
-

r . < • - - • • >• •» • 
/ 

GELBĖKIME BADAU-
JANCL* s^*OVĄ! 

DĖKIME AUKAS TAU
TOS FONDAN! 

• » 

* 

s — • » - K LITHUANIAN DAILY FRIEND 
KAINA 9 CENTAI 
P R I O l G I H T 8 

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, KQVO (MARCH) 27 D., 1918 M. 
Entertd m» Becona Clan Matter March I i , 1911, at Chicago, Illinoia under the Act o* Mareli 8, 1879. 

METAI VOL. III. No. 73 

VOKIEČIAI PAGALIAU TURĖS 
APILSTI 

Paneša baisius nuostolius; pri
truks jiems žmonių. 

Anglai neteko 963 armotų. 
OFICIJ ALIAI PRANEŠI- i VOKIEČIAI BOMBARDAVO 

MAI. 

True translation field with tho post-
in.ister at Chicago, III., on March 27, 
101 S, aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

ANGLŲ. 

LONDONAS, kovo 26 — 
Naktį kovo 25-26 d. priešinin
kas nedarė jokių atakų mūsų 
fronte šiauriuose nuo Somme. 
Visu popiečiu įvyko lokaliai 
susirėmimai toje mušiu lauko 
vietoje, kur priešininkas bu
vo atmuštas, tečiau be jokio 
tikros atakos mėginimo. 

Linija šiauriuose nuo Som
me eina: Bray, Albert, Beau-
mout—Hamel. Buisieux, Aye 
tle, Boiry, Henin, Vancburt, 
vakaruose nuo Monchy ligi 
Scarpe ir paskui toliau origi
naliu frontu. L 

Vonw*J*ai sffiniflcife d*»»vu 
pietuose nuo Stomme šiandie 
ryte ir 10:30 paėmė Roye. 

PRANCŪZŲ. 

PARY3HJS, kovo 26.—Ka 

r ės o f i s / p r a n e š i m a s skamba: 
M u š ? tęsiasi su didžiausiu 

AMERIKONŲ FRONTĄ. 

TOLI ŠAUJANTI ARMOTA 
ESANTI SKODA TIPO. 

Taip pranešama iš Sveicari-
jOS. 

SUTRUSKINO SUOMIŲ 
RAUDONĄJĄ GVARDIJĄ, 

• 

True translation field with the post-
master at Chicago, 111., on March 27, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Priešininko veikimas didėja. 

True translation field wlth the post-
master at Chicago, 111., on March 27, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, kovo 26.—Toni fronte 
kai kurias amerikonišku pozi
cijų dalis priešininkas bombar
davo su garstvčiu bombomis 
sekmadienio naktį, bet be lau
kiamu pasekmių. Amerikonu 
artilerija i tai atsakė smarkiu 
šaudymu ir sugriovė kaiku-
rias vokiečiu fronto linijų da-
lis ir kitas vietas. 

Vokiečių lakstytuvas nak
čia praskrido per amerikonų 
linijas ir pametė šovinį, kurs 
tečiau neekspliodavo, bet tik 

True translation filed wtth the poat-
master at Chicago, UI., on March 27, 
1918, as reąuired by the act of Oe-
tober 6. 1917.. 

Oeneva, kovo 26.—Toli šau-
jama armota, kuriąja vokie
čiai bombarduoja Paryžių, a-
not čia gautos depešos iš Vien-
nos, esanti pagaminta Austri
joje, žinomose Skoda įstaigo
se. 

Pati armota nesanti jokia 
naujiena. Tik naujiena tame, 
jogei niekam nežinoma, kokius 
vokiečiai šovinius panaudoja 
tokiam toli šaudymui. Spėja
ma, kad šovinio išmetimui iš!ša, kad jinai bėgdama paskui 
anuotos vamzdžio panaudoja-į save paliko didelius sandelius 
ma kokios tai eksplioduojan-i sn ginklais, amunicija, gele-
čios dujos. žinkelių vagonais ir daugelį 

Daug raudonųjų paimta ne
laisvėn. 

t 'Kabaretų savininkai dabar 
reikalauja ir visus ten saliu-

StockHolmas, Švedija, kovo 
26.—Suomių rauddnosios gvaA 
dijds frontas s u t r u š k i n t a s ^ # Į n i l 8 uždaryti karės metui, 
raudonieji didžiausioje betįSr-
kėje ir su pasiauba bėgai anot 
čia gautų žinių. %• 

Raudoniesiems smūgis už
duota apsupimo formoje vei
kimu rytuose. Baltoji gvardi
ja paėmė Suinula stotį. 

Raudonoji gvardija prane-

Pasukojama, kad tokių mil
žiniškų armotų turima ne dau
giau, kaip dvi—tris. 

PATRIJOTAI PERSPĖJO 
PASTORIŲ. 

Pagrūmojo jam smala ir 
plunksnomis. 

pašei m. 

« 

sini 

paeita vakarą ir naktį prie-
padidino savo atakas 

fronte tarp Noyon ir 
tujies. 

rpimcuzų artilerija, puikiai 
(atgyta Noyon apylinkėse, ir 
r ę įama mūsų pėstininkų, at
o k i a vokiečių briovimąsi. 
Dainai atlikta kontratakos 
priešininkui padaryta dide-

. nuotol iai . Noyon apleistas 
įakčia kuogeriausioje tvarko

je. Prancūzai laikosi ant kai
riojo upės Oise kranto. 

VOKIEČIŲ. 

BERLYNAS, kovo 26—Vo
kiečių karės Dfisas šiandie 
praneša: 

Vakar įveikta anglų divizi
jos, kurios iš Italijos buvo at
gabentos į Flandriją. 

Mes paėmėm miestelius Bi-
hucourt, Biefvillers, GrevU-
lers, Beaches Barleux, Etalon 
ir Bussy. 

Paimta Iries ir Mirraumont, 
taippat mes 'perėjome Ancre. 

Suvirs šimtas tankų guli pa
imtose pozicijose. Numušta 93 
lakstytuvai ir 6 balionai. Mes 
paėmėm 963 armotas. 

Priešininko pašėlusi ataka 
nuo pusės Albert atmušta po 
sunkaus susirėmimo. 

Vokiečiai atsistojo ant aug-
štumų šiauriuose nuo Noyon. 

niu prancūzų lakūnas priešais 
amerikonų apkasus numušė 
viena vokiečiu lakstvtuvą. 

Amerikonai žvalgai susekė, 
jogei užpakalyj priešininko li
nijų prasidėjęs smarkus vei
kimas. Daugelis arklių, veži
mų ir dviračių slenka visais 
keliais Į frontą. 

Per naktį daug veikė ame
rikoniški patroliai. Ameriko
nų būrys atrado vokiečio žval
go pamestą prisidengimui ap-
vilkalą. 

Amerikonai bombardavo vo
kiečių linijose atsirandančio 
tunelio inėjimą ir pagaliau pa
sisekė # surasti observacijos 
stotį. 

VOKIEČIAI PASINAUDO 
JA TANKOMIS. 

True translation field with tfc«* poet 
master at Chicago, 111., on March 27 
1918, as reąuired by the act of Oc 
tober 6. 1917. 

nelaisvių. 

Chicagoje. 
Panaikino kabaretus. 

Vakar vakare Cbicagos 
miesto taryba nusprendė, kad 
vidumiestyj visi kabaretai tu
ri Imt panaikinti. 

Pirkite karės ženklelius. 

, Šita savaitė yra paskutinė, 
kurioje galima gauti pirkti ka
rės Ženkleliu* vertės $."U)0 už 
«T-r. I "T. 

Sekančią savaite if per visą 
balandį tų ženklelių kaina jau 
bus vienu centu brangiau. 

Pirkite dabar karės ženkle
lius. 

• 

Trumpas žvilgsnis j didžiausią 
pasaulyj mūšį. 

— i 

PAIMTA ŠBŠIOČ ANGLŲ 
fKOS. 

Oary, Ind., kovo 26.—Vakar 

jų piliečių nuėjo į St. Jobn ' s 
Evangelical maldnamio pasto
riaus Martien Lienk namus ir 
tenai jam paliepė nukabinti 
nuo sienos kaizerio paveikslą 
ir vokiečių vėliavą, pugrumo-
dami smala ir plunksnomis, 
jei jis nesiliausiąs garbinti 
kaizeri. 

Lienkyo namai, tai tie patys, 
kuriuose 1915 metais rugpju-
tyj buvo nušautas pastorius 
Edmund Kayser.. 

Pastorius Lienk yra užsire
gistravęs kaipo svetimžemis 
priešininkas. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on March 21, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Copenhagen, 'kovo 26.—Vo
kiečių korespondentai prane
ša, kad paimta šešios anglų 
tankos, 

i 

PRANCTOIJA PAĖMŽ IN 
D U » T R W A L r A L K O O O L I . 

— — 
True translation field with the post-
master at Chicago, 111., on March 27, 
1918, as requlred by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Paryžius, kovo 26.—Prancū
zijos žemesnysis parlamento 
butas pravedė bilių, kuriuomi 
vyriausybė įgaliojama užvesti 
industrijaiio alkobolio pirki
mo ir pardavinėjimo Monopo
lį. 

— i 

S. V. SUSILAUKS DUONOS 
PORCIJŲ 

Reikia valyti užkampius. 

