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14,000 Vokiečių pateko 
nelaisvėn

RUSIJOS KARIUOME
NĖS PARTIJA YRA 

PRIEŠINGA TAIKAI.

KALBAMA APIE “MAIS
TO DIKTATORIŲ“.

TIKRASIS SKAITLIUS ŽU
VUSIŲ NEŽINOMAS.

DUOS PUSĘ PELNO LIETUVIAMS.

Talkininkai siunčia savo at' 

stovus į Suv. Valstijas

Riaušes Bulgarijoje
Rusų kariuomenes partija eina 

prieš socialistus
DIDELI ANGLŲ LAIMĖ
JIMAI PRANCŪZIJOJE.

TALKININKAI SIUNČIA 
Į AMERIKĄ ATSTOVUS.

Londonas, bal. 12. — Ar- 
ras šone, Prancuzijoge, ang
lai nesulaikomai briaujasi 
pirmyn ir truškina vokiečių 
eiles. Vokiečių pozicijos 
paskui pozicijas tenka ang
lams. Vokiečiai deda visas 
pastangas, kad kaip nors 
sulaikyti anglų briovimųsų 
bet jiems nesiseka tai pa
daryti. Kitose vietose, anot 
oficialio pranešimo, anglai 
taippat progresuoja. Ardo
ma “Hindenburgo linija,” 
kurių vokiečiai laikė nepai
mama jokiomis pasaulio ga
lybėmis. Bet štai nuo ang
lų didžiulių šovinių viskas 
griūva.

Per pastai'?),fi dvi užpUb- 
limo dieni anglai ne tik ke
lias mylias atbloškę vokie
čius atgal 12kos mylių il
gio linijoje, bet dar paėmę 
nelaisvėn apie 14,(MM) vokie
čių. Tame skaitliuje esa
ma apie 3tM) vokiečių oficie- 
rių. Be to paėmę 175 kul- 
kasvaidžius ir 110 visokios 
nišies armotų.

Anglai be susilaikymo 
briaujasi j geležinkelių cen
trą — miestų Donai. Nuo 
šito miesto esu jau tik už 
kelių mylių. Donai vokie
čiai labai sustiprinę. Jie 
tą miestų vadina sausžemio 
Gibraltaru. Ųž šita mies
tų turės įvykti baisus krau
jo praliejimas. Nes nerei
kia manyti, kad vokiečiai iš 
ten gražumu atsimes.

Washington, bal. 12. —
Gauta žinia, kad Anglija ir 
Prancūzija į Suv. Valstijas 
atsiunčia savo atstovus, ku
riems pavesta padaryti su 
šios šalies vyriausybe su
tartį, kad jinai viena sky
rium nesitaikins su Vokie
tija nepritariant talkinin
kams. Savo atstovus atsiu
sianti Rusija ir Italija.

RIAUŠĖS BULGA
RIJOJE.

Londonas, bal. 12. — To
mis dienomis kaikuriuose 
Bulgarijos miestuose ištiko 
gyventojų riaušės. Sostinė
je Sofijoje prieš bulgarus 
riaušininkus pašaukta vo
kiečių raitarija; daug žmo
nių sužeista. Kai-kur bul
garų kareiviai kėlė riaušes 
podraug su civiliais gyven
tojais.

NEPATARIA SIŲSTI NEIŠ
LAVINTOS KARIUOMENĖS 

EUROPON.

Londonas, balandžio lt. — 
“Times’o” militarinis kores
pondentas rašo, kad anglai su 
prancūzais labai nudžiugę Suv 
Valstijų pasiketinimu pasiųs
ti savo dalį kariuomenės j 
Prancūziją. Bet koresponden
tas nepataria siųsti neišlavin
tos kariuomenės. Nes Ameri
kos kariuomenė, anot kores
pondento, neturi nei suprati- 

Tie'mo aP*e dienų kariavimo
budus, ypač apkasuose. Tatai tun dar jėgų ir laikysis. . . ’ F.,)ei Suv. Valstijos norėtų sių-

Prancuzai ir gi ima ju
dėti iš vietos Somme šone. 
Kuomet šitie įsijudins, ne
žinia kas gali būti tuomet
su garsingąja “Hindenbur
go” nauja apsiginamo lini
ja, kuri per du karės metu 
buvo gaminama, ir su ku
rios pagelba vokiečiai buvo 
nusprendę anglus su pran
cūzais intraukti į savo spą
stus.

Ne kas kitas kaltas, kaip 
tik patįs vokiečiai, JJei ang
lai ir prancūzai pliekia 
jiems kailį. Anglai su 
pranciizais ilgas laikas ne
mokėjo kariauti. Vokiečiai 
juos išmokino. Išmokino 
savo prapulčiai.

sti kariuomenę į Europą, ta
tai turi siųsti regulerę ir anų 
Anglijoje arba Prancūzijoje 
kaikurį laikų išlavinti, pri
rengti prie šių dienų kariavi
mo. Kitaip butų tik nedova
notinas neapsižiūrėjimas.

KONFISKUOJA BUVU
SIO CARO TURTUS.
Copenhagem, bal. 12. — 

Rusijos vyriausybė išleido 
parėdymų, sulyg kurio vei
kiai bus konfiskuoti buvu
siojo Rusijos caro privati
niai turtai. Turtai apkai- 
nuojami apie 2 milijardu 
rublių.

Nežinomas Amerikos uo
stas, bal. 12. — Vakar čio
nai atplaukė vienas Pran
cūzijos ir vienas Anglijos 
skraiduoliu. Abu karės ki

vu svečiu armotų šūviais 
pasveikinta. Tai pirmu kar
tu nuo karės pradžios tal
kininkų karės laivai tega
lėjo užsukti į Ruv. Valstijų 
uostų.
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Petrogradas, bal. 12. —
Kadangi Rusijos socialistai, 
vaduodamiesi vokiečių soci
alistų kurstymais, po nau
jąja Rusijos vyriausybe ka
sa duobes būtinai reikalau
dami, kad jinai tuojaus su
sitaikintų su Vokietija, ta
tai kariuomenės partija, 
prie kurios priguli daugelis 
kareivių iš Petrogrado gar
nizono, išleido atsiliepimų i 
visas veikiančias karės lau
kuose armijas, kad jos ne
klausytų socialistų kursty
mų, bet didvyriškai kariau
tų, kol priešininkas bus nu 
galėtas.

Atsiliepime sakoma, kad 
susitaikymas su Vokietija 
be talkininkų pritarimo, bu
tų didžiausioji gėda rusų 
tautai viso pasaulio akyse; 
butų pavojus Rusijos lais
vei ; tai butų didžiausioji 
pasaulyje išdavystė; toks 
negarbingas pasielgimas mi
sų tautų atskiriu nuo lais
vosios Anglijos ir republi- 
kiuės Prancūzijos; nuo Bel
gijos, Serbijos, Čemogori- 
jos ir Rumunijos, su kuriais 
rusai kariauja* išvien prieš 
savo amžinų priešininkų.

Ar socialistams pasiseks 
pasiekti tasai purvinas tik
slas, kol-kas negalima žino
ti. Bet jie, pasivadinę dar
bininkų partija, bepaliovos 
kursto darbininkų minias 
ir kareivius susitaikyti su 
Vokietija nežiūrint net bai- 
esiųjų iš to susitaikymo pa
sekmių.

SUV. VALSTIJOS NAR
DANČIŲ LAIVIŲ 

JUOSTOJE.

Washington, bal. 12. — 
Čia gauta žinia, kad Vokie
tijos vyriausybė savo nar
dančių laivių kovos juosto
je intraukė kuone visų At- 
lantiko vandenvna su Suv. 
Valstijų pakraščiais. Nar' 
dančios laivės ypač veik
siančios aplink didžiuosius 
Suv. Valstijų uostus. Bet 
šita žinia dar nepatvirtinta.

NUSKANDINTA 686 NEU
TRALIŲ SALIŲ LAIVŲ.

Washington, bal. 11. — Nuo
karės pradžios ligi bal. 3 d., 
š. m., vokiečių nardančios lai
vės nuskandino 686 neutralių 
šalių laivus, būtent: 
Norvegijos — 410 
Švedijos — 111
Olandijos — 61 
Graikijos — 50 
Ispanijos — 33 
Suv. Valstijų —
Pernvijos — 1 
Argentinos — 1
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Vakar federališka komi
sija jau pradėjo tyrinėji
mus kas yra priežastimi ne
girdėto grudų kainų kilimo. 
Ypač nuolat brangsta ku
kurūzai, kviečiai ir avižos. 
Ši komisija pareikalavo ta
me dalyke informacijų nuo 
gnidų pirklių.

DIKTATORIUMI BŪTI 
APSIIMA HOOVER.

Jis veikiai parkeliausiąs 
iš Europos.

KALTINAMI SUOKALBI 
NINKAI. BET NE

SUSEKAMI.

Washington, bal. 12. — 
Šalies apsaugojimo tautinė 
taryba (National Defense 
Coimcil) anų dienų pasiūlė 
maistų'tvarkyti Suv. Valsti
jose Herbertui G. Hoover, 
kurs yra Belgijos šelpimo 
komisijos pirmininku ir 
kurs studijuoja maisto sto
vį, Anglijoj, Prancūzijoj ir 
Italijoj. Hoover sutiko būti 
“maisto diktatoriumi” Suv. 
Valstijose ir kablegrama 
praneša, kad veikiai parke
liausiąs iš Europos. į

Pats prezidentas Wilson 
rūpinasi, kąd kuoveikiau 
sutvarkyti maisto stovį vi
soj šalyj karės metu. Kuo
met parkeliaus Hoover, jam 
bus pavesta atlikti tasai 
svarbus darbas,

Kongreso žemdirbystės 
komiteto pinnininkas Lever 
jau taiso pienus, kokiu bu
du butų geriausiai užtikrin
ti ateityje gyventojams mai
stų.

Anot jo pienų štai kas vy
riausybei pridera padaryti: 
Nubausti maisto spekulian
tus. įsteigti centralę maisto 
išdalinimo kontrolę, pada
linti veltui sėklas, išdirbinė
ti visų ligšiol neišdirbamų 
žemę, sumobilizuoti for
moms darbininkus, uždaryti 
distiliarnes ir bravarus, ku
rie daug javų prarįja.

Sprogimas ištiko šrapnelius 
lioduojanrt.

VOKIETIJA SUSTABDO 
PAŠTĄ.

Berlynas, bal. 12. — Vo- 
os vyriausybė sustab

dė visokį siuntinėjimų paš
tu tarpe Suv. Valstijų ir 
Vokietijos. Telegrafu susi- 
nešimai taippat pertraukta.

Chester, Pa., bal
Kiek žuvo žmonių 
sprogimui Eddvstone Am- 
munition bendrovės įstaigo
se turbut nekuomet nebus 
galima sužinoti. Ligšiol su 
rasta 122 lavonų, daugiausia 
moterių ir jaunų merginų. 
Vieno trobesio griuvėsiai 
dar neprašalinta. Sakoma, 
jogei tenai turės būt žuvę 
apie 23 darbininkės ir dar
bininkai.

Bendrovės kningose paro
doma, kad plyšimo metu 
dirbtuvėje turėjo dirbti 
karkas daugiau darbininkų 
ir darbininkių. Bet jų visų 
nėra nei gyvų, nei negyvų. 
Policija yra tos nuomonės, 
kad plyšimas daug žmonių 
nutrenkęs Į šalimai įstaigų 
bėgančių upę Debnvare. To
dėl žuvusių skaitlius ir ne
bus žinomas.

Plyšimo metu apie 150 
vyli), moterių ir merginų su
žeista. /.

Tardymai vedami. Ben
drovės pirmininkas tvirtina, 
kad čia turėjo būti suokal
bis, bet ne paprasta nelai
mė. Įstaigos nuo nelaimių 
buvo stipriai apsaugotos. 
Darbininkai kiekvienam 
žingsnyj turėjo pildyti vi
sus atsargumo parėdymus. 
Tuo tarpu sprogimas Įvyko 
trobėsvj, kur kraunamas j 
šrapnelius juodasis parakas. 
Tasai parakas nuo susitren
kime negali plyšti. Niekas 
negali jo padegti. Visoje 
Įstaigoje darbininkų tarpe 
sukinėjasi detektyvai.

12. — 
ištikus

Gerbiamieji “Draugo” 
skaitytojai turbut jau žino
te, kad ^balandžio 21 dieudj 
š. m. visose Suv. Valstijose 
Įvyks prezidento' \Vilsono 
leista rinkliava naudai ne
laimingų ukrainiečių, kurių 
žymi dalis tėvynės taip 
skaudžiai sunaikinta, kaip 
ir musų Lietuva. Ukrainie
čių garbus veikėjai dabar 
šaukiasi prie musų, idant 
rnes, lietuviai, pagelbėtume 
jiems tame mielaširdingame 
darbe. Jiems rekalinga kuo
daugiausiai rinkėjų, kurie 
ant gatvių galėtų rinkti au
kas nuo praeivių sušelpti 
nukentėjusius nuo karės.

