Anglų Stovykla Prancūzijo
je, geg. 1.—Talkininkų musio 
linija pastūmėta pirmyn tarpe 
La Clytte ir Kemmel kalvos. 
Be to anglų-prancuzų kariuo
menė kiek pažangiuoju pie
tuose nuo tų apylinkių. 

Artilerijos veikimas padidė
jo vakar ryte šiauriuose nuo 
Vimv. 

i 

Kuomet vokiečiai "paėmė 
Kemmel kalva, nuo to laiko 

w 
talkininkų artilerija ten jiems 
neleidžia susitvarkyti. Šluoja 
talkininkai teutonus, kaip su 
šluota. 

lies Ypreso. Ir štai vakar tai 
kininkai kontratakomis j m į j P r i ^ . t a l k į ™ k , 3 p ^ j a * 

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA 
PRIE NEPASISEKIMŲ. 

Londonas, geg. 1. — Vakar 
Berlyne oficijaliai pranešto, 
kad prancūzų kariuomenė at
siėmusi miestelį Locre Ypres 
šone. Girdi, prancūzai tai at
likę "stoję smarkiai kontrata-
kon". 

Tuo tarpu vokiečiai aplink 
Ypres po visų nepasisekimų 
jau ima aprimti. Vakar po 
pietų jie jau neatnaujino pa
šėlusių atakų. Visam Flandri
jos fronte vakar vokiečiai bu
vo aprimę. 

Bet Somme fronte keliose 
vietose jie buvo įsibriovę 
prancūzų pozicijosna. Teciau 
neatsilaikė. Prancūzai atgal 
juos atbloškė. 

IŠNAUJO BOMBARDAVO 
PARYŽIŲ. 

Paryžius, geg. 1.—Vokiečiai 
>avo toli ša ujama armota at
naujino Paryžiaus bombarda
vimo vakar išryto. — Amsterdam, geg. 1.— 

Nesutikimai tarp Vokietijos 
PIRKIT LIBERTY BONDS! l ir Olandijos dar nepasibaigę. 

visur riogso kFuvos vokiečiu 
kareivių lavonų. Ištolo lavo
nu kalvelės tik pilkuoja. Vo
kiečiai ten skaudžiai nukentė
jo ir savo tikslo nepasiekė. 

Talkininkų kareiviai tiesiog 
neįveikiami. Mušin prieš tir
štas vokiečių Roliumnas stoja 
kaip kokie Hutai. Aplinkui 
vientik mirti ir išnaikinimą 
sėja. 

Vakar ryte talkininkų mu
šiu linijos pasirodė neiveikia-
mos jokiai galybei. Prieš jas 
trupa visokie baisiausi vokie
čių karės pabūklai. Su tuomi 
vis smarkiau purtomas ir kai
zerio sostas. 

Užvakar per visą dieną pa
šėlęs mušis sekė aplink Locre. 
Ten priešininkas pašventė dau 
gybę savo vyrų. . 

Vakaruose nuo Voormezeele 
taippat baisus mušis tęsėsi per 
dieną. Vokiečiai tose apylin
kėse panešė baisius nuosto
lius. Negalima tiesiog pasa
kyti, kiek ten vokiečiai per 
dieną atliko atakų. Nes ata
kos paskui atakas sekė. Ir vis 
be pasekmių. 

Washington, geg. 1.—Vakar 
senatui induota net trys biliai 
reikale padidinimo skaitliaus 
Suv. Valstijų kariuomenės. 

Senatorius Poindexter iš 
Wasliingtono savo biliuje rei
kalauja, kad prezidentas kuo-
veikiaus pašauktų tarnybon 
dar pusantro milijono vyrų iš 
užsiregistravusių tarpo. 

Senatorius Reed iš Missouri 
pasiūlo tuo jaus pagaminti 3 
milijonų kariuomenę. 

Senatorius Smith iš Georgia 
sumano padidinti kariuomenę 
ligi 5 milijonų vyrų. 

Šitie visi biliai veikia bus 
aps varstomi. 

Provost Marshal General 
Crowder reikalauja, kad ka
reiviauti butų šaukiami baigę 
šįmet 21 metus amžiaus. Reiš
kia stovi už naują tų jaunų 
vyrų registraciją. 

Galimas daiktas, kad skait
lių kariuomenės vyriausybė 
veikiai padidins, nes jinai yra 
būtinai reikalinga sutriuškinti 
vokiečius, kurie baigia savo 
jėgas vakarų fronte. 

LAISVĖS PASKOLOS JAU 
YRA $2,457,744,900. 

VOKIEČIAI BIJOSI AMERI-

WASHINGTON, geg. 1.— 
Vakar laisvės paskolai buvo 
laimingiausioj diena. Per 24 
valandas visoj šalyj parduota 
bondsų už $174,443,000. Tai 
didžiausias laimėjimas su vie
na para šitoje kampanijoje. 

Laisvės paskolos kampani 
jos vedėjai sumanė, kad tie, 
katrie yra įsigiję bondsų už 
mažas sumas, butų pakalbin
ti dar daugiau pirkti bondsų. 
Vyriausybei apeina ne dauge
lio pinigų surinkimas, bet ga
vimas kuodidžiausiojo skait 
liaus pirkių. 

Ligi vakar vakaro viso už 
laisvės bondsus surinkta $2. 
457,744,900. 

Ligi sekmadienio, supranta
ma, bus trys milijardai su 
kaupu. 

PRANCŪZAI MUŠA VOKIE 
ČIU& 

Paryžius, geg. 1.—Smarkus 
artilerijos veikimas užpraeitą 
naktį sekė šiauriuose ir pie
tuose nuo Avre, Noyon linijo-
je, ir išilgai Oise. 

Daugel vietose teutonai sto
jo atakosna. Bet veikiai buvo 
atbloškiami. 

BOLŠEVIKAI ŠALTAI SU
TIKO VOKIETIJOS AMBA 

SADORIŲ. 

Rusai sunaikinsią Juodųjų ju 
rių karės laivyną? 

Petrogradas, bal. 30.—Nau
jas Vokietijos ambasadorius 
Rusijai, gen. grafas von Mir-
bacli, bolševikų vyriausybei 
Maskvoje indavė pasitikėjimo 
poperas. ' 

Tečiau bolševikai jį ten la
bai šaltai sutiko. Ėmė jam iš
metinėti, kad Vokietijos vy
riausybė nesilaiko taikos su-
tarties, padarytos Brest-Li-

[tovske. Bet siunčia savo ka
riuomene į Rusijos gilumą, 
ypač į Krymo apylinkes ir ki
tur ir tuo savo pasielgimu 
laužo sutarti . 

4. 

Bolševiku vyriausybė, sako-
ma, nusprendžiusi sunaikinti 
visus rusų karės laivus Juodo
se jūrėse, kad tie laivai netek
tų vokiečiams. 

Nes didžiuma tu laivų jgu-
1 * V 1 • 1 • V • 1 V V • • 1 

los iškriko, išvaikščiojo kur 
kam patiko. 

Maskvon atkeliavo su savo 
štabu naujas turkų ambasa
dorius. 

T+r-

Liepia pasiskubinti su ofenzy
va. 

ARKIVYSKUPAS IRELAND 
SVEIKESNIS. 

MIRĖ SALŲ TONGO KARĄ 
LIŪS. 

Geneva, geg. 1.—Vokietijos 
laikraščiai daug rašo apie da
bartinę nepavykstančią vokie
čiu ofensyvą vakarų fronte. 
Kai-kurie laikraščiai skatina 
savo karvedžius pasiskubinti 
veikti prieš talkininkus, kolj BeS i n> vietos Arkivyskupas. 

T T»" ir i _ _ _ • rret x T 
suspės Suv. Valstijos stoti pil
nam savo pasirengime prieš 
vokiečius. 

Vokietijos laikraščių tonui 
pilnai pritaria ir Austrijos 
laikraščiai. 

— Waslnngton, geg. 1.— 
Vyriausybė užsakė pagaminti 
augštosios rųšies 3,500,000 po
rų avalų kariuomenei. Pora 
atsieisianti apie $7.75. 

MAISTINĖS RIAUŠĖS KRA 
KOVE. 

Žmonės badmiriauja, todėl pa 
kyla prieš vyriausybę. 

Londonas, geg. 1.—Berlyno 
laikraštis "Vorwaer ts" pra
neša, kad Galicijos sostinėje 
Krakove įvyko didelės mais
tinės gyventojų riaušės. 

Per kelias savaites Krako-
van neatgabenta jokio mais
to. 

— Wasbington, geg. 1.— 
Prezidentas įsigijo dvyliką 
geros veislės avių, kurios ga-
nysis ant žolės aplink Baltuo
sius Rūmus. 

St. Paul, Minn., geg. 1.—Ar
kivyskupas freland yra svei
kesnis. Gydytojai turi viltie*, 
kad jis pasveiksiąs. 

Quebec, Kanada, geg. 1.— 
Sunkiai susirgo kardinolas 

Kardinolas eina 78 metus. I 
kardinolus pakeltas 1914 me
tais. 

Melbourae, Australija, £eg. 
1.—Mirė salių Tonga karalius, 
George IT. 

Tonga salos randasi Ramia
jam vandenyne po Britanijos 
globa nuo 1000 metų. Tų salų 
suskaitoma apie 150, iš kurių 
apie 30 apgyventa žmonių. 
Gyventojai yra polinezijiečiai 
ir sukrikščioninti. Karalius 
George I I ėjo 43 metus. 

— Londonas, geg. 1.—Bri
tanijos nuostoliai kareiviuose 
per balandžio mėnesį yra 52,-
475. Čia priskaitomi užmušti, I 
sužeisti ir prapuolusieji. 

NAUJAS JAPONIJOS AM 
BASADORIUS. 

Inteikė pasitikėjimo raštus. 

— Amsterdam, bal. 27.— 
Kaizeri© įsakymu prašalintas 
Zeebrugge komendantas, vice-
admirolas Schroeder, kam jis 
leidęs- anglams užkorkuoti tą 
nardančių laivių uostą. 

. Washington, geg. 1.—Nau
jas Japonijos ambasadorius 
Suv. Valstijose, vice-grafas 
Isliii, vakar inteikė preziden
tui Wilsonui pasitikėjimo raš
tus. J Baltuosius Rūmus am
basadoriui draugavo valstybės 
sekretorius Lansing. 