Ateina pavasaris, gi visos 
užpakalinės gatvaitės Chiea-
goje kol-kas nevalomos. O juk 
tų pelenų ir mėšlų, tai baisiau 
šios krūvos. Visur didelė ne-
švarybė. 

Mat, žiemos metu del dau
gybės sniego npbuvo galima 
pelenų ir atmatų išgabenti. 
Tatai dabar taip viskas ir sto-
vi . 

Kai- įur jug^ . miesta^laly><' 
jau prasidėjo valymo darbas. 

Nebuvo parodavimo. 
• 

Vakar Chicagoje turėjo į-
vykti augštesnių mokyklų mo
kinių parodavimas karės ženk
lelių pardavinėjimo reikale. 

Tečiau parodavimas atidė
tas po Velykų. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 27, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 26.—Anglų 
pašilaikymas prieš galingąjį 
vokiečių blaškimąsi, tiesiog 
neįveikiamas. Vokiečiai, ne
žiūrint sutraukimo savo naujų 
atsargų, kurios tuo jaus siun
čiamos į mušiu linijas, labai 
palengva varosi pirmyn kai-
-kuriosė vietose atakuojame 
fronte prieš fieldmaršalo Haig 
apsiginimą. 

Tolėliau į šiaurius ir centre 
vokiečių progresavimas (pir
myn ėjimas) žymiai mažėja, 
kad tuo tarpu aplink Bapau-

įme, senajam Somme mušiu 
lauke, ir į rytus ir šiaurius 
nuo Noyon, priešininkas pa
žangi uo ja, bet tik per smarkią 
kulkasvaidžių ir artilerijos 
ugnį. Mūšiai šitose vietose se
ka- su (lidžiausiuoju pašėlimu. 

Dideli priešininko nuostoliai. 

J pietrytus nuo Arras anglų 
linija įlenkta tik apie tris my-
lias didžiausioj tolumoj pra
dėjus šeštadieniu. Vakaruose 
nuo Somme ir pietuose nuo 
Peronne vokiečiai panešė dfc 
deliausius nuostolius, kuomet 
kėsinosi pereiti upę. Nelengva 
jiems buvo tai padaryti . 

Bapaume apylinkėje vokie
čiai pasivarė ilgu kyliu į 

tus, todėl prancūzai šiauriuo
se nuo Oise turbūt turėjo at
simesti atgal link senosios li
nijos, iš kur praeitų" metų ko
vo mėnesiu vokiečiai buvo at-, 
simetę. 

Savo originalėj atakoj vo
kiečiai kiek smarkiau pasistū
mėjo vakaruose nuo .Cambrai 
ir tarpe St. Quentin ir La Ke
re. Cia jie pasistūmė pirmyn, 
pasinaudodami gerai žinoma 
taip vadinamų "žnyplių*1 tak 
tika. 

Anglai yra strategistai. 

Angiai visu frontu pasirodo 
strategistai, ypač Somme cen
tre. Kuomet vokiečiams ka-
me-nors pasiseka tik išvysty
ti savo pavojingą priešininkui 
taktiką, žiūrėkis, anglai tuo-
jaus ir suardo visus vokiečių 
pienus. 

Mūšio linijos ilgumas visas 
laikas nepadidėjo nuo vokie
čių ofensyvos pradžios, bei 
priešininkas dabar jau pradė
jo atakuoti abudu anglų spar
nu, kaip šiauriuose, taip pie
tuose. Per penkias dienas vo
kiečiai užėmė vos tik dvi treč-
d&U te>- teritorijas, kur ia per-
niai buvo priversti apleisti. 

Anglų lakūnai daug prigelb-
sti savo pėstininkams ir arti
lerijai. Paskiausia pranešta, 
kad jie buvo susikirte su 67 Longueval ir tą kylj kiek pra- . 'f . , v. . . , 

, . , . . . ^, 'priešininko mašinomis, ir ku
plete j pietų pusę, ant Peron- . 

numušė. Ang-

TEUTOVAI DŽIAUGIASI 
LAIMĖJIMAIS. 

Tuo tikslu atlaikomos pamal
dos. 

Berlynas negali atsigirti tomis 
judamomis tvirtovėmis. 

Vyriausybės agentai suėmė 
pinigų klastuotoją vokietį 
Hermaną Drungo. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, IU., on March 27, 
1918, as reąuired by tilo act of Oc-
tober 6. 1917. 

Berlynas, kovo 26.—Vokie
čiai savo ofieijaliam praneši
me iš vakarų karės fronto pra
neša, kad jie prieš anglus pa
naudoja nuo pastarųjų paim
tas tankas, su kuriomis, esą, 
atliekami "svarbus žingsniai" 
priešininko truškinimui. 

Vokiečiai tas tankas panau
doja žemiau St. Quentin. Pra
nešime pažyminla, kad su tan-
komis atliekami brilijantiški 
žygiai. Visos tankos iš mušiu 
lauko sugrįžta nepažeistos. Y-
pač jos naikinančios priešinin
kų kulkasvaidžių > lizdus. Kur 
kokios priešininkų pozicijos 
nepaimamos pėstininkų, tenai 
pasiunčiama tankos. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 27, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 8. 1917. ' „ 

Londonas, kovo 26.—Pirma
dienį Berlynas buvo išpuoštas, 
bažnyčių varpais skambinta— 
—tai švęsta laimėjimų vaka
riniam fronte šventė, anot 
pranešimo iš Copenbageno į 
Excbange T e l e g p p h . 

Katalikų bažnyčiose Berly
ne atlaikomos pamaldos. . 

Kviečiai reikalingi talkinin
kams. 
. 

TURKAI KABINASI PRIE 
KRYMO. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 27, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 8. 1917. 

Londonas, kovo 26.—Anot 
Central News depešos iš Ams
terdamo, turkų laikraščiai rei
kalauja, kad Krymo gyvento
jų apsisprendimas turįs įvyk
ti Turkijos priežiūroje, kaip 
kad Baltijos provincijos—Vo
kietijos. 

True translation field with the post-
master a t Chicago, 111., on March 27, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 25.— 
Maisto administratorius Ho-
over vakar paskelbė, kad ša
liai tur i but paskelbta duonos 
porcijos. 

Namuose ir restoranams ne
bus leidžiama daugiau kvie
čių miltų suvartoti, kaip tik 
pusantro svaro vienam žmo
gui per savaitę. 

Dabar šioj šalyj kas mėnuo 
gyventojai suvartoja 42 mili
jonu bušelių kviečių. Tasai su
vartojimas turi but sumažin
tas perpus. Likusieji kviečiai 
reikalingi talkininkams. 

Farmeriai už kviečių bušelį 
reikalauja pustrečio dolieno, 
anot senatoriaus G ore suma-
nvmo. Bet rasi kviečiai nuo 
farmerių bus rekvizuoti. 

New Mexicoj 180,000 buše
lių kviečių jau rekvizuota. 

Praeitą savaitę už spjaudy
mą ant šaligatvių Chicagoje 
suareštuota 226 žmonės. Tei
sėjas Haas visus nubaudė po 
$1.00 pabaudos. 

Dar apie kalinių suokalbį. , 

Kaip jau minėjome, Cook 
pavieto kalėjime, Chicagoje, 
praeitą šeštadienį nusekta ka
linių suokalbis, kurio tikslas 
buvo paliuosuoti 700 kalinių, 
tarpe kurių yra tikrų despe-
ratų. 

Apie tą suokalbį pirmiausia 
buvo pranešta šerifui Traeger 
ir Chicagos policijos laikinam 
viršininkui Alcock. Šitiedu 
taigi laiku susigriebė ir, ačių 
priemonėms, neleista kali
niams išpildyti savo pienų. 

, Kuomet patir ta apie gyvuo
jantį suokalbį, šerifas su poli
cijos viršininku atlaikė pasi
tarimą ir prie kalėjimo pa
siuntė keliolika stipriai ap
ginkluotų detektivų. 

Kuomet tas buvo pagamin
ta, kalėjime padaryta krata. 
Ieškota ginklų ir kitokių pas
lėptų pabūklų. 

Sakoma, jogei suokalbinin
kams svarbiausia apėjo pa
liuosuoti kaliniu Earl Dear ir 
Alfred Johnson, kuriedu nu
bausta miriop už galvažudys-
tes. Be to norėta paliuosuoti 
ir daugelis kitų desperatų plė
šikų ir galvažudžių. 

Nepasakoma, kokios buvo 
tos kratos pasekmės, kas tie 
suokalbininkai ir koks jų sto
vis. 

į 

ne. I r jei priešininkas to savo 
kylio tinkamai nepraplės. 
reikš jam grasiantį pavojų, y-
pač kuomet pasirodys, kad 
šiauriuose ir pietuose anglų 
pozicijos neįveikiamos. 

Anglai atsimeta atgal. 

Žemai gulinčioj apylinkėj 
ta rp Somme ir Oise, kur pran
cūzai atėjo anglams pagelbon, 
vokiečiai pasistūmė link Nesle 
ir (Juiscard. Tenai anglai ir 
prancūzai tvarkingai, sulyg j -
sakymo, atsimetė^ atgal, tečiau 
stipriai sulaikė priešininko 
briovimasi. Aplink Chauny 
vokiečiai net nemėgino perei
ti upę Oise, bet puolėsi į pie

nų 45 mašina* 
lai prarado 10 mašinų. 

Talkininkų lakūnai taippat 
bombardavo Cologne, geležin-
kelrų stotis užpakalyj linijų, 
kai pi r orlaivių pašiuręs. 