TUNELIS TARP ANGLĮ 
JOS IR PRANCŪZIJOS.

Musų darbščios lietuvaitės, 
kurios taip gražiai pasirodė 
Lietuvos Dienoje, tur-but 
neatsisakys patarnauti ir 
saviems broliams ukrainie
čiams, kadangi bendra nelai
mė dar labiau mus sujungė. 
Patarnauti verta ir dėlto, 
kad jie sutinka pusę lietu
vių rinkikių bei rinkikų 
surinktų pinigų atiduoti 
Lietuvos naudai. Taigi da
lyvaudami aukų rinkime ba
landžio 21 d. mes netik pa- 
gelbesime karės vėsulos nu
alintai Ukrainai, bet drau- 
be sušelpsime ir kenčiančius 
mūsiškius.

Suv. Valstijų jurininkai atlieka paprastą kasdienį sau 
pavestą darbą ant karės laivo.

Ši karė beveik netikėtai 
sutrukdė daug labai svarbių 
sumanymų. Šit, jeigu ne ka
rė greičiausiai jau būt pra
dėtas aktivis kasimas tune
lio tarp Anglijos ir Prancū
zijos. Šis planuojamas tu
nelis, kurį žadama pavadin
ti Anglijos tuneliu, prasi
dėsiąs Dovere ir baigsis Ga
lais. Nors šis sumanymas 
dabar atidėtas dėl karės, bet ! 
taikos valandai prašvitus 
Spėjama, kad žmogus tuo
jaus puls prie šio naujo 
gamtos jėgų užkariavimo. 
Milžiniškosios Alpos jau ke
liose vietose išgrųžvtos; pa
skutinis o drauge ir didžiau
sias tunelis yra per kalnų 
Simplon Šveicarijoje. An
glų ir prancūzų inžinieriai 
pilnai įsitikinę, kad ir tarp 
Prancūzijos ir Anglijos pa
vyks prakasti po jūrių dug
nu platų urvų geležinkeliam 
vaikščioti. Apie šį tunelį 
kalbama gan seniai. Pirmų 
kartų tunelio bendrovė 
‘Channel Tunnel Company’ 
gavo nuo Prancūzijos vy
riausybės piniginę pašelpų 
1874 metuose. 1875 metais 
tai pačiai bendrovei Angli
jos parlamentas pavelijo 
pradėti darbo užtakoję St. 
Margaret, į rytus nuo Dove- 
ro. Bet per keliolikų metų 
nieko neveikta ir aktiviška 
pradžia buvo padaryta 1882 
metuose. Tuomet iškasus 
2,026 jardus vėl darbai pa
siliovė. Už metų prieš karės 
pradžių 1913 m. Anglijos 
vyriausybė atsiminė apie šį 
sumanymų ir pareikalavo 
raportų nuo admiralicijos 
ir pramonės rūmų. Bet 
tame laike iškįlo karė ir šis 
reikalas savaimi privalėjo 
būti paliktas šalyj.

Įdomu dar tas, kad tune
lio projekte labai daug kal
bama ir apie mechaniškų 
ventelacijų, kurių ištikus 
karei galima butų panaikin
ti, idant insiveržę į tunelį 
priešai uždustų.

Labai karštai Anglijos 
tunelio projektų, remia šiau
rinio prancūzų geležinkelio 
valdyba. Ji tikisi, kad po 

,karės padidės prekyba tarp

Anglijos ir Prancūzijos, tai
gi toks tunelis butų labai 
reikalingas.

Dar reikia priminti, kad 
inžinierius A. De Laparant, 
kurs 1870 m. to tunelio pro
jektų galutinai išdirbo, kurs 
buvo visame pasaulyje gar
sus geologas-mokslininkas, 
buvo taip gi karštai pildan
tis savo tikėjimų katalikas. 
Jis buvo drauge ir katalikiš
kojo Paryžiaus universiteto 
profesorius ir Prancūzų 
Akademijos nuolatinis sek
retorius. Jis mirė pirm kele
tą metų.

SENATAS PASKYRĖ 450 
MILIJONŲ DOL. KARĖS 

REIKALAMS.

Washington, bal. 12. — 
Suv. Valstijų senatas vakar 
paskyrė 450,000.000 dolerių 
bėgantiems karės reikalams. 
Savo keliu vyriausybė įne
šė bilių, kuriuomi reikalau
jama* 7 milijardai dolerių 
karės tikslas. Kongresas ry
toj su šituo biliumi turės 
apsidirbti, nes iš tų pinigų 2 
milijardu tuojaus skriama 
talkininkams, kuriems pini
gai yra labai reikalingi.

BUS ATŠAUKTAS RUSI
JOS AMBASADORIUS.

Washington, bal. 12. — 
Yra žinių, kad Rusijos vy
riausybė atšauks iš Suv. 
Valstijų dabartinį Rusijos 
ambasadorių Bakmetjevų. 
Jo vieton bus nuskirtas ki
tas ambasadorius. Tečiau 
ofieialis pranešimas dar ne
gautas.

VISI TEUTONAI TURI UŽ
SIREGISTRUOTI 

POLICIJAI.

Albany, N. Y., bal. 11. — 
New Yorko gubernatorius vei
kiai išleisiųs parėdymų, kad 
visoj New Yorko valstijoj visi 
teutonai, Vokietijos ir AuRtri 
jos pavaldiniai, turės užsire
gistruoti policijai ir būti jos 
priežiūroje.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ'

e*************************
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LIETUVIAMS REIKIA 

SUBRUSTI.

Balandžio 10 d. “Drau
ge” (telegramų skyriuje) 
buvo pranešta, kad kongre
so žemesniojo buto atstovas 
Medill McCormick iš Illi
nois valstijos indavė kon
gresui rezoliuciją, kurioje 
pasakyta:

“Kadangi Suvienytosios 
Valstijos pradėjo karę prieš 
Vokietijos valstybę, ir ka
dangi ir kitos didžiulės ša
lis, esančios karėje prieš 
.Vokietiją, buvo - paskelbu
sios, jogei jų svarbiausias 
tikslas užtikrinti ateityje 
mažosioms tautoms laisvę, 
panašiai kaip ir didžiulėms 
— todėl šios šalies kongre
so atstovų butas pasiunčia 
savo velijimus atstovų bu
tams Ryme, Paryžiuje ir 
Londone, durnai Petrogra
de, atstovų butams Otta- 
voj, Capc Town ir Melbour- 
ne ir Washingtono atstovi; 
butas išreiškia viltį, kad 
santaika privalo būti liudi
ninke Belgijos ir Serbijos 
atstatymo ir neprigulmybės 
suteikimo Airijai ir Lenki
jai.”

Matome, kad rezoliucijo
je išreikšta mintis labai ai
ški. Tik nėra žinių, ar 
kongresas šitą rezoliuciją 
priims ir kaip greitai tai 
padarys.

Medill McCormick atsto
vu kongresan yra patekęs 
ačių ir Chicagos lietuvių 
piliečių balsams. Bet jis 
šiandie savo rezoliucijoje 
neužsiminė apie lietuvių 
tautą, nei apie Lietuvos lin
kimą.

Jei jau kongresas turi 
tarties už mažesnių tautų lai 
svę ir siuntinėti kariaujan
čioms šalims rezoliucijas, 
tai butų' laikas ir mums, 
Amerikos lietuviams pilie
čiams, priminti savo ap
skričių kongresmanams (že
mesniojo buto atstovams), 
kad jie, darbuodamies už 
mažesniųjų tautų laisvę, 
neturėtų pamiršti ir Lietu
vos, lietuvių tautos, kuri 
juk labiaus šioje karėje nu
kentėjo ir dar tebekenčia, 
negu kitos nelaimingosios 
karės vėsulos pagautos ša- 
lįs.

Atskiriu piliečių primini

mai ir reikalavimai yra 
svarbus. Kongresmanai sa
viškių rėmėjų klauso ir rei
kalavimus pildo. Bet daug 
svarbiau, jei paties kongre
so pareikalauja organizaci
jos, kurios visuomenės gy
venime turi daug reikšmės.

Lietuvos reikalais ypač tu
rėtų užsiimti musų Lietu
vių Taryba Amerikoje. Da
bar yra proga jai kreipties 
kur tinkama ir pareikalau
ti, kad kongresas savo re
zoliucijose nepamirštų pri
siminti ir apie Lietuvos li
kimą. ' ,

Kadangi lietuviai buvo ir 
yra Suv. Valstijoms pilnai 
ištikimi, kongresas mielai 
atkreips į tai domą ir mes 
laimėsime.

Šios šalies sostinėje musų 
“broliai” lenkai, be abejo
nės darbuojasi. Nes kitaip 
kongresmanas McCormick 
savo sustatytoje rezoliuci
joje ir apie Lietuvą butų 
prisiminęs.

Laikas subrusti tuo žvilg
sniu kaip lietuvių organiza
cijoms, taip ir pavieniems 
lietuviams. Kitaip Lietuva 
atsidurs svetimųjų malo- 
nėn-nemalonėn.

LIETUVIŲ TAUTOS TA
RYBA RUSIJOJE.

“Lietuvių Balsas” iš va
sario 16 d., š. m. praneša, 
kad Mjaskvos lietuvių inici
atyva sudaryta Lietuvių 
Tautos Taryba iš visų sro
vių atstovų po 3 nuo kiek
vienos. Tuo tikslu Mas
kvoje įvykęs lietuvių susi
rinkimas. Šitame dalyva
vę po 10 atstovų nuo kiek
vienos srovės. Buvę daug 
kalbų, daug ginčų. Patįs 
kairieji atstovai išpradžių 
buvę priešingi tokiai Tau
tos Tarybai. Jie buvę tos 
nuomonės, kad pradžiai rei
kią sutverti tik biuras, kurs 
rištų sroves ir informuotų 
jas apie tai, ką daro kitos 
srovės. Bet ginčų metu pa
aiškėję, jogei vardas ne
svarbu, jogei tautos centro 
organas turįs turėti ir kom
petencijos tarti ką nors ir 
daryti ką nors pats nuo sa
vęs, o ne vien informuoti. 
Galų gale vienbalsiai priim
ta rezoliucija, kad sudaro
ma Tautos Taryba.

Šita Tautos Taryba skel
bia savo nutarimus tautos 
vardu, jeigu nutarimai pri
imti visų srovių vienu bal
su. Jeigu gi kas nutarta 
ne vienbalsiai, bet didžiu
mos, tai ir tada Taryba 
skelbia juos su pažymėji
mu, katros srovės sudarė tą 
didžiumą.

Anot “L. B.” tai pirma
sis sutartinis lietuvių tau
tos darbas Rusijoje. Šitas 
įvykęs faktas, yra labai lie
tuviams svarbus, sako “L. 
Balsas.”

Be to tų pačių maksvic- 
čių lietuvių iniciatyva Ru
sijos dūmos visi lietuviai 
atstovai sudarė kuopą. 
Kuopos tikslas sutartinai 
veikti Lietuvos laisvės 
klausime, būtent, iš durnos 
tribūnos pareikalauti Lie
tuvai autonomijos, gi rišant 
lenkų klausimą pareikalau
ti, kad Lietuva (ir Suvalkų 
gubemfja) butų atskirta 
nuo Lenkijos, neturėtų nie
ko bendra su pastarąja.

_ 8
Taip lietuviai Rusijoje 

darbavosi ten viešpataujant 
galingąjai biurokratijai. Da
bartiniais laikais, kuomet

tenai sužibo laisvės spindu
liai, be abejonės, musų bro
liai daug smarkiau ir pase-, 
kmingiau darbuojasi tėvy 
nės ir tautos naudai.

NESUSIPRATIMAI 
RUSIJOJE.

Anot gaunamų žinių iš 
Petrogrado, tarpe dabarti
nės rusų vyriausybės ir dar
bininkų ir kareivių atstovų 
gimę pirmieji nesusiprati
mai. Apie tai daug rašo 
rusų laikraščiai. Darbinin
kų ir kareivių atstovai ne- 
pasiganėdinę tuomi, kad jie 
mažai turį dabartinėje vy
riausybėje savo atstovų, 
kurie atstovautų \jų reika
lus. Jie nori, kad ministe
rijoje mažiau butų dvari
ninkų ir kitų turčių atsto
vų, nes priešingai gali iš
tikti pavojus šalies laisvei ir 
liaudies teisėms. Šitie ne- 
pasiganėdinimai už šalies 
valdymo pasidalinimą neži
nia kuo gali pasibaigti. Nes • 
jau ir dabar tai kenkia ša
lies valdymo mašinai.

