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VOKIEČIAI JAU PRADĖJO GENERALISKA UŽPUOLIMĄ PRIEŠ TALKININKUS 
I 

CAMBRAI FRONTE VOKIE
ČIAI PASIVARĖ PIRMYN 

Teutonu užpuolimas prasidėjo 
per 50 myliu frontu. 

Artinasi rusų sostines puolimas. 

Teutonai smaugia Rumuniją. 
True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on Mareh 2 2, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6, 1917. 

LONDONAS, kovo 22.— 
Praėjus 25 mėnesiams nuo vo
kiečių istorini/3 užpuolimo 
prieš Verduną, dabar vokie
čiai išnaujo stojo didelin už-
puoliman išilgai viso anglių 
fronto šiaurinėj Prancūzijoj. 
Tatai prasideda baisiausi mū
šiai šioje karėje, baisus susi
rėmimas armijų, kur turės 
kristi milijonai žmonių ir ką 
nepamirš ateinantieji šimtine-
ciai. 

Užpuolimas pradėta taip di
delis, klokio šioj karėj dar ne
būta. Jis užima suvirs 50 my
lių frontą. 

Oficijaliai pranešimai labai 
trumpi. Bet korespondentai 
praneša apie pasibaisėtinus ar 
motų šaudymus, ntfo ko liep
snoja visas frontas, kurį gina 
fieldmaršalo Haig armijos. 

Bombardavimas prasidėjo 5 
vai. vakar ryte, kaip kartas 
tuo metu, kuomet rytinėje 
Prancūzijoje ėmė šypsoties 
pavasaris. 

Visokio didumo armotų šo
viniai per penkias valandas 
kaip iš kokio pragaro vertėsi 
į anglų linijas. PD to vokie
čių pėstininkai stojo pirman 
užpuoliman. 

Vokiečiai, kuriems ir vėjas 
pataikavo, ėmė veržties per 
debesius durnų pirmyn. 

Pranešdamas apie užpuoli
mą parlamentui Andrew Bo 
nor Law pažymėjo, kad kaiku-
riose vietose anglai atsimetė, 
bet dėlto nėra 
trukšmo, nes nėra pavojaus. 

PRASIDĖJO ARMOTŲ VEI
KIMAS VAKARINIAM 

FRONTE. 

< < Sprendžiamasis momentas 
sako kaizeris. 

» > 

VISKAS IŠKRAUSTOMA IŠ 
PETROGRADO. 

Mieste paliekama tik tušti mu
rai. 

True translation flled with the post-
Yiraster at Chicago, 111., on March 22, 

1918, as reąuired by the act of Cc-
tober G. 1917. 

Londonas, kovo 21.—Šian
die iš pat ryto vokiečiai pra
dėjo smarkiai bombarduoti 
visu britu karės frontu, pra
nešta oficijaliai. 

Londonas, kovo 21.—*' Mes 
esame sprendžiamajam mo
mente šios karos metu ir di
džiausiam momente vokiečių 
istorijoje'', pasakė kaizeris sa
vo telegramoje Rheino provin
cijos tarybai, anot Central 
News depešos iš Amsterdamo. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 21.—Lš 
čia iškraustoma viskas, kas 
tik turi bent kokią vertę. 

Putilovo munieijos įstaigos 
ir Šlisselburgo parako dirbtu
vė, kur dirbo paprasta^ ligi 
40,000 darbininkų, iškrastoma 
j Omsko ir Bolską. 

Tarpe dirbtuvių darbininkų 
yra tūkstančiai vokiečių ir 
austrų nelaisvių, kuriuos vy
riausybė pasiuntė į Tomską ir 
kitus Siberijos miestus. 

Daugelis tų nelaisvių pasa
kojo Associated Press kores
pondentui, kad jie mažai in
teresuojasi kare. Keli austrai 
nuo Amerikos Raudonojo Kry
žiaus reikalavo vaistų, kurie 
yra reikalingi sergantiems jų 
draugams. Jie pasakojo, jogei 
nieko nežiną, kad Su v. Valsti
jos įstojo karėn. 

BOLŠEVIKAI APLEIDŽIA 
PIETIN? RUSIJĄ. 

Brangiai atsiėjo karė Rusijai. 

— 

Berlynas, kovo 21.—Prasi
dėjo smarkus artilerijos veiki
mas daugel viso fronto vie
tose, ypač Verduno apylinkė
se, taip praneša iš vokiečių vy
riausios stovyklos. 

TRANSKAUKA3UA STOVI 

Už KARĘ 

Trbckis nori but karės minis 
teris. 

True translation flled wlth the post-
master at Chicago, UI., op March 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober S. 1917. 

Maskva, kovo 21.—Trans-

True translation flled with the post-
master at Chicago, UI., on March 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 21.—Ru
sų ^kariuomenė, apleido Kre-
menčugą, Minamenką ir Ro-
meidaną, pietinėj Rusijoj. 

Rusų komisija iš čia iške
liavo į Pskovą patikrinti pra
nešimus apie užpuolimą prieš 
vokiečių kariuomene. 

Armėnų kolionijose Turkes
tane ir Trans—Kaspijos ap-
skričiuose paskelbta generavo 
mobilizacija. 

Dono respublikos sovietų 
taryba nuo vietos kapitalistų 
pareikalavo* 5 milijonus rub
lių kontribucijos. 

Rusų kariuomenė Pskovo li
nijoje atsimetė atgal per 10 
verstų. Vokiflčiai ten rusams 
indavė ultimįtumą u ž rusų 
užpuolimą prieš juos. 

Gauta žinia, kad Ukrainos 
vyriausybė pradėjusi derybas, 
norėdama gauti pasiskolinti 
pinigų iš vokiečių bankų. 

Šioje karėja Rusija turėju-
i 

si apie 26 milijardus dol. iš
laidų. 

NUSKANDINTA 4 VOKIE 
ČIŲ KARĖS LAIVAI. 

Vienas britų laivas sugadin
tas. 

. i ..i 

True translation filed with the post-
master at Chicagro, UI., on March 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

LONDONAS, kovo 21.—Du 
vokiečių minų naikintoju ir 
du torpediniu, laivu nuskandi
no prancūzų ir britų penki 
naikintojai (destroyers). Vie
nas britų laivas sugadintas. 

S. V. AMBASADORIUS I RUSUS 
———__—____.—________m 

PATARIA JIEMS SUSIVIENYTI IR STOTI PRIEŠ 
VOKIEČIUS 

-

PERSPĖJAMI RUSAI PRIEŠ 
VOKIEČIUS. 

* 

AMERIKONAI LAIMĖJO 
MŪŠĮ. 

Su durtuvais inveikė teutoms. 

True translation filed with the post-
master at.Chicagro, 111., on Mąrch 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

SU AMER ARMIJA 
| PRANCŪZIJOJE, kovo 21.— 
Amerikonų, kariuomenė ry
tuose nuo ^Luneville trečiadie
nio naktį atliko pasekmingą 
užpuolimą prieš teutonų apka
sus ir keliose vietose perlau 

UŽ ATLYGINIMĄ REIKA 
LAUŠ LAIVŲ. 

kaukazo parlamentarinis su-* **»• fTS_!_I m?n w I h » h e J?°?n" 
r niaster at Chicagro, 111., on March 22. 

sirinkimas Tiflise atsisakė pa 

Paryžius, kovo 21.—Šiau
riuose ir pietrytuose nuo 
Rlieimso, taippat ir Cham-
pagne fronte prasidėjo in-
temptas artilerijos veikimas, 
skelbia karės ofisas šiandie. 

Prieš britus ir prancūzus va
kariniam fronte -austrų—veng
rų artilerija dalyvavo mūšy
je, skelbia karės ofisas. 

SUGADINTA DU KARĖS 
LAIVU. 

4 žmonės užmušta ir 7 sužeis
ta. 

PATVIRTINO GELEŽINKE 
LIŲ BILIŲ. 

True translation filed with the post-
master at Chicagro, UI., on March 22, 
1918, as reąuired by the act. of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 21.—Pre
zidentas Wilsonas savo para
šu patvirtino kongreso praves
tą bilių, sulyg kurio vyriau
sybė dar po karės per 21 mė
nesį kontroliuos šalies gele
žinkelius. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicagro, 111., on March 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-

reikalo kelti tober s. 1917. 
Washington, kovo 21.—Vie

nas amerikoniškas oficieris ir 
3 jurininkai užmušta ant a-
merikoniško karės laivo, kuo
met šitas kovo 19 d. susidau
žė su britų karės laivu, pas
kelbė šiandie karės laivyno 
departamentas. Be to 7 ame
rikoniški jurininkai sunkiai 
sužeisti. 

Amerikoniškas karės laivas 
buvo Manley. Susidaužymo 
metu šitam laive ištiko eks-
pliozija. Abudu laivu sugadin
tu. 

tvirtinti taikos sutartį* su Vo
kietija ir nusprendė, kad ka
rė prieš Vokietiją turi but at
naujinta. / 

Čionai iš retrogrado atke
liavo Leon Trockis ir prane
šė, jogei jis norįs užimti ka
rės ministerio vietą, jei karė 
butų atnaujinta. Kitokios vie
tos bolševikų kabinete jis ne
norįs. 

Maskvos ginimo komendan
tas peržiurėjo keturis pulkus 
laisvanorių, kurie nedvipras
miai išsireiškė apie karę. 

Daugelis patyrusių kariuo
menės' oficierių įstojo bolše
vikų generalin štaban. Ten jie 
mielai priimti nežiūrint jų po
litiškųjų įsitikinimų. 

Vokiečiai. nori rusus palikti 
plikutėlius. 

Ambasadorius Francis ragina 
rusus pasipriešinti teutonams. 

• 

True translation filed with the post-
master atį Chicagro, UI., on March 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Maskva, kovo jtfl—Rusija 
pasiliko Vokietijos provincija 
ir rusai neteks savo laisvės, 
jei pripažins primetamą jiems 
centralių valstybių taiką, taip 
pažymi amerikoniškas amba
sadorius David R. Francis sa
vo pranešime į rusus gyven
tojus. Tasai .pranešimas iš
leistas amerikoniškoj amba
sadoj mieste Vologda. 

Ambasadorius pažada viso
kią amerikonišką pagelbą bi-
le kokiai Rusijos vyriausybei, žė priešininko liniją. Vietomis 

šlavė vokiečius su durtuvais, katra ten pasipriešintų vokie 
'. Amerikonai sugrjijb j savolčių briovimuisj. Jis ragina ru-
linijas praėjus 40 *yį*HČiu. *ns pamiršti sa\___4?alit.i«kiio-

TEUTONAI PAĖMĖ CHER 
ŠONĄ. • 

True translation filed with the post-
master at Chicagro, 111., on March 22, 
1918, as reąuired by the act of Qc-
tober 6. 19i7. 

Berlynas, kovo 21.—Teuto
nų kariuomenė paėmė Ukrai
nos miestą Cherson, atsiran
dantį už 92 mylių šiaurytuose 
nuo Odessos, sale upės Dniep
ro intakos, šiandie paskelbta 
vokiečių augščiausioj karės 
stovykloj. 

, — . — . 

Londpnas, kovo 21.—Abi
sinijos imperatorienė—našlė 
Tai Tou mirė vasario 11 dieną 
mieste Addis Abeba. 

1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 21.—Ru
sijos laikraščiai spėja, kad Vo
kietija bolševikų sovietui pa
siūlys- atiduoti jai visus Bal
tijos ir Juodųjų jūrių karės 
laivus vietoje 3 milijardų rub
lių karinio atlyginimo, kurį 
sulyg taikos sutarties bolše-
vikai apsiėmė išmokėti. 

Sovietas paskelbė, kad Ru
sijai šita karė atsiėjusi 50,-
595,275,699 rublius. 

TEUTONAI SMAUGIA RU 
MUNIJĄ. 

Smulkmeniškų žinių apie šitą 
užpuolimą dar negalima gau 
ti. 

Užpuolimą* atliktas ameri
konams susijungus su prancū
zais po intempto bombardavi
mo. Vokiečiai į amerikoniškas 
batarejas Įeidinėjo smarkią 
gazine ugnį ir eksplioduojan-
cius šovinius. ' 

TVERIAMAS NAUJAS IS 
PANIJOS KABINETAS. 

Reikalauja atiduoti jiems visą 
municija. 