Kampanija prieš saliunus. 

Chicagoje vieši prohibicijos 
šalininkas Bryan. Aną dieną 
skaitlingam susirinkime jis 
kalbėjo. Dalyvavo apie 10,000 
žmonių. 

Susirinkime pagaminta re
zoliucija, kuriąja pareikalauta 
prašalinti teisėją Scully iš rin
kimų ofiso, kadangi jis esąs 
prielankus saliunams. 

j CHICAGOS MOTERIŲ DRAUGIJAS, KUOPAS, 
KLIUBUS IR 1 VISAS LIETUVES. 

Gerbiamosios Lietuves! 
šiuomi kviečiame moterių draugijų valdybas (iš visos Chi

cagos), taipgi pavienes moteris ir merginas į labai svarbų su
sirinkimą,, kurs įvyks šiandie, kovo 27 d., 8:00 vakare, šv. Jur
gio parapijos svetainėje^ 32 gat. ir Auburn ave. 

Šiame'susirinkime bus suorganizuotas komitetas iš lietuvių 
moterių sudaryti plačią kampaniją, ateinančiąja! 3-čiai Lais
vės Paskolai. Mums, kaipo lietuvėms, yra didelis išrokavimas 
prisidėt prie šio darbo, nes nuo Amerikos, kaipo užtarėjos ma
žesniųjų tautų ir kovotojos už demokratijos saugumą, laimėji
mo šioje karėje daug prigulės ir mūsų šalies likimas—laisvė ir 
neprigulmybė. 

Kadangi visos Amerikos moterys ims dalyvumą 3-čios Lais
vės Paskolos kampanijoje ir kiekviena tauta bus sudariusi iš 
savo moterių komitetus, mes, lietuvės, taippat turime prisidėt 
prie to darbo ir kaipo lietuvės ir kaipo šios šalies pilietės. Mes 
turime paduot savo ranką amerikonėms seserims. 

Todėl, lietuves, į darbą! Pagelbėdamos šiai šaliai, pagelbė-
sime podraug ir/musų Tėvynei. Meldžiame kuoskaitlingiausiai 
susirinkt visoms, nes, kaip matome, yra labai svarbus reikalas. 

LIETUVAITĖ. 



D R A U G A S 
^ Trečiadienis, kovo 27 d. 

• : <«- "*£&>- -O^ŠBf 

LIKTU VIV KATALIKŲ DIENRAŠTI s Į 
Eina kasdieną .sskyrua nedėldleniua. 
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Metams X5 99 
Pusei mėty f l . t l 

Perkant atskirais numeriais po ic. 
Prenumerata mokaal iš kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
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nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
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M(JSŲ CICILIKAI IR 
"KRAMOLA." 

Kuomet lietuviškų eicilikų 
vadovams priseina per savo 
laikraščius rašyti apie mūsų 
kunigus, arba kuomet v jiems 
ateina galvon lietuvius kata
likus pabjaurioti ir pačius ku
nigus išniekinti, žiūrėk, jie 
tuojaus ir prikiša kun. Lau
kaičio "kramolą." Apie mu
šu eicilikų "krainola" kun. 
Laukaitis kituomet buvo pra
sitaręs rusų durnoje po žino
mos 1905 metų mūsų eicilikų 
"revoliucijos" Lietuvoje. Ta
tai eicilikų vadovai tų žodi įsi
kando ir ligšiol neįstengia su 
juo pasimesti. 

Kaipgi! Juk 1905 metais 
mūsų cicilikai Lietuvoje buvo 
sukėlę "revoliuciją" prieš ca
rų, jie yra buvę tuomet " re -
voliucijonieriais. , , (Ji čia 
kun. Laukaitis ėmęs ir pasisa
kęs durnoje, kad Lietuvos ku
nigija pagelbėjnsi vyriausybei 
numalšinti ' rkramola," išgau-
dvti '"kramolninkus.'' 

Nepatinka cicilikams "kra-
molninkų" vardas, nesmagu 
jiems buvo, kuomet žmonės, 
gindamiesi nuo "kramolnin-
kų," šaukėsi pagelbon vyriau-
svbės. 

1905 metais Lietuvoje tie 
**revoliucionieriai" buvo la
bai plačiai pagarsėjo. Tai 
buvo paprastos gaujos vagių, 
plėšikų ir galvažudžių, ku
riems vadovavo ne vienas iš 
tų, katrie šiandie ir'Ameriko
je lietuviškiems cicilikams* va
dovauja. 

Jei tos eicilikų gaujos butų 
tikrai sukilusios ir veikusios 
prieš tuometinę vyriausybę, 
su tikslu iškovoti laisvę, pa
gerinti darbininkams būvį, 
kas but drįsęs prieš juos pa
kelti nors rankos pirštų arba 
jų pasielgimų smerkti* Nie
kas. Tuo labiau jie butų įgi
ję šalies gyventojų prielanku
mų ir parėmimų. Nes kam-
gi laisvė nėra brangintina:; 

Tečiau mūsų cicilikai, nau
dodamies abelnų suiručių pro
ga, užuot apsiginklavus prieš 
caro budelius valdininkus, su
sibūrė į atskirias gaujas ir 
danu kelti savo ypatingų, pa
prastų "revoliucijų" — vog
ti ir plėšti. Nuo tų gaujų tuo
met daugiausia turėjo nuken
tėti kunigai, valsčių kasos, 
monopoliai ir turtingesnieji 
ūkininkai. 

Cicilikai neilgai tepasi-
tlžiaugė su savo piktadary
bėmis. Nes veikiai sugrįžo 
biurokratų agentai i r tuos va-
gius-plėšikus išblaškė. * 

Ve todei.ir kun. . Laukaitis 
tarėjo pilnų teisę durnoje tar
ti lietuvių sveikos visuomenės 
pateisinimo žodį, kad kunigi
ja ir žmonės pagelbėjo vy
riausybei numalšinti "kramo-
la ," lietuviškų eicilikų "kra-
molų," bet toli gražu ne re
voliucijų, kuri cicilikams buvo 
svetima. 

Už tai dabar eicilikų'vadai 
putojasi, už tai jie kunigams 
kas antras žodis ir prikaišio
ja kun. Laukaičio "kramolų." 
Mat, jiems nebuvo progos 
Lietuvoje daugesniai visokių 
piktadarybių atlikti, nebuvo 
progos daugesniai arklių uo^ 
degomis pasipelnyti, paraz-
baininkauti, gi čia dar jiems, 
kaip didžiausiems niekšams su 
"kramola' i terla užvažiuo-
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jama! 
* • 
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Šiandie panašia "kramola" 
pasižvmi ir rusu socijalistai. 
A * 4- (I 

Kol socijalistai nėra įgavę jo
kios valdžios, jokios šalyj rei
kšmės, jie darbininkams pa
žada ir aukso kalnus, ir kokį 
tai " ro jų" , ir gražų pagyve
nimų, ir visas pasaulio gery
bes. Bet kuomet įgįja bent 
kokių šalyj reikšmę, tie visi 
jų darbininkams pažadejimaį 
pakeičiami ašaromis ir var
gais, jei jau ne pačiu kraujo 
praliejimu. 

Kas šiandie veikiasi rusuo
se socijalistams ten šeiminin
kaujant, sunku ir įsivaizdinti. 
Vieni plėšimai, tų pačių dar
bininkų galabiniinai, negirdė-
ta-neregėta betvarkė. Ar-gi 
tas nereiškia paprastos k4kra-
molos?' /Argi tam nuo so
sto prašalintas caras, kad jo 
sostari įsitūptų koks socijalis-
tas žydas, ir dar baisiau per
sekiotų gyventojus ir <Įarbi-
'niūkus f 

Taip tai yra su socijalistais 
teorijoje ir praktikoje. I r 
kas šiandie socijalistams pa
taikauja, kas išvien su jais 
dirba, reiškia, tasai pats sau 
ant kaklo kabina virvę. 

betgi kitaip į tai žiurėjo: jie 
norėjo uždrausti katalikams 
savo tikybinį jausmų apreikš-

s 

ti, nes tai, suprask, užgausiu 
jų laisvamaniškus jausmus. 
Patsai gyvenimas aiškiausiai 
parodė, kaip supranta sųžinės \ 

Suima neištikimuosius. 

(Žiūrėk " D r a u g o " 69 ir 71 
numeriuose). 

Katalikų Mmėjirnas. Maldos 
klausimas. 

New Yorko Seimas labai 
pakėlė ir sustiprino katalikų 
upų ir susipratimų. Tikin
tieji žmonės privertė netikin
čius pagerbti jų įsitikinimus 
ir jausmus. Tai buvo kova, 
už laisvę sąžinės, laisvę tikė-
jimo. Katalikai tų kovų lai
mėjo. 

