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SUOMIAI NORI KARALIAUS 
Kijevo paėmimas užginamas 
VOKIEČIAI LAKŪNAI BOMBARDAVO LONDONĄ 

N 

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ LONDONĄ. 

Vienuolika žmonių -
nužudyta. 

SUOMIJA NORINTI 
KARALIAUS. 

Sostan reikalaują kaizerio 
sūnaus. 

RUSAI ATSIĖMĖ 
YAMBURGĄ. 

Truo translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 8.—Suo
mijos vyriausyl>ė prašiusi 
vokiečiu kaizerio, kad šis 
savo penktąjį sūnų prince 
Oskare paskirtų Suomijos 
karalium, anot žinių iš 
Stoekholmo į Exchangc Tc-
legrapk Co. 

Bolševikai užgina Kijevo 
puolimą. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

t 

Londonas, kovo 8.—Rusų 
revoliucijonierių kariuomc-

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 8.—Pra
eitą naktį vokiečių lakūnai 
užpuolė Londoną, anot ofi-
cijalio pranešimo. Pagal po
licijos raportų' 11 žmonių 
nužudyta ir 46 sužeista. Be 
to dar spėjama, jog kokie 
šeši žmonių lavonai ar tik 
nebusią po sugriautų namų 
griuvėsiais. 

Londonas, kovo 8.—Sep-
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nė atsiėmė nuo vokiečių j tyni ar aštuoni vokiečių 
Yamburgą, gulintį už 68 lakstytuvai praeitą naktį 

GABENS MAISTĄ IŠ 
SIBERIJOS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Harbinas, vasario 28 (su
vėlinta). — Čionai konsu-
liaris korpusas, geležinkelio 
viršininkai ir* Kinijos mui-
tinvėios valekuinkai 
sutartį, sulig kurios bus lei
sta iš čia gabenti maisto, pro 
dūktus į Irkucką ir Vladi
vostoką ir iš Miandžurijos i 
Vladivostoką talkininkams. 

Tš Irkueko pranešama, 
jog bolševikai yra išleidę 
parėdvma sumobilizuoti vi-
sus darbininkus Siberijoje 
tarnauti karės fronte. Bur
žujai yra priverčiami ga
minti apsiginimo priemones 
arba prisidėti prie darbi
ninku mobilizavimo. 

mylių nuo Petrogrado. Tai 
ivvko kovo 5 dieną, anot 
oficijalio pranešimo iš Pet
rogrado į Exchange Tele-
graph Co. 

Ukrainos sostinė Kijevas 
randasi vis dar rusų-bolše-
vikii rankose ir to miesto 

a 

vokiečiai nėra paėmę, anot 
rusų pranešimo. Kijevo ki-
tuomet paskelbtas puolimas 
buvo neteisingas. 

VOKIEČIAI ŽUTJO 
BELGUS. 

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

Havre, kovo 8. — Pabė
gės iš Belgijos vienas žmo
gus belgų vyriausybei čio
nai pranešė,, kad pirm kelių 
dienų vokiečiai sušaudę pa
garsėjusį Antverpene oku
listą, Dr. De Nets. 

Neaptnrėta jokių žinių 
apie likimą belgų senato
riaus Colleaux, kurį vokie
čiai buvo pasmerkę miriop. 

3 MILIJARDAI DAU 
GIAU KARĖS REI 

KALAMS. 

Dabar Britanija bus išlei 
džiusi $34,210,000,000. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 9, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo j . — Že
mesnysis parlamento butas 
vienbalsiai paskyrė $3,000,-
m>0,000 daugiau karės rei
kalams. Su šita suma dabar 
Britanija karės vedimui 
bus išleidžiusi $34,210,000,-
000. 

AUSTRIJA REIKALAU 
JA PADIDINTI 

KREDITĄ. 

atliko užpuolimą ant Angli
jos. Vienas iš jų pasiekė 
Londoną ir pametė bombas 
šiaurvakarinėj ir pietvaka
rinėj miesto dalyse. 

Kitas lakūnas pametė 
bombas šaurinėj Londono 
dalyj, kur sunaikinta keli 
namai. 

PER 2 SAVAITI NEPRA 
RADO NEI VIENO 

LAIVO. 

True translation filed with the post-
master at ChicaffO, III., oa March 9, 

^•€918, as reąufred by the act of Oe* 
tober 6. 1917. 

Rymas, kovo 8.—Per dvi 
savaiti, pasibaigusia kovo 2 
dieną, Italija nei vieno sa
vo garlaivio neprarado nuo 
nardančių laivių arba minų. 
Vienas laivas buvo atakuo
jamas be pasekmių. 

Praeitą savaitę į Italijos 
uostus buvo atplaukę 334 
įvairių tautų garlaiviai. 
Tuo pačiu laikotarpiu iš
plaukė 285 laivai. 

NETURĖJO NUOSTOLIŲ 
JŪRĖSE. 

True translation filed with, the post-
master at Chicago, UI., on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Basei, Šveicarija, kovo 8. 
— Didelis džiaugsmas ir 
krikštavimas pakilo Austri
jos parlamento žemesnia
jam bute, kuomet pranešta 
apie prirengiamąją taikos 
sutartį su Pumunija. 