Vyriausybė uždarė biznių 
vedimą 7-nioms pieno firmonis 
už nedavimą mėnesinių rapor-

PIRKIT LIBERTY BONDS! tų apie apyvartą. 

Suomiu Raudonoji Gvardija 
neteko Viborgo 

ŽUVO 6,000 SUKILĖLIŲ SUOMIŲ 
Austrija ir vel išlenda su savo taika 

SUOMIAI SU VOKIEČIAIS 
PAĖMĖ VIBORGĄ. 

Apie 6,000 raudonųjų išžudy
ta. 

Londonas, geg. JL—Baltoji 
gvardija, ty. suomių vyriau
sybės kariuomenė, paėmė Vi-
borgą, gulintį už 75 mylią 
šiaurvakaruose nuo Petrogra
do, pirmiau išžudžius apie 6,-
000 raudonosios gvardijos ka
reivių, kurie tenai stovėjo kai
po įgula. 

Šita žinia paskelbta m. Va-
sa, iš kur pranešta į Copenha-

j geną, gi iš ten į Exeliange Te-
legraph Co. 

Sukilėliai, t y. raudonoji 
j gvardija, paskutiniam momen
te mėgino prasimušti per bal
tosios gvardijos liniją tiesiog 
ant Frederiksham. Buvo pa
gauta ugnin ir išžudyta. 

IR BERLYNUI RUPI NAU 
JAS CARAS. 

Apie tai klausiamas vokiečių 
ambasadorius. 

Berlynas, geg. 1.—Vokieti
jos užsienių reikalų pasekre
torius, baronas von deni Bus-
scbe-lfaddehausen, mušė tele
gramą į Maskvą Vokiečių am
basadoriui Rusijoje, gen. von 
Mirbach, paklauzdamas, kiek 
yra teisybės ganduose apie 
atgaivinimą rusų monarchijos 
Petrograde. 

Pasekretorius priduria, kad 
tie gandai gauta tiesiog per 
Suomiją ir be to dar apturė
tas laiškas iš Petrogrado, da
tuotas balandžio 1$ d. Laiške 
pranešta, kad monarchistai 
Petrograde sakosi paskelbsią 
proklemaciją. Pasakyta, kad 
gen. Aleksiejev, Aleksandr 
Gučkov, Paul Milukov, Mic-
lia.il Rodzianko, turėjusieji są
ryšį su Kerenskio vyriausybe, 
yra Petrograde. 

Pasekretorius baigia: 
""Visi šitie pasklydę prane

šimai, katrie mus pasiekė iš 
įvairių šaltinių, tiesipg nein-
t i ketini. Meldžiu, pasiųsk man 
savo pranešimą". 

MIRĖ URAGUAY RESPUB 
LIKOS PASIUNTINYS. 

Washington, geg. 1.—Čionai 
ligoninėje mirė Uragnay res
publikos pasiuntinys, Dr. Oar-
los Maria de Penna. 

Šioj šalyj jis pasiuntiniu 
buvo nuo geg. 31 d., 1911 m. 
Buvo stiprus šalininkas Pan-
Amerikoniškos unijos. . 

AMREIKONAI GABENA LAUKO ARMOTAS Į POZICIJAS. 

— Tokyo, geg. 1.—Eina kai 
bos, jogei turėsiąs atsistaty
dinti Japonijos ministerių pir
mininkas. 

AUSTRIJA SIŪLO TAIKĄ 
ITALIJAI? 

Tai bus koks naujas vokiečių 
triksas. 

Stockholm, geg. 1.—Catho-
lic International Press agentū
ra paskelbė depešą iš Basei, 
kurioje pasakyta, kad Austri
jos imperatorius Karolis sta
tąs naują taikos pasiūlymą 
Italijai. 

Washington, geg. Daugel 
kartų Austrija jau yra siulusi 
taiką ne tik Italijai, bet ir 
Prancūzijai. Bet pasirodė, kad 
tas veikiama kaizerio inicija-
tyva, kad suklaidinti talki
ninkus. 

Teėiaus užuot suklaidinimo 
talkininką, teutonai patys sa
ve klaidina. Jie siūlo taiką vi
sa* los tuomet, kuomet jiems 
ima nesisekti karės lauke. 

Kadangi dabar teutonus 
kuikia pragaištis karės lau
ke, jie ir vėl skelbia apie tai
ką. 

Tie teutonų triksai pergerai 
jau visiems žinomi. Ir todėl į 
tai neatkreipiama nei doma. 

LONDONE PARDAVINĖJA 
MA ARKLIENA. 

Žmonės mėsą perka ir giria. 

Londonas, geg. 1.—Aną die
ną priemiestyj Oamden pirmu 
kartu Londone atidarvta krau 
tuvė su arkliena. Arklieną 
žmonės perka ir giria. Arklius 
skersti pristato kariuomenė, 
katrie yra netinkami karės 
tarnybai. 

Už arklienos svarą mokama 
16c. Parinktinosios mėsas da
lys kaštuoja ligi 29c. svarui. 

Atidarius krautuvę pir
miausia trys kareiviai nusi
pirko arklienos. Tie kareiviai 
pažymėjo, kad tarp arklienos 
ir jautienos skirtumas tik ta
me, kad arklvs "savo užlaiky-
mui turėjo dirbti". 

BILIUS PRIEŠ INDUSTRI-
JALISTUS SENATE. 

Jei bilius bus priimtas tai or
ganizacijai nebus galima gy

vuoti. 

Sena* Washington, geg. 1. 
torius King iš Utah valstijai 
indavė senatui biliu, sulig ku
rio tokioms organizacijoms, 
kaip industrijalistų, bus už
drausta gyvuoti. 

Sulig biliaus, kiekvienas 
niuo, kurs yra tokios organi
zacijos narys, platintojas jos 

j literatūros, skelbėjas jos dok
trinos turi but baudžiamas 5 
tūkstančiais dol. pabauda. 

PIRKIT LIBERTY BONDS! 
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H 
NEZALEŽNINKIJA IR 

CICILIKIJA. 

Kai-kuriose Amerikos lietu
vių kolonijose dalis mūsų bro
lių lietuvių neteko savo proto. 
Vienur jie palaiko bjauriau
sius lietuviškoje kalboje lei
džiamus šlamštus; kitur jie 
nugalvoja kokius tai naujus 
eieilikiškus tikėjimus; dar ki
tur jie savo užantyj ugdina 
ir peni nezaležninkijos angį. 
Ypač pastaroji nupenėta dau
gel} lietuvių pražudys, kaip 
šiame, taip aname gyvenime. 

Dalis lietuvių, antai Law-
rence, Mass.. užlaiko žinoma 
tamsuolį bambizą, garsiai pa
sivadinusį kokiuo tai "vys
kupu." Kita gi dalis kelia
is lupšč i oja prieš So. Bostono 
bolševikų štabų ir jo organą. 
O juk visiems yra žinoma, kad 
kaip tas tariamas "vysku
p a s " yra tikras nesusipratė
lių lietuvių darbininkų mul
kintojas, taip ir bolševikų or
ganas yra bjauriausia mazgo
tė, kurią kiekvienam padoram 
žmogui bjauru paimti į ran
kas. 

0 tečiau yra lietuvių, kat
rie paprasto mulkintojo no v n 
kokių ten "miš ių" klauso, 
jam tarnauja, arba bjauriau
siais mėšlais mėgina "gaivin
t i " savo dvasių. 

Nei viena išeivių tauta A-
merikoje neturi 'ko panašaus, 
išėmus vienus mūsų "bro l ius" 
lenkus. 

Juk ir pas lenkus anais me
tais nezaležninkija buvo pa 
siekusi savo augšėiausio laip
snio. Lietuviai nesusipratėliai 
nezaležninkai turi vienų savo 
mulkintoją, pasivadinusį 
"vyskupu." Lenkai tamsuo
liai nezaležninkai turėjo net 
kelis savos rūšies "vysku
pus. ' Tie lenkų nezaležninkų 
"vyskupai" buvo Buffaloj, 
Chicagoj ir kitur. Tarp lenkų 
katalikų visuomenės jie kėlė 
baisų trukšmą. 

Nepraėjo nei kelioka metų, 
lenkai nezaležninkai didžiumo
je susiprato. Jie pamatė, kad 
jų tie "vyskupa i" yra arba 
suklydusieji buvusieji tikri 
kunigai arba paprasti apgau
dinėtojai. Žmonės prasčiokai 
nuo jų atsimetė. Tie "vysku
p a i " todėl turėjo paliauti ap
gaudinėja žmones. Nebeliko 
ką apgaudinėti. Vieni jų su-
gryžo atgal katalikų tikėji-
man ir darė atgailų už savo 
nedoruosius prasižengimus. 
Kiti mirė kaipo užkietėję ere
tikai. 

Lenkai apsivalė nuo neza
ležninkijos. Žinoma, jos ' dar 
yra. Bet tai tik pasturlakai. 

i r a vysku-Yra dar vienas 
pas . " Bet ir tas baigia sarVo 
dienas, kaipo tautos atmata. 

, Šita lenkų tamsuolių ligų 
dabar pilnai perserga tamsuo
lių lietuvių dalis. I r kur tik 
randasi tamsiausieji, mažai 
protaujantieji mūsų žmonės, 
tenai visokie niekšai, visokie 
tautos atmatos mėgina susi
vyti sau šiltas guštas. 

Neturime reikalo mes pa
vadinti Lawrence, Mass., da
lies lietuvių tamsuoliais. Ir 
be to jie jau yra tokiais žino
mi. Nes jie ten palaiko savo 
mulkintojų "vyskupą." Jie ' 
ten šventvagiškai garbina Die
vą. Matyt, juose yra "supra
t imo," jei bile bomas pasiva
dina "krajavu kunigu", tuo-
jaus prie tokio ir limpa. 

Kaipgi! Susikivirčijo at
kaklus lietuvis su savo tik
ruoju kunigu klebonu. Kaipgi 
čia klebonui atkeršysi. Ge
riausias daiktas steigti neza-
ležninkišką maldnamį ir tenai 
šventvagiauti. Kas iš to, jei 
dūšia žudoma. Didelio čia dai-

j,kto! Bi tik kunigui klebonui 
atkeršijama, išliejama prieš jį 
pagieža. \ 

Bet tie nelaimingieji žmo
nės nesupranta, kad nezalež
ninkų parapijos ar maldnamio 
steigimas kunigui klebonui ne
gali pakenkti jo garbingajam 
pašaukime, dali jis kentėti 
širdies peršėjimą del savo bro
lių paklydimo. Bet kitaip vi
sokia ta tariamoji pagieža jo 
nepaliečia. Paliečia tik tuos 
pačius, katrie, kasdami duo
bę kitam,, patys jon įsiverčia. 