True translation filed with the post-
master a t Chicago, 111., on March 22, 
1018, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Maskva, kovo 21.—Vokieti
ja vis labiau didesnius reika
lavimus stato Rumunijai. Pas
taraisiais laikais pareikalavo, 
kad rumunai teutonams ati
duotų visą nuosavią municija 
ir tą, kokią tenai patiko tal
kininkų kariuomenė. 

Visi talkininkų pasiuntiniai 
kol-kas pasilikę mieste Jass}^. 
Bet jei rumunai paves Vokie
tijai municija, jie tuojaus ap
leis Rumuniją. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Madridas, kovo 21.—Buvu
siam premjerui ir konserva-
tistų lyderiui Antonio Maura 
karalius Alfonsas pavedė su
tverti naują ministerių kabi
netą. 

Markizo de Alhucemas ka
binetas padavė rezignaciją ko
vo 9 d. Tečiau karaliaus pra
šomas laikinai paliko savo vie
tose. Paskui iš Bilbao buvo 
pranešta, kad de Alhucemas 
kabientas atnaujino savo rezig 
naciją. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 22, 
1918. as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 21 (pra
neša Chicago Daily News ko
respondentas Browne).—Su
lyg amerikoniško konsulio į-
sakymo aš apleidžiu Petrogra-

sius įsitikinimus ir sako, jo
gei jis Rusijos neapleisiąs, ki
bą su prievarta iš ten jis bu-
tų išvarytas. 

Ambasadoriaus pranešime 
sakoma: 

"Tarpe Rusijos ir Suv. Val
stijų draugiškumas, kurs gy
vavo per šimtmetį ar dau
giau, tegu dabar tuo labjau 
padidės, kuomet Rusija atsis
tojusi ant respublikos kelio. 
Amerikonai širdingai pagei
dauja, kad naujai rusų respu
blikai likimas leistų vis dau
giau vystyties laisvėje ir ne-
prigulmybėje ir rusams nepa
likti Vokietijos pavaldiniais. 

Reiškia rusams vergiją. 

"Man neteko matyti anten-

kubintų pravesti taiką kaip 
sau, taip visam pasauliui. 

"Aš neapleisiu Rusijos, kol 
nebusiu priverstas su prievar
ta tai padaryti. Amerikos vy
riausybė ir gyventojai labai 
interesuojasi rusų gyven'ojų 
busimuoju gerbūviu, k u r O a -
bar yra paliekamas « _. J-
čiams. Amerika su didžiausiu 
atsidėjimu užinteresuota rusų 
gyventojų laisve ir darys vis
ką, kas tik bus galima, kad 
apdrausti šaliai laimingąją 
ateitį". 

Šiaurinė Rusija pasiaubos pa
liesta. 

> 

Centralėms valstybėms pa
ėmus Odessą ir ten pradėjus 
kontroliuoti Juodąsias jūres, 
šiaurinėj Rusijoj tarpe gyven
tojų pakilusi tiesiog pasiauba. 
Abelnai manoma, kad dabar 
vokiečiai be jokio atidėlioji
mo paims Petrogradą ir eis 

[antri! ašie vos. 
Vokietija už paskutinius sa

vo žygius Rusijoje pasiteisina 
tuomi, kad jinai pildanti su
tartį, padarytą su Ukraina. 
Vokiečiai paskutiniais savo 
žygiais todėl apdraudžianti 
Ukrainą nuo rusų bolševikų 
pragai stingo jo veikimo. 

Tokį .pasiteisinimą rusų 
spauda tik nušvilpia, kad Vo
kietija taikos sutartimi su Uk
raina tik prisidengia, kad sus
kaldyti Rusiją į dalis. 

Šiaurinėj Rusijoj, ties Ark
tį ko vandenynu yra atviras 
uostas Kola, priklausantis 
Rusijai. Suomija dabar reika
lauja tą uostą pasisavinti. 

Tai bus vokiečių sumany
mas, kad Rusiją atkirsti ne 

tiSkos taiko, sutarties kopi- t i k n f B a l t i - i o s J u r i * '** i r 

nuo Arktiko vandenyno. jos, bet aš ir be to numanau 
ir man yra žinoma, kad jie ru
sų tauta tą sutartį pripažins ir 
jai pasiduos, Rusija ne tik
tai bus apiplėšta nuo didelių 
savo teritorijų, bet jos gyven-
tojai turės pastoti Vokietijos 
pavaldiniais.-

"Rusija pasiliks vokiečių 
provincija ir jos gyventojai 
praras laisve, už kurią pratė-
viai il^us šimtmečius kovojo. 

"Mano vyriausybė pripa
žįsta, kad Amerika vis dar yra 
prietelinga rusų tautai. Ir to
dėl Amerika visomis savo iš
galėmis rems kiekvieną rusų 
vyriausybę, katra stipriai su-

Petrogrado iškrauslymas 
tęsiasi. Vyriausybės biurai 
perkraustomi į Nižni Novgo
rodą, Maskvą ir Permą -taip 
sparčiai, kaip yra galima gau
ti tam tikslui reikalingus trau
kinius. 

Traukiniai stipriai saugoja
mi sargybos. Geležinkeliai ap
siausti kareiviais, sugryžtan-
čiais iš karės fronto, ir civi
liais žmonėmis, bėgančiais nuo 
vokiečių užplūdimo. 

dą, kaipo paskutinis ameriko
nas. Spėjama, kad vokiečiai siorganizuos ir panaudos vi-

Su ateinančiu pirmadieni! 
Chicagoje prasidės abelnas 
gatvelių (alleys) ir gatvių va
lymas po žiaurios žiemos. 

Petrogradan ineis šiandie. 
Aš keliauju į Volpgdą, kur 

yra amerikoniška ambasada. 
Tečiau mėginsiu turėti susi
nėsimus su savo rusu asisten
tu, pasilikusiu Petrograde. Jei 
bus galima, šin miestan mė
ginsiu kuogreičiausiai sugrįs
ti. 

sas priemones prieš. vokiečių 
įsibriovimą. 

"Jei rusų gyventojai pasi
rodytų didvyriai ir patrijotai, 
pamestų šalin savo politiškuo
sius skirtumus ir susivienytų 
vienan stiprian kunan, jie pil
nai įstengtų išvyti vokiečius 

TALKININKŲ DIPLOMĄ 
TAI MANDŽURIJOJE. 

iš savo žemių ir tuo būdu pas- dija. 

True translation filed wtth the post-
master at Chicajro, III., on March 22. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Pekinas, kovo 21.—Japoni
jos ambasadorius ir Kinijos 
pasiuntinys Rusijoje su kelio
lika amerikonų, japonų ir ki
nų iš Petrogrado atkeliavo 
Mandžurijon. Ligi Kinijos sie-, 
nos juos lydi raudonoji gvar-
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VOKIEČIAI APIE LIETUVOS 
ATEITI.' 

Šiandie mes kaipir neturi-
, m e jokių žinių iš Vokietijos. 

O juk vokiečių spauda ta rp 
kitko daug rašo ir apie Lie
tuvos ateitį, tos šalies sutvar
kymą. Žinias apie Lietuvi) 
mes dažniausia sugraibome iš 
angliškų laikraščių. Kai-ku-
rios pasirodo laimi indomios. 
Šičia mes paduodame kai-ku-
r ias ištraukas iš vokiečių lai
kraščio "Deutsche Tageszei-
t u n g . " Šitas laikraštis yra 
pan-gennaniškas. Straips
nyje vardu " Lietuvos atei
t i s " rašo tiesiog pasibaisėti
nus daiktus apie mūsų Tėvy
nės likimą. Jei kas ligšiol 
driso vokiečiai nors ir ma
žiausia pasitikėti, tasai tegu 
nuo šio laiko nesiskaito Lietu
vos sunūs ir lietuvis. Nes 
vokiečiai Lietuvai rangia pra
gaištį ir su Lietuva, su lietu
vių tauta nenori nei skaity-
ties. ^ 

Šios karės pradžioje, kuo
met vokiečiai vos tik pradė
jo Lietuvą terioti, mes stip
riai stovėjome talkininkų pu
sėje. Stovime jų pusėje ir 
šiandie. Stovime mes vi
si, kaip vienas Suv. Valstijų 
pusėje ir visomis savo išgalė
mis remiame vyriausybę, šą
li, amerikonišką tautą, šitos 
kovoje su tais naujos gadynės 
guriais, norinčiais pavergti vi
są pasaulį. 

I r ligi karės pabaigos mes 
stovėsime talkininkų pusėje, 
busime ištikimi Suv. Valstijų 
reikalams ir visa širdimi tro-
kšinie, kad Suv. Valstijos lai
mėtų ne tik karę, bet ir išgel
bėtų mūsų tautą, mūsų Tėvy
nę iš vokiečių antmestos ver
gi jos. 

Viršminėtas vokiečiu laik-
rastis, rašydamas apie Lietu
vos ateitį, pradžioje sako: 

" K o l imsime svarstvti 
Lietuvos politišką ateitį, vi-
sųpirma turime pagalvoti 
apie Lietuvos atidalinimą 
nuo Lenkijos, Prūsijos, 
Kuršo ir Rusijos. IŠ at
žvilgio į Lenkiją prišeina 

. išrišti klausimas, ar Vilnius 
turi but lenkiškas. Aug*š-
tesnysis gyventojų sluogs-
nis Žemaitijoje, kas tiesa, 
yra lenkiškas. Lenkų yra 
didžiuma ir miestuose. Y-
ra daugeMs priežasčių, kal
bančių už tai, kad Vilnių ir 
dalį Vilniaus gubernijos po 
taikos padarymo prijungti 
prie Lenkijos, kaipo bufo-
rines toje vietoje žemes iš 
atžvilgio į Rusiją. Tečiau 
antraip vertus, yra stiprių 
abejonių statyti tokius pie
nus. Nes tuomet nebūtų 
aiškių natūralių rubežių ir 

lenkų troškimai toj dalyj 
kur-kas labiau sustiprėtų. 
Taigi nei Vilniaus, nei tos 
gubernijos dalies f negalima 
pavesti lenkams. Ypač rei
kia saugoties, kad Suvalkų 
gubernija netektų nei len
kams, ne Lietuvai. Suval
kų gubernija tur i but pri
jungta prie rytinės Prūsi
jos ir pavadinta "mozū
riška provincija." Nuo 
Lietuvos ta provincija turi 
rubežiuoties Nemunu. Ne
munas yra rytinės Prasijos 
gvvvbės klausimas. Ne-
munas turi likties Prūsijos 
rankose... ' ' 

" T a i p p a t ir politiškuoju 
žvilgsniu reikia pageidauti, 
kad Suvalkų gubernija bu
tų prijungta prie Prūsijos. 
Tenai butų tinkamas plotas 
apsigyventi vokiečių vals
tiečiams, sugrįžtantiems iš 
Rusijos. J i e tenai su lai-
k u sudarytų stiprią sieną 
prieš rytines slavių. tautas . 
Vokiečiu valstiečiu koloni-

k 4-

zaciją galima pravesti at-
savinaht nuo žemių visus 
ten rusus, kaip valstiečius, 
taip dvarininkus, be to ger
manizuojant pačius įram-
bėjusius lietuvius. Žino
ma, to nereikėtų daryti pri
verstinai, bet palengva, 
švelniomis priemonėmis, 
kaip kad elgiamasi su mo
zūrais ir lietuviais, gyve
nančiais Vokieti jo j e . ' ' 

* 

Reiškia, vokiečiai jau turi 
pasigaminę pienus Suvalkų 
guberniją prijungti prie ryti
nės Prūsijos ir tenai lietuvius 
'4 švelniomis' ' priemonėmis 
išsmaugti. 

Bet tai dar ne Viskas. 
Toliaus tas laikraštis r ašo : 

" V o s tik Lietuvos plotus 
i savo kraujo lėšomis užėmė

me, staiga tenai ima apsi
reikšti lietuviški laikraščiai 
ir knygos. Je i to lietuvių 
siekio nesulaikvsime, kol 
dar yra laiko, veikiai nugir-
sime apie kokį-nors lietuvių 
judėjimą, kuris Lietuvos 
vokiečiams, žinoma, neduos 
palaiminimo." 
Toliaus: 

"Reikia uždrausti ta rp 
lietuvių platinti jų rašto 
kalbą; reikia visą Lietuvą 
tikslingai kolonizuoti,0 rei
kia ten steigti vokiškas mo
kyklas, kurios turėtų but 
vokiečių katalikų priežiūro
je. Ypač vokiečių koloni
zacija * yra pageidaujama 
apylinkėse Raseinių, Skapi
škiu, Kupiškiu, Telšių ir t t , 

1 kur yra apsigyvenusių rusų 
kolonistų. Pastaruosius 
reikia atsavinti nuo žemių 
ir pasiųsti juos į Rusi ją ," 

'r 

UOSIS. 