Pasibaigus entuzijazmni, 
finansų ministeris Dr. Wim-

Yra žinių, kad Ant verpė- j mer pakilo ir prabilo apie 
ne vokiečiai nugalabinę ir j padidinimą kredito karės 
Dr. Francois. j reikalams. 

UŽSIKIMŠ? KELTAI BĖ 
GANČIAIS RUSAIS. 

TIES YPRES NERI 
MAUJA. 

True translation filed with the post- : True translation filed with the post-
inaster at Chicago, 111.. on March 9, j master at Chicago, UI., on March 9, 
1918, as reąuired by th^ act of Oc- I 1918, as reąuired by the act of Cc-
tober 6. 1917. į tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 6 (su-j Londonas, kovo 8.—'Prio-
vėlinta). — Didžiuma vy- šininko artilerija praeitą 
riausybės įstaigų perkelta 
Mask vt m. Nižnio-N ovgoro-
do ir Kazaniaus geležinke
liai tiesiog užblokuoti. Gy
ventojai iš sostinės keliauja 
kas važiuoti rogėmis, kas I te, tarpe Meniu vieškelio ir 
pėsti, i Houtholst miško." 

naktį smarkiai veikė Ribe 
court apylinkėse ir Scarpe 
klonyj/ praneša karės ofi-

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 8.—Praei
tą savaitę nei vienas Pran
cūzijos garlaivis, turįs dau
giau 1,030 tonų intilpimo, 
nenuskandintas nardančio
mis laivėmis arba minomis. 

Keturi prekybiniai buvo 
atakuojami be jokių pasek
mių. 

Tštisią savaitę, pasibaigu
sią kovo 2 dieną, į Prancū
zijos, uostus buvo atplaukę 
865 prekybiniai garlaiviai. 
Tuo metu išplaukė 748. 

SEIMO DELEGATAMS 
* Chicagoa ir apylinkių 
seimo delegatams prane
šame, kad specijalis de
legatų traukinys išeis pa 
nedelyj, 11 d. kovo lygiai 
10 vai. ryto iš Ckicagos 
Grand Central stoties 
(kampas W. Harrison st. 
ir So. Wells st. (Seniau 
5-th Ave.) Baltimore & 
Obio linija. 

New Ybrke traukinys 
bus 12 d. kovo apie 4 vai. 
po pietų. 

Visi delegatai prašomi 
atsilankyti su pinigais 
nedėlios vakare 7 vai., 10 
d. kovo, į fiv. Jurgio pa 
rap. mokyklą ant 3 lubų. 
Tenai bus pardavinėjami 
geležinkelio tikietai. Ti 
kietas į abi pusi kartu su 
lova kaštuos 42 dol. 80c. 
Kas lovos nenorės, galės 
jos neimli. Tikietas be lo
vos į abi pusi kaštuos 38 
dpi. ir 30c. (Galės ir vie
nas žmogus nupirkti ti-
kietus visiems savo kolio 
nijos delegatams). 

Panedėlio ryte visi de
legatai turės būti gėle 
ležinkelio stotyje ne vė
liau, kaip 9:30 A. M. 

Tie, kurie Benorės grį
žti sykiu su visais kitais 
tuo pačiu traukiniu, bet 
rtorės užtrukti New *Yor-
ke ar kitur kur pakeliui, 
galės tai padaryti be jo
kio primokėjimo, bi tik 
grįžtų tuo pačiu keliu. 
Tikietas bus geras visam 
mėnesiui. 

Pageidaudama yra, kad 
turintieji laiko atvažiuo
tų į stotį išleisti delega
tus į kelionę. 

SEIMO KOMISIJA, 
3230 Aubura Ave. 

MIRĖ KARDINOLAS. 

VOKIETIJA PRIVERTĖ 
SUSITAIKINTI TRIS 

Š A U S . 

Tomis yra: Rusija, Rumu
nija ir (Suomija. u 

-

True translation filed with the post-
master at Chicago, TU., on March 9, 
1318, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 8.—Pen 
kių dienų laikotarpiu Vo
kietija privertė padaryt r 
taiką Rusiją, Rumuniją ir 
Suomiją. Suomija su Vo
kietija susitaikė, kad nuo 
vokiečiu gauti militarine 
pagelbą prieš savo šalies 
raudonuosius revoliucijo-
nierius, katrie yra paėmę 
pietinę Suomiją išilgai vSuo-
mijos užlajos. 

Su Suomija ir Estonija, 
kur vokiečiai padėjo savo 
leteną, ir Suomijos užlaja 
patenka vokiečių kontrolėn. 
Tokiuo būdu Rusija nete
kusi daugiau kaip 150 my
lių jūrių pakraščio aplink 
užlają. 

Vokiečiai leisią Rumuni
jos kai'aliui Ferdinandui ir 
tolesniai valdovauti Rumu
nijoje. Bet vokiečiai, Kaipo 
pergalėtojai, ant savo .au
kos užkrauja sunkias tai
kos sąlygas. 

V^kio|ija kontroliuosią^ 
[ti Rumunijos geležinkelius 
per 15 metų ir iš tos dalies 
trauksianti sau kviečius, ži
balą ir druską. Rumunija 
be tų visų sunkenybių dar 
neteksianti Dobrudžos ir 
Dunojaus kontrolės. 