* * 

Nezaležninkams lietuviams 
artimiausieji sėbrai yra lietu
viški cieilikai, katrie šiandie 
pamilo vadinties bolševikais. 
Kaip gi kitaip! Juk bolševi-
kizmas šiandie toks populeris 
žodis. 

Antai bolševikai valdo Ru
siją. 'Tenai gyvuoja tikras 
" ro jus . " Žmonių gyvenimas 
kaip su sviestu tepamas. Bol
ševikų vadams gi, tur but, vi
sam pasaulyj nerastum pui
kesnio gyvenimo. Liuosa mei
lė, nėra tikėjimo. Visur liuo-
sybė, visur laisvė. Net vogti 
nedraudžiama. 

Todėl bolševikizmo skrais
te šiandie prisidengia ir Ame
rikos lietuviškieji socijalistai. 
Visas vargas jiems, kad jie 
čia negali bolševikizmo prak
tikuoti, panašiai savo sėb-
r ims -rusams. Matote, Dėdė 
Šamas, juokų nepažįsta. Gali 
pagriebti už keteros ir butų 

1 pabaigtas kriukis. 
Bet užuot to, cicilikai-bol 

v i kai gali pilna burna per sa
vo šlamštus bjaurioti kaip pa
tinkama lietuvių katalikų vi-
suoYnenę. Taigi šitą privilegi
ja jie ir išnaudoja net ligi 
padugnių. Tuo reikalu jie pui
kiai prasilavinę. Didžiausieji 
ekspertai rašyti bjauriausius 

stančios gyvybės. Skaisti sau
lutė meiliai šypsosi. J i savo 
šiltais spinduliais, džiugina 
kiekvieno gyvūnėlio vilties ne-
nustojančią širdį. Kaip gali
ma nustoti vilties!! Žolelės 
dygsta*, krauna žiedus ir žydi. 
Paukšteliai čiulba, gieda, pina 
lizdelius. Žiema, kaip sapnas, 
pranyko, palikdama nakties 
tamsybes ant mūsų tako. J i 
paliko mums taką nuklota 
dygliais, o ant mūsų pečių 
uždėjo dar sunkesnį jungą 
negu nešėme per praėjusius 
ketverius metus. 

Pavasaris atėjo! Vienok jo 
skaistus veidas nenušviečia 
tamsios nakties; ' jo gaivinan
ti spėka nesudailina dygliuoto 
tako.. Šiltas sausas vėjalis ne
džiovina kraujo aplietų takų, 
nei šluosto ašaras, tekančias 
per suvargusįus, išblyškusius, 
kaip marmoras skruostus. 
Pražydusių gėlių kvapas ne
gydo širdies paskendusios 
skausmuose, bet didina žaiz
das ir kančias: ašaros labiaus 
skruostus plauna; kraujas ne
apsakomai liejasi!... 

Pavasaris atėjo! Kas mielą 
rytelį saulutė skaistesnė te
ka. Pievos žaliuoja: dirvos iš
džiuvę laukia artojausr- Bet 
kur artojas? Ak, baisu ir pa-
mislyt! Jau ketvirti metai, 
kaip vargsta apkasuose, 
kęsdamas šaltį, badą ir di
džiausius vargus! Šautuvas jo 
visa laimė. Kaip jis nekan
triai laukia skerdynių pabai
gos; kaip jis trokšta sugrįžti 
į savo numylėtą bakūžėlę pas 
savuosius tėvelius, seseles! 
Kaip jis trokšta sugrįžti Ir 
vėl purenti juodą vaisingą tė
vynės žemelę. Kaip jis trok
šta išgirsti vyturėlį čirškant, 
gegutę kukuojant, o labiausiai 
išgirsti brolių-sesučių dainas, 
kurios pirmiau skambėdavo 
po kaimus ir laukus. Bet vel
tui jo troškimai, veltui norai. 
Jis grįžti bakužėn dar negali, 
nes jo priešas dar nenugalė
tas. 

Tas, kuris dabar turi kęsti 

didžiausį vargą ir mirti karės 

ninkae. J is mylėjo savo kraš
tą. J is mylėjo seną bakūžėlę, 
kurioje gyveno jo šeimyna, jo 
saviškiai. J o bakūžė apsupta 
vaisingais^ medžiais, kurie da
bar jau žaliuoja, krauna žie
dus, žydi ir augina vaisius. 
Jo dirvos buvo išdirbtos, iš
purentos. Pievos rūpestingai 
apžiūrėtos. Tvoros, apie sody
bą, dailiai aptvertos. Dabar 
tenai jau nieko nebeliko. Be-

rie kankina mokinas, kūdikius 
ir nekaltas mergeles, kurie 
sudegino Lietuvos kaimus; vi
są šalį pavertė į tyrlaukius... 

Bet nenusimink, Tu brangi 
Lietuva! Tavo likusieji sunųs 
išliuosuos Tave iš tų retežių, 
iš tų pekliškų kančių, kurias 
Tu kenti! Dievas Tau gyvastį 
žadėjo! Šis pavasaris visus 
tavo sunūs sujudino prie mei
lės Tėvynės! 

Daug jau kraujo sunųs iš
liejo kovojime už Tavo liuo-
sybę, bet šiandie jie yra pasi
rengę išlieti paskutinį kraujo 
lašą ir pačią gyvastį paauko
ti, kad tik Tu, brangi Tėvy
nė, būtum liuosą! 0 jeigu tie širdis priešas viską išdraskė, 

išgriovė. Kuomet tas vargšas I sunųs neisimosios Tavęs, tai 
apkasuose būdamas, atsimena 
savuosius, kuriuos jis paliko 
be jokios globos, karčios aša
ros plauna jo apdulkėjusį, ap
rūdijusį, suvargusį veidą. 
Kas mielą rytelį, matydamas 
pavasario saulutę tekant, 
klausia jos: "Pasakyk man, 
nors tu, skaisti saulutė, kas 
mano namiškius valgydina? 
Kas juos apdengia? Kas nu
šluosto jiems gailias ašaras?" 
Vienok vargšas atsakymo ne
sulaukia. 

O gal tas kareivis paliko 
namieje seną močiutę, kuri 
kas vakarą laukia sugrįžtant 
savo brangiausio sūnaus. Pa
vasaris atėjo! Kas ars lau
kus! Kas.sės grūdus? Kas 
pašers gyvulius? Kas išmins 
taką apie seną bakūžėlę? Kas 
pabarškins į durys? Pavasaris 
atėjo! Nepoilgo gojalyje pra
žydės mėlyni žiedeliai, ku
riuos maži vaikeliai suskina \ 
puokštes, bet šįmet tie žiede
liai nuvys, nes kaimas, pas 
gojų tuščias; niekas šituo ke
liu neina. \ 

Pavasaris atėjo! Lietuvos 
palaiminta žemė pajus baisius 
dalykus! Ją pradės purenti 
ne lietuvio žagrė, bet amži
no priešo mašinos! Taip, Lie
tuvos žemė, primirkusi ne
kalto kraujo, sugėrusi tiek 
karčių vaisių; turės maityti 
savo priešą, kuris jai per am
žius duobę kasė ir tebekasa. 
Oh, kaip baisu ir pamanyti, 
kad Lietuva turės maitytį 
tuos tironus, kurie išskerdė 
jos parinktuosius sunūs, ku-

melus prieš katalikų visuome
nę ir dvasiškiją. 

Šitie bolševikai dabar auk
štai susirišę ir sėbraujasi su 
nezaležninkais.' Kaip vienų, 
taip kitų tikslas — nors galą 
gauti, bet kariauti prieš kata
likystę. 

Suprantama kiekvienam iš
mintingam žmogui, kad kaip 
vienų, taip kitų toksai prieš 
katalikystę, kariavimas yra 
menkas daiktas. Katalikystė 
skaito šimtus milijonų žmonių. 
Gi lietuviai cicilikai su nežalež 
ninkais kasžin ar galės sus
kaityti bent vieną, kitą tūk
stanti. Juk tai menkniekis. 

Bet dalykas ve kame: Be 
to yrą dar daugelis tokių, 
katrie anų klauso, Skaito jų 
šlamštus, palaiko juos ir to-
kiuo būdu pažemink mūsų iš
eiviją svetimtaučių akyse. Va
dinasi, susidaro žymus lietu
vių būrys, kurs gyvena ne 
savo, bet svetimuoju, protu ir 
išmanymu. Žengia paklydimų 
keliais, patys sau pragaištį 
taiso.. 

Tuščia jų tų nezaležninkų ir 
cicilikij. Kas kam rupi, jei 
ten koks mulkintojas, pasiva
dinęs net "vyskupu", su savo 
sėbrais šventvagiauja. Kas 
kam galvoj, kad ten koks cici-
iikpalaikis berniokas per sa-

Į vo šlamštą bjaurioja katalikiš

kus jausmus, burnoja prieš pa
tį savo Sutvėrėją. 

Bet gaila tų daugelio nesu
sipratėlių mūsų brolių, katrie 
tų mulkintojų klauso, katrie 
tuos bjaurius šlamštus skaito 
ir palaiko. Ve tokių lietuvių 
gaila. Jie ton nedoron sėb-
rystėn pateko per savo neap
sižiūrėjimą, per nesusiprati
mą, per stoką tikrojo apšvieti
mo. 

Tokių reikia gailėties ir iš
tiesti jiems pagelbos ranką. 
Kad juos išgelbėti nuo toli
mesnių nezaležninkų ir cicili-
kų žabangų, reikia jiems pa
duoti į rankas gerus, katali
kiškus laikraščius. 

Tas darbas, žinoma, neleng
vas, bet jis yra svarbus ir pa
sekmingas. Tegu tik visi su-
sipratusieji katalikiškų laik-
kraščių skaitytojai kiekvienas 
nors po vieną tokį paklydusį 
lietuvį prikalbintų užsisakyti 
katalikišką laikraštį, gi tuo-
jaus pasekmės butų tikrai žy
mios. Nezaležninkų ir cicilikų 
pozicijos, kaip bematai, imtų 
griūti. Tauta apsivalytų nuo 
didžiausių šios gadynės šašų, 
kurs taikogi užkrėsti visą tau
tos organizmą. 