SEIMO ĮSPŪDŽIAI. 
— . 

Didelis žingsnis prie ne^rigul-
mybės. 

-

Kas buvo N«ew Yorke Lie
tuvių Seime 13—14 kovo šių 
metų — tas išsivežė neišdil
domus įspūdžius, kurie liks jo 
sieloje per visą jo gyvenimą. 
Lai leista bus man pasida
lyti savo įspūdžiais su tais, 
kurie Serme nedalyvavo. 

Pirmasai ir svarbiausiasai 
įspūdis — tai tas, kad tas sei
mas turėjo būti (ir ištikrųjų 
buvo) didelis žingsnis pir-
Jtftpl prie Lietuvos neprigul-
mybės. 

Neprigulmybę Lietuvai iš
kovos ne kas kitas, kaip pa
tys lietuviai. Bet tam reikia 
didelio pasiryžimo, dvasios 
galybės, vienybės ir kitokių 

šviesesnių lietuvių pastūmėjo 
į laisvamanybės dausas, į ko
vą prieš katalikystę. Bet 
blogiausia buvo tai, kad jojo 
pasekėjai buvo nebetekę nuo
vokos apie savo ir katalikų 
pajėgas. J i e pamiršo, kad 
tautoje tebėra ir liks nesunai
kinamas, neišdildomas galiu-
gas tikybinis jausmas, kurio 
neužslopinsi nei marseliete, 
ntei jokiomis prievartomis. 
Laimingi tie laisvamaniai, ku
rie laike šio Seimo savo pa
klydimą pamatė ir katalikų 
jausmus pagerbė. Buvo ir 
seniau padoresnių tautiečių, 
mūsų jausmus gerbiančių. 
Bet įsisukę į vieną laisvama
nių srovę jie rodėsi katali
kams svetimi ir nepagei-dau--
jami. Bijojome iš tolo visų 

privalumų. Gi Seimas b u v o j a k u r i e b u v o į s i m a į š c g i o k įu 

puikiausiu mokytoju ir auklė 
tojų mūsų kovotojų už Lietu 

ar tokiu būdu į laisvamanių 
\ tarpą. Nenorėjome turėti su 

vos neprigulmybę. Su gerais j a i g n i e k o b e n d r a B e t i g t o 

norais delegatai važiavo į Sei
mą. Bet jiems gal truko pa
sitikėjimo savo jėgomis, juos 
baugino kliūtys. Bet štai per 
tas dvi dieni matė delegatai 
keliolikos šimtu žmonių mi-
nią, užsidegusią tais pačiais 
troškimais, ką ir jie. Kiek 
kartų galingas seimo "taip" 
sudrebino delegatų širdis, 
siekdamas pačių sielos gel
mių; o'fautos himnas issiverT 

žęs keletą sykių iš galingi} 
krūtinių — dar labiau tvirti
no pasiryžimą kovoti už lai
sve iki paskutinio ir galutinio 
lairtėjįrrfo. Su lygiu entu-
zijazmu šaukė taip ir giedo
jo himną ir darb in inkas žmo
gus, ir biznierius, ir kunigas. 

Kas sulaikys tą gimusią 
galybę! Per silpni turės pa-
sirodvti ir kaizerio durtuvai 

ef 

ir savų nutautėlių statomos 
klintys4. Nėra pasaulyje tos 
pajėgos, kuri galėtų nuslopin
ti gyvos tautos teisėtus troš
kimus: juk juos uždegė žmo
nių širdyse patsai Gyvybės 
Davėjas, juk pati galingoji 
Tautos l>vasia tuos troškimus 
poselėja ir auklėja. 

Amerikonai, kurie su mūsų 
seimu susidūrė^ kurie skaitė 
a p i e jį pranešimus savo laik
raščiuose turėjo pastebėti ke
letą dalykėlių, kurie mums 
turės .įšeiti ant naudos: 1) 
mūsų politišką pribrendimą, 
2) mūsų vienybę, 3) mūsų lo-
jališkumą Amerikai. 

Tiltas ir viena burna. 

Dr. Šliupas daug bloga pa
darė tautai , kada daugelį 

T 

Penktadienis, kovo 22 d. 

U "UISVIMSIOS" ŠA
LIES PASAULYJ 

Lietuviškieji socijalistai ne-
gali atsidžiaugti -socijalistų 
valdymu Rusijoje. J ie sako, 
kad dabar ta šalis esanti lai
sviausia ir demokratiškiausia 
visam pasaulyj. * 

?> 

tautos reikalai daug nukentė
davo. Mūsų boikotuojami 
padoresnieji tautiečiai iš to 
nesudarė geresni; priešingai 
jie vis ar tyn susidurdavo su 
tikrais tautos priešininkais, i 
Tautiškas darbas buvo berei
kalingai tormozuojamas; A-
merikos valdžia ir visuomenė 
negalėjo mus gerbti, matyda
mos mūsų tarpe daug barnių, 
o maža pozityvio darbo. J ie 
turėjo teisę mus skaityti dar 
nepribrendusia ir neapsi-
spreudusia tauta. Seimas gi 
paleido gražų obalsį: i krūvą 
visi Lietuvos mylėtojai. 
Čia pat subudavota tiltas, ant 
kurio galėtų susieiti ir krikš
čionis demokratai; ir tautie
tis. Susieis ir tars bendrą 
tautos žodį. Susiėję pamatys, 
kad abiejuose esama daug ge
rų norų ir <Jaug gražaus tau
tiško jausmo. Iš t o kils dau
giau pakantos ir daugiau pa
gerbimo vieni kitų. Ant to 
tilto vargiai a r eis tie, kurie 
katalikystės ir katalikų fana
tiškai nekenčia. J ie iš kuni- . , 

I ko v-pirmininkas, keli .matrosai, 
gi) ir Bažnyčios tik bloga lau- k a r c i v i a i i r d a r b įn inkai "zasic-

siulo atgal, nes tikietai uždyką, 
bet kviečia su tais pačiais bilietais 
ant'kitos komedijos.... 

Komedija nemenka. Sudas pa--
keista "diskusijomis." Kalba kas 
nori: teisėjas, kaltintojas, kalti
ninkas, bil balso pasiprašęs. Kal
bėti turi teisę ir iš publikos kas 
nori, bil lygiai butų kalbėtojų už 
ir prieš. Jei kas iš publikos brit-
tų teisme išdrįstų išsišokti su 
' 'prakalba'' bei .''diskusijoms, 
vargiai toks išvengtų durnių na-

Gal ir tiesa. Nes paklausy- m ų B e t R u s i j 0 j dabar diskusijas 
kime ką "Išeivių D r a u g a s " v e s t i visur mada. Net per teismą. 

Pakėlė ranką: meldžiu balso! — 
Prašome! — Sulig mano nuomo
nės tasai nekaltas! Na, kas dau
giau nori tame klausime atsiliep
ti ? Prašom visi..., 

Be j a, Stučka pats ne bemok
slis, advokatas, tik bolševikų tar
nystėje. Kur laka—ten loja. Jis 
pranešė per laikraščius, kad ma
nąs visus įstatus permainyti. Iš 
visų prasikaltimų liksis bene tik 
vienas: tai prieš revoliuciją. Ki
ti kriminalai panaikinta busią. Ir 
visas 10 Dievo prisakymų panai
kinta. Prasikaltimas "prieš revo
liuciją" — tai išvirkščiai per
statytas VIII Dievo prisakymas. 
Jis sulig naujos tvarkos bus: 

— Nekalbėk teisybes prieš bol
ševikus, bet girk juos, jei nenori 
būti nuteistu už "pasipriešinimą 
revoliucijai'*. 

Tai bene vienatinis bus įstatas. 
Stučka paminėjęs pats, kad 

ypač bus panaikinta "prietaras 
apie vagystes". Vagystės nėra ir 
būti negalės. Nuosavybė panaikin
ta. Viskas priguli visiems, niekas 
niekam. Koki gal būti vagystė? 
tik pasiėmimas, pasinaudojimas. 
Išvesi susėdui arklį—ne vagystė. 
Atimsi pinigus-irgi ne vagystė. 
Vagystė visiškai bus panaikinta, 
kaipo atgyvenęs savo laiku prieta
ras. Vagių nebus. Visi tyis sąži
ningi, nors ant svetimos kišenės 
gyvens. < 

Panašiai mini apie Stučkos 
projektus rusų didelis dienraštis 
"Nas Viek". Laikraščių peržval
goj mini irgi, kad kiti laikraščiai 
rimtesnieji taip pat suprato nau
jų teisdarių-teisdavių projektus. 

rašo apie tą "laisviausią ' sa 
lį, apie stfcijalistų ruošiamą 
įen " r o j ų " . " L D . " tas ži
nias yra paėmęs iš rusų lai
kraščių, kurie ant vietos juk 
geriausia mato ir atjaučia ru
sų socijalistų valdymą. 

Štai kas rašoma: 

Kas sugriauta, kas statoma? 

Kas sugriauta? Na, viskas. Ii' 
kas buvo bloga, ir kas buvo gera. 
Sugriauta senovęs tikėjimo liuosy-
bė ir neliusybė, laikraštija, teat
ras, mokslas ir mokyklos, dora, 
teismai, ir teisybė, nuosavybė ir 
"vagystės prietaras", pramonija, 
ūkis, viskas: dangus ir žemė. 

Kas pastatyta ar statoma? Gi 
betvarkė, pairimas, išgverimas, 
anarchija, neapykanta, palaidu
mas. Tokių* dalykų pristatyta be
galybė ir dar statoma, sulig lie
tuvių patarlės, dar akįs raudo
nos, dar busv. Jei tai butų pa
saka, ne gyvenimo teisybė, butų. 
juoko: tikros komedijos. Bet tas 
komedijas ant savo kailio atken-
čia milijonai žmonių ir dar ken
tės. Jie, įvesti į klampynus, da
bar nesijuokia ir vėliau nesijuoks. 

Kas padaryta su teismu ir 
teisybe? 
; . 

Senas teismas panaikinta. Ad
vokatai teisėjai, senatoriai atsta
tyta. Jų tarpe buvo visokių, dorų 
ir nedorų, nebuvo tik tamsių be
mokslių. Dabar teisių "rainiste-
rių" tūlas advokatas Stuo£a* pats 
gtd ne taip kvailas, bs£->niriauįas 
tamsesnių draugų prie keisčiausių 
parėdkų. 

-

Teismo senus rūmus užėmė 
matrosai, gi nauji įtaisyti tūlame 
užgriebtame nuo caro giminaičio 
paloeiuje. ("ia sugabenta stalai ir 
krėslai pavogti iš įvairių palocių 
ir įstaigų, eia atidaryta augščiau-
sis "Revoliucijos tribunolas". 
Kas tokie tie nauji "sudžios"y 
Gi tūlas fabrikos darbininkas Žu-

kia sau ir tautai . Tokiu bū
du kitose srovėse pradės da
rytis diferencija (pasiskirs
tymas) . Katalikai patrauks 
prie savęs į bendrą darbą 
rimtesniuosius, padoresniuo
sius \ gaivalus ir kitų srovių. 
I š to tautai tik nauda bus. .. 

(Bus daugiau) . 
' • » » » 

igo truputį sviestas ir 
bulvės. Dabar svarui sviesto 
mokama-43—48c, gi 10 s tarų 
bulvių—16c. 

Dabar gana aišku, kad vo
kiečiai rangiasi Lietuvą ne tik 
apkolonizuoti, bet dar lietu
viams primesti vokiškas mo
kyklas, varžyti lietuviams sa
vo kalboje lavinties ir švies-
ties ir savo tautiškuoju gyve
nimu gyventi. 

Nereikia abejoti, kad vo
kiečiai tuos savo germaniza
cijos pienus jau ima vykdinti 
mūsų Tėvynėje. 

Kas gi mus lieka da ry t i ! 
Negi sudėjus rankas tik lauk-v 

ti talkininke pergalės f Ne. 
Mums reikia stoti darban. 
Visųpirma būti ištikimais tal
kininkų siekiams — laimėti 
jiems karę, sutruškinti vokie
čius. Paskui reikia dėti vi
sas pastangas, kad pokari
niam kongrese turėt i savo 
tautos atstovus, kurie tautos 

vardu darbuotus Lietuvos at
eities reikalais. 