Prieš dabartinę vyriausy
bę darbininkus ir kareivius 
labiausiai kursto socialistai. 
Jie negali nusikratyti tos 
savo išgverusios minties, 
kodėl Rusija tiesiog nepate
ko jų rankosna. Kokiam ga
lui Rusija turi boti respub
lika, jei jinai gali būti socia- 
h'st.iška val t.ybė. Žinovai 
tvirtina, kad socialistai Ru
sijoje taip ilgai palaikys be
tvarkę, kol nepagamnis pro
gos ir vėl katram Romano
vui atgaivinti sostą ir iš
naujo paleisti darban kan
čius. Turbut, socialistai to ir 
nori, nes jie nenori ir ne
moka naudoti^ rv^sJ>Kia' lais
ve. Jie gražiausiam salies 
surėdymui, naudingiausiam 
sumanymui visuomet bus 
priešingi, jei tik tai visa at
liekama be jų pasiklausimo, 
be jų žinios.

Rusijos spauda karštai 
atsiliepia į darbininkus ne- 
klbusyti kurstytojų, susi
tvarkyti- ir stoti prie darbo 
dirbtuvėse, kuriose visoks 
darbas vis dar suparąližuo- 
tas. Nes darbininkai užuot 
dirbti, socialistų, kurstomi 
laiko susirinkimus ir išnau
jo gamina sau vargų ir 
skurdo dienas.

Socialistų kurstymais pa
sekmingai naudojasi juoda
šimčiai ir biurokratijos šali
ninkai. Jiems tas labai pa
tinka.

Dūma taippat skatina 
darbininkus aprimti ir lauk
ti parlamentarinio suvažia
vimo. Tuomet tik paaiškės, 
kaip Rusija turi valdyties.

Vienas geras daiktas da
bartinei vyriausybei yra tas, 
kad kariaujančios armijos 
palaiko jos pusę, kad kazo
kai išreiškė savo paklusny
bę. Todėl yra viltis, kad so
cialistams nepasiseks su
griauti to, kas gera.

PEDAGOGAS VY 
SKUPAS.

Šioje karėje tankiai atsi
eina minėti miestą Arras, 
Prancūzijoje. To miesto vy
skupas mirė. Į jo vietą ta- 
l>o paskirtas kunigas Julien, 
klebonas is Havre.

Kun. Julien yra sodžiaus 
mokintojo sūnūs. Jis yra 
buvęs profesorium universi
tete Bonais, paskui nuo 
1897 buvo vedėjas auklėtna- 
mio St. Joseph mieste Hav-

''DRAUGAS’1

PRAGARIŠKOSIOS ANG
LŲ MAŠINOS.

Nuo to laiko, kada anglų 
kariuomenės vyriausia va
das Prancūzijoje Sir Doug- 
las Haig pirmą kartą viešai 
paminėjo apie naujos rųšies 
šarvuotus automobilius, an
glų laikraščiai • prisipildė 
smulkiausiais aprašymais 
šio kariškos technikos pa- 
skučiausio stebuklo, kurio 
autorium-išradėju esąs pats 
Churohill. Tie milžiniški 
šarvuoti automobiliai, anglų 
kareivių vadinami “tanks,” 
jau nemažai pridarė baimės 
vokiečiams ir gerokai dirk- 
snius sugadino. Jie iš visų 
pusių apdengti storu plienu, 
o viduje turi kelius kulka
svaidžius ir armotas. Angliš
kos “tanks,” y t kokios pa
sakiškos bei pragariškos 
mašinos, lekia ūždamos per 
laukus, miškus, griovius, 
kalnus, beveik neatsižvelg
damos į jokias kliūtis; Jos 
turi tokią didelę jėgą, jog 
be didelių pastangų ir na
mus sugeba nuversti, iš
griauti, tiesiant sau kelią 
pirmyn. O kas darosi kuo
met šis dvidešimtojo am
žiaus siaubimas įsiveržia į 
priešų eiles, tai sunku net 
įsivaizdinti.

Kariškas korespondentas 
rimto anglų laikraščio 
“Times” atsiuntė iš karės 
laukų sekantį, pilną entu
ziazmo, aprašymą dabarti
nių “tanks”:

“Šiandie jau galima liuo- 
sai rašyti apie garbingąjį 
“tanks,” nesibijant paslap
ties išdavimo priešui, kadan
gi jau jis turėjo daug kartų 
progos susipažint su jo bai
siu, beveik pražūtingu vei
kimu. Teko matyti didelį 
skaičių tųjų pragariškų ma
šinų prieš dvi dieni mūšio. 
Jos gamina, vadentuvėje to
kį pat įspūdį, kap ir per
skaičius kokią nors kningą 
Julio Verno bei Main Rido. 
Iš tolo jos išrodo lyg ganan
čiosios karvės, o iš arti — 
yt kokie suakmenėję prieš- 
istoriškų laikų milžinai-gy- 
vuliai, kuriuos kada tai 
gamta sutvėrė ir paskui 
apie juos užmiršo.

“Mačiau, kaip tie karės 
pabūklai manevruoja lygu
mose, kaip atlieka savuo
sius gramozdiškus judėji
mus. O po to mačiau kaip 
jie susirenka, suvažiuoja- 
-surėplioja į tiesias eiles, ir 
kaip mamutų kolumnos 
slenka mūšio frontan.

“Šiandie jau vokiečiai ži
no, kad tai nepermaldauja
mas pabūklas, tai baisus ka
riškų imtynių įrankis. Vo
kiečių nelaisviai nuolat 
skundžiasi, kad “ tanks’o” 
vartojimas nesutinka su ci
vilizuotais karės vedimo bu
dais. Ir tikrai, sunku su- 
tverti savo vaidentuvėje bai
sesnį vaizdą, kaip paveikslas 
tųjų pabūklų, kurie tarp 
gaisrų, armotų baubimo, 
švilpiančių kulkų narsiai

re. Vesdamas tą auklėtna- 
mį, kun. Julien parašė kele
tą svarbių veikalų apie jau
nuomenės auginimą, * arba 
pedagogiją.

Karei kilūs ir belgams su
bėgus į Havre. kun. Julien 
daug pasidarbavo jiems ant 
naudos. Dabar jis eina val
dyti karės sugriautą Ar
ras’o vyskupiją.

rėplioja pirmyn, į smulkiau
sius šipulius mindydami 
viską, ką sutinka pakelyj. 
Užpultas priešas atidengė 
bepasekmingą šautuvų ug
nį, o artilerijos šoviniai tik 
skėlė ugnį, susiduodami į 
neperšaunamą odą negyvo
siaubimo. Ir tokiu budu šar-8
vuočiai pasiekė vokiečių ap
kasų pirmas eiles, sustojo 
ir ėmė šaudyti iš kulkasvai- 
džių į apačią apkasų, kur 
susiglaudę tupėjo kaizerio 
‘didvyriai.’ Prisartinus mū
siškiems pėstininkams prie 
pirmųjų priešo eilių, milži
nai paslinko pirmyn, idant 
kitur sėtų savo naikinančias 
jėgas. Vertė to išradimo pa- 
sirodė, sakoma, ypač bom- 
barduojant gerai sustiprin
tas pozicijas, nes be jų prie
dangos pėstininkai nėkuo- 
met negalėtų taip arti priei
ti prie priešų apsiginimo li
nijos. Tarp suaugusių miš
kų “tanks” keliauna neti
kėtinai lengvai, griaudamas 
pakelyj storiausius medžius, 
šokinėdamas per griovius, 
ravus. • •

“Teisybė, kaip ir galima 
buvo tikėties, kaikurie šar
vuočiai gan skaudžiai nu
kentėjo mūšių lauke, bet 
tas jų vertės nesumažina. 
Lakūnai, kurie ant orlaivių 
pasikėlę domiai žiurėjo tų 
baisūnų veikimą, negali at
sistebėti, kaip giliai jie įlen
da į priešų pozicijas, dažnai 
palikdami savuosius už ke
lių mylių.”

Taipo gi plačiai kalba 
apie neva Churchillo išradi
mą laikraščio “Daily Te- 
legraph ’’ bendradarbiai.

“Kelioliką mėnesių — ra
šo minėtasai laikraštis — 
musų (Anglijos) kariškasis 
štabas laužė galvas, kokiu 
budu pridengti atakuojan
čius pėstininkus nuo vokie
čių kulkas valdžių švino. Vo
kiečiai musų užpuolimus 
atremdavo tokia taktika: 
kuomet mūsiškė sunkioji ar
tilerija naikių^, jų apsigyni
mo pylimus ir vielines tvo
ras, jie sulenda į gilius že
mėje iškastus urvus; gi kaip 
tik pradeda atakuoti pėsti
ninkai, vokiečiai išlenda iš 
urvų ir kulkasvaidžiais 
šluote šluoja musų vaikinus. 
Taigi dabar “ tanks’ai” už
laiko priešus apkasuose, kol 
atbėga atkišę durtuvus an
glų kareiviai, kuriuos juo
kais vadina Tommies.

Pirmutinis sumanymas 
padirbinti šias pėstininkams 
prieglaudas greičiausiai gi
mė anglų admiralicijoj. Iš
pildymas plano buvo išimti
nai pavestas amunicijos mi
nisterijai. Kadangi minėto
ji ministerija bijojo, idant 
paslapties nesužinotų prie
šai, tai Ji nedrįso šios iŠdir- 
bystės skyriaus pavadinti 
tikruoju vardu ir apkrik
štijo jį nekaltu pavadinimu 
“Tanks — department.” 
Departamento vardas pasi
liko ir jo pagamintiems bai
sūnams.”

Pasirodė ir vokiečių spau
doje aprašymas'minėtų pa
būklą, apie kuriuos taip 
džiaugsmingai atsiliepia an
glai. Beabejo, vokiečiai ne
pripažįsta išradimui didelės 
svarbos.

“Frankfurter Zeitung” 
esą iš neabejotinos vertės 
šaltinių gavo tokias žinias 
apie “tenka:”

“Kalbėsime čia apie Slin
kąjį šarvuotą automobilių, 

volko formos, su retėžiniais

ratais. Jie padirbti taip 
dėlto, kad galėtų risties ir 
nelygia žeme, kaip tai: ari
mais, kelmais ir t.t. Bandy
mus su jais darė Anglijoj 
prie skaitlingos publikos, 
ministerių, generolų ir net 
paties karaliaus. Tokios de
koracijos, žinoma, nemažai 
prisidėjo prie padidinimo 
anglų entuziazmo į įtikėjimo 
į jų svarbą. Paskui penki 
torpedininkai pervežė auto
mobilius per kanalą į Pran
cūziją, dar kartą jie tapo iš
mėginti užpakalyj fronto ir 
neilgai trukus tapo įkinkyti 
darban prieš mus.

Daugelis anglų kareivių 
pamatę naująjį savosios 
technikos kudikį-milžiną pa
vadino jį “Big Willy,” t. y. 
“Storas Wilhelmas.” Bet 
pasirodė, kad juose nedau- 
giausia galingumo. Kadangi 
greitai jie važiuoti negali— 
užtat neveltui vokiečių ka
reiviai ją vadino kirmėlėmis
— tai musų artilerija tuo
jaus jąs sugauna į smarkios 
artilerijos šovinių sūkurį-

Visa vertė to išradimo 
slepiasi apginklavime. Šo
nuose yra dvi 6-svarinės ap
motos, o viduje kulkasvai- 
dis. Jame dažniausiai būna 
8 žmonės: leitenantas, šofe
ris, mechanikas, keturi ka
reiviai anuotomis šaudyti ir 
vienas kareivis prie kulka- 
svaidžio'.

Tie vežimai labiausiai 
skirti tam, kad apsigintų 
nuo kulkasvaidžių, bet bran
giai lėšuojančios mašinos 
neatsako tikslui.

Jei šie vežimai — baigia 
“Fr. Ztg.” korespondentas
— atneštų nors menką nau
dą, tai musų kariuomenės 
galvos butų senai ją s p i ga
minę. Greičiausiai tie ne
skaitlingi likučiai “Storųjų 
Wilhelmų” neužilgo puoš 
musų kariškąsias parodas.

Ar tik neperdaug vokie
čiai pasitiki savimi?

Suv. Valstijų išsiųsti 
Alaskon inžinieriai ir tyri
nėtojai pasiėmė su savim už
dangalų veidui apginti nuo 
uodų. Jie praneša, kad ir 
snieguose besidarbuodami 
jie privalo dėvėti uždanga
lus aut veido ir pirštines ant 
rankų, kad uodai nekandžio
tų. Jie lakioja juodžiau
siais debesiais. Ant 11,000 
pėdų augštų kalnų, kur jau 
nėra jokių augalų. Uodai ir 
ten neduoda ramybės. Durnų 
gi jie nesibijo. Buvę atsiti
kimų, jog Alaskos uodai su
kandžiodavę žmogų mirti
nai.