Visos tautos tuo būdu va
losi nuo savųjų niekšų. 

Tai kodel-gi to negalėtų 
padarytį lietuvių katalikų vi
suomenė ? 

Tavo kūdikiai suaugę sukils 
ir išliuosuos, nors Tavo skait
lingus kapus!... 

Nenustok vilties, o brangi 
Lietuva! Tu busi išgelbėta; 
busi laisva, neprigulminga! 
Tavo amžinas priešas bus su
triuškintas. 

Atmink, brangi Tėvynė, kad 
Dėdė Šamas įsimaišė į šitą 
pasaulinę karę. Dėdė Šamas 
kariauja už principus, už lais
vę pavergtųjų tautų. Jis ka
riauja ir už Tavo liuosybę. 
Su Dėde Samu ir Tavo sunųs 
eina kariauti su nuož
mu žmonijos skerdė j u Kai
zeriu. Karė bus laimėta. 
Kaizeris, su savo gauja, bus 
pergalėtas! Pavergtos tautos 
gaus liuosybę! I r Tu, mūsų 
brangiausia Tėvynė busi pa-
liitosuota nuo amžino jungo! 

Pavasaris atėjo! Saulutė 
šildo. Švelnus šiltas vėjalis 
šiurena, kutena nuvargusius 
veidus. Paukšteliai gieda. Žo
lelės dygsta, auga, žydi. O 
brangi Lietuva, kas Tavo že
mėje randasi ? Ogi visa grana
tų išrausta, kapais išmargin
ta; kryžiais apkaišyta! Tūk
stančiai Tavo karžygių kapų 
randasi be jokio ženklo. Kas 
jų kapus suras! Kas aplan
kys? Kas nors mažą gėlelę aut 
jų kapo pasodins? Niekas *ki-
tas, kaip tik Augščiausis žo
lelių sėklą apsės, apsodins, o 
miško raibieji paukšteliai ap
lankys ir apgiedos juos. Sal
dus bus jiems amžinas mie
gas; jie mirė už Tėvynę ir už
migo ant amžių jos šaltoje 
krutinėję... 

RAŠYKITES į "DRAUGO 
BENDROVĘ. 

( Kapitalas padidinti nuo $25000 iki $50,000. 
NUTARTA: į ^ tumaiinti nuo į25.00 iki $10.00. 

šiandien musg laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektai. 

Vienatinis lietuviu katalikų dienraštis "Draugas" 
pereita rudenį patapo visuomeniška ir prieinant įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio nauji*. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

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

"Draugas" nori pasistatyti lietuvių 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, II I .). 
Gero. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. . 

* 

t 
Kuponas užsirašymui uDraugo" Bendrovės šėrv. 

DRAUGAS PUBLISHING OOMPAHY, 
1800 Weat 4(5th Street, 

CHICAGO, ILLIsTOlH. 
f 

Prisiunčiu %..... Money Orderiu ar čekiu ir meldžia 

man pasiusti "Draugo" Bendrovės šery. 

Vardas Ir pavardė 

antrašas 

Klastas f Valstija 

pakalbėti po 15 minučių: vie
nas nuo kataliku, kitas nuo 

jkalbėtojus žinomą Amerikos 
gerinusį kalbėtoji], buvusį 

tautininkų. Butų buve_ teism-1valstijos sekretorių; W. J / 

LAIŠKAS ''DRAUGO*• 
REDAKCIJAI. 

Kaipo buvęs Chicagos lietu
vių apvaikščiojime 3-ios Lais
vės paskolos nedėlioję, 28 ba
landžio — noriu per gerbiamą, 
dienraštį " Draugą/' išreikšti 
ponams Elijošiui ir Bagdžiu-
i.ui padėkavonę u? jų gražų 
pasidarbavimą lietuvių nau
dai. Šitas milžiniškas mass-mi-
tingas daug prisidės prie lie
tuvių vardo išgarsinimo ir pa
rodymo amerikonams, jog mes 
esame rimtaį gyva ir Ameri-( 
kai lojališka tauta. 

Bet kartu aš, kaipo lietuvis 
k&talikas turiu išreikšti savo 
nusistebėjimą, kodėl rengėjai 
šito apvaikščiosimo rado rei
kalingu daiktu pagarsinti tau-
tininkų-liberalų laikrašti " Lie
tu vą" ir kodėl jie pavelijo sau 
ignoruoti mūsų dienraštį 
' * Draugą. r ' Apvaikščloj imo 
programuose mes matėme, jog 
lietuviška prakalba buvo ski
riama tik viena ir ją turėjo 
sakyti p. B. K. Balutis. P-as 
Elijošius, jį perstatydamas 
pasakė, kad tai "Lietuvos" 
redaktorius. (Tik paskui, ma
tyt, rengėjai susigriebė ir pa
baigoj davė pakalbėt "porą 
minutų" kun. A. Skrypkai). 

Ar gi neimtų geriau buvę 
padaryta, kad vietoje ką p. 
Balučiui kalbėti pusę valan
dos, kad butų buvę išrinkti du 

giaus. 
Jeigu pp. Elijošius ir Bag-

džiunas nežinojo ltą pakviesti 
išanksto į kalbėtojus nuo ka
talikų — tai juk galėjo pasi
klausti patarimo, kad ir iš 
' i Draugo' ' redakcijos. 

Nebent " D r a u g e " redakcija 
butų atsisakiusi turėti ką nors 
bendro su tuo ap vaikščiojimu f 
Bet sunku tai prileisti, ites 
mes matėme, kad " D r a u g o " 
redakcija labiau negu koks ki
tas laikraštis rėmė ir Laisvės 
paskolą ir tą lietuvių apvaik-
§čiojimą. Ar nesiteiks "Drau
g o " redakcija paaiškinti, kaip 
gi tai ištikrųjų buvo? Man 
rodosi ta ip: jeigu jau garsin
ti šiame .susirinkime- laikraš-
čius, tai budinai kokiu nors 
būdu reikėjo pagarsinti ir 
"Draugą." Juk "Draugas"— 
mūsų lietuvių katalikų dien
raštis. Dabar išrodo nei šis, 
nei tas. Katalikų draugijos 
daugiausiai pasidarbavo, kata
likų laikraštis daugiausia ap-
vaikščiojimą rėmė, o mitingo 
vedėjai bijojo net ištarti 
" D r a u g o " vardo. 

"Draugo" Skaitytojas. 
Nuo redakcijos. **Draugo" 

redakcija ištikrųjų buvo igno
ruota ir su ja visiškai buvo ne-
sitarta. apie surengimą Chica
gos lietuvių mass-mitingo. Ko
dėl taip rengėjai elgėsi, — tai 
jų dalykas. Mes pamėginsime 
atspėti priežastį tokio pasiel
gimo. 

Netrukus po to, kaip p. Eli
jošius ir Bagdžiunas išgavo iš 
valdžios ingaliojimą organi
zuoti lietuvių komitetus del 
3-ios Laisvės paskolos — net 
penkiose, ̂ rodos, vietose jie 
sušaukė pirmąjį susirinkimą 
visų Chicagos kolonijų inga-
liotinių, kuriame dalyvavo, ro
dos, daugiausiai saliunimnkai. 
Buvo tenai ir vienas iš "Drau
g o " redaktorių. Šisai padavė 
sumanymą padaryti didelį 
mass-mitingą ir pakviesti i 

Bryaną, garsų veikėją blaivy
bės dirvoje. Esanti didelė vil
tis gauti lietuviams p. Bryaną, 
—net ir be jokio jam atlygini
mo—nesą lietuviai žymiai pri
sideda prie darbo Dry Chica
go Federation — nusausinimo 
Chicagos miesto. Gi iš tokio 
žymaus kalbėtojo—lietuviams 
be abejonės bus labai didelis 
pasigarsinimas ir gera butų 
ingyti tokį žmogų sau priete-
lium. 

i 

Bet pp. Elijošius ir Bag
džiunas griežtai tam pasiprie
šino: P. Bagdžiunas prirodi
nėjo, kad p. Bryanas didelis 
pacifistas ir todėl galėtų lietu
viams pakenkti (p. Bryanas 
buvo pacifistu, kol karė nebu
vo paskelbta; dabar remia 
valdžią ir karę), gi p. Elijo
šius matė didžiausią kliūtį ta
me, kad p. Bryanas yra žino
mas prohibicionistas. Sako, 
jeigu saliunininkai užboiko-
tuos, tai salė bus tuščia. (Lyg 
tartum saliunininkai butų vi
siškais viešpačiais lietuvių gy
venimo ir jų darbų. Ne be tie, 
rodos, laikai). P. Elijošius pa
tarė verčiau kviesti vietoje p. 
Bryano valstijos gubernatorių. 
(Bet gubernatoriaus, matyt, 
neprisikvfesta). 

Kaip žinoma, i i Draugas ' ' 
visada stovėjo už blaivybės 
įvedimą ir karčemų panaikini
mą. Gal dėlto ir mass-mitingo 
rengėjai nematė galimu daiktu 
" D r a u g o " vardą parodyti. 
Džiaugtumės, jei tas mūsų ma
nymas pasirodytų klaidingas. 

THURSI>ASr 
OVE MEA.T, 

WHEATLESS 
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Stocks ir Bouds Perkami ir Parduo
dami reiklus darbas. Andrewa A Oo„ 
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Lietuviai 
Amerikoje 

ROCKFORD, ILL. 