Mažai ines gauname žinių 
iš Vokietijos. Bet ir tos, ka
tros tenka kur svetimtaučių 
laikraščiuose pagauti, yra 
mums labai skaudžios. Net 
perdaug skaudžios. » Girdi
me, kaip teutonai mūsų Tėvy
nę terioja, kaip jie taiso mū
sų tautai vergijos pančius. Gi 
mes, kaipo bejėgiai, klauso
me tų žinių ir tylime, laukia
me kokio tai stebuklingo už 
mus užtarimo. 

Je i ligšiol mes daug darba
vomės Lietuvos laisvės reika
lais, tatai dabar dar dau-
giaus ir labjaus privalome 
intempti savo jėgas, visą e-
nergiją ir pakelti balsą prieš 
pienuojamas ir vykdomas vo
kiečių žiaurybes mūsų tauto
je, musų^šalyje. 

į a i 
dateliai-teisėjai." Didžiuma jįj, 
beveik visi, pilni bemoksliai, ne 
tik apie įstatus iri teismą nieko 
neišmanantieji, bet a nuo 6 su 
vargu atskirti galintieji. Štai/pir
mas posėdis, atidarymas "tribu
nolo". Teisėjai ateina į salę pirm 
laiko už kelių valandų. Laukia. 
Ką jie teis šiandien? Už ką teis? 
Nė pirmininkas nežino. Blėdava-
teliai. nepranešė. Sėdi Žukov pir
mininko krėsle, kiti iš šalių, lau
kia. Kareivių su štikais pristaty
ta galybė. Prie budinko privežta 
keletas kulkasvaidžių. Rodos, lau
kiama vokiečių. Apsisaugoja. Pas
kirtu laiku renkasi "publika". 

Toji įleidžiama uždyką bet su
lig tikietų. Prieina pilna svetainė. 
Kas jie, toji publika? Ugi beveik 
visi seni advokatai, buvę sudžios 
teisėjai, senatoriai, atėję it ant 
kokių-dyvų pažiopsoti, kaip pra
sidės naujos tvarkos teismaVtri-
bunolas. Retas-kitas iš publikos 
matrosas, kareivis, laikraščių ko
respondentas. Prasidės teismas. 
Bet ne, Žukov atsikelia, manda
giai pasiklonįoja publikai, prakal
ba :* Leidis ir džentlmonai, atsipra
šau visų žemai, pakarniai, bet del 
nuo mūsų' nepriklausančių aplin
kybių teismo šiandien jokio ne
bus, nes nežinia kas kame prasi
kalto. Atidedame ant kitos die
nos, meldžiu nepykti. Bet prane-

ST. LOUIS, MO. 
• , 

Šitam mieste gyvena gra
žus lietuvių būrelis. Tuk gai
la, kad ne prie vienos kokios 
vietos, bet išsisklaidę po visą 
miestą. Lietuviai čia turi sa
vo parapiją ir kelias draugi
jas. Yra ir dainininkų cho-
ras. Be kitko čia dar yra 
t rys ( ! Red.) lietuviai gydy
tojai. Žmonės darbininkai 
uždirba gerus pinigus, trūk
sta darbininkų. 

Tautiškas lietuvių susipra
timas nedidžiausias. Indo-
miausia tas, kad lietuviai lie
tuvių šalinasi, darbininkai 
neremia saviškių biznierių, 
draugijos nesamdė lietuvių 
gydytojų, bet su nesveikatos 
Teikalais dažniausia kreipiasi 
į svetimtaučius gydytojus, su 
kuriais, žinoma, ir nesusikal
ba prideriamai ir neturį jokio 
patraukimo, kai kad butų su 
lietuviu. L % . 

Kodėl lietuviai taip elgiasi, 
tiesiog nesuprantama. Te
čiau butų laikas jieųis susi
prasti . 

Vargšas. 

Į V A I R U M A I 
Padorusis >'' kunigėlis.'' 

Bambiza niezaležninkas 
Jankauskas , ' anaią^ metais 
1 ' bekunigaudamas' ' tamsiems 
suklaidintiems katalikėliams 
AVestvillėje — nieko nesisakė 
jiems, kad jisai savo tarnai
tę yra vedęs ant courto ir gy
vena su j a kaip su pačia — 
nesisakė patol, pakol "Drau
g a s " nepagarsino jų laisnių 
kopijos. O paskui.... pankui 
bobutės jį išvijo iš Westvillės. 
Tada Jankauskas nei nemėgi
no prirodinėti , kad "ženotas 
k u n i g a s ' r tai geras daiktas. 
Dar ir šiandien nei Mickus, 
nei Strazdas, nei kiti bambi-
zos neišdrįsta žmonėms savo 
pačių parodyti . i 

w 

* • 

Nabagėlis Jankauskas nu
džiugo, kada išskaitė laikraš-
Čiuo§e žinią apie kun. Ežers-
kio nelaimę. Girdi, dabar, 
jisai, Jankauskas , esąs all 
right. J i sa i esąs legališkai 
ženotas. 

Pasidžiaugtume, jeigu ir ki
ti bambizos su savo pačiomis 
apsireikštų. Pamatytume vi
si, kam jie tą nezaležninkiją 
tveria. Tik Jankauskas už
miršo vieną dalyką: kad lega-
lizuoties reikia netik valdžios 
courte, bet ir savo visuome
nės sąžinėje. Toji gi sąži
nė dar nepripažino "ženotų 
kun igų" institucijos. Toji 
pati sąžinė pasmerks i r ap
raudos kiekvieną savo kunigą 
nupuolėlį, bet atleis t am, kurs 
savo nupuolimą atgaili . Že-
noti gi bambizos Lai bambi-
zams ir eina " k u n i g a u t i . " 
Katalikų t a rpe jiems nėra 

Iparnaitis. 
vietos. 

DE KALB, ILL. 

Čia gyvuoja viei&a lietuviš
ka draugija, kuri kaip drū ta 
nešioja katalikiškojo šventojo 
vardą, bet darbuojasi išvien 
su mūsų didžiausiais tautos 
nevidonais socijalistais. 

Kuomet Ame r. ; Lietuvių 
Taryba paskelbė visuotiną 
lietuvių seimąt tai mūsų drau
gija paklausė socijalistų gun
dymo ir atsisakė siųsti dele
gatą seiman. 

Gaila, kad toje draugijoje 
priguli nemažai ir gerų lietu
vių, r 

Šitas miestelis yra sausas. 
Bet slaptų smuklių čia nema
žai. Pageidautina, kad tų 
slaptų urvų nors lietuviai at
sikratytų. 

Bakūžė1 samanota. 

Penkti 

Aukos 
i 

/ 

A 

parapijo 
Po $1 

Jonča, £ 
J . Čisas, 

j jus, K. 5 
nis, M. g 
tis ir J . 

Po 50 
lauskas, 
Genivaitt 
Markevič 
Baškis, A 
kas, J . i 
čia, P. A 
dzevičia, 
Ainokas, 
Rudialis, 
Tautkus, 
ris, M. Pi 

Smulkesn 
Sudėj 

draugijų 
pasidaro 

Pini m 
nio T. F . 
Lekavičių 
siųs T. F 
p. B. Vai 

1 

BAI 

galėsit įeiti į teismo rūmus ir ki-
tą kartą. Teismas pabaigta. 

Advokatai ir senatoriai šnabž
da sau. Kiti juokiasi pilvą susi
ėmę. Štai tau teatras, stedžman-
džierius atsiprašo publikos, kad 
negali šiandien įvykti, pinigų ne-

BENTLEYVILLE, PA. 

nr 

Laisvamanių laikraščio 
Tėvynės" 10 num. daug pri

rašyta visokių bjaurioj i mų ir 
šmeižtų prieš mūsų gerb. kle
boną kun. J . Mišių. Visiems 
yra žinoma, kad tie užsipuldi
nėjimai ir šmeižtai neturi nei 

šu, kad su tais pačiais b i l i e t a i s | m a ž į a u s i o p a m a t 0 . 

Nežinau, ką̂  į tai atsakys 
pats klebonas. Bet, kiek gir
dėjau, kad jis tų šmeižtų ne
praleis ir " T ė v y n e i " priseis 
už tai skaudžiai atsakvti. 

St. Mazėtis. 

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA, 

Chicago, Ui. 
A. Leknickas, pirmsėdis, 

708 W. PI. 

v . 

S. Dargis, pagelbininkas, 
638 W. 185 st. 

P. Olševvskis, prot. rast. 
2022 S. Union ave. 

A; Yokubaitis, fin. rast. * 
2006 S. Str ing st. 

A. Grisius, kaseriuis, 
732 W. 19 st. į 

Reikalingi visose lietuvių 
kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai 

Btocki te Bo&dfl perkalti ir Parduo
tos 8©. La 8al1« tt, aidėta lfff « . 
darni veiktai darbas. Aadram A Oo* 

mmgas aj 
Kazimiero 
parapijos 

Kalbėt 
ponas Na{ 
Sčesnulevi 
Kalbėtojai 
budino Li 
jos vargi r 

Nors ž 
perdaugi ai 
gailėjo du 
Lietuvos* 
seserų ten 
gelbėjimui 
surašą vi? 

•T 

besnę auk; 
ji asmenys 
Šv. Kazim 

Po $5.( 
tuvninkas, 
V. Grajauc 
^ius, V. 

enciavičh 
Čičiulis ir 

J . S. Va* 
Po $3.( 

tė, A. Lek 
vičia. 

Po $2 
Čia, V. Ged 

**^f#. . Ruikis, 
rašiunienė, 
M. Lukoše 
kiutė, M. Č 
kiutė, A. 



D R A U G A S* 
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įtė 

iu-
as, 
J. 
J. 
V. 
u-
P. 
VI. 
is, 
u-

a, 

i-
V. 

r. 
). 

L. 

L . 

su jais susipažinti ir apie 
tautos reikalus pasikalbėti. 
Jei pagaliau pavyks sutverti 
Susivienijimo kuopą, tuomet 
mėginsiu suorganizuoti ir T. 
Fondo skyrių. Kaip tai lin
ksma, kad vietos lietuviai tau
tos reikalais • ima rupinties 
bendrai su mūsų visuomene. 
Bus smagu darbuoties su vi
sais Amerikos lietuviais. 

Čia labai butų reikalinga 
praplatinti gerus laikraščiu?, 
ypatingai dienr. u Draugą.'y 

Kol-kas čia ateina tik vienas 
4 * Darbininko'' egz. ir pora ki
tų šlamštų. Čia labai butų 
reikalingas "Draugas . " Skai
tydami lietuviai dienraštį vei
kiau susiprastų, susipažintų 
su tautos reikalais. 

Cia yra katalikų bažnyčia. 
Andai vietos lietuvius aplan
kė vienas lietuvis, kunigas ir 
klausė išpažinties. 

JP. K 
— - - — • ' T 

MELROSE P ARK, ILL. 

Čia jau kelinti metai gyvuo
ja Darbininkų Vartotojų Ben
drovė, kuri užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę. Krautuvė 
šiandie jau turi daugelį kos-
tumerių (ėmėjų)) ir daro ge 
ra biznį. Ne tik šėrininkams 
krautuvė neša pelną, bet ir 
patiems svetimtaučiams dide
le naudą. Bendrovė yra 

verta apie 10 tūkstančių dole
rių. Seiliau šefai buvo po 10 
dolerių. Šiandie šėrų kaina 
užaugo ligi 21 dol. Direkto
rių susirinkime nutarta vi
siems šėrininkams išmokėti 
dividendų už praeituosius me
tus 4 nuoš. 

To negana. Bendrovė nu
tapė savo krautuvės biznį pa
statyti ant platesnių ir stip
resnių pamatų. Tam tikslui 
pardavinėjami šėrai. Šero 
kaina 21 dol. Kas iš lietuvių 
norėtų pirkti šėrą, gali kreip-
ties į Bendrovės direkcijos se
kretorių, P. Valuckas, 2300 
Lake gat. Tenai galima gau
ti visas informacijas apie 
Bendrovę ir šėrus. Be to, 
tuo pačiu reikalu galima krei-
pties ir į krautuvės manadže-
rių pačioje krautuvėje. 

Bendrovė dabar rūpinasi į-
sigyti nuosavius namus, kad 
nereikėtų svetimiems augštas 
randas mokėti už samdomą 
krautuvę. 