DEL PINIGŲ SIUNTINĖ
JIMO LIETUVON.

Švedų Lietuvių komitetas 
siunčia į Lietuvą pinigus, 
pradedant nuo 10 rub. Vil
niun, Kaunan, Suvalkuosna 
ir Bielostokan pinigai siun
čiama tiesiai per “Stoekhol- 
įno Knskildn Banką.” kuri 
turi savo skyrių Beriyne, o 
dabar jau ir minėtuosiuose 
Lietuvos miestuose, tad į 
šiuos miestus pinigai nueina 
per 10—12 dienų; į kitus 
Lietuvos miestus miestelius 
pinigai siunčiama per Ispa
nų pasiuntinybę; eina ilgai 
2—3 mėnesius. Siunčiami 
pinigai reikia siųsti pautu 
arba per bankas šiuo adre
su: J. Auksehtuolis Post- 
-Box 397, Stockholm, Sveri- 
ge.

Ketvergas, Bai. 12, 1917 m.

Jūsų pinigą tari boti p«H- 
tl geroje saugioje va s t Įjos 

bankoje

Secend Security Rink
■shbsOP CIUCAOOmmMM
MII waakaa Ava, kampu W«s tėra Ava

3% ant Jūsų Pinlgg
Atdara Paacdžliaia ir Sabatomls 

vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigas aat Namų

Persiunčiame pinigus 
| Europa Ir galima 
gauti Lalvokartes

J8TKIGTA 1838 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PUBflUKA TAUTUOS!

KAPITALAS $600,000
Mes mokame S proe. ant Pinigų. 
Mes parduodama Foreign Money 

Orders | viena dalia svieto.
Willlnm Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-plrmininkas 
Chas, Krupka, Vlve-plrmininkas 
August Fllek—Ass’t. Kasierlus 
Joseph slkyta — Kasierlua

1900 Blue Island Avė. 
saicaso. BU.

UODAI SNIEGUOSE.

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JUSU TAUPUMO
Relikte laisvų nno rūpesčių 

tr

Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiurlama U. 8. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar 31.88 ar 31.000.08

tortu tW8f88 f8M88l jĮ IU » >■ I

NATIINAL CITY BAIK
OF CHICAGO

David It Forgan—President 
8. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St,

(Apatinės inboa)

CENKDA8 BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Naryste,

Bankoa priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki 1 metas, Clearing House 
revlsorlal nuodugniai Ištiria savo 
bankų stovi ir būda Jų vedimo. Vi
st pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondai, mortgagel lr kitos apsau
gos peržlurlamos lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gl verta gali būti knlngoee parody- 
at Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jelgv
banka nustoja aavo Clearing Hour 
teisių, tas yra ženklas Jos abėjottr 
stovio.

Tiktai tvirciauslos lr sauglaus*-<e 
bankos gali būt Clearing House .< « 
rialo. >

The Chicago Clearing Honse 
priežiūros užmanymas tapo {vestas 
pirm deStmt metų, lr nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka ne 
subankrutijo. Reikalaujant, Clea
ring House bankos ateina viena ki 
tai sn pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hem
as, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis Ir lžduoda penkias pil
nas atskaitas i metna

Ji taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarlžkal tlrlnėjama 
ir kas meta lžduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti Mtojs bankoje yra 
(įmokami aat kiekvieno pareikala
vimo.

Cla galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Telpgl Aukso Mott- 
gsge Bondus po 3188.88 Ir 3888.88. 

•ls bankas yra atsakanoteusas
Lietuviams.

Ola kalba Llstuvlžkai lr Lenfcll- 
kal.
Kapitalas lr pervtržls; 8818,888.88

___ Presldentaa
AMERICAN STATE BANK,

Kampas: Blue lalaad Avė., boom m 
lr ll-toe gatvių.

ATDARAM: Panadėliala, Ketvar-m4. »» ►
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LIETUVIAI 
į AMERIKOJE
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NEWARK, N. J.

Blaivininkai sujudo 
darbuoties.

Iki šiol Nevvarko blaivi
ninkai gan silpnai veikė, bet 
pastaraisiais laikais jie 
smarkiau sujudo platinti sa
vo prakilnią idėją.

Balandžio 15 d. jie rengia 
vakarienę su programa. Va
karienės pradžia 5 vai. va
kare. Vyrams įžanga 75c, 
moterims 50c, o porai — $1. 
Tikimąsi, kad daug susipra
tusią tautiečių atvyks į šią 
blaivią ir gausią vakarienę.

Gegužės 20 d. š. m., Nev 
arko lietuviai blaivininkai 
ruošiasi atvaizdinti scenoje 
veikalą “Kova su girtuok
lyste.”

Blaivus Jaunuolis.

HOMESTEAD, PA.

Vietinio Tautos Fondo 23- 
-čio skyriaus artimiausis su
sirinkimas įvyks balandžio 
14 d. š. m., 8 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje. Vi
si nariai kviečiami kuoskait
lingiausiai dalyvauti šiame 
susirinkme, kuriame reikės 
aptarti daug svarbių reika
lų. Taippat nuoširdžiai 
kviečiami minėtan susirinki- 
man ir visi tie, kurie dar 
nepriklauso prie Tautos 
Fondo skyriaus.

Gelbėkim visi brangią 
Lietuvą iš bado, neleiskime 
jai pražūti. Kiekvieno doro 
žmogaus yra švenčiausia 
priedermė gelbėti savo arti
mą nelaimėje. • •

Jonas Grėblimnas.

BALTIMORE, MD.

Lietuvos stovį. Bangelis netiko, kad juos niekas neju- 
verkė klausydami tokio! diuty.
Įspūdingo pamokslo. Daktarai ir sanitarai tuo-

Girdėjęs, jaus pradėjo apžiurinėti ne- 
------------------------------- laimingąją žaizdas. Dau

giausia buvo kareivių su 
sutruškintomis rankomis lr 
kojomis au peršautomis

RACINE, WIS.

Vietos Sv. Kazimiero lie
tuvių parapija nedėlioję, 
balandžio 15 d. rengia mar
gą, įdomų vakarą. Vakaro 
pradžia 3 vai. po pietų. Vi
sas jo pelnas bus paskirtas 
parapijos naudai. Reikia ti- 
kėties, kad raciniečiai lietu
viai nepraleis progos pasi
džiaugti vakaro gražybėmis 
ir malonumais ir paremti 
tokį prakilnų tikslą.

Lietuvos Mylėtojas. 

BALTIMORE, MD.

Pirmoj Velykų dienoj čia 
už muštynes ir įžeidimą 
garbės amerikonų tautos ta
po nubaustas $26.45 Vincas 
Montvila.

Reikia visuomet taktiškai 
ir protingai elgties, o karės 
metu tuo labiau.

Ašara.

KIETAS MIEGAS TARP
ŠOVINIŲ IR UGNIES.

Daktarų pranešimuose iš 
karės laukų labai dažnai 
randame paminėjimus, kad 
kareiviai iš didelio nuovar
gio įpuola į kietą miegą ir 
kartais neatsibunda laike 
keleto dienų. Į tokį ilgą 
ir kietą miegą kareiviai 
įpuola netik laike poilsio 
užpakalyj pozicijų, bet ir 
laike musių bei maršavimų.

Prancūzų armijos dakta
ras Gross, Vedąs ambulansi-

su
krūtinėmis ir pilvais. Kal- 
kurių rankos bei kojos bu
vo sutruškintos dvejose 
vietose. Ir laike žaizdų ap
žiūrinėjimo mieguisti, nusil 
pę kareiviai beveik visiškai 
nevaitojo. Jie buvo buvę 
kovoje per ištisas devynias 
dienas. Nuolatinė baimė, 
nemiegys, stoka valgio ga
lutinai nuvargino nelaimin
gus žmones. Sužeistieji, 
labiau panašus į numirė
lius, negu į gyvuosius, pa
kliuvę ligoninėn miegojo, 
nejausdami sopės nei tada, 
kada gydytojai turėjo nu
pjauti ranką ar koją.

Praslinkus dviem ar trims 
dienoms jie nubunda ir pra
deda suprasti savo stovį. 
Tada jie ima uždavinėti 
įvairius klausimus, jaučia 
kančias, nori valgyti ir ger
ti, žodžiu sakant, grįžta 
prie žmogaus prigimties.

Labai dažnai kareiviai 
įpuola į kietą miegą mar
guodami. Jie miegodami 
praeina daug sodžių, mies
telių ir paskui nieko neat
mena, kur buvę, kokias vie
tas regėjo. Mieguistame 
stovyje daugelis kareivių 
pakliūva ir į nelaisvę. Rai
teliai kareiviai užmiega be
jodami; daugelis pameta 
kepures.

Toks jėgų išsisėmimas, 
žinoma labai yra kenksmin-

1 ynų, p pap .. i gas žmogui. Daugelis ka
tą jungimą virs 500 mirti- . . , , . , .. . , . - . . , į reivių delei to įgauna gir
nai ir lengvai sužeistų ka- T. ..

. . ° * dies ligą, nervų ligą ir net
proto pamišimą. Tokių at- 

Tas buvo laike vokiecn; aitikimv šioje kartjc buv0 
atsimetimo nuo Mons. Kuo- latmį daug.

inėtojo daktaro am- _____________________

naru
Originališkas
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Rekomenduojamas daktarų 

ir slaugintojų (nurses) per ke 

turias dešimts (40) metų. Da

bar gaunamas naujo 
styliaus pakelyje — 
kiekvienoj aptiekoj.

Visuomet tluriklte, kad
butų šia pavalkais*. Valabaženklts

OERHARD MKNNEN CHEMICAL CO., NEWARK, N. J.

FARMOS !1

Viena iš šių lentelių yra labai gera 
po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną. Parduodama pas 
visus aptiekorius.

86

I

Tel Drovar 7041
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA1 . 

Valandos: nuo 9 ryto Ud 1 vak.
Nedėliomis pagal autarimę.

4712 8o. Ashlane Ava. 
art 47-toa gatvės

ŠIANDIEN

FARMOS! I
Parsiduoda Didžiausioje Ameri 

koje Lietuvi!} kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apalgyveouaių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamės 
( Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°llonljos išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas lr nori
me jas parduoti, turime didelių ir mi 
tų farmų, glvullal, mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint ganti dau
giau informacijų rašykite muma, 
o gausite gražų katalioga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Par aeSiaadaiiiata metę Jla yra (ariau, 
aiaa maistas mažiems kūdikiams. Narini 
lotrukcllę rąžykite;

Bordana Condeneed M i Ik Co.
D. R. S.

NEVY YORK

r. iirižtaiieiu H. M. Skaityt

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 4711 Strast

Tel. Drover 8833 
Atliekame visokj electrikot'

larbą pigiaus, geriaus lr grei
čiaus, negu kiti. Suvedam eloc- H 
iros dratas j namus; geso ir sa 
elektros lempas. Taisome mo- g 
torus, fanus ir visokius daly- 9 
tus surištus su Elektriką.

Reikale suteikiame patari- » 
mą ir apkainuojame darbą.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigu. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. N. Postlethivaite,
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

F. P. Bradchulis 
rletuvis Advokatas

ATTORNET AT LAW 
»0 N. LaSALE ST., CHIOAOO.

Rooms 1107 1114 
Telephone Krankliu 1171

Oyv.: SI 12 S. Halsted 8V 
Telephone Yards 2390
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V dienos jau

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus’ 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. lr tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ecr.

apsireiškia esąs iš geriausių na- 
- minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, PadaRot, Neurall- 
prijoa. Persišaldymo, Apšlubinio, Dantų* 
Skaudėjimo, Dileliu ir Skaii'lėjinio Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu rauna* 
tiško ligų, naudoki

PAIN-EKPELLER,
kaipo seną ir uztikėtiną draugų šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 26c. ir 
5Ue. bonkutę; galin a gauti visose ap
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO. 
74—80 VVashinglon Street, New York.

KURIEIDAR MIEGATE, PABUSKITE!

S1E SERAI i EINA ĮBRANGYN 

Pasiskubinkite, Kol Dar Pigus
Nuo Balandžio 19tos' dienos BALANDŽIO 19

Ateinantį sekmadienį ba
landžio 15 d. š. m., vietos lie
tuviai ruošiasi surengti mie
sto gatvėse manifestaciją, 
idant apreikšti Suv. Valsti
joms ištikimybę karės laike.

Nors ir mes lietuviai ka
rės nenorėjome, bet jeigu 
jos negalima buvo išvengti, 
ta ir mes privalome būti loja 
liški šios šalies valdžiai, nes 
ši šalis mus priglaudė ir 
duoda naudoties beveik vi
somis jos malonėmis.