Koncertas. 
Pasidarbavimu p. A. Anto-

naieio ir kitų tapo surengtas 
koncertas, kurio pelnas buvo 
skiriamas sušelpirnui jau trys 
metai gulinčiam ant patalo M. 
Dočkui, Spring Valleyje, 111. 
Padabinti koncertą ir paįvai-
riuti programa iš Spring Val-
ley atvyko dvi rockfordiečiams 
pažįstamos p-lės: E. Masiokai-
tė ir Em."Česlauskaitė. Jau 
jos nebe pirmą sykį pasišven
čia tokiam prakilniam darbui. 
Koncerto programas buvo se
kantis: p-lė ČV.slauskait.) pa
deki emavo eiles "Svečių, pa
sveikinimas," p. F . Vaivoda 
(aidietis) padeklemavo eiles, 
p-lė Masiokaitė, lydint pijanu 
vietos vargonininkui p. Bars-
čiui, padainavo solo "SauleK 
raudona," p-lės Česlauskaitė ir 
Masiokaitė, lydint pijanu Bars-
črui ir pritariant Skrabutė-
nui smuiką, sudainavo angliš
ką duetą ir lietuviškai "Bukie 
sveikinta j u r e , " vyrų kvarte
tas padainavo "Sugrįžimas," 
p-lės Česlauskaitė ir Masio
kaitė pačios pritardamos pija
nu padainavo duetą "Svajo
nės apie gėles," p. Skrabutc-
nas ant smuiko ir p. Barštis 
ant pijano atliko puikiai "Me-
nuet ," taipgi Skrabutenas ant 
smuiko išpildė solo "Huinor-
eske," p-ni Anušauskionė pa
dainavo "Sudiev Lietuva." 
Programą užbaigė ameriko
nišku himnu. 

Koncertas visais žvilgsniais 
pavyko. Publikos buvo pilna 
svetainė ir visa buvo labai pa
tenkinta. Pildant programą 
publikai nekurios dainos taip 
patiko, kad rankų plojimu pri
vertė keliais sykiais atkartoti. 
Beja, iš Spring Vailey buvo 
žadėję daugiau atvažiuoti, bet 
iš dainoriu atvažiavo tik p-lės 
Masiokaitė ir Česlauskaitė. 

Malonu, kuomet mus'.i jauni
mas užjauzdanias artimo ne
laimę pasišvenčia darbui bile 
sušelpti brol! lietuvį. 

Garbė v.;t-:<-ins, kuri* prUi 
dėjo prie su engimo to kore«c-
to ir iŠpiMymo programo. c 
ypač })-lėms Masiokaite'u O r 
lauskaitei, p-ams Barsčiui ir 
Skrabutėnui. Aidietis. 

klausimui pritarė ir visi iš
reiškė ištikimumą /šiai šaliai, 
prižadėdami kiekvienas pirkti 
"Liberty Bonds." Po aptari
mui tapo išrinktas komitetas 
pardavinėjimui Laisvės bond-
sij. Į komitetą inėjo sekančios 
ypatos: pirm. J . Gražis, rast. 
Iv. Gogelis, rast. pagelbininku 
P. Rasčius, iždin. M. Povylo-
nis. Tuojau keletas lietuvių 
čia pat nusipirko, kiti priža
dėjo vėliau įsigyti. Dabar lie
tuvių komitetas kas vakaras 
pardavinėja Laisvės bondsus 
bažnytinėje svetainėje. Lietu
viai kiekvienas privalote atsi
lankyti ir nusipirkti nors po 
vieną "Liberty bonds." 

Parapijonas. 
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SPRING VALLEY, ILL. 

Šiose dienose mūsų koloniją 
aplankė linksma naujiena, nes 
sulaukėme naują vargonininką 
p. St. Daunorą, kuris atvyko 

! iš Cicero, 111. 
Laikraščiuose teko nesykį 

j patėmyti, kad p. St. Daunoras 
yra darbštus ir energingas 
jauninkaitis, kas mūsų kolinją 
labai džiugina. Dabar turėsim 

j naują veikėją ant tautiškai-ka-
jtalikiškos dirvos. 

Iki šiol visi džiaugėsi, kad 
mūsų gerb. klebonas, kun. S. 
Bystrais puikiai vedė veikalus, 
bet dabar dar bus linksmiau 
sulaukus jauno veikėjo. Visuo
menės dirva čia yra plati, o 
veikėjų kaip tik truko. Dabar 
darbas eis sparčiau. 

Balandžio 24 d., SLRKA. 
kuopa buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo kun. F. Kemėšis, 

i ' ' Draugo' redaktorius. Pra-
I kalba labai patiko netik kata
likams bet ir socijalistam?. 

I Soči jalistai kun. Kemešį pra
dėjo vadinti net tėvu. 

Žmoneliai pamažu jau eina 
I į protą. y, F. Beisogalietis. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Nedėlioj, balandžio 21 d., 
' tuojau po sumos, įvyko para
pijos susirinkimas, kuriame 
buvo atiduota atskaita iš tri
jų mėnesių parapijos ineigų ir 
išeigų. Susirinkimą atidarė 
parapijos iždininkas p. Juozas 
Gražis. Iš išduotos atskaitos 
pasirodė, kad parapija yra ne
blogame stovyje. Visos išlai
dos apmokėtos ir gerokai pa
mažinta skola. Parapjjonai la
bai iš to džiaugiasi ir yra pa
tenkinti iždininku. Jau keturi 
mėnesiai suėjo kaip apleido 
mus ir šį pasaulį a. a. kun. 
Gricius ir ligšiol buvom be 
nuosavo klebono, bet geri, są
žiningi ir darbštąs parapijo-
nai, nors ir be dvasiško vado
vo, nenustojo darbuotis nau
dai tautos ir bažnyčios. Dvasl-

, nius reikalus ligšiol aprūpino 
Šv. Trejybės Kolegijos profe
sorius, kun. Benedict. Dabar 
mūsų parapijoj klebono vietą 
užims gerb. kun. J. Aleknavi
čius, kurio mes jau nuo senai 
laukėme. , . . 

Pasibaigus parapijos susi
rinkimui, J . Gražis inešė klau
simą apie trečiąją laisvės pa-

TAURAGĖNAI. 
(Šilgudiškio apskr. 

Pereitą vasarą Taurage-
nuose labai buvo išsiplatinę 
ginkluoti užpuolimai. Susida
ro po kelius, rusų belaisvai ap
siginklavę su šautuvais, ne 
tik naktimis, bet ir dienomis 
užpuldinėjo žmonės. Sužinoję 
tie plėšikai, kuris dar ūkinin
kas turi keletą šimtų rublių, 
nueina pas jį keliese, apstoja 
su šautuvais ir atrėmę į kruti
nę šautuvą reikalauja pinigų. 
Tokiu būdu ne iš vieno ūki
ninko išplėšta po 200 — 300 
rub. Tuos piktadarius suėmė 
vokiečių valdžia. Bublių so
džiuje, apsiginklavusius su 
šautuvais, jiems nepanorėjus 
pasiduoti, negyvai kelis nušo
vė, o 3 gyvus paėmė. Taip-pat 
Pilkenių sodž. suėmė keletą 
panašių plėšikų. Be atvirų plė-
šimų buvo nemaža ir šiaip vo
gimų: nuplėšia svirnų stogus 
ir ne tik ką nešte išneša, bet 
ir vežte išveža — grūdus, dra
bužius ir kitus daiktus. Daug 
girdėti, kad iš nakties dingsta 
arkliai, avelės, kiaulės ir kita 
kas. . .S. 

. . L. A." 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

Aš (Worcester, Mass.) Ži
nutę apie koncentą pirmiau 
gavome nuo kito mūsų kores
pondento, todėl Tamstos indė-
jome tik pastarąją. Prašome 
daugiau. 

Urnežio mokiniui ant var
gonininko. (Westville, 111.) 
.Žinutė pasenus, beto labai ne
aiškiai parašyta. Netilps. Ba-
šykit viską tuojau po nuoti-
kio. Laukiame. 

Parapijonui, Aidiečiui. Ži-

MILDOS TEATRAS 
3138-42 S. Halsted St., - • Chicago, 111. 

MILDA THEATRE ASSOCIATION 
Incorporatcd under the larvs of the State of Illinois, Jlpril 27 1918 

Capital Stock $150.000.00 Number of Sharos 15.000 
A m o u n t of each Share SlO.oo 

Principal Office: 3133 Emerald Avenue., Chicago, Illinois 
J. J. HERTMANOWICZ, Organizatorius 

GERB. KREDITORIAI PONO A. OLSZEWSKIO: 
Susirinkime laikytame Mildoe svetainėj, balandžio 21, kuria

me dalyvavo su viršum 500 stambiausių pono A. Olszevvskio kre
ditorių, tapo vienbalsiai nutarta paimti MILDOS THEATRA iš 
trusto kompanijos už $140,000.00 sumokėtų A. 01szcwski Trust 
Certifikatais, sulyg išlygų Trust Agreement No. 6940, ir sutverti 
bendrovė po vardu MILDA THEATRE ASSOCIATION, ant ku
rios vardo ta nuosavybė butų užrašyta. 

Mes žemiau pasirašė kreditoriai, paskirti tame susirinkime 
Komisioneriais išėmimui Charterio paminėtai bendrovei^ darbą sa
vo jau atlikome, ir dienoje 27 balandžio, gavome Chartcrį, Ccrti-
f icate No. 2993. / 

Nuo jūsų, pasilikę dar kreditoriai, dabar priklauso, kad na
mas butų kuogreičiausiai atimtas iš Trusto Kompanijos, ir kad nuo 
1 dienos birželio mėnesio visos randos iš Mildos Teatro nuosavybe 
eitu naudon jūsų, o ne naudon trusto kompanijos. 

Atėmimui iš Trusto Kompanijos tos nuosavybės turi but su
dėta ant i*anku organizatoriaus, p. J. J. Įtartinai., teeiaus, pamin
tu Trust Certifikatu ant sumos $14Q.0Ot).O0. Didesnį nusė tos su
mos jau yra sudėta. Trukstanti dalis privalo but sudėta iki Gc-, 
gūžio 10, taip kad randos liz birželį eitų iiiuins. 

Už Trust Certifikatus jųs gausite Mildos Theatro Bendrovės 
dalis kapitalo (shares), kurios jums atneš dividendas arba procentą 
kas meta, ir tai didesnį procentas banku mokamas. Prie sumos 
trust Certifikatu turite pridėti pinigais po 3 centus nuo dolerio, 
padengimui lėšų. Tie pinigai bus jums priskaityti prie trust certi
fikatu, ir už jos gausite shares. 

Pakol dar visos šėros yra nepaimtos kiekvienas kreditorius tu
ri teisė prie tos bendrovės prisirašyti. Potam bus jau vėlu! Pasi
naudokite iš tos progos visi tie kuriems rupi kad jų pinigai no-
pradingtų bet neštų nauda. Dabar kas diena gali but per vėlu, nes; 
kada visos šėros bus paimtos jas už trust certifikatus daugiau gau-' 
ti ne bus galima. Paskutini yra proga — kas pasivėlins, tegul pats 
save kaltina. 