Taigi lietuviams čia gera 
proga tuo'pasinaudoti. Nes 
Bendrovės ateitis užtikrinta. 

Dlr. sekrct. 

JUOZAPAS VALSKIS 
4409 So. FairfieU ave., Lie
tuvis krautuvininkas. Pas jf 
galite gauti "Drangą" pavie
nius numerius nusipirkti ir 
užsirašyti tą patį dienrašti. 

i 

METINES SUKAKTUVES -

UNIVERSAL STATE BANKO g 
Šis didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas atsi

darę Kovo 3, 1917. Vienas metas nuo dienos atsidary
mo sukako Kovo 3, 1918 m. Paminėjimui metinių su
kaktuvių. Banko Direktoriai paskyrė Subata. Kovo 
23, 1918. 

Per ši pirmą meta Lietuvių Valstijinis Bankas * 
gavo daugiau depozitų negu kiti bankai per 3 ar 4 
metus. Spartus depozitų augimas aiškiai parodo jog 
žmonės šiam bankui turi pilna užsitikėjima. 

DEPOZITU AUGIMAS 

s 

Kovo 3, 1917., atidarymo Dienoj $16,754.95 
Balandžio 7, 1917 87,987.21 
Birželio 2, 1917 ... 253,369.00 
Rugpiučio 4, 1917 , . . . . . . . * . . '.. 288,556.89 
Spalio 5, 1917 ...V 374,900.13 
Gruodžio 31, 1917 418,661.63 
Vasario 2, 1918 449,644.09 
Kovfc 20, 1918 502,480.75 
Visas Banko turtas siekia 789,544.99 
Yra gera viltis kad šis Bankas ant antrų metinių 

sukaktuvių pasieks iki milijono dolerių depozitų. 

Mes turime daugiau lie
tuvių pardavėjų, negu ki
tos krautuvės Chicagoje. HALSTED. 201* ST'S * « 

CANALPORT A V E 

Pardavimas 
del Subatos 
Panedelio ir 

Subatos 

Klein Bros. Velykines Išpardavimas 
Velykiniai Apredalai 

Dil Mitery ir Mirginy 

Vilnoniai Poplin Siutai. Chic nauji pavasariniai siutai iš ge
ros vilnonės poplin ir francuziško 
seržo — kogeriausio darbo ir su šil
ko pamušalu, šilku kraštai ir guzi-
kai apsiuvinėti. Kriaučių 
mieruoti, tiliaus, su dir
žais, naujos mados už 

Velykiniai čeverykai. 

$19:75 
Kraučių pasiūti Siutai. 

Motoru ir merginų, puokiai pasiūti 
siutai iš francuziško serzo, su šilku 
apsiuvinėti kraštai ir guzikai, su 
diržais ir kvolduotu už
pakaliu— peau de cyne 
šilko pamušalu, tik už $29:75 

Šilkinės Foulard Dresės. 
Puikios pavasarinės mados moterų ir 
merginų dresės iš šilkinio foulard 
crepe de chine ir taffeta, puikius 
kalni eriai iš f ii et mezginių ir bato 
satino — puikiai pasiūti, 
didumo 36 iki 44, specia
liai už 

Moterų nau
jos mados Ve 
lykiniai čeve
rykai padirbti 
iš puikios ži
los kid sku-
ros. Havanah 
rudos ir bal
tos kid skuros 
ir rusvos. 

$6:00 
Vyru Velykiniai čeverykai. 
Puikiai padirbti šventadieniai če
verykai iš rudos maluogany calf 
skuros, arba juodos, su guzikais 
arba su šniūreliais, angliškos 
arba augštos mados, 
didumas iki 11. 
už 

i l l l g l l S K O S 

$5:85 

$15: 
Nauji Pavasariniai Kotai. 

Moterų ir merginų naujos mados pa
vasariniai kotai iš delhl francuzičko 
seržo ir vilnonio poplino empire ma
dos, su diržais ir kvoldais, visokiose 
pavaainėse spalvose, spe
cialiai šiame pardavime 
už 

Velykinės Skrybėles 

$19:75 

Vyru Velykiniai Siutai 
Niekur Chicagoje negalima gauti to

kių puikiai išrodančių siutų — mados 
jų yra konaujausios. Materija kuri il
gai nešios — geriausių pavasarinių pal
vų, .šitie siutai yra puikiai tinftaiti. — 

{15. {20. $25 
Ka tik upini kėni Naujus Pavasarinius 

Siutus B. Kuppen heimer Society Brand 
Snselrity brand ir kitų gerai žinomų 
madų, kaina nuo 

• . 

$22:50 IKI $35:09 
VAIKŲ DRABUŽIAI 

Dykai bus eiliodami su kiekvienu pir
kiniu Bascball siutai, skrybėles, šimi-
k«**s su račiukais ir tt. 

Vaiku Norrolls Siutai — mukios ma-
dos siutai maišyti cheviot ir šviesios 
ir tamsios spalvos, didumo 
iki 18 metų, šiame pardavi
me UŽ 

. .« 

• • • • » • • • • • • • • 
$4:00 

Vaikų ftystos Vilnos Mėlyno Seržo 
Siutai del Dirmavonės. Šitie siutai yra 
gerai tinkanti ir puikiai išrodo, vilno
nai gerai nešiojanti, naujos mados, di
dumo 10 iki 18 metų, šiame 
pardavime už $6:50 

Kiti iki $15.00 

$5-1 
Puikus rin 
kinys liere 
skrybėlių, 
su kombi
nacija Geo 
rgette cre
pe, aptaisy 
tos su pui 
kiai išro
dančiais 
kaspinais, kvietkais ir visokiais 
padailinimais, kaip tai sparnai^ 
ir kaspinais. 

I 

Puikios jekės iš geriausios Geor-
gette materijos, su karoleis ir iš
siuvinėtos, naujos mados kaklas, 
spalvos balto, rusvo ir maiše, 
moterų ir merginų di
dumai 36 iki 46 tik $5:00 

SUBATA, KOVO 23, 1918. 
Yra dieną paskirta 

PAMINĖJIMUI METINIŲ SUKAKTUVIŲ. 
Ant šios dienos yra kviečiami visi. Lietuviai ap

lankyti šia visoj Amerikoj didžiausia Lietuvių Finan
sine Instituciją ir arčiau susipažinti su valdyba ir 
direktoriais. Atminčiai pirmu metinių sukak;.:,.";] 
kiekvienas atsilankantis j banką toj dienoj. 

APLAIKYS NAUDINGĄ DOVANĖLĘ. 

VALDYBA; 

8 

I Dr. G. M. GLASER * 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

S149 S. Morgan St., kertė 82 st. 
Chicago, 111. 

6PECIJALISTA8 
Moteriškų, Vyriški} ir Vaiko. 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio-
mis vakarais ofisas uždarytas. 

; Telephone Yardfl 087 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iždir-

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. Box 36, Holbrook, Mass. 

ttfMi h L Ves/ SidSs Didžiausia 
Krautuvę to 

k. BT a l f t . 

VISOKIAS VELYKINES 
REIKMENIS 

: 

Joseph J. Elias, Prezid. Wm. M. Antonisen, Vice-Prez. 
Anton 01szewski, Vice-Prez., Frank J. Palt, Vice-Prez. 

John I. Bagdžiunas, Kasierius. 

UNIVERSAL STATE BANK į 
3252 S. Halsted St., kampas 33-čios CHICAGO | 

BANKINĖS Valandos. Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
nno 9 Tai. ryto iki 5 ral. po pietų. Utarninkais, Ketvergais ir Su-
batomis nuo 9 valandos ryto iki 8:80 vai. vakaro. 

DIENINE 
IR 

523E 

MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Anfli-
:ai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyl 

Į mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-] 
| Lietuvių kalbos S.V.Is. 'jrijos Laiškų Rašymo 

Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teta* 
I Lotynų " S.V.Pilietybes Gramatikos 

\ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
r GRAMMAR ir RIGH SCHOOL Kursų. Gyve 
atidus toliau mokinamo per laiškus. Vi 

' ama lietuviškai 

American Gollege Preparatory Schcol 
13103 S. HALSTED S T . CHICAGO lu_j 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 

Vyrams, moterims ir vaikams čia rasite didžiau
siame pasirinkime. Ši yra didžiausia populiarių kainų 
krautuvė Chicagoj. Nežiūrint koks jūsų Velykinis reika
lavimas butų, ar tai aprėdaluose ar namams ar ką nors 
iš valgių, mes galime užganėdinti Jus. 

i 

LIETUVIAI • PARDAVĖ JAI 

Maloniai patarnaus Jums: Julius Janeliunas, Wm. 
Piktorman. Generaliai pardavėjai, kurie turi teisę par
davinėti tavorą visuose departamentuose mūsų krautu
vėje. Taipgi Minnie Durch — Moterų aprėdalų skyriuje. 
Marijona Krikščiniutė — Mastavo tavoro skyriuje. 
Šie pardavėjai maloniai pasitiks jus ir gerai patarnaus. 

(Itaroinko (r Subatos vakarais krautuvą 
atdara iki 9.15 vai. 

file:///ritmetikos


U H K U G K S Penktadienis, kovo 22 d. 

LABDARINGOSIOS SA-
* JUNGOS CENTRO 

KASININKO APY
SKAITA. 

Įėjimai: 

I š praėjusių, 1917 m. 
atliko -. $806.86 

Sausio mėn. 1918. 
P-ia Uršulė Freitikie-

nė už loto serijas 10.00 
P-as I . Puplesis, už lo

to serijas^ 10.00 
8-a kp. nuo garbės na

r ių: p-lės I. Dilaitės 25.00 
ir p-lės K. Ulokaitės 50.00 

A. r^ondzeviėiaus, Die
vo Apv. parap . auka 5.00 

6-a kp. pelnas iš kon-
ierto ir baliaus 341.45 

Sv. Mykolo Dr-stė, Šv. 
Mykolo parap. , auka o.OO 

4-a kp. trečdalis įeigii 
1917 metų x 66.G5 

4-a kp. 1. Rusteika už 
paveikslo knygutes 10.00 

4-a kp. p. Apčedauskas 
už loto serijas 10.00 

8-a kp. plė Eleksandra 
Ulok, garbės narys 25.00 

3-ia kp. už paveikslo 
knygutes 10.00 

Viso: $566.10 

Vasario mėn. 

6-a kp. p-lė L Kreinin-
skaitė, garbės narys .$100.00 

6-a kp. už paveikslo 
knygutės 5.00 

6-a kp. už loto serijas 11.00 
I-a k p. garbės narių 

mokestis 700.00 
I-a kp. treėdal. įeigų 225.00 
4-a k p. garbės nariu 

mokestis 231.50 
5-a k p. garbės narių ir 

kitokiu mokesčiu 560.(K) 
W 4. 

6-a kp. G y v. Raž. Dr-
ja, Šv. Myk. parap., gar
bės narvs 100.00 

9-a kp. Melrose Park, 
Pov. Šakunas, garbės 
narys 100.00 

Vakaro Vedėjas Sako: 
"Kienvienas vyras prie šio stalo rų-

kydavo kitokius cigaretus. 
41 Bet ši vakarą, visi rūkysite Helmar 

— užtat kad Helmar yra . padirbtas iš 
Gryno Turkiško Tabako, sutaisyta gerai, 
grynas Turkiškas Tabakas yra švelnau-
s i a s i r Geriausias tabakas visam pasaulj. 

"Už ta t J ų s visi ši vakarą rūkysite 
Helmar ." 

Ištikrujų kaip gerą,! 

- vi 

Viso: $2.032.50 

Kovo mėn. 

7-a kp. trečdalis į figų 
*1917 m. $16.00 

i-a kp. vakaro pelnas 8.30 
7-a kp. išpardav. tikie-

tų iš Centro gautų 5.00 
Xekalto Prasid. Dr-tė, 

r 
Aušros Var. par., auka 3.o0 

6-a kp. Šv. Ceeil. Dr-tė, 
Šv. Myk. par., garbės na
rys 100.00 

8-a kp. trečdalis įeigų 
- 1917 m. 5.00 

8-a kp. pelnas iš va
karo t 50.00 

6-a kp. Dievo Motin. 
Aušr. Vartų Dr-tė, gar
bės narys 100.00 

Viso: . $287.80 
i 

Sykiu įėjimų buvo; 
Nuo 1917 m. atliko $806.86 
Sausio mėn. įt»jo 566.10 

•Vasario mėn. įėjo 2,032.50 
Kovo mėn. 287.80 

V-
Viso įeigų 1918 m. 

buvo $3,693.26 
Išlaidos: 

Special assessment už * 
s awer ' u s . savastyje $545.30 

Special assessmentų 
už ^Vestern A ve. sewe-
r 'ą 95.00 

Viso: $640:30 

Sutraukoje: 
įlėjįmų • $3,693.26 

I š l a ide 640.30 

Kasoje lieka $3,052.96 
Kuu. A. Stuniukynas, 

Labd. &\ jungos Kas i n. 