Be to viešas lietuvių pasi
rodymas nemažai pagarsins 
lietuvių tautos vardą ir gal 
suras mums daugiau priete- 
lių. Kovdjant Lietuvai dėl 
laisvės prieteliai jai labai 
yra reikalingi. Jeigu Wash- 
ingtonas paremtų Lietuvos 
laisvės klausimą, tai musų 
ateities žvaigždelės butų 
kur kas šviesesnės.

Ašara.

HOMESTEAD, PA.

Velykinės iškilmės musų 
parapijoje buvo labai gra
žios. Pirmose mišiose Vely

met minėtojo 
bulansinis skyrius vidunak
tyj atvyko į Meux, tai visi 
Šio miesčiuko gyventojai 
saldžiai miegojo. Gatvėse 
nesimatė nei vieno gyvo 
žmogaus. Pabeldžius į du 
rįs bei į langus nieks neat
siliepdavo — neskaitlingi 
pasilikę valstiečiai iš dide
lio susirūpinimo delei nuo
latinio laukimo vokiečių 
miegojo kaip užmušti. Su 
dideliu vargu D-ro Gtoss 
sanitarams pavyko prikelti 
vietos vaitą. Užklausus ar 
kartais nėra čia sužeistų 
kareivių, atsakė kad yra lr 
nuvedė atvykėlius i mokyk
los namą.

Dr. Gross rado mokyklą 
pilną sužeistųjų. Išviso ten 
jų buvo su įvairiomis žaiz
domis virš penkių šimtų. 
Kaikurie jau buvo prieš
mirtinėje agonijoje, daug 
buvo ir numirusių; gyvieji 
visi buvo kiečiausiai sumi
gę. Nors iš žaizdų tekėjo 
kraujas, — miegojo; kruti
nės ir pilvai šovinių išdras
kyti, kyšioja viduriai, — 
nelaimingieji vis tiek mie
gojo. Tame baisiame na
me su šimtais sužeistųjų 
nesigirdėjo nei tyliausio

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

P-ui Gekalėliui. Apie tą 
patį dalyką gavome ank- 

j'sčiau korespondenciją nuo 
kito. Neužmirškite musų.

BO
Jeigu norite turėti gerą dvi

rati (bieycle) už pigią kainą 
ant kurio galima smagiai pasi
važinėti tai neapsivilsite, jeigu 
parsitrauksi mus dviračių knin
gą iš kurios galima pasirinkti.

YHE NEW SERVICE
Yra vienas iš 

naujų išradimų 
ir labai gerai 
padarytas, 
prisiunčiama iš

.Chicagos ir augščiau 
į Parsitraukite musų Pui

kių Dviračių kningą—
DYKAI. Tiktai pri- 
siųskite savo vardą, 
pavarde ir adresą.

Dnpfc,
asiHi* G 6 58

HrvYirk, CMci(0, KmusCity, ftVortti, Pottiimi, Or,.

■’ČI-V-

Midland Oil & Drilling Kompanijos serai
Bus pardavinėjami po 5c už serą. 

Dabar tuos Šerus galite gauti TIKTAI PO 3c UZ ŠERĄ.
Keletas savaičių atgal męs pabaigėme išpardavinėti Vyoming Apeit Serus. Tie čerai išpradžių parsidavinėjo 

tiktai po 3c. nž Šerą, vėliaus pakilo ir parsidavinėjo po 5c, 6c ir 8c. šiądien tu pačių Šerų jau negalima gaut net po 
15c už Serą. Išmintingi šerininkai džiaugiasi.

Wyomiitgo Valstija yra vieta, kur maži Investoriai šiądien milijonus įlain. Visos Amerikos akjs yra atkreip
tos { W.vomingo aliejaus laukus. Niekur dar neužeita tokių gausių aliejaus šulinių, kaip VVyomingo Valstijoje. Todčl aliejaus 
kompanijų Serai lenai eina gnlvotrukčiais augštyn. .Midland Oil & Drilling Kompanijos nuosavybė eina brangyn kasdien.

Merritt Kompanijos Šerai dar visai nesenai buvo pardavinėjami už pusdykę, o šiądien tų Serų kaina yra apie 830.00 už 
Šerą Midland Oil & Drilling Kompanija turi 80 akerių aliejaus laukų, tiktai 4 sekcijose nuo anos kompanijos šulinių.

Midland Oil & Drilling Kompanija turi Išviso 1,120 akerių aliejaus laukų Wyoininge. Visi prisiruošimai plačiam šulinių 
kasimui yra varomi

Investoriai turi čia keturias dideles progas, nes Kompanija turi sekančius keturis didelius aliejų laukų plotus:

»■ ■ . ■•i, ■* ..

'• V-.’,“' ■

160 AKERIŲ 
P0WDER RIVER 

OIL DOME

720 AKERIŲ 
“LOŠT SOLDIER” 

OIL FIELD

160 AKERIŲ 
CARBON PAVIETO 
ALIEJAUS LAUKŲ

80 AKERIŲ 
BIG MUDDY 
OIL FIELD

Wyomingo valstijoje 1916 metais buvo gauta aliejaus 8,030,000 bačkų. Išskaitlluota to aliejaus Kaina yra $40,150,000.
Midland Oil & Drilling Kompanijos

SULINIŲ GRĘŽIMAS JAU PRADĖTAS
Pasisekimui reikalingi trįs dalykai:

žema kapitclizaeija. Dideli lauko plotai. Gabus reikalų vedėjai.
Visa tai Jus rasite šioje kompanijoje.

$30 Perka
"Cash” arba Ant Išmokėjimų

1OOO seru

kų rytmetyj Lietuvos Vyčių Į vaitojimo, pasiskundimo, nie 
11-tos kuopos nariai pasida- kas nejudėjo. Visi nuo nuo

vargio buvo įpuolę stipriau-binę baltomis radastomis 
ėjo prie Šv. Komunijos. 
Žmonių bažnyčioje buvo la
bai daug. Per procesiją bal
tai pasipuošę mergytės bar
stė gyvąsias gėles. Klebonas 
pamoksle labai vaizdingai 
nupiešė apverktiną tėvynės

DYKAI PER ŠEŠIS MĖNE
SIUS. — Mano specialia paaiuliji- 
ir.as Jums, kad Jus turėtumėt 
progą susipažinti su mano žurna
lu “Investing for Profit.” Ji yra 
verta $10 už vieną kopiją tam, 
kuris neturi užtektinai pinigų, dėl 
gero pragyvenimo. Joje tilpsta 
žinios, kaip likti turtingu greitai 
ir teisingai’. ‘Investing for Profit’ 
yra tiktai vienas progresiviškas 
finansiškas žurnalas ir turi dau
giausia skaityt^/ Amerikoj. Jame 
parodoma kaip $100 gali užaugti 
j $2,200; rašykite dabar, o aš 
Jums prisiųsiu šį brangų žurnalą 
dykai šešiems mėnesiams. Rašyk 
tuojaus o aplaikysi šį puikų žur
nalą. H. L. Barber, 529—28 W.

sian miegan, nors gulėjo be 
pogalvių ant kietų grindų 
bei ant žiupsnelio šiaudų.
Jiems niekas nerūpėjo ap
linkui nei pati gyvybė. Jų 
jėgos buvo galutinai išsisė- 
musios ir vieno jie tik troS-l Jacltson Boulevard, Chicago.

$75 Perka 2,500 Šeru - $150 Perka 5,000 Šeru
Musų kapitalizaclja yra tiktai 850,000. Šerai yra "Kuily paid non-assessable*” Vienas šulinys, atnešantis tiktai 50 

bačkų aliejaus į dieną, reiškia $50,000, taigi visą kompanijos kapitalą arba 100 procenti, viso jusų investmento.
Pirkite savo šerns dabar po Se. Nuo balandžio I# <1. reikės mok«'*ti po Re nž Šerą ir vėliaus dar brangiau*. Iš

kirpkite žemiaus paduotą aplikaciją dėl Šerų ir drauge su savo orderiu prisiųskite mums ŠIĄDIEN, nieko nelaukdami.
Laiškus, užsisakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu:

A. M. MATTHEWS & COMPANY
3329 So. Halsted St.

Musų ofisas atdaras seredomls ir subatomis iki 9 vai. vakare. 
Nedėldieniats visą dieną uždarytas.

CHICAGO, ILL.
Kitomis dienotais iki 5 vai. vakare.

VilMl
nitu

Pirdusdami
Nimižliu

Kaip
1000
Šeą.

APLIKACIJA
ši aplikacija gera tiktai iki balandžio 19, 1917 

--------t---------- <1, 1917
A. M. MATTHEWS & CO.,

3329 8o. Halsted St.,
Chicago, 111.

Gerbiamieji:—
šiuomi prlsiunčiu $....................už....................... Serų "treasury

stock, fully paid and non asscssable,” ift Midland O11 * 
Drilling Kompanijos ir sutinku mokėti po 3c už Šerą. Serų 
certifikatus išrašykite
Vardu ir pavarde ......................................................... ................ ................
Adresas...................... .....» .......... ..................................
Miestas ..................................................................................................................
Valstija ..................................... .. ..................... .. ............................................. ..

Seklus ir Money Orderius išrašykite vardu 
A. M. MATTHEW8 A CO.

Ir



“DRAU GAS Ketvergas, Bal 1?, PM7 m.
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SEIMAS
Susivienijimo Lietyvly Ryme-htaliky Amerikoje Seimas

(VYKS 9-6-7 DIENOSE BIRŽELIO

PITTSBURG, PA.

SLRKA. KARIŲ DOMAI.

Sulyg Centro Sekreto
riaus pranešimo, apie ba
landžio 15 d. Susivpęnijimas 
įsisteigia nuosavą organą — 
“GARSĄ.” “Draugas” pa
liauja būti Susiv. o'rganu su 
balandžio 12 d. 1917 m. Su
sivienijimo nariams, neužsi
mokėjusiems į ‘‘Draugo” 
administraciją prenumera
tos, šis “Draugo” numeris 
yra paskutinis.

Mes pilnai esame persitik
rinę, kad skaitantieji 
“Draugą” Susiv. nariai bu
vo juomi pilnai patenkinti 
ir nenorės su “Draugu” vei
kiai skirties. Todėl kvie
čiame visus užsiprenume
ruoti ‘ ‘ Draugą ’ ’ dienraštį. 
Dienraščio kaina yra tiktai 
$4.90 metams. Norintiems

protokolą, kurį delegatai pri
ima.

Raportai.
Pirm. A. J. Staknevičius 

praneša, kad praeito apskr. 
protokolą paskelbė organe,. 4 
kovo buvo su prakalba Ro- 
cbesteryj Susivienijimo kuo
pai ir šiaip jau nemažai vei
kia Susivienijimo labui.

Rašt. P. Montvila tarpinin
kauja įvairiuose susinešimuo- 
se, parašė arti 30 laiš
ką, prakalbas rengti pagelbė
jo sekantiems: Roeliester, N. 
Y., Bayonne, N. J. ir New 
York, N. Y. Kalbėtojais pa
skirsti: p.p. A. J. Staknevi
eius, K. J. Krušinskas ir K. 
Strumskis. 56 ir 115 kuopos 
už agitacijos lapelius dar ne
atsilygino. Apie adresų išda
vimą kasyklų agentams dar 
nieko oficialiai nesužinota. Or
ganizatorius J. K. Miliauskas 

Visi ra-
tik ketvergo laidos (sykį į 
savaitę) $2.00 . metams.'veikia sulyg išgalės. 
^‘Draugas” yra vienintelis pOitai tapo priimti, 
rimtas, katalikiškas 'lietuviu
DIENRAŠTIS ir kaipo to
kia užsipelno lietuvių kata
likų visuomenės paramos.
“Dnaugo” Administracija.

NEW YORKO — NEW 
JERSEY SLRK A. APSK. 

SUSIVAŽIAVIMO 
PROTOKOLAS.

Įvardytas susivažiavimas į- 
vyko kovo 11 d., š. m., Bay- 
yonne, N. J.

Delegatai buvo nuo šių kuo
pų:

135 kp. Brooklyn, N. Y. — 
M. Brazauskas, P. Lukoševi
čius, J. K. Miliauskas ir F. 
Barbšis.

134 kp. Brooklyn, N. Y. — 
P. Povilonis, P. Tikaiža ir P. 
Plaušiniutė.

36 kp. Newark, N. J. — K. 
Vaškevičius, S. Pranta ir B. 
Staniulis.

42 kp. Brooklyn, N. Y. — 
J. Lukoševičius, S. Ivašaus- 
kas ir V. Daubara.

60 kp. Bayonne, N. J. — J. 
Sedvvdienė, V. Ruzgą, A. Ma- 
žiulaitis, S. Mockus ir J. 
Pranckjevičienė.

3 kp. Elizabetli, N. J. — F.

kuopą supažindintų su tilpu
siais organe pranešimais.

9) Prakalbų rengimo marš
rutą ir tolimesniam laikui pa
likta nuožiūrai apskr. rašt. P. 
Montvilos.