"Draugo" ankietos pasekmės 
Į mūsų paduotus mėnuo atgal tris klausimus iki 8 d. kovo 

mėn. atėjo išviso 2,181 atsakymas. 
Pirmame klausime: AR REIKALAUJI LIETUVAI VI

SIŠKOS POLITIŠKOS LAISVĖS? — visi 2,181 balsai pa
duoti už visišką Lietuvos neprigulmybę. Nei vienas nebalsavo 
prieš ją. 

Antrame klausime: AR NORĖTUM, KAD LIETUVA SU
SIDĖTŲ Į NAUJĄ UNIJĄ .SU LENKIJA?—padavė išviso 
1986 žmonės; iš tų TIK VIENAS balsas buvo už uniją su len
kais, gi 1985 balsai buvo prieš tvėrimą naujų politiškų unijų 
su lenkais. 195 žmonės šiame klausime nebalsavo, daugelis iš
braukdami jį ir pažymėdami, kad to klausimo nei statyti ne
reikėjo. 

Gi trečiame klausime: KOKIOS VALDŽIOS FORMOS 
LIETUVOJE NORĖTUMEI: AR RESPUBLIKOS, AR KON-
STITUCIJINĖS MONARCHIJOS?—už respublikos formą 
balsavo tik 27; gi 150 susilaikė šiame klausime nuo balsavi
mo, daugelis motyvuodami tuo, kad dar peranksti esą #ą klau
simą rišti. 

Balsus suskaitė komisija iš 4 žmonių. Kitame numeryje 
platesniame straipsnyje nušviesime balsavimo pasekmes ir jo 
reikšmę. • 

Tariame nuoširdų ačiū visiems tiems, kurie nepatingėjo 
parašyti atsakymus \ ankietos klausimus ir nepasigailėjo lėšų 
juos atsiųsti. . «< DRAUGO'' REDAKCIJA. 

REZIGNAVO NAUJAS 
ISPANIJOS KABI

NETAS. 

MAŽI BRITANIJOS 
NUOSTOLIAI. 

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

Mbdridasr koVO"*.- šian
die rezignavo naujas Ispa
nijos ministerių kabinetas, 
kurį sutvėrė markizas de 
Allmcemas, kurs buvo ap
siėmęs but ir užsienių rei
kalų ministerių. 

• " " — < " ' • " • i - " 

S. V. FINANSINĖ TARY 
BA ITALIJOJE. 

Tas aiškinama mažu veiki 
mu dabartiniais laikais. 

Rymas, kovo 9.—Čia mi
rė kardinolas Serafini. 

ARMOTŲ GRIAUSMAI 
VERDUNO FRONTE. 

SMARKIAI MUŠAMASI 
MAKEDONIJOJE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6, 1917. 

Paryžius, kovo 8. — šian
die oficijaliam pranešime 
apie veikimą ^Makedonijoje 
sakoma: 

" Sunkiosios artilerijos 
kova tęsiasi ežerų Doiran ir 
Vardar apylinkėse, į šiau
rius nuo Lumnitza ir Černa sas. "Be to artilerijos veiki

mas padidėjo ir Ypres fron- klonyj. Mūsų užpuolamųjų 
būriai su savimi parsigabe
no bulgarų nelaisvių." 

True translation filed with the ppst-
master at Chicago, 111., on March 9. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 8. —- Ka
rės ofisas šiandie paskelbė, 
kad artilerijos mūšiai tęsia
si Verduno; fronte. Numuš
ta vokiečių lakstytuvai. 
Pranešime sakoma: 

"Artilerijos mušis buvo 
didžiai pasibaisėtinas ant 
dešniojo upės Meuse kran
to, šiauriuose nuo kalvos 
No. 344 (Verduno fronte), 
ir kai-kuriose vietose Woe-
vre. Nebuvo pėstininkų su
sirėmimo. 

"Kovo 6 d. mūsų lakūnai 
numušė keturis yokieeių 
lakstytuvus. Mūsų bombar
davimo skadronas pdmetė 
suvirs 13 tonų eksplioduo 
jancios medžiagos ant gele
žinkelio stočių ir municijos 
sandelių priešininko juosto-
je." 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 8. 1917. 

Londonas, kovo 8.—Pir
mąją kovo savaitę Britani
ja karės lauke turėjo ma
žus nuostolius kareiviuose, 
tiktai 3,343 — mažiausia sa
vaitėje per kelis praėjusius 
mėnesius. Oficijalis prane
šimas už savaitę, pasibaigu
sią šitą ketvirtadienį, taip 
skamba; 

Užmuštų arba mirusių 
nuo žaizdų: oficierių 63, ka
reivių 628. 

Sužeistų arba kur žuvu
sių: oficierių 179, kareiviu 
2,473. 

PAUUOSUOS FAR 
MERIUS. 

True translation filed with tho post-
ntasšter at Chicago, UI., on March 0, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Rymas, kovo 8. — Oscar 
T. (h*osby iš ^Vashingtono, 
talkininkų finansų reikalų 
tarybos pirmininkas, ir įu 

teisiamas už pavogimą bran#~ 
akmenų ir kitų brangenybių 
vertės $12,(HM) iš JSlackstone 
viešbučio krautuvės. 

Kuomet klerkas perskaitė 
prisiekusiųjų teisėjų nuspren
dimą, temėjas Kabath pakilo 
Tfpal<laii> 

— Nekaltas? Tai tokia yra 
jūsų ištarmė! 