Pastaba: Neužilgio, 1 d. 
balandžio, Labdaringoji Są
junga turi mokėti p-ui A. G. 
Pudewai $300.00 nuošimčių 
už $10.000 skolos. Praėju
siais metais Labdarybė atmo
kėjo $2,000 skolos už žemę. 
Šiemet Labdarybė įgijcTdaug 
garbės narių. Je i jie suskubs 
Įnešti savo mokestis, tai Lab
daringoji Sąjunga atmokėtų 
šiuo-pat žygiu bent $5,000 
skolos. / 

Kun. A. Staniukynas. 

X. iKiiON, omo. 

Vietos Šv. Petro parapija 
su keliomis draugijomis su
rengė prakalbas, kurios įjvyko 
kovo 10 d. 

Pirmas kalbėjo J . *x. Bag
donas apie lietuvius didvyrius, 
apie Lietuvos praeitį ir da
bartį. Pasakojo, kad po šios 
karės Lietuva būtinai tur i 
gauti neprigulmybę. Sugrį
žę ten amerikiečiai lietuviai 
tur i imties biznių. 

M. rJfc*uba padeklemavo 
4 4Karė iv Lietuvos varga i . " 

Paskui kalbėjo St'an. Rad-
žiavieia apie bendroves, kad 
lietuviai privalo vienyties ir 
Įkurti kooperatyvines draugi
jas, dirbti išvieno. Paskaitė 
pagaminta. rezoliucijų apie 
Lietuvos neprigulmybę. Re
zoliucijų susirinkusieji vien 
balkiai priėmė. 

Dar kalbėjo Vincas Puišis 
apie vietos lietuvių istoriją, 
kuomet pirmieji lietuviai čia 
atkeliavo, kaip jie šitam mies
te gyveno. 

Ant galo kalbėjo ge.rb. ku
nigas Cibulskis iš •Dayton, O. 
Pasakojo šf-tų iš lietuvių isto
rijos ir apie katalikų tikėjma. 
Gerb. kalbėtojas pažymėjo, 
kad katalikų tikėjimas yra 
tikriausias, seniausias ir stip
riausias. Visi kiti tikėjimai 
yra atskilę nuo katalikų tikė
jimo, kaip medžio nudžiūvu
sio šakos. 

Po prakalbų Išrinkta atsto
vas lietuvių politiškan seiman 
New Yorke. Juo yra Stanis
lovas Radziąvičia. ?ą patį 
vakarą atstovo kelionės lė
šoms sukolektuota $56.00. 
. Vakaro metu publika labai 
pagirtinai užsilaikė. Tas rei
škia, skad vietos Šv. Petro pa
rapija stipriai stovi. 

Jonas Bagdonas. 

Didžiausia Drapaną ir Čeverykų Krautuvu nuošalyj miesto. 
Atdara Utarninko> Ketverge ir Subatos vakarais ir Nedėlios rytais 

Kampas Milwaukee Ave. ir Ashland Ave. 
• « « « f t « « « « « « * w « « « « « £ « « « * i . 

Nusipirk Savo Velykini Siutą 
pas Continental 

• • 

Nepaprasta eile Militariško 
• S ty liaus, 

Žinoma pirksi siutą ant Velykų, ir beabėjonės kad nori viena 
iš geriausių ir geriausios rūšies. Ta tik galima gauti pas Cantinen-
tal, ir tuo pačių laikų sutaupai nuo $3.00 iki $5.00. y 

* 

Mūsų Velykinių drabužių eilė ir nepaprastai ir kiekvienas 
drabužis patenkins kiekviena. Tik pam$stykj kuomet didmiesčio 
krautuvės reikalauja $25, $30 ir net $40 už gerus siutus, o pas 
Cantinental gali gauti aulyg naujausios mados pritaikinimą ir 

v • v 

nisies z 

: 

, 

Šj meta mes turime speciale eilė drabužių militariškose 
^tyliuose,'' ir taip pat kitose grąžose styliuoye. J i e yra produktai 
geriausių drabužių dirbėjų Amerikoj. Taip pat randasi daug 
kitų gražįų modelių. Single — breasted, duoble — breasted. 

mPlačiais pečiais ir siaurais pečiais, breast welt ir side flap kr-
seniai, vėliausios mados spalvos: rausvos, rudos, tamsiai mė
lynos ir žalios. 

Hart, Schaffner & Mara 
Mes taip pat turime pilna eilę pavasarinių overkotų Har t 

Schaffner ir Marx, Kuppenheimer, Society Brand ir kitų aug-
štos rūšies drabužių po $15 iki $40. Sezono geriausi modeliai su 
geriausių kriaučių darbų. * 

• 

Vaikų Pavasariniai Siutai 
Galite sufaupinti pinigų ant vaikų siutų. Materijolas yra 

labai puikus ir stiprus patinkantis abiem ir vaikiu ir motinai. 
Styliai vėliausi. , Atsiveskite vaiką su savim. Visokio didžio 
nuo 6 iki 18 metų. 

7 = 

imiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiimiiiųiiiiiiiiiiii 
GERBIAMIEMS 

KLEBONAMS: 
Primename, kad Velykų 

laikas artinasi ir kai-kuriose 
parapijose yra paprotys su 
Velykų »dovanelėmis aukofįi 
parapijai keletą, dol. Mes ma
tydami tą žmonių paprotį, su
manėme atspausdinti tam tik 
slui gražius konvertukus, ku
rie kaip kar tas tai šventei, 
yra t inkami Reikalaukite 
tuoj aus: 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th gt., Chicago, 111. 
IMlIlItlIllIllIlIlltitlItlIllIllllIlIIIIIIIlIlIlIll 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJ. 

BRIDGEPORTAS. 
A- J. Augustinas 

922 W. 33 S t 
J. M. Damijonaitis 

901 W. 33 St. -
A. Malinauskas 

3246 S. Halsted St. 
J. Budrik 

3343 S. Halsted St. 
Kampas 31 ir Halsted St. 
Kampas 35 ir Halsted St. 

18-TOS GATVES. 
A. Pargis 

726 W. 18th St 
P. J. Malley 
, 633 W. 18th St. 
Mik. Tananevičius 

670 W. 18th St. 
Geo. Žagunas 

191G Canalport Ave. 
Kampas 18-tos ir Helsted St. 
Kampas 14 ir Halsted St. 

WEST SIDE. 
Peter Šliogeris 

2139 W. 23 Pkee 

A. KaulaMs 
2222 Leavit t St. 

J. Bagdžiunas 
2334 Oakley Ave. 

KENSINGTON ir W. PULLMAN 

B. Paplauskas 
10626 Edbrooke Ave. 

TOWN OF LAKE. 

Vincas Stancikas 
4617 Hermitage Ave., 

Juoz. Martinkus 
4549 Hermitage Ave. 

47th ir Halsted St. 

Pr. Macijauskaitė 
4358 S. Fairfield Ave. 

M. D. Seeford 
3817 Rockwell St. 

D. Giačas 
3159 W. 38 Place 
\ 

NORTH SIDE. 

ATLANTIC 

A. Nausieda 
1658 Wabansia Ave. 

K. Nurkajtis 
1617 N. Robey St. 

CICERO, "ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Ave. 

Teo. Dappas 
4610fPifth Ave. 

A. Janauskas 
4565 Wentworth Ave.. 

ENGLEWOOD. 
K. Dargis 

G070 Lafayette Ave. 
• • • » • 

67-TOS GATVĖS. 
Juoz. Kabelis ' 

6828 S. Maplewood Ave. 
ROSELAND. 

^ — i — . 

Kaz. Bičiūnas . 
10753 Peny Ave. 

8 

BRIGHTON PARK. 
Pr. Jurevičią 

4440 S. Maplewopd Ave. 

i 

SOtJTH~CHICAGOr 
Jonas Cheruaki v 

8834 Marąuette Ave. \ 

^ j 

f DR, P. ŽILVITIS 
i LIETUVIS GYBYTOJakS 

IR CHIRURGAS 
^ i GjrveBnna vieta 
0| IJ0» SO. HALSTED STREET o? 
S Tel. Drover 717t 

o OFISAS: 
S «S5t So. Learitt St. S 

VAU: 4—8 vakare, nedėilo- o-
mis 10—12 ryte. •/ 

3 TeL Oanal 4»46f Chicago, DL įt 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės mio $30 iki $60, dabar par
siduoda po $15 Ir $2 S. 

Nauji daryti satavl ntto $ l i 
Iki $25 siutai ir overkotai. nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimai kailiu 
pamužtu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 Iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $2.00 Iki *7.5o. Va-
tisoa Ir Kuperal. 

ATDARA KASDIKHA 
Hedėliomis ir vakarais. 

S. OORDON, 
141 r, S. Halsted St , Chicago, 111. 
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Kokis Kada Buvo Žinomas - RSSSKYRI S PARTNERYSTES - Kokis Kada Byvo Žinomas 

3 2 4 6 - So. Halsted St, Chicago 
• • • • • • • 

vertes tavoro atiduodama žmonėms šiuose kritiškuose laikuose už labai 
žema kainą. Visos prekės pagal naujausios mados susidedančios iš vilka-
kamųjų drabužių vyrams ir vaikams, čeverykų skrybėlių, marškinių apati-

§ ^8F HfcF ̂ ^ nių įr viršutinių ir darbinių drabužių. Šios visos prekes yra atiduodamos 
pusdykiai, kad gauti pinigus. Jusu taupumas čia bus stebėtinas, nes mes prižadame tą ką garsiname. 

Jeigu jų* permąstysite. ką pasidalinimas reiškia, iš ekonominio atžvilgio, tai jūsų užduotim butų prisidėti prie pirkimo šiame pigume. Mes 
prižadame jums puikius pagal naujausios madcs drabužius geriausio materijolo ir mados Ir t iktai už tiek, klek dabartiniais laikais pats ma-
terijolas lč-šuoja. Mūsų rūpesti n, i yra tik surinkti daugiau pinigų. 

Musu Gvarancija 
• > - » > « — 

Mūsų gvarancija. iKekvienas aiš
kinimas ir Kaina čia pažymėta yra tei
sinai ir neperkeičiami. Jeigu Jums 
pirkinys nepatiktų, mes gražiname 
jums pinigus 'ajtgal. 

14 -- Išpardavimu Dientj • - - 1 4 
Kovo 21 d. iki Balandžio 4 d. 

t 

PERSISKYRIN1MAS PARDAVIMAS PRASIDĖS KOVO 11 IR TĘSIS IKI BALANDŽIO 4 
Siutai ir Overkotai 

$15, $18 ir $20 vyrų overk.nai visokio materi-
jolo, spalvų ir m odei jų si» dyk tą* r«- A A f | £ 
dais guzikų ir, su* vieną ir kltt-k A u i J i ) 
Pardavimo kaina ^ r V I V V 

$22.50 ir $25.00 vyrų overkotai, su diržois ir ki
tokių formų su gražiais kalnieriais 
tiktai 
čystos vilnos. Parddvimo kaina $18,75 
$30.00 Vyrų overkočiai toki kaip viršui minėto, 
tik geresniame pasirinkime padirbti 
iš geresnio materijolo ir drute.rii. 
Pardavimo kaina $2245 
Sp kaileliais overkočiai su tikru persišku kal-
nieriumi, visas vilnos audimo viršus, 
52 eol. ilgio puikiai pasiutas. Parda
vimo kaina $67.50 
$22.50 iki $25.00 Vyrų siutai tamsių ir visokių 
spalvų, viri labai gerai žinomi} mo
delių, tvirtai pasiūti. Labai, gori \ . -
rams, kurie- nori turėti gerą drabužj. $18,95 
$15 ir $16.50 Vyrų siutai visokių spalvų, yilno-
su penkiais guzikais su pavieniais 
niai, geri pamušalai, gražiais pasieti 
guzikajs ir kitokie. Pardavimo kaina 

m, viino-

$9,95 
$18.00 Jaunuolių siutas su dviem guzikais vienan 
šone su prisiūtais išviršaus kišeniais, 
r taipgi iš vidaus su diržu užpakyj. 