Prisirašimui kreipkitės pas organizatorių, J. J. Hertmanovvicz, 
3133 Emerald Avenue, Chicago, 111. Iš tolimesniu vietų galite pri-
siųst savo Trust Certifikatus per pačta. Pasiskubinkit kad nebūtų 
per vėlu. t 

Su pagarba, 
KOMISIONERIAI: ' 

SIMON L SHLEPOWICZ, LAWRENCE AZUKAS, JOHN 
PRUSS (PRUSZINSK1S), JOHN GAVBAS, J. J. HERTMANO-
WWZ, ANTON TUMAVICHE, JOHN KULI&. 

"' 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 
Visiems savo* prletellam* patartam* įkaityti 

Ir platinti mūsų išleista* kurg&a 
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny

gos numerį ir vardą.. Pinigus reikia siųsti lškalno 
lšperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

I 

KARĖS ŽENKLELIUS 
GALIMA GAUTI "DRAU 

GO" ADMINISTRA
CIJOJE. 

-

Karės ženklelius, taip va
dinamus "thrift-stamps" 
galima gauti pirkti "Drau
go" administracijos otise. 
Kiekvienas ženklelis šitą 
kovo mėnesį kainuoja $4.14. 
Perkant pirmutini karės 
ženklelį pirkėjui duodami 
veltui certifikatas, ant ku
rio reikia lipinti nupirktus 
kares ženklelius. 

Taį labai puikus taupy
mo būdas. Patartina lietu
viams karės ženklelius' pir
kti. Tuo būdu vyriausybei 
paskolinti pinigai neša 4 
nuošimtį. Vadinasi, yra ge 
riau ir saugiau pinigus pa 
skolinti vyriausybei, ne 
kaip juos laikyti kur paslė 
ptus. 

Kuodaugiausia lietuviu 
tegu taupia pinigus pirkda-

ŠV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
Waukegan, UI. 

pirm. Aleks Jankauskas -
919 — 8th St., 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St., 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St., 

L. Bakšis, Fin. rast., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
h Makuševiče, 
2. P- Kazdeleviče, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, — or

gano priž., 1112 — 10 S t 

iniiiif iiiintf iitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiin 
Reikalingi visose lietuvių 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo11.. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 

I 

No. 5, Anykščių Šileli*. A. Ju Yyaknpo Ant. 
Baranauskki *.mitna atmintu, yra tai 
perins lietuvių poesijo*. P a * , l f . . . . l t 

K o . 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, I1L Sv. Kaaimiaro Sese
rims. Parašė M. Gustaitis, 1914 m. 
Gražios daineles. Pusi. 24 "Drangas" .10 

No. 13. Aušrele. Dramatiška vienoje reik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 10 

No. ld . Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 82 10 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis . . . . . . . . . . .25 
II dalis »0 

No. SO. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios mtatiea dainelės. 
1914 m. Pusi. 14 16 

No, 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaia-
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis ,'tTT... .10 

No. 48. Katriute. Triveiksmls dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 15 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo U -Juose aktuose, užimantis" ir 
tinkantis scenai .15 

No. t o . Komedijelės: Čigonės atsilankymas. 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 

su Blaivininku. Parašė U. Gurt*aute. 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 34 . . .10 

No. Tarp dilgelių Rožes. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . .10 

No. 85. Antanukas. Apysaka B. Proso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 4t . Pa 
sakaitė U lietuvių gyvenimo . l t 

No. 87. Braižlnėlial. Tai labai Įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė S k r u 
de. Chicago, m . 1915 m. 45 

No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinu i i "Dar
bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui koingutė. Pusi. I I t6 

No. 95. Huekleberry Flnnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaką, 
kalba lengva ir kningos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas K mitas 75 

No. 98. IS daktaro pasakojimų. Parašė ftat-
• rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 

Gražios pasakaitės. Pusi. Tt 25 
No. 103 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per

gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1914 m. "Draugas", 
pusi. 56 | i 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M.^Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikrą' dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, 111., 1915, 
ousi. 28 / . . . . .10 

No. 110. Oliveris Twistas. Tai viena iš go
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charlea Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapst-
vilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 , pusi $1.00 

No. 115. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 .*. 25 

No. 130. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver-

, tė P. B. Antra laida 19p7 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 25 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
6 gražios pasakaitės. Parašė Jobas / 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m. so 

No. l tO. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
f t -29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 10 

No. 102. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin<-
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. ,25 

No. 104. Lietuvi ų-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1418— -
1913) Gražus totoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 04 . . . . .20 

No. 189. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai J visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 168. 75 

No. 178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 '• l t 

No. 170 Pergyventos Valandos; (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 75 

No. 188. Slapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė.. Pusi. 
190 [ 50 

No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
^erezija ir mirtis. Parašė P. V. ir 
Tošis Didžios vertės knygutė .95 

Iko. 194. Tiesos žodis Socljalistams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 

r mūsų lietuviškieji socljallstai bei 
"ciclllstal". Sn paveikslais 10 

No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Tra tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugel) paveikslų mūsų 
reikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šj knyga. '448 pusi. 
popero apd .50 
Drūtais drobės apdarais $1.00 

No. 910. Blogi Kudikų Papročiai, so pa
veikslais, parašė Dr. A. L. GralCn- v 
nas; kiekvienai motinai šj knygelė 
patartina perskaityti 20 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplctojimo 
Budai ir Kova sn Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas { . . 16 

• o . 880. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

No. 254. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drob^-a apd ar. . . . . 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trurrris ' klausimus Ir atša
kioms pritaikytus vi&iledaroiemsiema 
skyriams. Kaina • • . . 

No. 285. KrUiščionisIco Mokslo AatekLunas, 
dalis II. Surengtas Ir užgirtas trečio
jo Balt imores. Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti 
klausiniai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietime Dr-jos 

. "Žiburėlis". Graži knygelė. 1916 m.. 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus Jrankjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. PusL 158 

No. 279 Mažasis Katekizmas Valkeliams, 
prisiruošiantiems J pirmąją išpažinty 
ir Sv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioj© šv. Kaina *. . . . . 

No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Tpatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . . . . 

No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokintiee, poperos apd. . . 

No. 807. Trumpa šv. Lstorija Seno ir NatM*-
fstatymo. Parašė kun. 1. Sueter. 
Kieto popero apdarais . . . . 

No. 815. Vaikų, žvaigždutė. Bendorlans, 
dalis L kieto poperos apd. L ? 

No. 818. Valkų žvaigždutė dalia IL kietais 
apd 

No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasimokini-
mot tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . . 

828 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pasaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. * 195 

No. 800. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pui-_ 
kus leidinys Ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Jsigytl. Boston. Pusi. 
1.0 . . . . . . . . . . . . • • • . « • » . • • . « 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. 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 
t) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g ) S^rijalistų norai ir darbai, i>".:A. 18 
1) RevbliacJjonierių tarpe, p « 14 . . 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. L* . . . . 

No. 394 Ketvirtoji Skaitymų k i»ga . PI:HI. 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 

Lithuania and the Autonomy of Poland wi*li 
a map., by J. Gabrys. Paris 
rys. Paris 

A Sketch of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Album Lithuanian Dances for orchestra, 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų Šokių. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
I balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa

rašė St. Šimkus . . . . t, *. 
N^. 373 Jžadų Katekizmas. Parašė kun. A 

Staniukynas. Pusi. 7d 
No. 875. Ypatingas sąžinės perkratinėjl-

mo būdas. PusL 58 audeklo viršel. 
No. 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 

Pusi. 409. Audeklo apdarai3 
Popiero viršeliais 

N o . Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais 
Poperos viršeliais 

No. B 1. Maldų ^knygelė. P. 838. Juodos ska
relės apdarais . . 
Juodais audeklo apdarais 

.06 

.26 

.18 

.25 

10 

.40 

.20 

.08 

.20 

-

• 

.85 

.25 

.15 

.86 

.25 

.26 

.26 

.08 

.08 

.0R 

.06 

.05 

.05 

.06 

.06 

.05 

fl.on r f 

• 

.10 

.10 

.10 

No. 3 f l * ąf»#n«M TT^O*,-* r o U i t o 

.50 

1.00 

.60 

.26 

.16 

81.00 
• 76 

$3.00 
2.00 

.76 

.40 

.25 

.80 

.76 

.40 

.15 

.10 

.16 

.26 

.16 

LLULUL*. PUAL 4A teutieale apdarais 
No. 863 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka

tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai 
No. S03. Trečioji skaitymui knyga. Pusi. 

179 su paveikslais^ audimo apdr. . . 
Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan

dravičiaus 
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa

veikslai, dideni . . . . . . . . . . . . . . 
Mažesni po 

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

Popicrų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 8 už 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Iš 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 82 . . . . . . 

MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera Ir 
' aiškios raidės. PusL 894. Poperos apd. .68 

Baltais kauliniai apdarais $1.50 
No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 

ypatingai jaunuomenei. Pusi. 240. 
Kaina poperos apdarais . . . . 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . 
Baltos skurelės apdaruose 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži Ir pa
ranki knygutė. Pusi. 200. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. Iki 

fikaplerių karmelitanskų iš Lietuvos, su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir Šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. iki .- i 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . ^ .26 

B 

.46 

.75 

.46 

40 
40 

$1.68 

.15 

.10 

LILI 
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"D R A U G Ą S" 
Trešiadienis, gegužio 1 d. 
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-
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1 CHICAGOJE. i 
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CHICAGO SKUBINASI SU 
LAISVĖS PASKOLA. 

Trūksta 39 milijonų dolierių. 

Reikalinga 10 leiberių (laborers) 
darbas ant visados, 35c. j valandą 
unijos nei streikų nėra. Atsišaukite 
sekančių adresu: 

§ W H I T A C R E FIREPROOFING CO. 
29th St., Chicago Heights, 111. 

BRIDGEPORTO KRONIKA. 

Puikus še imyniškas vakarėlis . 
Šiandie vakare Liet. Vyčiu 

16 kuopa rengia puikų šeimy
niška vakarėlį. Šv. Jurgio pa-
rap. svetainėje. Vakarėlis bus 
pamargintas gražiu programė-
lių. Visos Chicagos Vyčių kuo
pos vra kviečiamos atsilankv-
tį į šį vakarėlį. Pradžia 7:90 
vai. va k. 