Teisėjai tą klausimą patvir
tino. 

— Tas mane labai nustebi
no — pasakė teisėjas Sabath 
— kad dvylika sveikai ma-
stanėiu vyru, kokiais jus lai
kiau, galėjo išnešti tokią iš
tarmę. Nereikalauju daugiau 
jusii patarnavimo šitam tei>-
me. Ksate paliuosuoti. 

MHlrossoji yra kriminalis
tas ir jau kelis kartus jisai 
buvo nubaustas kalėjimu. Ji
sai atlikinėjo bausmes kalėji-

padėjėjas Paul D. Cravatl, ! m e S i n p : S i n ^ paskui kalėji-
atkeliavo Ryman studijfioi 
ekonominį stovį. 

TEISIAS SABATH SUBA 
RĖ PRISIEKUSIUS 

TEISĖJUS. 

Užvakar vakare teisėjo Sa
bath teisme prisiekusieji tei: 
sėjai paliuosavo nuo visokio* 
atsakomybės ir bausmės .la-
mesą McOrossen alias Carr-
loa, kurs buvo kaltinamas irlabelnai gerbiama. 

muose Bostone, Pliiladelplujoj 
ir kitur. Bylos metu penki liu
dininkai neatmainomai pa
tvirtino, kad Mofirosjen yra 
tas vagilius, kurs pavogė $12,-
(XX) vertės brangenybių iš ju-
bilierio krautuvės Blackstone 
viešbuty j. 

Medrossen bylos metu tvir
tino, kad jis baigęs universit 
tą ir paeimjs iš geros šeimy
nos, kuri esanti turtinga ir 

Reikalingi lauko darbams. 

True translation filed with tho post-
master at Chicago, 111., on, March 9, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 8.—Su 
karės departamento sutik-
me senatas pravedė bilių, 
kad nuo kareiviavimo pa
skirtam * laikotarpiui laukų 
darbymečiu butų paliuosuo
ti farmeriai ir kiti vyrai, 
būtinai reikalingi nemilita-
riniams darbams. 

RUOŠKIMĖS Į POLITIŠKA^! SEIMĄ NEW YORKAN 
l^ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas 

Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo 
reikalams apsvarstyti. 

Kviečiami visi lietuviai, be skirtumo luomą, lyties ir 
įsitikinimų. 

Galės siųsti delegatus parapijos, draugijosj kuopos, 
skyriai, kliubai — po 1 nuo 50 narių. Draugija, netu
rinti nei 25 narių negali siųsti delegato. Tada ji gali 
susidėti su kita draugija ar kuopa. Centralinės organi
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3. 

Seimas atsibus MADISON SQUAR!> OARDEN 
TEATRE, kampas 27 GAT VĖS ir MADISON AVE 
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LIKTI VIV KATAf IKŲ DIKICRASTIS 
Ei a* kasdieną tftrltyrus nadėldleaius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
• e t a m s ., 
*us«* m«*H I t . f i 

Perkant atskirais numeriais po * c 
Prenumerata mokaai U kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
na nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pllhcai sūriausia sių
sti išperkflnt krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
1 registruotą laišką. 
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REDAKCIJOS PASTABOS 
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BOS. j 
NAUJA NEDORYBĖ. 

3 d. kovo, kuomet visoje 
Chreagoje lietuviai darbi
ninkai šventė tautiškos die-
DOS iškilmes — mūsų soci-
jaKstai iš Chicagos ir apy
linkių laikė savo konferen
ciją, kur tarėsi, Isaip pa
kenkus visam darbui Lietu
vos paliuosavimo. 

P. Grigaičiui pasisekė vi
sus savo pasekėjus užvesti 
ant melo ii* veidmainystės 
kelio. J ie apsimetė di-
ižiausiais šalininkais Lie
tuvos laisvės, apšaukdami 
josios priešais visus tuos, 
kurie kovoja už tą laisvę. 
Si naudodamies tuo, kad 
Amerika kariauja su Vo
kietija — jie staigiai dabar 
tiršta baisiais anti-germa-
oais ir, vardan to neva 
priešvokiškumo, jie protes
tuoja prieš darbus vyskupo 
Karevičiaus, visų katalikų 
ir tautininku už Lietuvos 
paliudsavimą. 

J ie apsimeta kalbą vardu 
irisų lietuvių darbininkų. 

Tas visas savo bjaurias 
melagystes jie vakar 8 d. 
kovo vėl pagarsino Chica
gos amerikonų laikraščiuo-
ie. 

Štai prie ko priėjome, 
[šsiauginome driežus ant 
*avo krutinės. 

Kas juos išaugino l Mu-
m nesusipratimas, mūsų 
rienyBės stoka. Perilgai 
mūsų tamsuolėliai broliai 

įėjo jiems pinigus, rėmė 
jų spaudi), rašėsi į jų or
ganizacijas. Dabar jie pa 
rodė, ką gali. Kada tau-
!a ruošiasi tarti savo gyvy
bes ir laisvės žodį — savi 
Šgamos kelia galvą, kad 
ik tą žodį sulaikyti! 

Nutilkite, nedorėliai! 
Xe jums dabar kalbėti. 