Atsisakius Apskr. pirm. A. 
J. Stakneviėiui jo vieton tapo 
išrinktas S. l’ranis, o jo pagel
bininku K. Vaškevičius. Or
ganizatoriais išrinkti šie:

K. Vaškevičius, B. Staniu
lis, P. Tikaiža, J. K. Miliaus; 
kas, P. Lukoševičius, A. J. 
Staknevieius ir J. A. Jakima
vičius.

Sekantis susivažiavimas nu
tarta laikyti Brooklyne, N. Y. 
prieš seimą.

Pirm. A. J. Staknevičius, 
Rašt. P. Montvila.

WESTFIELD, MASS.

SLRKA. 97-ta kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimų 
balandžio 15 d.. 1:30 vai. po 
pietą, Šv. K. K. dr-jos sve
tainėje ( 22 Williams st.).

Nariai nepamirškite atei
ti i susirinkimą ir užsimo- 
keti mėnesinę duoklę. Taipo 
gi pasistengkite atsivesti 
savo draugą bei pažįstamu, 
idant juos prirašyti prie 
šios organizacijos.

V—ba.

CLEVELAND, O.

Iždininkas — J. Stnlgaitis, 
140 S. Mead© St., Wilkes 
Barre, Pa.

Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, P. O. Mi- 

lersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W. 

3rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun. 

J. J. Jakaitis, 41 Providence
t., Worcester, Mass.

sburg, Pa.
Vice-pirm., Antanas Vis

minas, Homestead, Pa.
Raštininkas, Kanst Vai-1 VELTUI GALIMA GAUTI 

šnoras, 1116 Hilsboro St,jS. L. R. K. A. KNINGYNE.
Iždininkas, kun. S. J. Če-1 ' ------------

Pittsburgh, Pa. 
pananis, 318 — 4th 
Homestead, Pa.

Organizatorius, Kanstan- i 
♦as Vaišnoras, 1116 Hillsboro

Conn. ir 
J. B. Saliunas, 866 Bank

Gyvena”.
KUN. S. J. STRUCKUS, 

PLYMOUTH, PA.

38 d., Išmėginimui Dykai,i?
Knygius — kun. S.

Hruckus, P. O. Plymouth, Pa. St., Pittsburgh, Pa. 
Gydytojas Dr. A. K. Rut- ■

kauskas, 3457 So. Western 
Blvd., Chicago, III.

ADRESAI SLRKA. I CHI
CAGOS APSKRIČIO:

A. J. Sutkus, pirm.,
6329 So. Fairfield avė.

J. Tumasonis, raštininkas, 
3233 Auburn Avė.

P. Mulevičius, iždininkas, 
1800 W. 46th St.

Organizatoriai:
P. Cibulskis,

2349 So- Oakley Avė.
J. Tumasonis,

3233 Aubum Avė.

SUSIV LIET. R. K. AM. 
PITTSBURGO APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirmininkas*. Bautrus Vai
šnoras, 1514 Carson St., Pitt-

SLRKA. 8-ta kuopa lai-1 
kva susirinkimų balandžio 
15 d.-, 2 vai. po pietą į

“Žvaigždės” svetainėje! 
(2041 Hamilton avė.).

J. M. rašt.!

Nutarimai.
1) Klausimas apie 56 ir 115 

kuopų neatsilyginimą už agi- 
tacijinius lapelius nutarta pa
likti ateičiai.

2) Apie adresų išdavimą į- 
nešti užklausimą seimui.

3) Vienam iš namo pirki
mo komisijos paaiškinta, kad 
jau namas nupirktas ir stei- 
steigiama spaustuvė — susi
rinkimas vienbalsiai užgvfė 
seimo nutarimo išpildymą.

4) Plačiai apkalbėjus New 
Yorko ir New Jersey Apskri
čių vienybės klausimą, 20 bal
sų prieš 2 nutarta, kad New 
Yorko ir New Jersey apskri
čiai laikys drauge susivažia
vimus, kaipo vienas apskri
tys.

5) Per metus bus du susi
važiavimai: prieš seimą ir po 
seimui. Reikalui esant apskr. 
valdyba gali šaukti nepapras
tą susivažiavimą.

6) Susivažiavimas bus le- 
guliškas, jei už dviejų savai
čių pirm susivažiavimo bus 
paskelbta organe užkvietimas 
draug su rengiamo susivažia
vimo programų.

7) Į apskr. iždų nutarta, mo-

LUZERNE, PA.
SLRKA. 77-tos kuopos; 

susirinkimas įvyks balan-l 
džio 22 (L, Mlvloko Jauule- 
vieiaus svetainėje. Pradžia 
susirinkimo 4 vai. po pietą.

Geistina, kad Susirinktą 
visi nariai netik suaugusių
jų skyriaus, bet ir vaiką 
skyriaus.

A. Katkevr'če, kp. rašt.

SUSIV. LIET. R. KAT. 
JENTRO VALDYBOS

AM.
AD

liūs

RESAI:
Pirmininkas — J. Jčuoševi- 

1048 Washington St., 
7orwood, Mass.

Vice-pirm. — K. Krušins- 
as, 59 Teneyck St., Brooklyn, 

N. Y.
Raštininkas — J. S. Vasi- 

iauskas, 112 N. Greene St., 
Baltimore, Md.

Simo! i tinas ir J. Jakimavičius, įkėti j metus vieną centą nuo
65 kp. Paterson, N. J. 

kun. J. Švagždys ir J. Sprai 
Haitis.

■ Apskričio valdyba: pirm. J. 
X Staknevičius, rašt. P. Mon
tvila.

Dienotvarkė.
Pirm. A. J. Staknevičius a- 

tidaro posėdį, rast. perskaito 
pereito apskr. susivažiavimo

kiekvieno esančio kuopoj naL 
rio. Tie pinigai privalo būt 
imami iš kp. iždo.

Visos kuojios atsiųsdainos 
sekantin susivažiaviman .dele
gatus privalo prisiųsti ir mo
kesčius.

8) Nutarta, kati kiekviena
kuopa ^privalo turėti tam tik- • •
rą inforniatorį, kuris savo

SLRKA. CONNECTICUT 
APSKRIČIO ANTRAŠAI.

Pirmin. O. Rosmanskas, 41 
Capitol Avė., Hartford, 
Conn.

j Pirmin. pagelb., J. T. Kazlau
skis, 443.Grand Avė., New 
Haven, Conn.

Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenn 
Plaee Waterbury, Conn.

Kasinin., A. E. Petrauskaitė, 
4 Congress Avė., Wat?rbu
ry, Ccnn.

Kasos
235

glib., M. 
Pa k St.,

Parkaitė 
Ha tford,

Conn. :r
A. Alieiikiutė, 106 Sp.ri.cc 
SI. Manitster, Conn.

Organizatoriai: B. Sarapas,
23 Sheldon Hartford,

J VISI GERUMAI GAZO

J tirtu Jus gyvenate tokioje vietoje kur nėra gu
zo beabejonės kad negalite turėti gazinio pe
čiaus. Bet Jus gąlite j tą vietą nusipirkti naują

aliejini pečių. New Perfection Oil Cook Stove.
sis pečius turi didelį įnėliną kaminą užtat gerai 

galima ant jo virti. Be jokių dūmų be karščio — taip 
pat gerai* kaip gazinis.

Neleisk savo pačiai vasaros laike prakaituoti sto
vint prie to pečiaus — nupirk jai New Perfection pe
čiu — nereikia kapot malkų, nereikia nešti pelenų. 
Del šeimynos šešių kainuoja tiktai apie 6c. per dieną.

NE\V PERFECTION OVEXS.
Plieninės gražios kepiamos blekės. Galima jdėti j

bile pečių. Geriausias kepėjas. New Perfection Stovės 
galima gauti ant 1—2, 3— ir 4 didžio su Rėpiamoms blė- 
kėnis arba be.

STANDARD OIL CO.
(AN INDIAN — COIU’AKATION)

IŠRADĖJAI!

' na
3.
2,

Jono,
Jono,

ęa”.
4. Jono,

nė”.

I. Gabrio “Lietuvių Lenkų 
Avė., unija”.

• Kražių Skerdy-

5. Jono, “Konradas Va-
6. Freemanoč “Europos Is- 

len rodąs”.
tori ja”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonės;

ir apmokamai! per
siuntimas dol naujo 
1917 “RANGKR” dvi 
račio (balcikello). Ka 
šyk tuojaus, kad Kau
ti musų dideli kata
logu lr speciali pasiū
lymą. Stebuklingi pa
gerinimai. Galima iš 
44 madų pasirinkti. 
Nepaprasti pasiūly
mai 1917 m. Jus ne
galite pirkti, negavę 
musų vėliausių išly
gų
Vaikinai, bukite “Va- 

I žiuojaiH'iii Agentu” ir padarykit di
delius pinigus su dviračiais ir reik
menimis. Gauk musų lengvas išly
gas dėl pavyzdinio “Kanger””. šimts 
ir reikmenis ir viskas dėl dviračio 
pusiau paprastos kainos. Keletas 
vartotų dviračių gaunama pusiau dy
kai.nr i n c v k i, i: ©ompany lYrp A IJ Kept. F. 395, Chicago-

o

SAUGUS BANKAS
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta- 
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant 

O kertės "VVashington ir La Šalie gatvių. Tasai ban- 
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie- 
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 

tl kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonas 
dolerių.

gi Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 

g* Subatų vakarais bankas ^atdaras specialiai tam, 
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu 

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

i State Bank af Chicago
f "
|| LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City HalL

Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 
kalbama, nes turi lietuvių klerkų, lt ’

0

■P
191711L7 Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas

The Hibernlan Bank

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

Įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
Suvirs 60,000 depositerių

SAVINGS DEPARTMENT
Deposttaa ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimti mokau* 

ant metų.
Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.

Saugi Banka kuri yra pasirengus- Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus premonės sąryšius.

REAI. ESTATE DEFARTMENTA8 .
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant 

namų; iškolektuojame randas.
Real Katate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos, 

yra dabar ant pardavimo $500 lr augščiau..

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, filiubl 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
au lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kuriu Kali groti lr ne- JI 
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas lr prūsines. Importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus Instrumentus 
lr revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TF.I.EPHONF, DROVF.R 7309 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

MILLTONUS DOLERIŲ Žmonės dasidirho jier naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam, 
gal būt turite kokį išradimą dėl užpatentavimo, gal norite, “KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai 
patarimų ir VEPfcJO IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risun- 
kirs ir modelius bandome ir egziminnojame DYKAI. RAŠYKITE Lietuviškai, bent j katrą musų ofisą:

AMERICAN EUROPEAN PĄTENT OFFICES 309 Broidwaj NEW YORK Barrittir ll|. WASN|N9T0N 0. C.

DAR NEVELU INGYTI

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido 
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino 
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.

Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų 
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus 
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.
raštas apie Lietuvos neprigulmybė; yra ilgas straipsnis 
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval- 

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi. 
turi 128, kaina tik 25c.

Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00 
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kaleųdo- 
rius” bus duotas dykai.

Užsakymus siųskite adresų:

U DARBININKAS
242 W. Broadway,

If

So. Boston, Mt«.
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MES TURIM OŽ $15.000
SUBATOJ PASKUTINE DIENA IŠPARDAVIMO

Geriaus mus paklausyti nep

Pirkite sau rūbų, lutuiy ir naninię rakandų 
DABAR tokiu budu sutiuplnsite 

mažiausiai pusę
* \

Didelis Išpardavimas 
Dabar

Bridgeport Clothing Co.
3248 Sa. Halsted Street

Didelis Išpardavimas Dabar

Bridgeport Clothing Co.
3246-48 So. Halsted St.

Neapsirikite
Įsižiūrėkite gerai

3248 So. Halsted St.

Bridgeport
Clothing Co.
Didelis Išpardavima* 

Dabar

Musų gvarautija

Mes gvarantuojame kiekvieną 
pirkinį absoliučiai su pasiganė
dinimu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus 
visu šito išpardavimo laiku.

Nežiūrint to, kokia priežastis 
nebūtų.,

Bridgeport
Clothing Co.

3246 So. Halsted St.

rankomis padirbtu Pavasario ir Vasaros Siutų, Overkočių, Plosčių nuo lietaus, Čeverykų ir 
kitokių tavorų vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigų Padaugini
mo Išpardavimo laiku tik už pusę regulerės pardavimo kainos. - Šitam dideliam išpardavi

me jus rasite garsius augštojo laipsnio tavorus, tokius kaip: Hart, Schaffner and Mare Clothing, Manhattan Marškinius, AVil- 
son Bros., Furnishing Goods and Selz Šhoes. Yra daug ir kitokių tavorų iš pagarsėjusių fabrikų. Išpardavimas prasidės 
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jus sutaupysite labai daug pinigų, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn ir pirksite sau reikalin
guosius daiktus. Jus čionai atrasite naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs aprėdy- 
simc vyrus žemus, suliesusius ir didelius. Šitas išpardavimas visiems Chicagos gyventojams tikrai bus svarbus. Toksai iš
pardavimas vieną kartą pasitaikys jūsų gyvenime. Gera proga jums nusipirkti Velykoms rubus ir kitokius daiktus už men
kus pinigus.