Rodosi, mažas klausimas: ar 
katalikai turi teisę prieš Sei
mų ir po Seimo atkalbėti 
Viešpaties maldų "Tėve mū
sų," ar neturi tos teisės. At
kalbėti "Tėve mūsų" ima tik 
pusę minutės. Tečiau tuo 
klausimu ginčijosi per ištisas 
valandas Seimo rengiamoji 
komisija, tas klausimas pla
čiai buvo svarstomas abiejų 
Tarybų posėdžiuose, jisai vir-
pino širdis ir upų kėlė abiejo
se priešseiminėse konferenci
jose, pagaliau jisai buvo svar
biausiu momentu paties Sei
mo. "Tėve mūsų" klausi
mas virto simboliu kovos tarp 
krikščioniškos Lietuvos ir lie
tuviškos laisvamanijos. In-
domu, kad užpuolančioji pusė 
buvo laisvamaniai. Katali
kai gynėsi. Nebuvo klausi
mo apie tai,Jvad privertus lai
svamanius poteriauti, bet ėjo
si apie tai, kad privertus ka-
tlikus pasislėpti, užgniaužyti 
savo tikybinius jausmus ir 
reikalavimus. Katalikai ko
vojo už savo sąžinėj laisvę, už 
teisę viešai atiduoti ^arbe 
Dievui; tuo pačiu huku nei 
nemanė j kliudyti laisvama
niams garbinti kų jie nori ir 

ir... Seimų atidaryti be mal
dos. Taip ir atsitiko... di
džiam nusistebėjimui visų, ka
talikų seimininkų. 

Bet negi užčiaupsi lupas i r 
užgniauši jausmus susipra
tusiems katalikams. Antro
sios Seimo sesijos pradžioje 
viena delegatė iš Waterburio 
įneša, kad Seimas butų atida
rytas su malda. Prasideda 

w 

ekspliozija tikybinių ir^aisva-
maniškų jausmų. Salėje da
rosi vis karštyn. Seimo ve-
dejas nebesuvaldo įsikarščia
vusios minios, veltui stengia
si duoti klausimų nubalsuoti 
pačiam Seimui; prieš balsavi-

jnų protestuoją patys katali
kai seimininkai. 

Klausimas išsiriša gana o-
riginališkai. Kun. Augustai-
tis, ginčams besitęsiant, pata
ria atsistoti katalikams ir su
kalbėti "Tėve mūsų." Taip ir 
padaryta. Bet kol katalikai 

• 

meldėsi, kaikurie piktieji lai
svamaniai cypė, trypė, stau
gė, švilpė, bet.... tai buvo pa
skutinis šiame Seime laisva
manijos pasispardymas. Dar 
diskusijų laikų tautininkų de
mokratų srovė pasirodė netu
rinti vienybės šiame klausime. 
Adv. Bradchulis iš Chicagos 
kalba už malda, išreiškia nu-
sistebėjimų, kodėl toksai svar
bus suvažiavimas buvęs pra
dėtas be maldos (puiki pamo
ka bailesniesiems katalikams, 
taip lengvai kartais savo prin
cipų atsižadantiems). 

Gi paslcui, tautininkų vadai, 
matydami, kad jie užgavo o-
piauelųja tautos^ Tsty&ą, taf
tai neišeis sveikaton jų sro
vės — pradėjo traukties at-

KLABINKIME, 0 BUS 
ATIDARYTA. 

gal Vienas po kitam užrei-
kaip jie nori. Laisvamaniai s k i a S e i n m i ) k a d j i e 1 R l ) ) u v c 

ir nebusiu priešingi Augščiau-
sios Esybės garbinimui. Sei
mo pabaigoje vienas iš jų net 
įneša, kad pasimeldus už ka
rėje žuvusius brolius ir sese
ris. Kun, Petraičiui vado-

Jvaujant Seimas atkalba netik 

poterį. Salėje ramu, nei vie
nas laisvamanis neišdrįso per-
traukti ramumo. Užsibaigia 
Seimas vėlgi su malda. New 
Yorko Seimas sudarė svarbų 
precedentų. Nuo šiol nei vie
nas politiškas visuotinas Sei
mas, ar Lietuvos atstovu, par
lamentas neišdrįs pasiprie
šinti krikščionių maldai. Ja i 
vietų iškovojo susipratimas 
Amerikos lietuvių katalikų. 

laisvę ir kokiais tolerantais y- . ^ £££} j j ^ fa ^ 
ra laisvamaniai. Sąžinės 
laisvė pagal jų praktikos tai 
laisvė bedievijos spausti ir 
prievartą vartoti link tikin
čiųjų žmonių. 

Dar prieš Seimų rengimo 
komisijos nariai laisvamaniai 
užreiškė, kad jei katalikai kal
bėsią maldą, jie giedosią tuo 
pačiu laiku marseljėtę, kad 
pastatysią Šliupo paveikslą ir 
priversiu katalikus prieš jį 
nusilenkti, kad beisią iš Sei-

-

rao. 
Mūsų taryba utarninke, 12 

kovo, išklausiusi savo ingalio-
tinio (seiruo renginio komisi-

Kuomet vokiečiai pradėjo 
užpuolimą prieš talkininkus, 
Cliicagoje atsirado daugelis 
vokiečių šalininkų, katrie kuo
ne viešai ėmė džiaugties ir iš-
kraipinėti žinias iš karės lau
ko. 

Daugelis neištikimųjų šaliai 
svetimžemių pradėjo net liba-
cijas kelti iš to džiaugsmo kur 
pasislėpę. 

Prieš tokius vyriausybės a-
gentai pradėjo daryti medžio
klę ir daugelį jų jau suėmė. 

Tos medžioklės prieš inta-
riamas vietas atliekamos kaipjzikavo net sulaužyti discipli-
dienomis, taip naktimis. pnų, savo Tarybos nutarimų 

jos nario) pranešimo, nuta
rė: Seimą atidaryti su malda 
ir davė toje prasmėje savo in-
galiotiniui instrukcijas. Ta
ryba matė didelę princi-
pijalę svarbų šito klausimo, 
tad ir nutarė ginti tų pamati-

* 

nį laisvės principų, juo labiau, 
kad buvo tikra, jog laisvama
niai del maldos iš Seimo 
neis, nes negi norės be peilio 
pasipjauti visuomenės 'opini-
joje. Bet katalikų Tarybos 
ingaliotinio matyt galvota ki
toniškai. Jo ištįkrųjų prisi
bijota, kad Seimas del maldos 
neiširtų; tad del tariamojo 
Seimo pasisekimo, jisai suri-

* 

Per visą Seimų katalikai 
(jiems vadovavo krikščionys 
demokratai^ rodė didelę vie
nybę ir susipratimų. Jie aiš
kiai pajuto, kad kaip ir šiaip 
jau tautos gyvenime, taip ir 
šiame Seime jie sudaro tautos 
branduolį, ir kad nuo jų vie
nybės priguli pasisekimas 
Seimo ir tautos ateities. 

Katalikų delegatų upų kėlė 
ir gražus pasirodymas svieti-
škės- katalikų inteligentijos/ 
Jaunos pajėgos Pakšto, Kau
po, Karoso, Raekaus, Šimučio, 
Aleksandravičiaus ir daugelio 
kitų aiškiai parodė delega
tams, jog ne vieni kunigai 
stuvi už jų idealus, jog tautai 
nepritrūksta dorų tikinčių va
dovų ir svietiškių tarpe. 

r 

(Lus daugiau). 

Lietuvos laisvė yra dide
liame pavojuje, mes turime 
išnaudoti visokius galimus 
budus: ištraukimui Lietuvos 
neprigulmybės reikalų į pa
saulio valdiškas sferas. Kuo
mi daugiaus klabinsime, ir 
kelsime Lietuvių reikalavimus 
aikštėn, tuomi daugiau rasi
me užuojautos Amerikonų 
tarpe. Čionai, pav., paduodu 
vertimą laiško, kurs pats už 
save kalba. 

"Martin B. Madden, pi r-į 
mas distriktas •Illinois Valsti
jos Suvienytų Valstijų atsto
vų namai, Wasliington, D. C. 
Kovo 19 d. 1918 m. ' 

Ponas Vincas Rutkauskas, 
812 W. 33-eia gatvė, 

Chicago, Illinois. 

Mano brangus pone: — 
Priėmjau rezoliuciją išneš

tą 4 dieną kovo Cliicagos lie
tuvių, reikalaujančią, kuomet 
taikos tarybos bus apkalba
mos, kad Suvienytų Valstijų 
Kongresas paimtų apsvarsty-
man Lietuvos prašymų, ir kad 
principai paliečianti mažes
nes tautas, sulyg išsireiškimo 
Prezidento, turi apimti reika
lavimus Lietuvos. 

Malonėkie leisti man už
tikrinti Tamistą, kad padėsiu 
visus mano galėję pasistengi
mus jus reikalavimams, išrei
kštiems viešame susirinkime 
užgąjia padaryti, ir pranešu, 
kad aš sudėjau rezoliucijas 
atstovų namuose ir perdaviau 
užsienio reikalų komisijai ap
svarstymui, kuomet ateis lai-

ws.s. 
mRSAVTNGSSTAMPS 

ISSUEDBYTHE 
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GOVERNMENT 

žių chirurginių instrumentų, 
prisegamų prie diržų oficie-
riams. 

• 

Už vieną šimto dolierių ver
tės laisvės bondsą galima nu
pirkti vienam kareiviui visą 
uniformą, arba jį maitinti per 
8 * mėnesius, arba nupirkti 5 

. jin^pr^mdimuiJLoJuiL. Jdau-|&gntiiv11Si ^rJb^31į^iąjiair4JL_ąr 
simų, į kuriuos Tamista at
kreipi mano atydą. i 

Su didžia pagarba 
Martin B. Madden". 