Lįskite į savo urvus, jeigu 
)ijote šviesos ir laisves. 

NesimaiŠykite po kojų. 
Tauta eina! 
Minios darbininkų, darbi-

iinkiŠka Lietuva eina pa
reikalauti sau laisvės. Tik 
raujalė jūsų apjakintų ir 
raklaidintų darbininkėlių 
Aitiks dirbti dabar judošių 
rarbą. 

| jame, kad tie gandai turėjo 
pamatą, nes, kaip girdėjo
me iš tikrų šaltiniij, Jo Ma
lonybė Arkivys. Mundelei-
nas pereitą savaitę buvęs 
pasišaukęs kun. Ežerskį ir, 
patyręs visą teisybę, nu
baudęs jį, prašalindamas iš 
parapijos ir paskirdamas 
jam tūlą laiką bausmės — 
tur-but kokiame nors vie
nuolyne. Mums -neteko pa
tirti, kur ir kaip ilgam lai
kui kun. Ežerskis išvažia
vo; tik mes žinome, kad iš
važiavo liepiamas ir su ži
nia Arkivyskupo. 

# • 
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Kaip geriau: Su saliu- į 
nais, ar be ją? 
(Tąsa) 

VALSTIJŲ KALĖJIMŲ 
LIUDIJIMAI. 

VALGYK, GERK, LINKSMINKIS, JAUSKIS LAIMINGAS. 
OI KAS BUS RYTOJ? 

\ 

Nesenai p. Norkus, "V . 
|Liet. ' ' redaktorius, paskelbė 
i savo laikraštyje sumanymą 
apie naują Lietuvos Iždą. 
Sumanymas kėsinasi griau
ti mūsų visuomenės inkur-

;tas ir j a u puikiai gyvuojan
čias įstaigas. 

Mes, lietuviai katalikai, 
turima jau senai įsisteigę 
du fondu: 1913 metais, mes 
įsisteigėme Tautos Iždą — 
kėlimui tautos apšvietos, 
rėmimui mokyklų. Tuo
met niekas dar nemanė, 

Kun. Ežerskį mvlėjo ne k * d reikės netrukus visas 
tik jo parapijonai, bet ir vi- Įpastangas dėti šelpimui 
si, kurie jį pažinojo.- Yra Sietuvos, n u k e n t ė j o s 

!nuo karčB. Bet IT tuo ka-

X 

Laisvamaniai-liberalai kėsinasi ant 
mūsų įstaigų. 

tai žmogus geros širdies. 
Kaipo tokiam — ir Dievas, 
ir žmonės lengviau galės at
leisti jo paklydimus. 

Katalikai neturėtų per
daug nusiminti del to liūd
no atsitikimo. Nenuostabu, 
kad ne visi kunigai išlieka 
tvirti doroje, kaip plienas, 
kad vienas-kitas iš dauge^ 
lio nupuola doroje. Butų 
bloga, jeigu Bažnyčia tokių 
nupuolėlių nebaustų, jeigu 
jiems nebūtų duodama pro
ga atgailėti ir pasitaisyti. 
Šiame atsitikime matome, 
a?ių Dievui, kitką; ir dėlto 
bukime visi ramus. Kun. 
Ežerskis sugrįš ir vėl bus 
visų mylimas ir gerbiamas. 

KUN. EžERSKfO PBASI-
ŠALINIMAS. 

f * 
Prasišalinus kun. Ežers-

kiui — nesvietiškas džiaug
smas kilo mūsų socijalistų 
abaze. 

"Nauj ienų" telefonas jau 
kelintą dieną nesustodamas 
dirba, beieškodamas žinių 
apie kun. Ežerskį. Telefo
ną vo į klebonijas; išdrįso 
kreipties net į Arkivyskupo 
kanceleriją. I r įsivaizdin
kite sau * 'Naujienų' ' nelai
mę: taip jos rr nesužinojo, 
kur yra dabar kun. Ežers
kis. Tad ir paleido į daT-
bą savo nešvarią vaidentuv 
vę, tad ir pradėjo lieti pri
prastus phidittius; velnias, 
dūšią pagavęs, tur-but nesi
džiaugia taip, kaip džiau
giasi mūsų soeijalrstai del 
katalikų kunigo nupuolimo. 
"Nauj ienos" dar ilgai ieš
kos kun. Ežerskio, dar ilgai 
spėlios, kas bus su visokio
mis Marėmis. Jos dabar 
džiaugiasi, kaip tas vaikas 

2 d. kovo iš ryto kun. 
kntaknas Ežerskis, Cicero 
jetuvių parapijoje klebonas, 
>rasišalino iš savo vietos ir \ geležėlę radęs, 
švažiavo, kur jafn Arkivys-
tupo buvo paliepta. 

HtK> kurio laiko* Chieago-
ė ėmė" eiti gandari apie kun. 
Ežerskio nepadorius santi-

res laiku Tautos Iždas ne 
vieną tūkstantį tautos kui-
turos reikalams surinko. 