Vytė. 

Balandžio 21 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu a. a. Petras 
Vasaitis, 43 m. amžiaus; gi
męs Lietuvoj; palaidotas 24 
d., Š. m., &v. Kazimiero kapi
nėse. 

Taipgi a. a. Elžbieta Tamo
šauskienė, 39 m. amžiaus; mi
rė balandžio 26 d.; palaidota 
29 d., s. m., šv. Kazimiero 
kapinėse, gimusi Lietuvoj. 

Laike susirinkimo pasirodė, 
kad Apskričio chorą apleidžia 
keturi nariai, būtent, p. L. Ši
mutis, kurs jau išvažiavo 
."Hrooklynan, N. Y. užimti 
" G a r s o " redaktoriaus vietą; 
p. S. Daunoras, kurs išvažiavo 
į Spring Valley, 111. užimti 
vargonininko vietą ir dar u u 
tapo pasaukti į Dėdės Šamo 
kariuomene. Visus keturius 
narius choras labai apgailes
tavo. P-as L. Šimutis atsi
sveikindamas pasakė jausmin
gą prakalbėlę, prižadėdamas 
būti choro nariu-romėju. 

Tame pačiame vakare cTio-
ras priėmė du nauju nariu: p. 
I. K. Sakalauską, iš Cleveland, 
Ohio, dabartini "Draugo ' ' re
dakcijos komiteto narĮ ir p. ,T. 
šlakį: 

Priėmus naujus narius, su
sirinkimas tapo uždarytas. 

J. V. 

! 
Balandžio 20 d. Juozapas ir į 

Marcelė Gedvilai laimingai su
silaukė dukters. 

• 

Balandžio 28 d. Šv. Martino 
draugija turėjo surengusi va
karą su programų. Sulošta 
perstatymėlis po vardu " P o 
globa n]otihos. , , Vakaras nusi
sekė gerai; žmonių svetainė 
buvo prikimšta. Tiktai* vienas 
peiktinas apsireiškimas: iš 
kažkur perdaug pakvipo svai
galai. Reporteris. 

VAKARINĖS MOKYKLOS 
PRANEŠIMAS. 

PATRIJOTINĖ IŠKILMĖ. 

Nedėlioj, gegužės 5 d., Davis 
Ktjuare darže, 45th ir Paulina 
St., atsibus patrijotinė iškilmė 
su tautiškais šokiais. Iškilmė
je dalyvaus lietuviai, lenkai, 
čekai ir kitos tautos. Apart 
kitko bus ir prakalbos. Lietu
viškai kalbės kun. Pakalnis iš 
šv. Kryžiaus parapijos. Iškil
mė prasidės 3 vai. po pietų. 

CICERO, ILL. 

Liet. Vyčių 14-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 1 d. J susirinkimą yra 
kviečiami visi kuopos nariai ir 
narės, nes yra daug naujų rei
kalu, kurie turi būti neatbūti
nai apsvarstyti ir vykinami. 

Vaidyba. 

TOWN OF LAKE. 

Vakaras Labdarių naudai. 
Šiandie, gegužio 1 d., Elijo-

šiaus svetainėje, ant Xown of 
Lake, L. Vyčių 13 kp. rengia 
puikų pasilinksminimo vaka
rą, kuriame griež šv. Cecilijos 
benas, lietuviškus šokius, bus 
ir kitokių pamarginimų, k. a. 
skrajojanti krasa ir kitkas. 

Linkėtina vietos lietuviams 
ir lietuvaitėms nueiti vakaran. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 

K p. Korespondentas. 

Balandžio 24 d. pasibaigė 
sezonas vakariniu mokvklu. 

Armour'o vakarinę mokyk
la užbaigė išviso 34 mokiniai: 
vaikinai ir mergaiiės. Tš tų, 10 
yra lietuviai. Užbaigusieji ga
vo viešosios mokyklos paliudi
jimus su teise įstojimo be eg
zamino i aukštesnes mokvklas 
(liigh schools). Vardai lietu
viu užbaigusiu Armour'o va-
karine mokykla vra šie: 

Jaunesni negu 21 metų. Tz. 
Gapšis, A. (irigonis, B. Juške
vičius, A. Pankauskas, B. Rut
kauskas, L. Valentinas, B. Vi
leika, A. Juškaitė. 

Senesni negu 21 metų. J . 
Kazlauskas ir P. Leonardas. 

Galutinai mokykla neužsi
darė, nes 37 mokiniai išreiškė 
norą ilgiau mokyt i es. Tai iri 
mokyklų vyriausybė (Board 
of Kducation) perkėlė mokyk
lą vasaros laflcui į Mark 
Wltiie S({uare parką, Halsted 
ir 30-tos gatvių. Mokslas pra
sidėjo, balandžio 29 dieną, 
tomis pačiomis valandomis t. 
v. nuo 7 iki 9 vai. vakarais, 
tiktai du kartu į savaitę t. y. 
panedėliais ir utarninkais. 
Mokslas kaip ir pirma visiems 
dykai ir trauksis per visą va
sarą. J . Šileika. 

MĖGINA SUSTABDYTI CHI 
CAGOS PARĖDYMĄ. 
i 

Chicago galvatrūkčiais sku 
binasi surinkti trukstančius 
39 milijonus dolierių l igi atei
nančio sekmadienio. Visam 
mieste subruzdimas neapsako
mas. Kampanija vedama die
nomis ir naktimis. 

L ig vakar pietų laisvės pas
kolos bondsų buvo išparduota 
už apie 90 milijonų dolierių. 
Tuo tarpu Ugi ateinančio sek
madienio reikia būtinai su
rinkti apie 127 milijonai dol. 
Matote, kiek trūksta! 

Tatai ir subruzdimas nebe 
reikalo. Juk Chicago negali 
pasilikti kitų miestų užpaka
lyj . Kituose miestuose jau se
nai surinkta reikiamosios su
mos ir dar su dideliais kau
pais. 

Bet Chicagoje l igšiol bondsų 
pardavimo kampanija l y g pa
lengva slinko. 

Dabar laikas susiprasti. Ne
laukti paskutinės dienos. 

Kas iš l ietuvių dar nepirko 
laisvės bondsų, tegu. kuovei-
kiaus perka. Tegu kiekvienas 
l ietuvis prisideda prie sutruš-
kinimo vokiečių, prie laimėji 
mo šios karės. 

Šaliai laimėti karę gal ima 
pagelbėti perkant laisvės 
bondsus. Vieni iš mūsų su 
ginklais, bambija teutonus. 
Mes tuos savo didvyrius karei 
vius paremkime. Pirkime lais 
vės bondsus. 

D A B A R P I R K I M E LAIS
V Ė S B O N D S U S ! 

Iš Chicagos viešųjų mokyk 
lų prašalinami visokie paveik-, 
slai, katrie tik turi bent kokį 
sąryšį su prūsų militarizmu. 

Mergina Plotka, kuri nužu
dė dr. Jindią, paleista iš kalė
jimo padėjus 10 tukst. dol pa
rankos. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau Antano žvirblio. Keli 

mėn. atgal gyveno 1820 W. 46 St. 
Chicagoje, dabar manau mokinasi 
kur Valparaiso. Malonės jis pats ar 
kas kitas jį žino pranešt ant šio 
antrašo. Turiu labai svarbų reikalą,. 

Fortūnatas Urbelis. 
1820 W. 46 St., Chicago, m . 

Ant randos Kampinis biznio namas 
ant 35 r i a c e ir Gage st. Vieta tarp 
lietuvių, tinkanti visokiam bizniui. 
Atsišaukite: 
944 W. 35 Place Chicago, IU. 

-•-

Mūrinis ant dviejų pagyvenimų 
namas ant 5316 So. Justine st. Prie
žastis pardavimo turiu tuojaus išeiti 
kariuomenėn. Ats išaukite , . . galėsite 
pigiai nusipirkti. 

C. GAIDELIS, 
4605 So. Ashland Ave., Chicago, IU. 

iiiiiiiimiiiiiiiNiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiit 
šluomi pranešame savo kostume-

riams, kad mes apie Gegužio 1-mą 
kraustomės į mūsų nauja Ir didelį 
namą kuris randasi po numerių 
4608 S. ASHLAND AVE. Mes turėsi
me pilnų eilę skurų ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. Kaplan & Sons 
1646 W. 47 St. Chicago. 

Telefonas Yards S404. 

ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIII 

A L E X . M A S A L S K I S 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
plglausiai. tu 
rime savo Ka 
rabonus Ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dali grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave. , 
Telepbone Drover 4188. 

Telefonas: McKINLET 676 4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
1457 BO. WEBTERjr BLVD. 

Kampas W. S5-to* gatvės. 

A 

IŠ L. V. CHICAGOS APSKR. 
CHORO VEIKIMO. 

Balandžio 26 d. L. V. Chi
cagos Apskričio choras laikė 
dainų repeticiją. Po repetici
jos choras turėjo susirinkimė
li. Nutaria surengti linksmą 
vakarėli ir užkviesti 
eių kuopas dalyvauti. Įžanga 
visiems bus veltui, tik reikės 
iš choro narių gauti tam tik
rus tikietus. Vakarėlio smulk
menos bus pranešta vėliau. 
Taipgi nutarta toje pačioje 
svetainėje, kur laiko repetici
jas, surengti didelį koncertą. 
Įžanga bus veltui. Koncerto 
diena, bus pranešta vėliau. 

Nepersenai Chicagos miesto 
taryba pravedė parėdymą, su
lig kurio visiems nepilieėiams 
mieste uždraudžiamas vesti 
l)ile koks biznis, kurio vedi
mui reikia gauti apmokama's 
miesto leidimas. 

Tasai parėdymas kaip šian
die turi pradėti gyvuoti 

Bet visas vargas tame, kad 
tasai parėdymas žymiai palie
čia šalies vyriausybę. Vyriau
sybė turi padariusi su kito
mis šalimis sutarčių, kad ne-
piliečiams turi but leista ves
ti bile kokius biznius. 

Taigi jei dabar Chicagoje 
tasai parėdymas ims gyvuoti, 
vyriausybė susilauks daug ne
malonumų su kitomis šalimis, 
kurių piliečiai ir pavaldiniai 
čia bus varžomi. 