Kongresmanas Martin B. 
Madden kelis kartus man ra
šė, labai simpatizuojąs Lietu
vių reikalavimams. — Kiti 
kongresmanai irgi prijaučia 
teisingiems Lietuvių reikala
vimams, nors ne taip nuošir
džiai, taigi mūsų pareiga yra 
prie kiekvienos progos klabin
ti į durįs Suvienytų Valsti
jų Valdžios, kuo tankiausia, 
kad Lietuvos klausimas visuo-

• 

met gyvu reikalavimu kaip 
Kongrese taip ir Užsienių, 
Reikalų Komisijoje butų. Mū
sų reikalavimai turi plaukti iš 
visų lietuviais apgyventų val
stijų, kad tokių rezoliucijų 
butų ne pluokštai, bet krūvos, 
tuomi parodysime savo reika
lų supratimą, kad žinome ko 
reikalaujame ir kokiu būdu 
parodome savo reikalavimus 
pasauliui. — 

Suvienytų Valstijų" Kon
gresas ir atstovas Komisijos 
neužmirš mus, kuomet tankiai 
jiems apie save priminsime. 

V. Rutkauskas. 

KĄ REIŠKIA LAISVĖS 
BONDSO NUPIRKIMAS. 

Čionai paduodamos skaitli
nės duos suprasti, kokią vy
riausybei reikšmę turi nepirk
tas laisvės bondsas, jei jį pa
naudoja karės departamentas. 

Už vieną 50 dolierinį bondsą 
galima nupirkti apkasinius 
peilius visai .pėstininkų kom
panijai, arba 23 granatas, ar
ba 14 šautuvų granatų, arba 
37 dėžes—chirurginių instru-

Kares Taupymo eliai 
Saugiausias Investmentas vi

sam pasaulyj. Gvarantuojamas per 
Suvienytu; Valstijų Valdžia. Užmo
ka 4 nuošimčius. 

* * •• i 

Parodyk savo patrijotizmą! Pirk Su
vienytų Valstijų Valdžios Karės Taupini-
mo Ženklelius. Kainuoja $4.14 kiekvieną 
mėnesį. Suvienytų Valstijų Valdžia mo
ka tau $5.00) už įdekvieną Kar^s Taupy
mo Ženklelį Sausio 1-mą 1923, 4 nuošim
tis! Taupyk! Gali pradėti pirkti po 25 ceff-
tus už viena. Padėk išlošti (šią karę! 
Pradėk taupinti šiandiena! 

Pirk nuo savo Laiškanešio arba Pačtos Stotij, 
Banke ar Krautuvėj. 

s 

\ 

ba 43 rankines granatas, arba 
25 svarus etero, arba 2iJ00 
chirurginių adatų. 

Už vieną šimto dolierią ir 
vieną 50 dol. vertės bondsus 
galima aprengti ir visakuora 
aprūpinti pėstininką kareivį 
tarnybai anapus vandenyno, 
arba jį maitinti ištisus metus. 

Už du šitntu dolierių vertės 
bondsą galima nupirkti arklį 
arba mulą raitarijai, artileri
jai arba kitokiai karės tarny
bai. 

Už tris šimtus dol. bondsą 
galima aprengti kareivį ir JĮ 
•maitinti ištisus metus Prancū
zijoje, arba nupirkti motorir 
dviratį kulkasvaidiių kompa
nijai. 

Už keturis šimtus dol. bond
są galima nupirkti Roentgeno 
spindulių prietaisą. 

Už 500- dol. bondsą galima 
įgyti dviračius visai kompa
nijai, prijungtai prie pėstinin
kų pulko stovyklos. 

_ Platinasi ligos. 
Sveikatingumo departamen

tui pranešta, kad Chicagoje 
kitas ligas viršija plaučių už
degimas, skarlatina ir difteri
tas. 

I Dr. G. M. GLASER f 
Praktikuoja 26 motai 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 32 t. 

Chicagro, 111. " 
SFECIJAM6TAS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFjSO VALANDOS: 
iki 9 rytoį nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir tnuo 8 iki 8:30 vak. Ne-
^^"ftifai&^ais ofisas uždarytas. 
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Rumatizmas 

Yra mano Oro Pranašas, 
š galic žinoti atmainc 
oro, kaip pradeda ^m^o. 

mentės ir kelius * ant 
gelti. Bet yra s c n a s <*»»*«« 
kuris visus skaudėjimus išvarinėja. 

Sloan's -Lommentas yra labai leng
vas vartoU, u< teikia nei trinti pats 
įsmenga ir sustabdo skaudėjimą. Ge-
resnis negu kokie plaistrai ar)>a \ » . 
kie kiti vaistai. Pamėginkite del san-
krekos, skaudėj nuo strėnų, neural
gijos, žaizdų. Gaunamos dideliuose ir 
mažiuos buteliuose, vaitinyeiose. 

Sloan's 
Liniment 

H/L L S PA/N^ 

Stocks ir Bonds Perkami Ir Pardao-
108 So. La Salle st., aidėta 1900 m, 
darni veikias darbas. Andrevn St Oo., 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muzikes mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groty ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorija, harmonija ir muzikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tat jaunose dienose. Tėvai 
nesijrailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite 
£idele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos rausų prieinamos. Del 
platesniu žinių ateikite ypatiškal arba rąžykite: 

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

, *' A n t trečiu LuM|Į • *• ^ 
mentų kareiviams, arba 10 de-! ^ ^ ^ į ^ ^ ^ ^ ^ 

l 



Trečiadienis, kovo 27 d. 
D R A U G A S ? 

K — s 

uviai 
K— 

DUQUESNE, PA. 

Iš vietos lietuviu veikimo. 

\ įetos Tautos fondo 95 
>kyrius kovo G d. buvo $xmm-
gęs prakalbas Camegįe kny
gyno svetainėje. P . Braziliš
kas paprašė pakalbėti gferti 
kun. J . Čepanonį ir kitu dar 
du kalbėtoju. 

Homesteado choras puikiai 
išlavintas. J i s gražiai pa-

m dainavo pirm prakalbu ir po 
prakalbų. 

Rinkta aukos Lietuvos 'lais
vės reikalams. Aukojo: 

Po $5.00: Ona Virginis ir 
Antanas Virginis. 

$2.00 Po v. Bražinskas. 
Po $1.00: Ed. Kundrotą:. 

Mar. Janėaiėiutė, J . V 
nys, A. Valinskis, P. (idLiis, 
P. Jankauskas, A. Umbra: B, 

Išvisi aeu smulkesnėmis au
komis surinkta $19.50. \ \\\-
dų buvo $8.05. Taigi gryno 
pelno liko $11.45. 

Šitas aukas P . Bražinskas 
pasiuntė T. Fondo izdau per 
sekret. K. Pakšte. 

Daug acių visiems aukoju
siems ir nepamiršt autiem s sa
vo brangios T r y n ė s gyvii rei
kalų. 

T. F. zkgr. g»m. 

gražų pavyzdį pasitaikius bi-
le progai. 

Steponas Bukaushis. 

IUNDIANA HARBOR, IND. 

MONANGAHELA, PA. 
Pavyzdingos krikštynų . 

Pas Vincentus Laugotus 
k«vo 19 d. Įvyko jų dukrelės 
krikštynų paminėjimas. Krik
štatėviai buvo Peliksas i^uu-
gotas ii Julija Kašdailytė. 
Dukrelei duota vardas Valen
tina. Beminint krikštynas 
ir besisvečiuojant prisiminta 
nukentėjusieji del karės lietu
viai. Tam tikslui parinki a 
aukų. Aukojo: 

$2.00 Steponas Bukauskis. 
$1.00 Peliksas Laugotas. 
Po 50e.: Vincentas La ligo

tas, Filipena [.augot ienė. A n-, 
tanas Butkus, 

Po 25c.: Julijona Butkienė, 
Jonas Laugalis, Jonas Samu
sis, Marė Butkeviėiutė, Julija 
Kašdailytė, Mykolas K isie-
lius. 

Viso $6.00. 
Šita auka pasiusta Tautos 

Fondo iždan per T. Fondo 
sekretorių K. Pakštą. 

Aėių gerb. aukautojams. 
TVgu ir kiti lietuviai seka tas 

Mūsų kolonijoje socijalistus 
galima suskaityti ant penkių 
pirštų. Bet kad jie rašo die-
ia iš dienos savo organe 

*'Naujienose'' korespondenci
jas, tai atrodo, kad čia jų/yra 
kuodaugiausiai ir, kad buk jie 
vieni veikia. Bet suvisu ne 
taip. Visos pažangiosios 
di augi jos nesusideda 4xx jais, 
l)et juos laiko kaipo necivili
zuotus ir .šmeižikus. Nesaky-
ėiau, jeigu soči jai istai savo 
korespondencijose rašytų tei
sybe apie savo veikimus. Bet 
jie šmeižia, kaip vietines drau
gijas, taip ir pavienes ypatas. 
Tai jų visas užsiėmimas. 

Vietinio L. »P. D. kliubo iš 
rinktieji delegatai į lietuvių 
visuotina seimų taip-gi visaip 
išvadinti Jeigu ir Šuo bėga 
gatve, bet tas šuo ne socija-
listo, tai ir tas jiems negerai; 
sako, kati negerai šuo bėgp, 
perdaug uodegą nuleidęs ar 
perdaug užrietęs. 

Bet kad socijalistai ka no 
padaro, o tas darbas kadi r 
bus peiktiniausias arba bjau
riausias, jų 
išgirtas, kaip, kad geriaus ir 
negalhaa. Per tai jie dau-

au&ia ir .-kleidžia neapykan
tą tarp vietinių lietuvių. 