Pardavimo kaina $13.85 
$27. iki $35. Vyrų ranka siutų Hart Schaffner 
ir Marx ir kitų gerai žinomų kraučiu siutai, 
labai puikiai pasiųtj, čystos vilnose 
naujausios mados taipgi spalvų. Par
davimo kaina 

l \ . I K O I U U l ! ( 

$24,85 
$2.50 Vyrų darbinės kelnės dryžos ir 
lygios spalvos, kaina $1,98 
$3.00 i r $3.50. 
geros pusvi lnės. 

Vyrų Kelnėm, labai 
Pardavimo Kaina 

Siauresni Daktai 
20e. Vyrų kalnieriai naujausios ma
dos, Trianglo Ir Ide formų. ParUavį-, 
vimo Kaina 

20c. Vyrų bovelnint's pančiakos vi*V 
šokio didumo ir spalvų, Kaina 

20e. Vyrų darbinas pančiakos, tvir
tos. Walrosc formos tris poros už 

75c. Vyrų baltos ir juodos pančiakos. 
Pardavimo Kaina 

$1.00 Vyrų vilnos patrlck dirbtuvės 
pančiakos. Pardavimo Kaina 

10c. Vyrų nosinė*, baltos. Pardavi
mo Kaina 

75c. Ir $1.00 šilko nosinės. Pardavi
mo Kaina 

( 
25c. ir 35c. Vyrų šleikoy. Pardavi
mo Kaina 

75c. Vaikų marškinėliai su kalnic-
r i ūmui. Pardavimo Kaina 

$1.00 Vyrų-mėlyni ir juodi marški
niai. Kaina 

$5.50 Vyrų vilnoniai marškiniai. Par
davimo Kaina 

$1.00 /Vyrų graži; s marškiniai, su 
minkštais kalnieri ūkais ar kietais. 
Pard. Kaina 

$1.50 Vyrų gražus Fairmont Brand 
naujų modelių marškiniai. Kaina 

$2.00 ir $2.50 Manhatten & Fair
mont Brand marškiniai, gėrio ma
terijolo kietais kalnieriukais. Kaina 

15 C. 
n™, 

50G. 

59G, 
79C. 

60: 
48C. 
19G, 
49G. 
79C. 

$2.69 
79C, 

$1,29 
$1.85 

65c. Vaikų trumpos kelinaitės, lygios 
ir margos visokio didumo Kaina 

$1.25 ir $1.50 Vaikų trumpos kelnės 
iki 18 metų senumo, ptisvilnonės ly
gios ar margos. Pardavimo Kama 

$1.75 ir $2.00 vaikų trumpos kelnės 
vilnonės iki 11 metų amžiaus vai
kams. Pardavimo Kama 

$3.00 Vaikų siutai, gana gražus. Par
davimo Kaina 

Vaiky ir Jaunoiiy Drabužiai 
49G. 
98G. 

$1.49 
$1.95 
$3.85 
$4.98 
$1.98 
$5.90 
pkasu ir 

$7.98 

KT •~,m!mrm 

$5.50 Vaikų siutas, gera.s pasirinki
mas, visokių spalvų su diržais ar bo 
jų. Pardavimo Kaina 

$7.50 Vaikų "blue serge" siutai, pa
dirbti iš gero materijolo, visokio go-
rumo. Pardavimo Kaina. 

$3 60 Vaikų overkotai visokio didu
mo, geras pasirinkimas. Pardavimo 
Kaina 

$9.00 Jaunuolių overkotai, labai gra
žios išvaizdos, su diržais ir kitokie 
visokių spalvų. Pardavimo Kaina. 

$12.00 Jaunuolių overkotai padaryti apkasų ir 
ulster madose, puikiai pasiūti, čys 
tos vilnos, su vienu ir dviem redu 
guzikų. Kaina 

Labai puikios kam/i u lės. Kadangi čia stoka 
vietos, tai mes negalime jų nei išvardyti nei Jų 
kainų padėti, bet jos parsiduos labai pigiai. 

$5.00 ir $6.00 Vyrų gražios kelnės 
visokių spalvų pusvilnės. Pardavimo 
Kaina. $4.69 

$6.50 Vyrų šventadienių čeverykų. 
daus gražiai papuošti. Pard. Kaina 
$5.00 Labai geri Union t verykai. 

Šniūrų ar guzikų, geros skuros iš vi-
"rermust pasaulyj irž tuos pinigus. 

Pardavimo Kaina 

$4.00 Vyrų darbiniai čeverykai, ge
rai ir tvirtai padirbti, usiuti ąu vaš
kuotu siūlu. Pardavimo~~Kaina. 

$5.00 Kareiviškų čeverykų padirbtų 
kala vi m% Suv. Valstijų nurodymų, . 
Skuros. Labai geri nešiojimui če-
verykai. Geri išlauko dėvėjimui Še-
verykai. 

$3.50. Vaikų gražus Čevcrykai su 
šniūreliais ar guzikais tvirtai pasiųti. 
Pardavimo Kaina 

$4.00 Vaikų rudi čevcrykai, tvirti 
Anglų formos, visokio didumo. aPr-
davimo Kaina 

$4.45 
$3.48 
$2,89 

pagal rci-
geriausi<Vs 

$3,85 
$2.45 
$2.98 

$1.50 Vyrų apatiniai vilnoniai mar
škiniai Kaina 

$10.00 Kįiaciviški sweatcrai. čysun, I 
vilnos Kairia I M . . 

45c. Vyrų plonos pančiakos, gero:;. 
Pardavimo Kaina 

20c. Vyrų lovekiinės pančiakos Kai
na 

$3.50 Vaikų overkočiai. 
Kaina 

Pardavimo 

$3.00 ir $3.50 Vyrų kelnes, geros, vil
nonės. Pardavimo Kaina 

Jubilierių Skyrius. 
$5.50. Lenciūgėlis paauksuotas, 10 metų gvaran
cija su priedu cigarų nupjovimo, pei 
lis, ar paišjlio, kaipo papuošalo prie 
laikrodėlio Kaina 

$1.00 Vyrų skurinės kalnierių skry
nutė. Pardavimo Kaina 

f 
J 

$3:75 

$3.50. Vaikų overkotai. 
Kaina 

$5.00 Vyrų šilkiniai 
Kaina 

Pardavimo 

marškiniai. 

$5.00 Kareiviški čeverykai. Mun:on 
modelio Kaina 

$1.50 Vyrų naktiniai 
Pardavimo Kaina 

marškiniai. 

Čeverykų Skyrius 
$6.00 Vyrų čeverykai, jaučio paten
tuotos skuros gražus, skuros gražus, 
su šniūreliais ar zuzikėliais Kaina 
$5.00 Vyrų dikti šniūrų ir guzikų 
čeverykai, labai geri, visokio didu
mo. Pardavimo kaina 

$4.79 
$3.98 

$15.00 ir $16.00 Siutai, vilnoniai. Par 
davimo Kaina 

20c. Vyrų Kalnieriai Triangle ir Ido 
išdirbinio. Kaina 

$15.00 ir $20.00 Vyrų overkočiai ly
gus ar su diržais vilnoniai; Parda
vimo Kaina. 
75c. Vaikų apat. marškiniai Union. 
Pard. Kaina 

65c. Vaikųx trumpos kelnės visokio 
didumo Kaina 

25c. Vaikų ilgos pančiakos. Parda
vimo Kaina 

$9,95 
15G. 

$9.95 
48G. 
49G. 
19G. 

$3.50 Vyrų naktiniai marškiniai gero 
materijolo Kaina 

25c. Vyrų darbinės pirštinės, Parda
vimo Kaina 

$1.£0 Viliiuuėb pnJtmčs Kaina 

$3.50 Vyrų Union marškiniai dvilin-
ki. Pardavimo Kaina 

$3.50, Vyrų Union marškiniai, supe-
rior ijrand Kaina 

$4.00ir $3.50 Vaikų čeverykai. Par
davimo Kaina 

$6.00 Vyrų "Maudynių 
Pardavimo Kaina 

marškiniai, 

$6.00 Ugniagesių marškiniai. Labai 
geri Kaina 

$1i19 
$6,75 
29G. 

$1,98 
$2.39 
$1.98 
$3.69 
$3.85 

95G. 
$2.75 
16*0. 

95G. 
$2.69 
$2.69 
$2.45 
$3.95 
$3,65 
$6.95 

mm 
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CHICAGOJE 
- . - - • s 

Penktadienis, kovo 22 d. S v. Katrina švedietė. 
Šeštadienis, kovo 23 d. Šv. Viktorinas. 

S. L. R. K. A. CHICAGOS I .PRIEŠ BALSAVIMŲ KOMI 
APSKRIČIO SUSIRIN- SIJĄ. 

KIMAS. 

26 kovo, 1918 m., 8 vai. 
vakare, švento Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, (46-tos ir 
$o. AVood gatv., ( T o m of l.a-
ke). Susiv. L. R. K. A. Chiea-
gos I Apskritys turės susirin 
kimą. Tat-gi delegatai ar pir
mininkai, raštininkai nepa
mirškite minėtoje dietipje at
eiti susirinkiman. Bus kalba
ma apie Apdraudos Savaitę 
ir kiti svarbus reikalai. 

Apskr. Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 

Blaivininku Savaitės vakaras. 
• 

19 kovo, š. m., K v. Kr v 
liaus parapijos svetainėje vie
tos blaivininkai turėjo iš ap : 

skririo jiems paskirta vakaras 
Pirmiausiai susirinkusiems 
gerb. kun. F. Kemėšis pasakė 
gražią prakalbėle. Tarp kitko 
priminė, kad šioje kolonijoje 
alkoholis esąs labai įsigalėjęs. 
Patarė blaivininkams prašyti 
sau pa^elbon vietos veikėjus, 
kad jie eitu su blaivininkais ir 
kovotu agituotų žmonių su
sirinkimuose. 

Po kalbos dar pakalbėjo iš 
apskričio žymj anglų kalbė
toja. Jinai i rg i pasakė mums 
daug naudingų pamokinimu. 
Paskui buvo rodomi paveik
slai. 

Ant galo K. Norvilą i tė su 
L. Tiranai t ė sulošė dviveik
sme komėdijėlę "Kūmutės" . 
Jos labai prajuokina žiūrėto
jus. 

Pramogai užsibaigus, prie 
blaivininkų kuopos prisirašė: 
V. (ialinaitė, B. Augs kalnai t ė, 
K. Mikaliunienė, M. Baltruko-
naitė, Ona Laurinskaitė, M. 
l.aiuinskaitė ir M. Kniukšta. 

A. B. 

Klausimas, ar salimai ir to-
lesniai turi palikti kaip yra 
buvę Cliicagoje, ar jie turi bu t 
panaikinti, pastaromis dieno
mis sukėlė nepaprastai daug 
trukšmo tarp tų, katrie tuo 
klausimu labai interesuojasi. 

Sausieji deda visas pastan
gas, kad tasai klausimas butų 
pastatytas išrišti pilieėių bal
savimui ateinančiais' rinki
mais, balandžio 2 d. Bet jei 
jau nebūtų galima šitais rin
kimais to klausimo padėti ant 
balioto, tuomet kad but leista 
tas padaryti kitais rinkimais. 

Sausųjų advokatas tvirtina, 
kad balsavimų komisija per
žengusi savo jurisdikcijų. Ir 
be to pradėta rinkti parašai 
no kita peticija, šiuo kartu 
su ' reikalaivimu prašalinti iš 
vietų tris balsavimų komisi-
jonierius. Tai peticijai neper-
daugiausia reikalinga parašų 
ir sausieji be sunkenybės tai 
atliks. 

Tą peticiją jie paduos ap
skričio teisėjui, kurio galuti
na- rinkimų ir balsavimų rei
kale nusprendimas yra neat
šaukiamas. . 

Bet kaip bus su tuo, kad 
sausieji savo didžiulei petici
jai k ląsta vo parašus, tai jau 
kitas klausimas. 

Plėšimai atsinaujina. 

Nakti prieš pirmadienį Clli-
eagoje suimta 343 intarian-i 
visokios rūšies piktadariai. 
Bet tuo pačiu laiku visame 
mieste ir plėšimų ir užpuldi
nėjimų daug atlikta. Ir galas 
/ino, kur tie blogi žmonės «r 
imasi. 