$50,000 Vertes

tai ta, kad musų krautuvėje susirinko perdaug 
tavorų, ne sulyg normos augštos rųšies Rūbų, vi
sokių kitokių Aprėdalų, Skrybėlių ir Čeverykų 

Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dienų iš musų $50,000 vertės 
prekių. Męs pašvęsime viską, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devyneriais metais musų bizniškos karijeros Chi
cagoje męs nekuomt nesigarsinome laikraščiuose, kad męs neprodukuotumėm. Per tą laiką kiekvienas visuomet galėjo ma-

Priežastis šito didelio išpardavimo

Neperlijami rūbai
Mes gvarantuojame kiekvieną pirkini 

absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pir 
kinius atmainome arba sugrąžiname pi
nigus visu šito išpardavimo laiku.

Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų. 
Neperlijami rūbai bus parduoti už 

pusę prekės ir dar piginus sulig to kiek 
paprastai už juos Imama ir bus išdalinti 
žmonėms Į namus. Kiekvienas rūbas 
kuotikriausiai. gvarantuotas prieš per- 
lijimą.

$7.60 Vyrų neperlijami rūbai 
Pardavimo kaina tiktai ....
$12.00 Vyrų neperlijami rūbai 
f’ardavimo kaina tiktai............

3.95
6.95
8.95$15.00 Vyrų neperlijami rūbai

Pardavimo kaina tiktai............
$20.00 Vyrų neperlijami rūbai 1 A 4£ 
Pardavimo kaina tiktai............A V.^AlJ

gerbiamo- 
pardavimas 

parduodami.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Pažiūrėk Kainų Pažymėtų Kiekvienoje čia Eileje
ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI. NIEKO NEPASILAIKOME. VISKAS IŠPARDUODAMA.

Siutai dėl vyrų ir 
Jaunų vaikynų

Čionais rasite dideliame pasirinkime pa- 
vasarinų siutų ir overkotų kurie yra dirbti 
per Hart Schaffner and Marx, šie siutai 
yra parduodami už pusę prekės, 
drižuoti visados parsiduo- QEk
davo po $12.00, o dabar tik....

Puikus vyrų siutai tamsaus materijolo 
Kitas puikus lotas gražus Vyriškų siutų, 
tamsaus materijolo drižuotas Hart Schaff
ner and Marx darbo
parsiduodavo mažiausia už 
$18.00, o dabar tik ............ $9.85
Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų dri- 
žais lr langeliais gero materijolo, visados 
parsiduodavo po $20.QO pas (jĮjO Ą C

Už $16.85 dideliame pasirinkime gražiau
sių sutių, apie 20 kitokių stylių tinkamų 
pavasariui ir vasarai. Jų vertė yra $25.00 
Ateikite ir pamatykite, o da (P 1 Z? OC 
bar parduosime už .................

Štai geriausi siutai kaip sakosi "Smeto
ną'' musų stocko, padirbta per geriausius 
kriaučius kurie randasi pas Hart Schaffner 
& Marx. Nei viena krautuvė visojo Chica
goje Jų neparduos už mažiau kaip $30.00.

O mes atiduodame Jums tik 
už .................................................... $18.95

mo
$7.45 ir

Vaikų Mokyklą 
Lankančių Siutai

Musų Vaikų Skyriuje Jus rasite didelia

me pasirinkime gražiausių ir tinkamiausių 

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

Vaikų S' tai vertės $3.00 dabar ant 
šio išpardavimo parsiduos (P 1 QC 
tiktai už .............................................. «J> 1 .UU

Vaikų tamsu- siutai vėliausios mados 
vertės $4.00, o dabar parsi- fl?Q O C 
duos tik už .........................................

Valkų Norfolk Siutai kaip tik tinkami 
pavasariui ir vasarai, vertės (J* O A C 
$6.00, dabar tik .................................

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su Knickerbacker kelnėm didžio nuo 18 
ir augščiau visados parsi- (t* Q C 
duoda po $8.00, o dabar už ...

Vienas lotas Valkoj Siutų gTažiai padirb
tų su dideliais kišeniais pavasarinės mados, 
geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerai, 
niekur kitur negausite už mažiau kaip 
$10.00, o ant šio išpardavi

$5.85

Kelnes Vyrams 
Jauniems Vaikinams
Šiame musų departamente Jus rasite dide
liame pasirinkime vėliausios mados kelnės. 
Suvirš 1,5000 porų kelnų iš kurių galėsite 
pasirinkti. Žemiaus rasite jų žemas kainas 
per šj dideli Išpardavima, pasiskubinkite, 
nes greitai jas išpirks.

Vaikų Knickerbockers, 
vilnonės, vertės 75c. o dabar

Vyrų Kelnės, gero materijolo, apie 100 
porų šiame lote, vertės <P 1 1(1
$2,00, o dabar tik .......................^1.13

Vyrų geros darbinės Kelnės gerai ir gra
žiai pasiūtos iš gero drūto materijolo ver
tės $4.00, o ant šio išpar- (Pi
davimo tik ...........................................

Vyrų kelnės iš gražiaus (cashmero) ir 
kitokio poplonio materijolo O
vertės $5.00, o dabar tik .............. “'****^

175 poros Vyrų tikros vilnos kelnės vė
liausios mados, nekur visoje Chicagoje to
kių nerasite ir už tokia kaina, nes kitur 
parsiduoda po $6.00, o pas O
mus tiktai .........................................

Geriausio rųšies kelnės, kurias mes par- 
duodavom po $6.00 ir $9.00 CC
o per ŠĮ išpardavimą tik................V •

Siut Kęsai (cascs) ir Drabužiam Skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame iš->
pardavime.

Vyru Apredalai
Vyrų apatiniai, paprastai 75c. vertė-, 

padarimo" pinigų Išpardavi- 
me kaina ..........................................................

Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c.
Padarimo pinigų dabar tik....................vvV

Vyrų Union Siuts, vidutiniški ir stori 
vilnoniai, $1.75 vertės šiame (J* i
Išpardavime po .....................................A

Vyrų dviejų šmotų apatiniai, reguliarės 
vertės $1.50, o dabar tiktai

Vyriški pasiredimo marškiniai vertės 
$1.00 Pinigų darimo išpar- 4)Qr*

Vyriškos medvilnės pančiakos vertės 15c. 
o dabar parsiduoda pora
tiktai po........................................................... I/C

Vyrų pančiakos vertos 7 1 /•
35c. dabar po .....................................................IC

Vyrų nosinės, baltos ir ko- 4 ..
leruotos, vertės 10c. po .........................

Vyrų šleikos, regulerės 71 f
kainos 50c. po ............................................. —

Vyrų svederiai, puikiausių vilnų, dide
lių kalnerių, vertės $7.00, o (P O Z?Q
ant šio išpardavimo, po ..........

Vyrų svederiai, vertės (Į?1 A C 
$3.00 dabar po ............................ <>A.TJ

Vyrų "Raincoatai” ir "Slip-on” rusvų, 
rudų plynių ir rauktų nugarų, visi siūti lr 
klijuoti. Šiame lote ran
dasi visi musų $7.50 “rain- (PO QCT
coatai”, išsiparduos po ...............•pOit/O

Vienas rinkinys naujų pavasarinių 
skrybėlių, naujausio 1917 modelio, pir
ktos parduoti po $2.50, da- fl? 1
bar tik po ..................................................«PA«UJ

Ivory Brand "garters” 1 Op
vertės 25c. po..................................................A v V

Vyrų Čeverykai
Vyrų darbiniai čeverykai (PO 9C

$3.50 išsiparduoda po ........................tpt.OJ
Vyrų stori darbiniai čeve- (P*> £?C 

rykai $3.50 po ..................................... «p£.UO

Vyrų puikus reguleriškos vertės $4.00 
čeverykai, visokių mierų da- (P*) QQ 
bar tik po ...............................................«p4.OJJ

Vyrų čeverykai, vertės $5.00, juodi ar 
raudoni su guzikais ar (PO Q C. 
šnureliais po ...............................

Vyriški vertės $6.00 Ir $7.00 čeverykai, 
guzikais ar šnureliais, juodi (P A O C 
ar rudi po .......................... ................

Vaikų Čeverykai
Vaikų mokyklos čeverykai (Pi

vertės $2.50 dabar po ..............
Vaikų čeverykai vertės Ū? Q

$3.00 po.................................................
Vaikų čeverykai vertės (T O QQ 

$4.00 po .............................................

Vyrų Apredalai
50c. vertės šilkiniai 39c

"garters” po ............................................. JvV
Vyrų naktiniai marškiniai 47/*

vertės 75c. po ................................  * *

Vyrų puikios “Pajamas” (Ti 1Q
vertės $1.50 po .................................

Vyrų kaklaraiščiai vertės 7 1 /•
35c. po..........................................................AC

Vyrų kaklaraiščiai visokių 
parvų vertės 75c. po ........................**

Vyrų šilko pirštinės Q C
vertos $1.50 po ............ .................... 'J

Mes visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomfet jų nem&inome savo apgarsinimuose

Specialis
Pranešimas
Krautuve atdara 
kiekviena vakara 

Iki 9 vai.

Nedėliomis 
iki pietų

Bridgeport Clothing Co,
3246-48 So. Halsted St.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Specialis
Pranešimas
Krautuvė atdara 
kiekviena vakara 

iki 9 vai.

Nedėliom* 
iki pietų
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VYČIŲ KONCERTO 
PROGRAMAS.

Į PASKUTINIS PRIMINIMAS 
Į Šeštadienyje, Balandžio 14 d„ 1917 m.
S ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 32-ra ir Auburn Avė.
hHMMMHHUHHHHMUHHUUIHIMMUaMHHUHHHHHHUHUnHIHUHHHHHMįMf

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras
TAISO DIDELĮ KONCERTĄ

Programas prasidės 8 valandą vakare.
Programas bus rinktą lietuvių ir svetimtaučių veikalų. Pajėgos rinktos ir 

gerai išlavintos. Be choro, solo dainuos pagarsėjusio Paulistų choro narys, 
James Mctlratli; sekstetas žymiausių mūsiškių dainininkų.

Po programui šokiai ir kiti įvairumai. Tikietų kainos: 25c., 50 c., 75c. ir $1.(M).

Antradienio “Draugo” 
numeryj mes buvome paža
dėję gerb. skaitytojams pa
skelbti Chicagos Lietuvos 
Vyčiu Apskričio Choro su- 
batinio koncerto programą. 
Pildydami savo prižadą že
miau talpiname minėtąją 
programą:

1. a) Kur bėga Šešupė — 
Č. Sasnauskas; b) Oželis — 
St. Šimkus; e) Lietuviais 
esame mes gimę — St. Šim
kus. Išpildys Choras.

2. Solo a) Serenada —

nedėlioję, balandžio 15 d. s. 
m., lygiai 2 vai. po pietų. 
Susirinkimo vieta: Tom 
Slmrtz svetainė, 947 W. 
Chieago avė., kampas San- 
gamon gatvės. Pageidau
jama, idant visi nariai da- 
1 v vantų.

KAIZERIO TURTAI SUV. 
VALSTIJOSE.

Angliški laikraščiai skelbia, 
kad Vokietijos imperatorius 
Vilhelmas II turi Amerikos
Suv. Valstijose daug privati- 

Neidlinger; b) Avė Mario—turtų. Prieš karę kaize- 
Cherubini; c) The Lord is ris laikė keturis milijonus sa- 
mindful of his own — Meu-
delssolm. Išpildys James 
McGrath.

3. a) Užmigo žemė — Č.
Sasnauskas; b) Choras iš 
oratorijos “Redemption”—
G. Ilandel. Išpildys Choras.

4. a) O kaip mes ė$om —
A. Pocius; b) Lopšinė dai
na — Schumann Išpildys 
Mergaičių Choras.

5. a) Inflammatus—Ras- 
siid; b) The Delis of St.
Miehael ’s To \ver—Ste wa rt.
Išpildys Soprano Solo ir 
Choras.