Ūžėjo karė. Mūsų vi
suomenė jau į antrą mėnesį 
'rrtto karės pradžios įsteigė' 
antrą fondą "Tautos Fon
dą" Lietuvos šelpimui ir 

'kovai už josios laisvę. Tau
tos Fondas buvo tikru Tau
tos geradariu ir jos laisvės 
pijonierium. Jisai buvo 
taippat geriausiu mūsų išei
vijos auklėtoju — kas link 

j supratimo ir pildymo krik
ščioniškų ir tautiškų prie
dermių. Antras šimtas 
tūkstančių renkamas, išdir
bta gerai visa darbo maši
na, išsilavinę veikėjai, žmo
nes infpratinti prie duosnu-
mo. Organizacija nuolat 
auga, plėtojasi. 

Bet štai ateina seimas. 
Visi "tie, kurie su pavydu 
ir neapykanta žiurėįo į gra
žų katalikų veikimą,, dabar 
nori panaudoti seimą tam, 
kad visą mūsų visuomenės 

darbą sugriauti, o išdirbtą 
katalikų dnosnumą panau
doti savo tikslams. Mūsų 
laisvamaniai liberalai eina 
prie to, kad panaikinti mū
sų Tautos IMą, 'esantį prie 
Katalikę Federacijos — i r 
kad užmigdyti Tautos Fon
dą, siūlydami į vietą abie
jų naują Lietuvos Iidą, ku
ris šelptų Lietuvą ir remtų 
mokyklas. Anot jų, tą iž
dą turėtų paimti vesti 4 so-
cijalistai, 4 tautiečiai lais
vamaniai ir 4 katalikai. 

Jie nekalba nieko apie 
vienijimą politiškų fondų. 
J ie neatsižada savo "Ne-
prigulmybės Fondo," ku
riam jau net ir įstatus pa
tašė. Mat, politikos reika-
ftis jie norėtų sau vieni pa
imti vesti. O tuo tarpu tik 
čia vienybė ir reikalingiau
sia, kad bendromis pajė
gomis Lietuvai laisvę iško
voti. 

Visa ko galime laukti. 
€iali atsirasti iiet ir su rv-

a 

mišku kaimeliu tautietis, 
užtaraująs tuos laisvama
nių pageidavimus, , Buki
me prie va ko prisiruošę. T 
visas tas laisvamanių užgai
das mes tik vieną atsaky
mą galime duoti. Je i no
rite išvien su mumis Lietu
vos šelpimui ir josios lais
vei dirbti, dėkitės prie mū
sų Tautos Fondo f durys 
jums atdaros. Jei nenori
te *— organizuokit ės patys. 
Mes ne tik nekliudysime, 
bet kuogeriausiai jums pa
linkėsime, kautos Fondo 
mes jau nebeapleisimc, taip 
-pat IT Tautos Iždo neišsi

žadėsime, nes ir* vienu ir 
kitu remiasi mūsų tautos 
ateitis. 

Katalikai ir liberalai su
važiuos į seimą visai skir
tingomis nuomonėmis del 
šelpimo reikalų sutvarky
mo. Užtat, kad išvengus 
bereikalingų nesutikimų, 
mes patariame šit ką: $ei-
mo programon pirmon vie
ton statyti tuos klausimus, 
kuriuose galės būti visų 
bendra mintis; tai rezoliuci
jos, paliečiančios mūsų at-
sinešimą link šios šalies 
valdžios ir link Lietuvos po
litiškos ateities. Taip^pat 
ir Lietuvos atstatymo rei
kalų. Gi bendros politiš
kos Tarybos reikalus ir šel
pimo reikalu^ - įsitikimo 
antron vietom 

Visos "sausosios" valsti
jos parodo savo pažangia-
vimą kalinių skaitliaus ma
žėjime. 

Negali būti stipresnio 
liudijimo, kad prasižengi
mus saliimai gamina, gi 
prohibicija tuos prasižengi
mus magina. 

Coloradoje. 

Valštiįos kalėjime kali
nių skaitlius taip žymiai 
sumažėjo pravedus ten pro
hibicija, kad vienas kalėji
mo sparnas su kameromis 
visiškai uždarytas. 

Kalėjimas randasi mies
te Canon City. Nebuvę 
laiko jis man aplankyti. Ta
tai ^parašiau laišką kalėji
mo viršininkui Thos. J . Ty-
nan. Štai ką jis laišku at
sakė : 

Mr. W. J . Johnson, 
Hotel La Salle, 

Chicago, UI. 
Brangus Tamsta! 
Tamstos laišką rašytą 

rugpjūčio 11 d. atradau su
grįžęs po kelių savaičių ne
buvimo mieste. 

Kad pasakyti, kokią inta
ką padarė prohibicija į pra
sižengimus šitoj valstijoj, 
•aš noriu jus painformuoti, 
kad padarė labai žymią in-

sime — tai gerai; nesusit&i-
« 

kyšime — tai išsiskirstysi-
me gražiai, bet seimo svar-

itaik'y-fįaką. Mūsų įstaiga (kalė
jimas) turėjo, 850 kalinių 
tuo metu, kuomet pradėjo 
veikti prohibicija, ty.-pirm 

biausias tikslas visviena 
jau IMS atsiektas, mūsų žo
dis Lietuvos laisves reikale 
bus tartas. 