Raseinių Magdė. 

Gajauskas, J . Zigielis, J . 
Jutfzeviėia, V. Juozeviėia, St. 
Lekavičius, F . Štehuliene, \\ 
Stebulis,'- P. Jogis, A. Stan-
kev i fe i j jK . Kiveris, L. lvar-
d u f c S ^ r i t i v e r i s . 

50a.'L^afe Sneider (žydas). 
Viso surinkta $51.60. 
Labai ačiū visiems aukoto-. 

• 

straipsnius nurodinėdamas vi 
sas smulkmenas to reikal 
Per ištisus metus pašvenčiau 
visą savo laiką susirašymui; 
žmonių ir paaiškinimui ypa-
tiškai visų dalykų. Tokio pa
tarnavimo labui Kreditorių 
teismo uždarytos bankos dar 
iki šian laikui nieks Ameriko
je nėra sukeikęs. Kreditoriai 

f ims, katrie ,;.pamiršo savo 
ėvynės ir katriems rupi jos 

likimas. 
, Aukų rinkėjai: 

€ K. Kievsas, f 
J . Yucis. 

• į&o»o A. 01ffiewskio turėjo to-

MICHIGAN CITY, IND. 

Iš lietuvių gyvenimo. 
—i t 

•Šis miestelis stovi ant M i-
chigan ežero kranto. Tarpe 
kitų gyventojų yra ir lietuvių 
apie penkiolika šeimynų. Gy
vena išsisklaidė vieni nuo ki-
tų. Žmonės ,yra prielankus 
ir visi geri katalikai. Nėra 
gyventojaus, kad neimtų lie
tuviško laikraščio. Daigiau
sia skaito dienrašti " Drau
gą." Žinoma, žmonės skai-
iydami dorus laikraščius, do
rai ir gyvena. 

Ramonas. 

PRANEŠIMAS, 
PONO A. 0LS2EWSKI0 

KREDITORIAMS:-

SUSIRINKIMAS KREDI
TORIŲ SUSIRAŠUSIŲ PA-

organe visuom ĖMIMUI MILDOS TEATRO 
ĮVY&S MILDOS SVETAI 
NĖJĘ, ANT 3 AUGŠTO, NE
DĖLIOJĘ, BALANDŽIO (AP 
RILIAUS) 21 DIENĄ, 1918. 
1 VAL. PO PIETŲ. 

Tairie susirinkimo dalyvaus 
visi susiiašė kreditoriai ir p. 

GALLITZIN, PA. 

kra būdu atdara kelia apsisau 
gojimui, ir vietos praradimo 
turto, sutvėrimui naudingiau
sių lietuviams ištaigu, iš ku
riu jiems patiems ir "visai tau
tai butų didžiausį naudų. Tie 
"kurie tą suprato ir supranta, 
tie prisirašė ir rašosi; taipgi 
kurie snaudžia, pasekmės to
kio pasielgimo atjaus vėliau. 
Jie tada supras visą teisybę, 
bet jau bus per vėlu. Tie kurie 
mano jog be mano patarnavi
mo jie geriau galės pelnyti, te
gul laukia. Man jų nereikia. . 

Šitas yra visiems duotus 
paskutinis perspėjimas. 

Su pagarba, 
J. J. HEftTMANOWICZ, 

Organizatorius. 

3133 EMĘRALD AVENUE. 
Chicago, Illinois. 

R S. Iki Balandžio^l die
nai, 1918 metų, kiekvienas 
Kreditorius gali 'ateiti ir pri
sirašyti prie tveriamu bendro
vių. Tiek kiek ikį tam laikui 
susirašys nuspręs kokį turtą 
už sudėtus Trust Certifikatus 
paimt. Organizavimo darbas 
bus užbaigtas. 

Amerikos Lietuv, 
Mokinama: angliškos Ii lietuvis* 

koa kalbų, aritmetikos, khygvedys-
tės, -stenografijos, tyt>ewriting, pirK-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Jsforljos, geografijos, politi-
kinėa ekonomijos, pllietystėa, dailia-
rašyfctės. 

Mokinimo "*a!ando«: nuo 8 ryto 
Iki 5 po pietų; -nk. nuo 7:30 Iki 9:80 
3106 So. HaLstcd st.. ClUca^o, IB. 1 

Vietos lietuviai tautiškoje 
šventėje (Šv. Kazimiero die
noje) sudėjo aukų Lietuvos 
reikalams, ypač kad sušelpi i 
nukentėjusius del karės. Xovs 
čia mažas skaitlius lietuvi u 

vena, teėiau kiekvierfas iš 
jų aukojo, kiek išsigalėdamas. 

Aukotoji] pavardės ir k"n k 
katras aukojo: 

Kazimieras Kievšas $10,00 

kreditoriai 
^.. ()lszewski<. Susirinkimas 
išrinks iš savo tarpo Komisi
ja išėmimui Charterio ir at~ ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 

J uoz. Vueis 
Juozas Yadelis 
Ad. Žvirblis | 
K a z. J. Yeteikis 
Steponas Zuras 
Lim.lv. Pinkeviėius 

5.00 
5.00 
hm 
3.00 
2L10 
2.00 

Po $1.00: J . Tamošiūnas, L. 
Sadauskas (lenkas), P. Sama
nas, J . Pinkeviėius, J . Zuras, 
K. Pakalnis, P. Zigielis, Iz. 

ėmimui iš TVusteė Mildos Te
atro. Nuo dienos to susirinki
mo mano ofisas bus Kredito
rių reikalams uždarytas. Tai
gi, iki-Balandžio 21 dienai yra 
paskutilįs laikas rašytis: 

Tikslas mano jau yra pil
nai atsiektas ir darbą noriu 
užbaigt. 

Visiems Kreditoriams nu
rodžiau pilnai dalyku stovi: 
nurodžiau pavoju koks jiems 
gresia laikant turtą pas trns-
tee ir laukiant lioitacijos, nu
rodžiau būda to pavojaus pra-
šalinimui ir suteikiau proga. 
kiekvienam iš to pasinaudoti. 

Išdestinėjimui to visa daly
ką padėjau milžiniškas pas
tangas. Atspauzdinau ir kiek
vienam Kreditoriui pasiun
čiau kelis eirkuliorius, kas 
man atsėjo keli šimtai dole
rių. Be to, patalpinau laikra
ščiuose brangiai apmokamus 

NUSIPIRK M O S T O : 
Tai BUSI GRAŽUS L Ją ffidir-

gult ištepk veidą moseia per ke
lis vakarus, o padarys veidą iym 
ir skaisčiu baltu. j^Toji mostLs 
išima" plėmus raudonus, juodus ar 
ba Šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. 

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

MIMI [DIENINE 
IR 

Marinė 
Jei neri greitai ir pasekmingai iiraokti Angli-

kalbeti, skaityti ir rašyti, tai lankyk motų 
mokyklą. Apart An?lų kalbcs, čia mokinama :-
lietuvių kalbos S.V.IsnrlJos Laišku RaSymo 
Lenkų • S.V.Vaidybog Friekybos Teisių 
Lotynų " S.V.Pilietybes Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 
.r GRAMHAR ir HIGH SCH0OL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiUkltiMtriA lietuviškai 

American Collegą Preparatory School 
3103 S. HALSTED ST . CHICAGO h_i_ 

KAUTAS 31M0S IR HALSTED GATVIŲ 
!SE 

#€a 

Mes turime d a u g i a i lie-
tuvių pardavėjų, negu ki-
fcos krautuvės Ohicagoje. 
• » • » — l ^ » < • » » » » » » » » • 

Pardavimas 
la i Ketvergo 
Patnyčios ir 

Subatos 

Klein Bros. bitelis Velykinis Išpardavimas 
• » . » » » » « « » • » » » & 

Žavejančios Pavasario Mados 
Vilnonio Poplino Siutai 

Nauji pavasai'iniai siutai, 
geros rųsies; gero vilnonio 
poplino ir Prancūziškos bo-
velnos — atsakantis "darbus 
ir šilkinis pamušas, aprėdy
tas su šilkinėm $1Q75 
juostelėm ' ^ 

Moterių ir mergaičių siutai 
padirbti iš geros Prancūziš
kos vilnos aprėdyti šilkinėm 
juostelėm; su dirže- $00-75 
liais ir be ^ 

Nepaprastai gražus pavasa
riniai siutai, geros rųšies 
tricotine padirbti, s ui y g 
naujas mados . . . . $37-50 
veste 

Velykinės Skrybėles' 

$5.00 
Labai puikus 
rinkimas mo
teriškų skry
bėlių. Lisere 
krybėlės aptai 
sytos su Geor-
gette C repe ir 
gražiausiais se 
zono dalykė
liais. 

Georgette Orepe Jekutes 

šilkinės šlcbės 
Paprasto ir ex-
tra didžio, pa
dirbtos s u 1 y g 
v.ėliausios ma
dos, bolereo ir 
kitų su *22*5° 
"tunies" 

Moterių gražiau 
kotai iš delphi 
ir Prancūziškos 
vilnos, su dirže
liais ir $ig."."> 
palaidi 

Velykoms Sijonai 
(iražus dryži ir lygus šilki
niai sijonai, taip pat ir vil
noniai, gražiai padir- $C 
bti J 

Gražiai apdabintos su karo
liukais ir išdirbtos gražiais 
aftais spalvose baltos, gels
va moterų didžio nuo 36 iki 
46, tiktai $5 

* 

Vyri) Velykiniai Siutai Velykiniai Parėdai 

Nieki;;* Chicagos Jus ne-
gausit tokių gerų siutų— 
mados yra vėliausios. Ma-
terijolas geras — geriau
sias perstatymas visų vė
liausiu pavasarinių madų. 
Šie siutai yra geriausių 
kriaučių dirbti. 