Vakar tuo reikalu valstybės 
sekretorius kreipėsi į Illinois 
gubernatorių. Pareikalavo sus 
tabdyti Cliicagoje pravestą pa
rėdymą. Gubernatorius krei
pėsi į Chicagos administraci
j a 

Kol-kas nežinia, kuo pasi
baigs tasai svarbus klausimas. 

Bet su šiandie nepiliečiams 
uždraudžiama laikyti biznius, 
kuriems yra reikalingos mies
to licencijos. 

PADĖKAVONĖ. 
Draugijoms kolonijų: AVestĮ 

Pullman, Kensington, Ilose-
land, l)Urnsi(le, Dauphin Park 
ir 80. Chicagos, kurios dalv-
vavo trečiosios Laisvės pa-
<k( los apvaikščiojime, bąlan
čio 28 d., š. m., * ypatingai 

<i augi joms: ftr. Onps, Šv. 
Mykolo Archaniolo; L. Vy
ria; s iš Roseland, Šv. Kry
žiais iš West Pullman, Šv. 
Juozapo, Šv. Izidoriaus iš So. 
Chicagos (dalyvavo apie 700 
ypatų ir vienas benas), nuo
širdžiai tariu ačiū. 

Petras Lak ošins, Komitetas. 

Reikalingi patyrė "leibe-
r ia i " del mašinų šapos, Tulšių 
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. Card Shop. 

Atsišaukite ar rašykite: 
BUHL MALLEABLE CO., 

Wight ir Adair Strs., ^ 
Detroit, Mich. 

TDXTAI $1,500. 
Ant pardavimo per savininką 2 

pagyvenimų — 4 kambarių namas, 
| su mūrinių fundamentų. Galima pir
kti cash ar ant išmokeščio arti 13-tos 
ir "VVestern ave. Adresas: 

A. M. TTCBTSV 
2416 So. 56 Court Cicero, UI. 

Reikalingi apiseniai vyrai dirbti 
prio "sandpapers ir fillers" rakan
dų fabrike. Darbas pastovus. Atsi
šaukite po nuriteriu: 

355 Jf. Ashland Ave. 

Parsiduoda lotas nepaprastu pi
gumu. Vertas 1400.00, parsiduoda už 
$170.00. Turi butl parduotas į trumpą 
laiką, iš priežasties išvažiavimo į ki
tą miestą. Lotas yra labai gražioj vie
toj, 5717 So. Whipple st., netoli karu 
linijos Kedzie ave., 59 g&t. Galima 
pirkti ant išmokėjimo. Atsišaukite 
po numeriu. 

2743 North Central Park Ave., 
2743 North Centre Park Ave., 

l s t . Roar. S. B. 

Rumatizmas 
Yra mano Oro Pranašas, 
š galių žinoti atmaino 
oro, kaip pradeda man 
mentės ir kelius ant 

gelti. Bet yra senas «*»«**** 
koris visus skaudėjimus išvarinėja. 

Sloan'* *jinnnemas1,yra labai leng
vas vartoti, nereikia nei trinti pats 
įsmenga ir sustabdo skaudėjimą. Ge
resni* negu kokie plalstrai arba ko
kie kiti vaistai. Pamėginkite del san-
krekos, skaudėjimo strėnų, neural
gijos, žaizdų. Gaunamos dideliuose ir 
mažiuos buteliuose, vai 11 n,vėlose. 

Sloan's 
Liniment 

H/LLS PAJn^ 

Sergėkite savo Akis 

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

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

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

J O H N S M E T A N A 
Akių Specijalistas 

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

8-čios lubos, virš Platt'o aptlekos 
Tėmykite i mano parašą. 

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

Phone 

DR. 
Cicero 262 

A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 49 
CICERO, HJL. 

Valandos > A. M. 1 P. 
Apart nedėlios 

Av. 

M. 

IENINE 
IR 

lYakarinė MOKYKI 
Jei nori greitai ir pasekminei! išmokti Angli 

škai kalbėti, skaityti ir rašytC tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, «k mokinama: 
Lietuvių kalbos S.V.Isnrik* Laiškų RaSymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Tek* 
Lotynų " S.V.Pilietybes Gramatikos, 
iritmetlkos Geografijos Retorikos, ir tt 
r GRAMMAR ir R1GH SCH00L Kursų. Gyve-
ančius toliau mokiname per Išlikas. Viskas: 
Skinama lietuviškai. 
American Gollege Preparatory School 

3103 S. HALSTED ST. CHICAGO IUL. 
KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 

Tel. Cicero 252. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

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

VALANDOS: nuo 9 iki 12 >S 
ryto, nuo S iki 6 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—12. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i imimii iM 

1 JOSEPH C. WOLON f 
LIKTU VIS ADVOKATAS 

= Kamb. S24 National Life Bldg. 
r 19 8o. LaSalle St., 
r Vakarais 16«« Milwaukee Are. 
= Central 4899 £ 
- Rasldence HumbnJd IT 
§ CHICAGO, ILL. 
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BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai M M H l i e t u * * . »u«iko. " ^ ^ ^ T j ^ . 

rtljoi, kurtoj, moktnam. .kamMntl ^ * • ^ S į J * ^ * S 2 -
kuotl, Tar»onlnlnkartmo. dalJiuotl Ir groti ant pučiamųjų m™-

*"• ss2s^rss2rm
rokr,r.kmurtkoo"r«.. * .» - . ? ' - r « « 

n e a l n n e ^ u " « * S » m . duoti proga. Ui maia uimokoanl. ture. te 
• mdi?e uauua. Uielraiyklt. tuoj. - Kalno, muaų pr.eln.moa Del 
I platesniu žinių ateikite ypatlSkal arba rašykite. 1 A. S. POCIUS 

3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122 
A n t t ' . č . i i L u b ų 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUPTU VIS DBlfTTSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4711 SO. ASHIxAPTl> AVEHUE 
arti 47-tos Gatvės 

( • • » ^ i » » ^ e n » » » » » » ^ » » < » » » — » « S 

llllllllllllllllllllll.'lllllllllllllllllllllllllllll 
Rczld. 93S S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. BOTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Valkų ir visų chronišku Ilgų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—1? d. 

Ullll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lf l l l l l l i l l l l l l lf l l l l l 
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IERNEST WEINER Ory Goods j 
§ 1800 W. 47th Gatve, Kampas VVood gatves S 

T""""""";x.: 

Mes ; duodame dvigubas štempas 
Ketvergais ir Subatomis. | 

Didel iame pasirinkime gaunami, \ \ 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, š l ebes ir Jekutes. 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iždir-

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moseia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostie 
išima plėmns raudonas, 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. B o z 36, Holbrook, Mass. 

Amerikos Lietuv, Mokykla 
Mokinama: angliškos Ir lietuvis* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lyboa teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnoa istorijos, geografijos, polltt-
kinės ekonomijos, pllietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo S ryto 
iki 6 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 9:80 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $85 siutai Ir overkotai, nuo 
$7.50 Iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuStu overkotų. f 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$85. Dabar $6 Ir augičiau. Kel
nės nuo $1.50 Iki $4.50. Valku 
siutai nuo $8.00 iki $7.50. Va
lizos Ir Kuperal. t 

ATDARA KASDIENA 
Nedėliomis Ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted S t , Chicago. Dl. 

Pr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimai ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė 32 t. 

Chicago, IU. 
SPECIJALISTAS 

Moteriško, Vyriški} ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telephone Yards 687. 
& _ _ 

Telefonas: YARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTERF 
IR VAIKŲ LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 

3 « Q » Q 6 0 6 Q « Q t P » ? ą Q j O i t q O C ; j Q | 

S DR, P, ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
8208 8 0 . HALSTKD STREET 

TeL Drover 7176 
OFISAS: 

x 2S66 So. Leavltt St. 

V AL.: 4—8 vakare, nedėlio
mis 10—12 ryte. 
TeL Ganai 4946, Chicago, DL 
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P U S B A L S I O S Y S T E M A S 
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 
nesiriaudojo jąją 
ankšieau. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 
arti 34-tos gatves 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Or. A. R. Bismentiial 0 . D. 
Aklą Specialistas 

Patarimas Dykai 

Offlso Adynos: nuo 9 Ii ryto iki 9 
vai. vakarą. Nedėlioms 9 iki 12. 

4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 S t 
Telefonas Yards 4617. 

Telefonas: PULLMAN &42 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 

vi* 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

10731 SO. MICHIGAN AVE., 
ROSELAND, ILLINOIS 

Gia yra Jusy Proga! 
Gauti geresni darbą ir 

daugiau pinigu. 
Visur reikalinga daug 

kirpėju, trlmeriu. ranke-
TiU, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserig 
ir siuvėjų elektros maSi-
nomls. Darbai laukia. At 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— 15.00. 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

gal Jųaų miera — bi
le stallės arba didžio, 
iš bile madų knygos. 

BfASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtlnis 

11S N. La Salle gatvė. Kambarys 
410-417. Prieš City Hali. 
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j OssrĖi "Pumpurėlis" | 
Tik ka išėjo iš spaudos nanjagadyniška operete "Pumpurėlis", 

kurią parašė gerb. Kun. P; B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams. 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 25c. už vieną. Agentams 
25 nuoš. nuleidžiamo. Reikalaukite pas : 

| Draugas Publishing Co. i 
| 1800 West 46th Street - Chicago, IU. | 
LTI 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 v 111 j 11111111111111111111111 f 111117~ 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda tų pnčni 
kavą po 80c. 

— -
Riešučių 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

43c 
WEST SEDE 

2064 Milwaukeea. 
1171 Milwaufceea. 
I # i 4 Mi lwaukeea 
1610 W. Madison 
2880 W. Madison 

Sviestas 
Labai geras po 

29c 
1C44 W Chicago a 
1880 Blue Island a 
2012 W. North a 
1217 8. Halsted st 
1822 S. Halsted st 
1818 W. l l t h st. 

COGOA 
Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent kokia* 
1-2 ir. 14c 

DAIRY 
SVIESTAS 

40c 
8101 W. l l n d et. 

SOUTH 8IDH 
8082 Wentworth a 
8427 8. Halsted et 
4729 8. Ashland a. 

VORTH B9DB 
408 W. Divls lonst 
780 W. North a 
2040 Lincoln av. 
8244 Llnooln av. 
•419 R. Clark et. 
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