Žinoma, seimas būtinai 
turės dar išrišti klausimą, 

vienerių metų, sausio 1 die
ną 1916 metų. Su valsti
jos gyventojų pasidaugini
mu kalinių skaitlius turėjo 
padidėti mažiausia Hgi 
1,00d žmonių^ I r taip bent 

gieji elementai. Saliunams 
gyvuojant tarp vietos kali
nių būdavo apie 70 nuošim
čių ne mūsų valstijos gy
ventojų. Kuomet Kansas 
valstijoj buvo pravesta 
prohibicija, blogieji elemen
tai iš ten persikraustė mū
sų . valstijon, Coloradon, 
tuomet buvusion šlapion. 
Gi dabar, pravedus prohi
bicija, tie svetimi elemen
tai kaip su ranka atimti. 
J ie išsikraustė į Wyoming 
ir New Mexico, kur yra ati
daryti saliunai ir kur jie 
gali drąsiai piktadariauti. 

Prohibicija Ooloradoj da
vė tokį pasisekimą, kad ši
toj valstijoj nekuomet ne
gali but jau daugiau grąži
nami saliimai. I r tie visi 
gyventojai, katrie kituo-
met stovėjo ir balsavo už 
saliunų palaikymą, šiandie 
atmainė savo nuomones ir 
stipriai stovi už valstijos 
"satLsumą." 

Jei Tamstai bulų reika
lingos dar kitokios informa
cijos apie prohibicijos išga
ningumą, aš mielai sutik
čiau patarnauti visa tuom, 
kaip tik išsigalėsiu. 

Su pagarba 
Thos. J . Tynan, 

kalėjimo viršininkas. 

IŠ CHICAGOS 
STATISTIKOS. 

v 

ISUįftingtmtas. 

kaip tas bendras politiškas įbuvo * * * » » manoma. Cet 
rezoliucijas bendrai ateity- i u ž u o t 1 » 0 0 0 š i a n d l e m e s ka~ 
je ir vykinus. , Prie bend- Uiime t i m m e t i k 6 3 0 k a h " 
ros Tarybos mes visviena n iu> l r P ū l i u o j a m e ir pa
turime prieiti. Seimo gal ū ž i a m e dukart tiek, Į dek 
pasirodys, kad tas anaiptol 
nėra per sunku. Tik rei
kia visiems būti teisingais. 
Tik jeigu pamatysime, kad 
kuriame klausime niekaip 
negalime susitarti — tai ir 
paliksime \ k o l - k a s tuos 
klausimus ant toliau. 

. • 

IŠ BLAIVININKŲ 
VEIKIMO. 

Nabagės. Truputį pasi
vėlino apsidžiaugti. Teisy
be išpildyta, klaidos atitai
somos, skriaudos taip-pat 
bus atitaisytos, o visiems* 

ritrs sn' ftrta mergmar. Spe- drrlrkarms — dofca panosėn. 

Chicagos Pilnųjų Blaivi
ninkų Apskritys laikė susirin
kimą 21 vasario Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Susirin
kimas buvo nelabai skaitlin
gas, bet gyvas. Daug buvo nu
tarimų apie Blaivybės Savai* 
tę, kuri prasidės 17 kovo š. m. 
17 kovo bus apvaikščiota: Sv. 
Mykolo x\rk. parapijoje, .18 
kovo bus Šv. Jurgio parapi
joj, 19 kovo, Šv. Kryžiaus pa-
rap., 20 kovo Šv. Antano pa-
rap., 21 kovo Apveizdos Die
vo parapijoj. Taipgi kviečia
me kitas kuopas, kurk** ne-
prišrantė' atstovų anksčiaua 
į minėtą susirinkimą, kad jos 
kuogreičrausiai kreiptųsi laiš
ku ar ypatišlbri į valdyba 

šiuo adresu: V. Balanda, 
3313 S. Halsted gatvė, Chica
go, UI. 

Ar juoktis, ar verkti? 

Vienoje apielinkėje šeimy
nai garnys atnešė dukrelę. 
Tuojaus jie paprašė Baltrų ir 
Oną į kūmus, kurie mielai su
tiko. Bet pirm sueisiant į 
šv. bažnyčiai, Baltrus Oną vte 
ragino a»t drąsos. Šiaip taip 
nuėjo pas kleboną. Vargoni
ninko gudraus butą. Pasivėli
nus klebonui jisai sumanė 
pašposuoti. Na ir vieton kū
dikio suvyniojo jiems katiną. 
Ir pasakė jiems, jog jau vis
kas užbaigta. Kūmai parke
liavo laimingai namon. Na
mie rado daug svečių, krunu* 
iškilmingai priėmė. Katinas 
vietoj ' k ud i k io surištas ra 
mhu gulėjo. Priėjo semi Btio-
žienė prie lopšiuko, pažvelgus 

į lopšį, kuriame gulėjo rainas 
katinas ir sako: gyvas tėvas. 
Priėjo sena Kivitienė ir pa
žvelgusį sako: gyva motina. 
Ir daug moterėlių nuo stalo 
atsitraukusių tarp savęs kal
bėjo. Ant galo prisiartino se
na Jalinienė; pažvelgusi ir 
sako: o jųs kvailės! kvailės! 
Ugi tai čia katinas! Kada iš
vyniojo visi išvydo rainą ka
tiną. Tada pakilo didelis ne
susipratimas tarp susirinku
sių. Vieni pradėjo bstrtis antri 
rėkti, o treti net ir muštis. 