$20 $25 $35 
Vaikų Apredalai 

(Dovanos duodamos su kiekvie
nu pirkiniuRoller Skates, Base-
Vaikų geros Vilnos tamsiai mė-
ball siutą, f eit skrybėlę ir tt.) 
lyni siutai del dirmavohės. Visi 
yra dirbdinti įš gero materijolo. 
Styliai yra nauji. Didžiai $g.§0 
nuo 10 iki 18 metų . . . . 

Vyrų Claremont rųšies naujo ja
poniško crepe, dideliam pasirin
kime, spalvos šviesios ir vidu
tinės, su minkštai.? man-
kietais, specialiai $1.35 
pardavime 
Vyriį^Matta.wan šilkinr • 
marškiniai, , su • graži 
mank4tetSte, priešakis 
dirbtas iš soįsette mate
rijolo, verti $2.50 $2«25 
ir $3, dabar 
Vyrų Cluette šilkiniai 
maršTtįniai, aug-štos rū
šies materijolo, $1.65 

Motery Vsl. 
Moterų Madnųs Velyki
niai Čeverykai — Padir
bti iš geriausios rųšies pUkoS 
skuros, Havanah rudos skaros, 
baltos skuros, Ivory skuros tr 
rudos-j^jaučio skuros. 9 eolių il
gio buleliai, su šniūreli 

Louis skuros apeacas, gali-
' nur ulenkti kaip nori, pa
dirbti sulyg vėliausiu 
madų ir visokių didu-j 

mŲ, šiame* išpar
davime tiktai . . $6 

Phone Cicero 252 
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS 
4847 W. 14 8t., S a m p . 49 Av. 

CICERO, I L I J . 
Valandos: 9 A- M. iki 9 P. M. 
Apart nedėlios 
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IiE&TUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 824 National Life BIdg. B 
29 8o. LaSaUe SL. 

S Vakarais 1668 Milwauke« Ave. 
Central 6899 

Rasidor.ee Humbuld 97 
CHICAGO, ILK 
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Tel Drover 7048 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvtės 

Didelis skyrius visokios spalvos kaip tai 
pilki, rudi, ir smulkiai languoti siutai mažos 
saizos nuo 33 lig 3o pre 

$10.00 ir $15,00 
Lekeruoti vyriški čeverykai an t guzikų ir 

šniūrų Racine Wis. darbo, kol turėsim par-
siduos tik po / 

$2.98 
• . • 

THE STAR 
Iz. Naus iedas S a v . 

4605 So. Ashland Ave. 
\Xards 1077 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Ar nori gerą siutą gero darbo geri] vilnų ir pigiai, pirk skyrių, vįsokrų Siutų, kurie parsiduos pigiai, jei kalingas Siu 

pas. mus, o, ypatingai šiame išpardavime. Mes turim puikiųto meldžiame atsilankyti. ^ .r_ 
FIRANKOS • 

AFTAI 
60 colių pločio firankos viena ant Labai gražus aftai, 12 co-
lango, 2 % yardo ilerio. r A O iiu pločio, kol turėsim, 
dabar parsiduos tik po 59 G parsiduos tik po 

10* Kam. mokėti 25c. arba 27c. 
dą, pas mus ant &io išpar
davimo parsiduos tiktai 

staškelėmis, parsiduos tik 
tai po 

2 2 < 

NOSINĖS 

KEPURĖS 
Š L I P E R I A I J i L P U R Ė S M a ž ų mergaičių kepurės plušavos, 

Mažų vaikų šilkin s kepurės apdirb- apipuoštos su mėlinom ir ružavom j V y r i g k i giiperiai, geltoni QQC 
tos mėlynom ir ružavoms #)I)C Į stonškelėm, ^ v e ^ č ^ MjJJ' 7 Q ^ i r ^uod i« ^ ^ k 1 0 didumo, Q Q 

kol turėsim eis po 

Hoteriškos nosinės, kviet- n 1 A 
kuotos ir mžlinais ir ru- "1 
žavais išdirbiniais, tik po 2 

Č E V E R Y K A I 

.69 

Moteriški čeverykai, leker 
guzikų ir ant leisų, sku-
rlneis viršais ir drabuži
niais, tik po 

$ 2 

an t 
.15 

'$1.50 ir $1.75, dabar tik
tai 

j ČEVERYKAI 
{ Vyriški darbiniai čevery-
\ kai ant šniūrų daugiau, 

mažų saizu, parduosim po 
MILE END 

Siūlai del nėrimo Mile end 
nuo 5 numerio lig 70 špu-
liukė, dabar tiktai po 

$1 

7įC 

BALTA DROBĖ 
už yar-

C 
PO 

22 

ČEVERYKAI 
Jaunų mergaičių čeverykai lekeruoti, 
ant guzikų, saizas 2% lig $ 4 . 9 8 
6, vertė $3.00, parsiduos j 
tik po 

RUMPERIAI 
r 

Mažų vaikų rumperiai, 
nuo 2 lig 6, mėlįnom dru želėms, parsiduos pp 

SIŪLAI MARŠKINIAI 
<-STALKLOTES 

Kings siūlai, balti ir juo
di, nuo 40 lig bo n u m o . 
rio, parsiduos po 2' Vyriški šventadieniai mar 

škiniai su kvietkelm ir 
druožuoti, parsiduos po 59" 

• . -

Leisinės stąjklotes, gels
vos, gražus išdirbimas, 

S kaina tik 

: • n 

23 c 

59 c 

PLUNKSNOS 
Maišytos plunksnos', gera 
vertė, kol turėsini parsi
duos po 

ŠLEIKOS 
žleikos del pančekaičių del mažų vai
kų, ruzavos, mžlinos ir 
tamsios, gera guma, par
siduos po 

PLUNKSNOS 
Žąsinės ir antsinės plun
ksnos, kaina šio išparda
vimą tiktai po 

LEISAI 
Didelis skirius leisų 4 ir 5 colių plo-
>, visokio išdirbimo, kai 
na njumažinta, nes tik 

291 

7įC 

» 

3iC 

SIUTAI 
Vasariniai Siutai grinu vilnų gerai padariti 
reguliariška prekė $22.50 ir ?25.00 kol turė
sim parsiduos tik po 

$18.00 
Juosvi pilki ir rusvi siutai prekė stebuk

lingai numažinta vertės $25.00 ir $27.00 par
siduos po 

$20.00 

AFTAI 
Puikus 6 colių pločio aftai prfeažlai 
šiame mūsų išpardavime 
parsiduos tiktai po 

« 

• •» •« 

IZ. NAUSIEDAS 
917 W. 33rd Street 

Yards 2 7 0 S 

Gents Furnishing Glttiilng 
and Shoes 

• « 

tmm^mmųmmmmm 555 '•• m**m 

http://Lim.lv
http://Rasidor.ee
file:///Xards


D R A U G A S' Trečiadienis, kovo 27 d. 

UI 

U 

EXTRA • T E A T R A S - EXTRA 
Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Dramos Skyrius 

""" • - Stato scenoje antrą kartą publikai reikalaujant 

"DUTVILi-" 
U m Žemaitijos Mergelė 

5kių veiksmų 7nių atidengimų istorijos tragediją 

Nedėlioję, Balandžio-April 14, 1918 
S C H O O L H A L L S V E T . , 48th ir Honors gatves 

Pradžia 4 valandą po pietų ? 
Kurie tfiate "Butvile" scenoje pirmu kartu tierr-s nereik nieko sakvti jie ateik Mes norime 

atkreipti atyda tų, kurie neturėjo progos pamatyti to milžiniško ir gražus teatro. Atsilanko 
galės pamatyti kaip veidrodį savo tautos prakilnia ir garbingą praeitį. * Todėl kviečiame visus, 
ypač tuos kurie nematė "Rutvilės", nes tai gali būti paskutinė proga. Po teatrui pasilinksmi-

nimas. ĮŽANGA 35 c. 'ir augščiai. 
PASARGA: — Nepamirškite kad pradžia lygiai 4-tą valandą po pietį].. 

m 
: * • < • » • • m m< W • • mįį 

C H I C A G O J E 
m 

Trečiadienis, kovo 27 d. Šv. Jonas Damaskietis. 
Ketvirtadienis, kovo 28 d. &v. Jonas Kapistranas. 

TOWN OF LAKE. 

Raportas iš Seimo. 
Kovo 24, 8 vai. vakare, p. 

J . Elias svetainėje atsibuvo 
susirinkimas sutverti komite
tą del pardavinėjimo lietu
viams Liberty Bonds. Pirm 
pradėsiant tvarkymą komite
to, išklausyta raportas iš A. 
L. V. Seimo. Ts keįiii delega
tų, esančiu ant estrados, vie
nas perskaitė ilgoką raportą 
su neaiškiomis rezoliucijo-
misgj^as link rezoliucijų, nes-
varjm. Nes jos jau atspauz-
dintos laikraščiuose; bet dalv-

' e/ 

kas ve kame: užbaigdamas 
neva savo raportą pasakė, kad 

PRANEŠIMAS. 

VISOMS L. D. S. CHICAGOS 
KUOPOMS. 