Kelias dienas piktadariu 
veikimai, tarytum, buvo apsi
stoję, gi dabar išnaujo ima 
grįžti senesnieji laikai. 

Išklausinės kareivį.1 

Cbicagoje nuo užnuodiji-
mo mirė žymus pirklys Hof-
fman. Jis mirė veikiai po to, 
kuomet įnešta teisman byla 
apie persiskyrimą su žmona. 

Advokafas Rosenbaum iš-j 
keliavo į Texas, kur yra vie
nas kareivis, k i tuomet su 
Hoffmano šeimyna turėjęs ar
timus santikius. 

Advokatas nori išklausinė
ti kareivį, gal šis žino ka nors 
daugiau apie Hoffmano šei-
mvniškus santikius. 

Negali gauti parankos. 

Victor L. Berger, socijalis-
tas kandidatas į Su v. Valsti
jų senatorius, kurs su kitais 
savo draugais traukiamas teis
man už šnipų įstatymo per
žengimą, dar nepadėjo paran
kos su užtikrinimu, kad Į pa 
reikalavimų jis atvyksiąs teis
man Cbicagoje. 

Berger gyvena Mihvaukce. 
Tenai jis statė jau dvi paran
ki, bet federalė valdžia atsi
sakė jas priimti, 

Miestelio R i ve r Forest gais
rininkų viršininkas Mathews 
atsisakė nuo užimamos vietos. 
Miestelio valdyba jam pasta
tė sąlygas: per naktį nuo 7:00 
ligi 7:00 pildyti tarnybą ir už 
tai pasiūlė $1,000 per metus 
algos. Tokios sąlygos jam pa
sirodė persunkios. 

Bepročiu ligoninėje Jurgis 
Budraitis, seniau gyvenęs po 
num. 833 W. 33 gat., niekam 
nematant pasmaugė kitą be
protį Murpby, su katruo bu
vo vienam kambaryj. 

Apskričio Will šerifas pas 
Cook apskričio šerifą norėjo 
paskolinti kartuvių ant ba
landžio 12 dienos. Bet pasta
rasis atsisakė. Nes minėtą die
ną ir čia kartuvės J>us reika
lingos. 

REIKALAVIMAI. 
REIKALAUJAM VYRŲ DIRBTI 

KARŲ ŠAPOSE P R I E VALYMO IR 
TAISYMO KARŲ CHICAGOJ. MO
KESTIS GERA, IR DARBAS PAS
TOVUS. ATSIŠAUKITE: 

11 §5 NO. CLARK STREET. 
CHIOAGO SURFACE LINES. 

PAIEŠKOJIMAI 
Paieškom karpinderio, kuris ga

lėtų dirbti prie budavojimo namų. 
Turi suprasti gerai darbą. Butugerai 
jei ir apie cementą nusimanytų prie 
skiepo išclmentavimo. Mokestis ge
ras, darbas ant ilgo. Vasarą ir žio-
mą. Turės k: pagelbininką darbinin
ką. Prašom paduoti kur dirbai? Kaip 
ilgai ir kiek mokesties reikalauji. 

Taip pat reikalaujam kas nor 
mokintis pri •budavojima namų. 

Atsišaukite greitai: 
OAK LAND CO. 

229 So. Main St., Akron, Ohlo. 

Paieškau Petro šilko ir Gracijos 
Cieslinkės, abudu paeina iš Kauno 
gubernijos, Panevėžio pavieto, Pa
nevėžio parapijos. 

Petras ši i kas paeina iš Pakalnių 
kaimo, o Gracilda Cieslinkiutė iš Ka
ružių kaimo. Girdėjau kad gyvena 
Chicagoj, kas žinote ar jie patys at
sišaukite sekančių adresu: 

ANTANAS WALINTONIS, 
224 E. Main St., New Britain, Conn. 

ANT PARDAVIMO. 
Ant 47-tos gatvės 

ave., 21 lotas, 5 lotai 
kiekvienas prie 47-tos gatvės ir 16 
lotų 29xl?5 pėdas kiekvienas prie 
Fairfield ave. Visi arti prie lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos: gera vie
ta bizniui ir pagyvenimui. Parsiduos 
labai pigiai. 
PEOPLES REALTY INSITRANCE 

CO., 
47th Gatvė ir Ashland Ave. 

Parsiduoda saldain 
daiktų krautuvė, labai 
perdaug metų Išdirbta. 

Atsišaukite: 
926 YV. 

m ir 
geroj 

Kaina 

33rd St. 

visokių 
vietoj, 
Pigi. 

Parsiduoda gerą Bučernė ir Gro-
sernė, lietuviais apgyventoj apie-
linkėje. Parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. Atsišaukite j : 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJA. 
1800 W. 46th St,, Chlcagu, III. 

PRANEŠIMAS KOSTUMERIAMS 
Šiuomi pranešu kad kaip 

pirmiau buvo paskelbta kad 
aš uždarau savo biznį."* Taigi 
dabar jau ir vėl atidarau, nes 
moteris pradėjo kelti revoliu
cija ir neleido man pasilsėti. 
Visi mano kostumeriai malo
nėkite siųsdami savo orderius 
aiškiai parašyti savo pilna 
vardą, pavardė, adresą, gat
vės numerį ir vardą. Apart to 
malonėkite įdėti savo vardą 
ant drabužių, taip kad pasi'da-
rius klaidai butų galima at
skirti nuo kitų drabužių. 

Kadangi viskas pabrango 
k. t, muilas, ir kiti dalykai 
tai kaina bus pakelta ant dra
bužių. Už 25 svarus bus 
($1.00) vienas doleris. Jeigu 
neturėsite 25 svarus tai kai
na vistiek bus $1.00. Bet jei 
bus svaras suvirs 25 svarų 
kaina bus didesnė. 

Drabužių margų k. t. blan-
kėtų žalių, raudonų, ir kito
kių spalvų nepriimam. *Taip 
pat perspejam kad jėkueių ne-
duotumet, nes mes tik plauna
me su mašinom. Tai tokių plo
nių drabužių neduokite. 

Man teko patemyti kad 
dauguma moterių labai sun-

ir Fairfieid kiai prosavoja, ypačiai kfak-
27x125 pėdas, 

molitus dalykus, prosas kim
ba prie drabužių ir tuomi la
bai apsunkina darbą. Patarti-
na kad kiekviena įdėtų šmo
telį vaško į knąkmolc. Tas la
bai palengvina prosijima. 

Norint rudumus, ir pletmus 
vartoti: "Erusticator", leng
viausias ir geriausias dalykas. 
Ta galima nusipirkti mūsų 
" laundry" . 
KRAULEIDZY LAUNDRY GO. 
4349 So. HermHage Ave., 

t i 

fiASOLINE 
-Taip kaip tavo Automobilius 

Yra Padirbtas Pagal Specifikacijas 

Ir Red Crown Specifikacijos yra iš
dirbtos per geriausius petroleum'o che-
mistus ir automobilių inžinierius. 
Red Croivn talpina savyj nuolatinį retežį virimo 
frakcijų pradedant nuo 95 laipsnių iki suvirs 400 
laipsnių. Jis užlaiko tą pačią temperuturą kad 
užtikrinus gerą pradžia—tikra proporcija tarpinm-
kystes virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų 
suskubinimą—teisingą proporcija virimo kraštų 
frakcijų su savi viešpataujančių karščių vienybę 
užtikrina augsčiausią galybę mylių ir greitumo. 
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ERNEST WEINER f 
S DRY GOODS | 
I 1800 W. 47th Kampas VVood Gatves | 
| Mis Duodame flibiltitu Štampas Ketverge Ir Subitoje | 

. Pilna Linija Vaikučių -Apredalų, Firankų, Blanke- ^ 
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. | 

l Plunksnos 
1 Svaras 49c. 

Plunksnos | 
49c. Svaras 1 

Chicago Eye Shield1 Co. tu
ri užmokėti 5,000 dol." atlygi
nimo merginai Klemfeldt, ku
ri darbo metu neteko trijų 
rankos pirštų. 

A. t 

Saugokitės spjaudyti- ' ant 
šaligatvių? Nes policija kiek
vieną tokį prasižengėli artft-
tuoja ir teisėjas, už tai bau
džia. 

Ona Rusiackienė po tėvais 
Ramanauskiutė, paeina iš Su
valkų gubernijos, Marijampo
lės pavieto, Kazataučiznos pa-
rap., Pilviškių kaimo. Pasimi
rė vasario 26 d. 1918. Laido
tuvės atsibuvo 1 d. kovo, pali
ko dideliame nuliūdime vyra 
Konstantina Rusecka, 2 sunūs 
ir 4 dukteris. 

Gyveno Bakerton, 
Elmora, Penna. 

i LIETUVIŠKA KRAUTUVE | 
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PASARGA! 
Mums yra pranešta kad nekurtose ka

vinėse, restauranuosc alus tapo parda 
vinetas po priedanga populariško blai
vaus gėrimo Bevo. 

Šie raportą yra tikri ir tas mus pri
vers pradėti prieš juos veikti. 

Gėrimas Bevo turi parama VALDŽIOS 
IR VALSTIJOS. Kuomet Jis buvo dirba
mas kad butų blaivus ir gardus gėrimas 
žmoniems Bevo yra pardavinėjamas TIK
TAI BUTELIUOSE, mes patys juos su
pilame į butelius ir turime specialius 
viršus, kad apsaugojus imitaciją. 

Mes nepraleisime tos progos kad su
gavus tuos kurie nori imituoti Bevo, ge
rai nubausti kad užlaikius gera vardą. 

šiuomi mes persergstame kad mes ne 
parduosime savo produktų tiems kurie 
norės Bevo imituoti. 

* 

ANHEUSER-BUSCH BREMNC ASSOCMTION 

Turėk Savo Tanką Pripildytą Su Red Cl*0WIl 

ir tuomet pamatysi permainą, lengvų gyvenimą 
gyvybę, kurią parodys tavo inžinas — skaitliuok 
mylias iš galiono—skaitliuok kainą už mylią. 

STANDARD OIL COMPANY 
f Indiana) 

72 West Adams St. Chicago, U. S. A. 
r » 

U !• * » # t V 

! > » • • » i » » » » » ^ a p » » » ' 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatves 

i> 
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| JOSEPH C. WOLON 1 
į U E T U V I 8 ADVOKATAS = 
S Kamb. 824 National Life Bldjg. j= 
- 29 80. LaSalle St., ^ 
S Vakarai* 1666 Milwaukee Ave. E 

Central 6899 £ 
~ Rasidence Humbuld 97 — 
2 CHICAGO, ILL. = 
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Čia yra Jūsų Proga! 
Gact.i geranj darbą Ir 

daugiau pinigu. 
Visur reikalinga dang 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserlų 
Ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— $16.99. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų miera — blle 
stailės arba dydžio, IŠ 
blle madų knygos. 

BaASTKR DESIGHTHG SCHOOL 
J. F. KaniJcka, FevdAtlnt* 

118 H. lak Baile gatve. Kambary? 
416-417. Priež City HalL 

K ^ ^ S 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

" DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis. 

4'DARBININKAS" paduoda daug žinių, iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. * - <» 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
s u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS" nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatimus 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
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Telefonas: McKINLEY 67«4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WESTERH BI/VD. 

Kampas W. 85-tos gatvė*. 

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

Patarimas Dykai 
Offlso Adynoa: nuo 9 18 ryto Iki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
4849 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317. 
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Home Blend ve2imn 
pardavėjai Ir dang krau 
tuvių parduoda ta pačio 
karą po SOc 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su I I . 
bent kokia, | t t R 
1-2 ST. , ^ U 

DAERY 
IsVtESTAS 

41c 

I 

WE8T 6IDE 
137S M11 waukee a. 
2054 M ii waukee a. 
1054 Milwaukee a. 
1610 W. Madison 
28S0 W. Madison 

1644 W Chicago a.18103 W. J2nd 
188« Blue Is landą 
2612 W. North a. SOUTH 8IDE 

VORTH BIDE 
498 W. Dlrlslonst 

1217 S. Halsted st 8082 Wentwortli a JJJ . ? ; „ N ( l ? h * 
1832 8. Halsted st 8427 8. Halsted st „ J ; u n c o m Iv. 
1818 W. 12tb st. 4799 8. Ashland a- 8418 N. Clark s t 

\ 