6. Sekstetas iš operos Lu- 
eia—Donizetti. Išpildys O.
Pocienė M. Janušauskienė, bcndrovil! Vokietijos impe- 
J. Kudirka, J. Balsis, A. "‘'ratorius buk turįs savo atsta
čius, J. Kazanauskas. !vua, kurie rūpinasi apsaugoti

’ Alleluiija iš oratorijos!^ privatinio turto nepalief.ia_ 

Prieš pat karę kaizeris

vo pinigų įdėjęs j akcijas vie
tinių geležinkelių: Union and 
Southern Pacific, Illinois Cen
tral, Atcbison Topeka ir kitų. 
Manoma, kad tų akcijų jis ne
suskubęs išpirkti dabartinės 
karės metu. Vokietijos cieso- 
rienė turėjo už $500,000 Ame
rikos geležinkelių akcijų, o ki
ti prūsų karaliaus giminės iš
viso turėję Suv. Valstijose 7 
milijonus dolerių. Šalę to kai
zeris esąs įdėjęs kelioliką mi
lijonų dolerių į laivų bendro
ves: Ilamburg - America ir 
Norddeutscber Lloyd. Su tų 
bendrovių viršininkais kaize
ris yra labai geruose santy
kiuose. Valdybose minėtų lai-

Messia—O. Ilandel 
dvs Choras

BRIGHTON PARK.
pardavė milžiniškus žemės plo 
tus Kanadoje. Toji žemė ta
po pervesta vienam Suvie
nytų Valstijų sindika
tui. Kadangi kaizeris galėjo 
tikėties, kad bus karė su Suv. 
Valstijomis, tai greičiausia jis 
jau pasirūpino išsiimti ir iš tų 
bendrovių savo milijoninius 
indėlius. Jeigu gi nesuspėjo 
to padaryti, tai kilus karei 
Suv. Valstijos neužmirš su- 
konfiskuoti jo turtus.

Kad Amerikos vokiečiai 
laukia jų turtų konfiskavimo, 
tai matyti iš to, kad jie jau 
nuo pereito rudens ima savus 
pinigus iš čionykščių bankų 
ir dažniausia siunčia Meksi- 
kon bei Argentinon.

tas yra taip-gi sutaisytas jū
sų pareikalavimui. Jis grei
tai pagelbės nuo rainatų, neu
ralgijos, priepuolių, išsisuki
mų, sutinimų, sustirusio spran 
do ir tt. Jei patrinsi savo pa
vargusius raumenis ar kojas 
šiuo vaistu, tai nusistebėsi at- 
baivinamaja jo veikme. Kai
na 25 ir 50 centų aptiekose, 
35 ir 60c. krasa. Jos Triner, 
Mfg. Chemist, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chieago, III.

(Apgars.)

KAM
LEIDI SLINKTI|
SAVO PLAUKAMS?!• •

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumą 
—jeigu tik .urnai pra- /I 
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra! • 4 

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, • pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau ncslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO.,

• Dept. 15 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa..

i Dr.
I

Franklin 0. Garter
OAKTtHAS IR SPECIALliTAS
Aklų

Ar Jus Rengiatės 

Kraustitis?

Jeigu teip, neužmirškite kad 
reikes ir telefoną perkrausti- 
ti

Pašaukite Official 100
(DYKAI)

Duokite sena ir nauja adre
są greitai.

Vhicago Telepbone Companj 
Bell Telephone Building 

Official 100

rašiau atgalios, liet laiškas sugrįžo 
atgalios. Kas apie ją žinote praneškit 
man sekančiu adresu:

Jus tin Straukas,
I7IK Fox St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Paieškai! savo giminaitės Katari
nos Deltnvnkčs paeinančios iš Suval
kų gub., Marijampolės pavieto, Kle
biškio gmino, Kubelčiškių kaimo. Ji 
pati ar kas apie ją žinote meldžiu 
duoti žinią ant sekančio antrašo:

J. Sincevičius,
14K Forbs st., Amsterdam, N. Y.

Ausų - Nosies ir 
Gerklių.

20 Metą GYter.ant1 ant State 6atves 

120 So. State Street
t.S Užima visa t-ra Florą

J-? Adynos nuo 9 Iki 7 vakare
Nedėliomis nuo 10 iki 12•’S

PAIEŠKOJIMAI. 
--------------------------------------

Paieškai! savo sesers Julijonos 1 yJ 
Straukutės ir J. Gečo. Julijona pa
eina iš Kauno gub., Telšių pavieto, 
Plungė* volasties, Hepešaičių kaimo.
Ji pirmiaus gyveno Melrose Park,

O
ii S

St.t 8
8 g

V

m. Aš aplaikiaii nuo jos laišką Ir

Reikalingus Jaunus vyras prie ve
žiojimo popieros (driver).

AtsiSaukite pas
klt.U'K AND UOLIOS,

5H35 So. Tliroop Street, (’hk-ngo, III.

Reikalinga mergina supran
tanti knygvedystę ir typwri- 
ter. Turi mokėti lietuviškai 
ir angliškai. Darbas ant vi-

Parsiduoda namus Cieeroj gražioj Sados.
Vifmjokėt{’re!lkia tik $700.00. Ūkusius BRIDGEPORT CLOTHING 
lengvių išmokėjimu. AtsiSaukite tuo- COMPANY

H27 s». \ssfl,0ciceko, itjj. 3246 So. Halsted St., Chicago.

MASTER 5Y5TEM
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 

ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 

$ laiką.
m Mes turime didžiausius ir geriau- 
$ sius kirpimo-designing ir siuvimo H skyrius, kur mes suteikiame praktiš- 

ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
& Elektra varomos mašinos siuvi- 
8 mo skyriuose.

Jąs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku—

8 dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai 
K pigią kainą laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jusu mie- 
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile 

g madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. KASNICKA, Pirm.

113 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali

Telefonas: MeKlnley 8764 J1
S OR. A. X. RUTKAUSKAS į

Oydytojas (r Chirurgai
S 1457 S. Mtsliti UlvU. Ir W. 35 (t., Cblu(i X

*»*» » stv>t 11«*. «
g PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS :
i* Ant Durų, Lentų Renių ir Stoginio Popioros J
1 CARR BROS. WRECKING CO. :
S 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO !

J*W4*l'4i414ž.-4 U 4U4»ui°
Reikalingos duonkepis suprantun- 

l.tntis dailia, kaip kepti baitą duoną
ir pyragus. Atsišaukite:

\V ASII I M SKIS BROS.
12247 Sn. Halsted st., Cldeago, III. £

M
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PUIKUS SIDABRINIS BALIUS
PARENGTAS

Nekalto Prasidėjimo Draugystės Moterių ir Mergaičių
SUBATOJ, 14 BALANDŽIO 1917 M.

Liberty Svetainėje 
3925 South Kedzie Avenue, BRIGHTON PARK 

Balius Prasidės 6/a vai. vak. Įžanga 25c Porai

Kviečiama širdingai knoskaitlini iausiai atsilankyti seni ir jauni, 
lietuviai ir lietuvaitės, nes ant šio vakaro Ims duodama sidabrasi.4 8

»< visiems uždvka. 
8 Kviečia KOMITETAS.
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DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėliu. Deimontų ir kitų auksiniu da

likli, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po Gegažio l-insi mis ižimsimi krantute po num.

2128 W. 22 St.
Arti “ Illington” Teatro.

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER
2256 W. 22 St., Arti Oakley A v

S

8

Skaitykite su Atyda '

Brightonpark iečiai kas
kart smarkiau pradeda dar
buotis. Velvku šventės »- *
pamaldos čia buvo labai 
gražios if iškilmingos. Pro
cesija atlikta lauke. Mi
šioms akkomponavo orkes
trą, kini visiems labai pati
ko. Prie minėtojo pamaldų 
papuošimo daugiausiai pri
sidėjo vietos vargonininkas 
R. N. Barsis, vytis muzi
kantas P. M. Paukštis ir ki
ti. Klebonas kun. Briška 
pasakė labai gražų pamoks
lą apie Kristaus iš numiru
sių prisikėlimą, kuris ne 
vienam išspaudė net ašaras.

Ateinančios nedėlios va- SUENERGINK SAVO 
kare čia, parapijos svetai- KRAUJĄ!
neje, bus rodomi krutamie- Jei bųva kuomet laikas, ka- 
’ji paveikslai apie karę. da kraujas būtinai reikalauja 
Apart jų dar bus lošimas, jatsiluikomvbės, tai tuoju laiku 
deklamacijos ir tt. Pelnas yra dabartinis, kada sezonai 
šios pramogėlės skiriamas mainosi. Liga tuno pasislė- 
parapijos naudai. Labai pusi taip dieną, taip nakčia, 
geistina, kad šis, parkilnus Jos galima išvengti tik susti- 
užmanymas būt užtektinai prinant savo sustingusį kraują 
paremtas. J iki pilno gyvumo. Trinerio A-

Subatoje, balandžio 28 d. merikoniškas Eliksyras yra 
vietos vyčių 36 kp. ruošia geriausiu stiprintoju tokiuose 
vakarą p. Elijošiaus svetai- atsitikimuose. Sudėtinės šito

8 sė

nėję. Bus sulošta “Gudri 
Našlė,” be to kiekvienas tu
rės progos išmėginti savo 
laimę.

Vargšas.

SUSIRINKIMAS-.
Sekretorius “Jamtor’s 

Itnion Local No. 15155, 
W»ndow \Vashers and Wo- 
Tuens’ Auxiliarv p. W. J. 
Žukotvskis pfašo mus pra
nešti, kad langų plovėjų ir 
pa geibinin kių moterų susi
rinkimas įvyks ateinančioje

karčiojo vyno kalba pačios už 
save: karčios žolelės išvalo žar 
nas ir drauge su grynu, stip
riu raudonu vynu sustiprina 
ir sutvirtina skilvį kraują ir 
nervus. Trinerio Amerikoniš
kas Eliksyras prašalina .vidu
rių užkietėjimą ir pagelbsti 
nuo galvos skaudėjimo, ner- 
vuotumo, netekimo noro val
gyti ir energijos, nuo abelno 
nusilpnėjimo ir tt. Jojo vei
kmės yra pasiliekamos. Bet 
neimk nudavimų! Kaina $1.00. 
Aptiekose. Trinerio Linemen-

KĄ PREZIDENTAS SAKO 
LINK SAVINGS DEPOSITS

gi
fl

&

“Esant pranešta jam, kad vietomis esti didis žingeidumas žmonių, kurie 
nėra šios šalies piliečiais, kad jo sudėti bankose pinigai nebūtų užgrobiami, iškilus 
karei tarpe Suv. Valstijų ir kitų šaLių, Prezidentas praneša, kad toki baimė yra 
visai nepamatuota. Suvienytų Valstijų Valdžia nei jokiame atsitikime neturi tei
sės paimti turtą laike karės, kam tarptautinės taisyklės, nei šalies Įstatymai ne
duoda pamato pasisavinti. Bus sąžiningai godojamos visos privatinės teisės ly- 
giaa šios šalies piliečių itr kitų šalių pavaldinių,”

Todėl dėk savo pinigus tvirtoje bankoje, kuri vra 
saugiausia vieta laikyti tavo pinigams. Neslėpk savo 
pinigus namuose, nes namai nėra tam tinkama viela.

i
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BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir IM Ii 
po 30c....................................

SVIESTAS
Gf-riaailoa įmeto- 
i«ii irerei- a p 
nis, nerl./Įkp 
kur Jum n- HvU 
lit itauti

I t WEfeT BIDB 
1371 Milaraukm ay. 
2064 Milwauke« aa; 
1064 Mtlwaneeeav. 
1610 W Madl«on at, 
tbSO w Madiaanlat.

RYŽIAI
oeriaualoA milai, 
10c vertfla, p 1 
paraiduodą <
ui

51c

1M4 W Chlrajroaa. 
18S6 Biu. laland aa. 
2612 W. North aa. 
1217 S. Halated at. 
1862 8. Halated at. 
1318 W. 12th at.

The
Best

26
■

3L lb.

Trįs Nuošimčiai Mokama ant Josy Taupimu. Musu Turtas Virš 7 Milijonai Dolerig.

COCOA
.Geriauala Bankea, 
i-ulyrineau 4 a

14C
.’l02;w. 22nd at.

SOUTH 8IDE 
3032 Wentworth aa 
3427 S. Halated at. 
4729 S. Ashland aa.

ARBATA
la, O

40c
Prilmalauala. Gra- 
ra n t uotą, 
vertfta «0c 
paraiduoda 
po

NoRTH*8IDB 
406 W. Dlvlalon at. 
720 aa. North aa’ 
2640 Lincoln aa. 
3244 Lincoln aa, 
3413 N. Clark gt.

Dabokite Savo Akis

PenplesStockYardsStateBank
Didiiasuis State Bank išskyrus Lnop.

Ashland Avė. ir 47 Gatve

Jaltaišykite gerai parinktus akintus stiklus. Paveskite aprūpinti sa- 
vo akis specijalistui, kurs 15 meti, darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 

^parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas 

TtMYKIT NAMO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gat. Ant Plntt’s Aptiekos 2-ras augštas 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tai 

Tel. Canal 5335.

f