Xietuvių Darbininkų Są
jungos Apskričio susirinki
mas atsibus 7 d. balandžio 
1918., vietoj 31 kovo, kaip vi
suomet, kadangi tą dieną pri
puola Velykos. 

M. L. Gurinskaitė, 
Apskričio Rast. 

CICERO, ILL. 

Kovo 10 d. Šv. Antano pa
rapijos svetainėje Tautos 
Fondo skyrius turėjo fėrus. 
Prie fėrų aukomis prisidėjo kunigai seime darę betvarke j c< , ]v. . . . ,. , r T , 

_. . „ -Saldžiausios Širdies V. J. dr-
—truksma. Zingenlu, ka zmo- . . , . . . T , . 

„.. . .„ * _ _ >,)a ir krautuvininkas Jonas Si-gelis mano šitaip issireiksda mas — meluodama.?., išsireiš
kimas užgauna nevien kuni
gu luomą, bet ir katalikišką 
visuomenę. Tas liudija, jog 
vietos gerb. klebonas del to 
turėjo salę apleisti. 

Kiek man teko sužinoti, 
minėtas delegatas buk atsto
vavęs Seime katalikišką drau
gija... 

Delegatų priedermė sutei
kti-aiškias iš seimo žinias. Iš 
kitų seime dalyvavusių ir iš 
laikraščių sužinome apie pui
kiausias seimo pasekmes, del 
kurių uoliai pasidarbuota ku
nigų ir rimtesniųjų tautinin
kų. Tai ko vertas šitokis išsi
reiškimas? Gėda jums? 

Svečias. 

TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių susirinkimas. 

. . šiandien, 27 kovo, 8 vai. 
vakare Davis Sq. parko sve
tainėje, L. vyčių 13 kp. turės 
susirinkimą, kuriame bus pra
nešta daug svarbių dalykų .ir 
dalykėlių, tik, gerbiamasai 
jaunime, nepamiršk ateiti 
susirinkiman. 

Kp. korespondentas. 

TOWN OF LAKE. 

Apdegė namas. 
26 kovo 3 vai. ryte apdegė 

J. Brazauskio namas po nu-
meriu 4551 So. Hermitage 
ave. 

Minėtame laike galinės sie
nos ėmė degti. Kol pribuvo 
ugniagesiai, gerokai namas 
apsvilo, už valandos kitos pa
sisekė ugniagesiams užlieti 
vandeniu liepsnas. Bet aplan-
kimas ugnelės gyvenančiom 
iš galo dviem šeimynom ne
mažai padarė nuost uolių, ypa
tingai G., nes jų daiktai nebu
vo asekuruoti. 

Gaila žmonių. Kaimynas. 

leikis. (ii darbu — Ona Nau-
siedaitė, M. Dambrauskas ir 
P. Čekanauskas. Pasidarbavo 
daug ir kiti. Visiems už .tai 
ariu, ypač gi gerb. * klebonui 
kun. Tf. Vaičiūnui už apsilan
kymą į fėrus ir prakalbą. 

Pelno nuo fėrų gal bus apie 
60 dol. 

Narys. 

Laikinas policijos viršinin
kas Alcock įsakė policmonan> 
daugiau domos atkreipti į 
pergreit važiuojančius auto
mobilius. 

REIKALINGAS 
Reikalingas bučeris. kurie 

norėtų gauti darbą atsišauki
te po numeriu 
3355 W. 38 St. Chicago, 111. 

GREITAI reikalingas jaunas gabus 
lietuvis už pardavėja rakandu krau-
tuvėje^ laikais bus pasiųstas pinigus 
iškalektavoti. Alga turės gera. At
sišaukite šiuo antrašu: 
UNION LIBERTY PTRNITURE CO. 
470.V9 So. Ashlaiul Ave., Chieago, III. 

PARSIDUODA 
Parsiduoda bučerne ir Gro-

serne pigiai. Biznis gerai iš
dirbtas tarpe lenkų. Savinin
kas eina kariuomenėn atsišau
kite 
3457 W. 38 Place Chicago. 

Parsiduoda iš priežasties pasau
kimo | kariuomenę. Parduodu bar
benu*'. Vieta gera ir randa nebran
gi. Atsišaukite tuojaus: 

JONAS KAMTNSKIS, 
1711 W. 46 St., Chicago, m . 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

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

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $85 siutai ir overkotal, nuo 
$7.50 Iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotu. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
ovorkotai vertės nuo $26 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Valkų 
siutai nuo $8.00 lkl $7.50. Va-
lisos ir Kuperai. 

ATDARA KASDIENĄ 
Kedoliomis ir vakarais. 

8. GORDON, 
1416 S. Halsted St., Chicago. TO. 

SUSTOK! 
Kas tenai? 

Draugas-su Helmar 
Duok -tuos Helmars 

- drauge. Ar negeri? 
i 

Rūšis Augsciausia 

Jt> 
Išdirbrjai Augščiausios /?»/-

^ttaHąufuo^^ Turkiškų ir Egypiišhų, 
• ijPlJL'Cigare tų visum Pasaulyj. 

TURKIŠKI CIGARETAI 
<2Jk k * -. *J*Ut&XXXXJlXJV*LAXJl 

M, P. 2ILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
• ; 
^! Gyvenimą vieta 
o5 8203 SO. HALSTED STREET 

TcL Drover 7170 

OFISAS: 
9350 So. Leavitt St. 

nodeilo-

S 
o 

Sergėkite savo Akis 
;.; 

v AL.: 4—8 vakare, 
•į mis 10—12 ryte. •* 
J TeL tana i 4046, Chicago, IU. įį, 

\?Trt?r£ttrsr?rr8?r8rs<r&tt'itt?G 

Dia yra Jūsų Proga! 
Gaoti normai darbą tr 

daugian pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trtmerlų, ranko
vių, kifienių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
Ir siuvėjų elektros mari
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai.! 

Specialiai kursai mer
ginoms rormų kirpime 
pritaikinime ir aiuvlrae 
— $15.06. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mlerą — bile 
Btailės arba dydžio, 13 
bile madų knygos. 

M A K T E K DESIGHIUO SCHOOL 
J. V. Kjucnfcka, Perdėttnte 

I t8 V. La Baile gatve. Kambarys 
410-417. Prieš City HalL 

Dr. A. R. Biamentha! 0 . D. 
Akių Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offlsd Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
4049 8. Ashland Ave. Kąmp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317. 

ALEX. MASALS 
Graborius. 

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
m a j a m by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui aųksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

AS turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darba atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

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

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

S-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą. 

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

i i i i i i i i i i imiii iHiii i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ir . 

PUS BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

ką grajisi l 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systemą kad ir nežinai 
nei vienos notos. Pus
balsio systemą yra alš 
ki ir lengva kad net 
yra dyvai, kaip muzi
kos kompozitoriai ne
sinaudojo jąja ank
ščiau. 

Privatiškos lekcijos 
ant smuikos mandoli-
no gitaros ir harmoni
ja. 
Naujagadyniška Kon

servatorija. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 Sou th Un ion A v e n u e 
aiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiii 

Uetuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigtaustal. tu 
rime HM v o Ka 
raboniis ir au 
roin<»lii!;us. 
Vali»ci dides
nė dali grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

» l 
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ERNEST VVEINER I 
5 DRY GOODS I 
| 1800 W. 47th Kampas VVoed Gatves S 
I Mes Duodame Dubeltim Štampas Ketverge ir Saktloje J 

. . Pilna Linija Vaikučiu Apredalų, Firankų, Blanke-
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. 

Telefonas: YARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU . 

VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKŲ LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, Hili . 

Telefonas: McKINLEY 676 4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S4»7 SO. WESTERIf BLVD. 

K a m p a s W. S B-tos gatvės. 

| Plunksnos 
1 Svaras 49c. 

Plunksnos i 
I 

49c. Svaras f 
| LIETUVIŠKA KRAUTUVE | 
i if i i i i i i i i i if i isii i i iĮii i i i i i i i i i i i i iuiiiti i i i i ifsii i i i i i i i if i i i i i i i if i ifi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if i i i i iT 

DB. JAJ. VIZGIRDAS 
UBTTjfcns GYDYTOJAS 

I R V C H I R U R G A S 
1M7 S o V B r o a d w a y 

ST. L a g i B , MO. 
Telefonas— BelfnBldney 401 

Kini och Ylctor 688 
Gyvenimo vieta: 

8237 PUIiASKI STREET 
Tel. Kinloch Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 iŠ ryto 
lkl 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėliomis 10 išryto iki 12 p i e t 

Home Blcnd vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda ta i>ačlą 
kavų po SOc, 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bank 
į sulyginę su 
! bent kokia, 
į 1-2 «v. 14c 

DAERY 
SVIESTAS 

WEST SEDE 
1171 Milwaukeea. 
2054 Milvfaukeea. 
1054 Mllwaukeea. 
IBIO W. Madison 
2880 W. Madison 

1844 W Chicago a. 
1886 BĮue I s landą 
2812 W. North a. 
1217 S. Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1818 W. 12th st. 

8102 W. 22nd «t. 
SOUTH SIDE 40f W 

i 
> T H *»* 

r>i'i»lon ' srv 
av. 

8082 Wentworth a \ J J f Liai«lB 
8427 S. Halsted st 3244 UrŽuSk: "st! 
4720 S. Ashland a. 8418 N. ^ i a _ _ 