Matydami tokius negražius 
pavyzdžius iš priežasties svai
galų, kaip ateis balandžio 2 
dieną visi išvieno sakykime 
šalin svaigalai! 

Lai- tarp mūsų gyvuoja 
JJ)roliš]«a meilė, blaivybė, ir 

dorybė. 
Viktoras. 

kalėj iman prisiunčiama. 
Ne tik šitie faktai liudi

ja apie išganingą prohibi
cijos veikimą. Tą patį liu
dija ir parokuoti kaliniai. 
Prohibicijos veikimo metu 
vos tik keli paroliuoti žmo
nos peržengė parolių ir iš-
naujo buvo sugrąžinti kalė
jimam Gi dabartiniais lai
kais jau nei vienas paro-
liuotas nesugrąžinamas. Gi 
saliunams veikiant visuo
met buvo sugrąžinama iš 
penkių vienas paroliuotų 
kalinių. 

Jei čia bus taip ir toliau, 
mes neabejojame, kad už 
poros metų musų įstaigoje 
rasis nedaugiau, kaip kokie 
400 kalinių. Kad tuo tar
pu saliunų gyvavimo metu 
butų reikėję sulaukti apie 
1,200 kalinių. 

Toks pat stovis yra sker
sai ir išilgai visą Colorado 
valstiją. Kai-kurie pavie
tų kalėjimai yra visai tušti, 
išėmus mažesniuosius žmo
nių nusižengimus, kurių 
juk niekur negalima išven
gti. 

Kita puiki prohibifijos 
pasekriiė šioj valstijoj tai 
ta, kad čia išnaikinta blo-

Kova prieš džiovą Chica
go j e yra 50 nuošimčių blai
vybės kova! Svaigalų pri
sidėjimas prie džiovos Chi-
cagoje yra kasdien keturi 
mirtingimiai. Plaučių už
degimo — trys dienoje. Šir
dies ligos — du dienoje. 

Svaigalai nužudo penkis 
vaikus (ligi 5 metų am
žiaus) Chicago j e kasdien. 

Nuo svaigalų Chicagoje 
kasdien miršta 35 žmonės, 
arba beveik 13,000 žmonių 
per metus. 

Per dešimtį metų Chica
gos saliunai nuvarė į ka
pus 110,000 žmonių! 

CICERO ''DRAUGO'' SKAI 
TYTOJAMST 

Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio "Draugo", 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

/Kas norėtų gauti "Drau
gą" mėnesiui ar net savaitei, 
teateina pas mane arba_ te-
prisiunčia savo adresą, o 
"Draugą" gaus tol, kol jis no
rės. 

J. MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave., Cicero, I1L 

••MM 

f ( DRAUGO" SKAITYTO-
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no
rėdamas savo adresą permai
nyti, turi būtinai prisiųsti ne
tik savo naują adresą bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domą į tai. 

•taBMHMl 

Stocks lr Booda Perkami to Pardoo-
108 So. La SaUe s i , a idė ta l f M m. 
domi Telkias darbas. Andrews JI Cb* 

http://It.fi
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NAUJIENA! — NAUJIENA! 
AUTOMATIŠKAS ŠAUTUVAS KIŠENINIAM PEILIJE. 

+^^^c •**-WEST PULLMAN, ILL. 

Tautos šventės apvaik-
apvaikčiojimas. 

Sekmadieny j , kovo 3 d., 
vietinis Tautos 'Fondo 64 
skyrius surengi" vakarėlį 
apvaikšriojimui Lietuvių 
Tautos Šventės šv. Kazi-

įero dienoj. 
Atidarė vakarėlį p. S. 

Aukštuolis, vakarėlio vedė
jas, ir pakvietė Soroką vie
tinio T. F. skyriaus pirmi
ninką, išaiškinimui to vaka
rėlio tikslo. 

Toliaus sekė draugijų at
stovų kalbos.. Kalbėjo se
kančių draugijų atstovai: 

Apr. Šv. Kryžiaus drau
gijos atstovas p. J. Stonkus 
gražiai nupiešė apie reika
lingumą ir naudą bendro 
katalikų veikimo. Taipgi 
įteikė Apr. Šv. Kryžiaus 
draugijos auką 18 dolerių. 

Nuo Šv. Juozapo draugi
jos atstovas p. Vainauskas 
įteikė tos draugijos auką 
23.00 dolerius. 

Toliaus kalbėjo Liet. Vy-
ėių 35 kuopos atstovas, p. 
J. Sorokas. Kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją ir L. Yy-
ėių veikimą, jų prakilnų 
idealą, pasišventimą tautai 
ir Bažnyčiai. Kuomet -de-
legatas pranešė susirinku
siems, kad Liet. Vyčiai ir 
vytės 35 kuopos suaukavo 
$70.00, pasigirdo garsus del
nų plojimas. Paskui sekė 
aukų rinkimas. 

Aukavo sekantieji: 
' A. Vainauskas $&Q0 

Z. Kiupelienė 1.00 
Y. Narbutienė 1.00 
A. Jueis 1.00 
V. Timin^kis 1.00 
F. šimutis 1.00 
A. Zubė 1.00 
N. Urbonas 1.00 
A. Kuisis 3.00 
A. Viniotas • 1.00 
K. Paldauskas 1.00 
B. Šimkus 1.00s 
J. Paleliunas 1.00 
B. Luškeviėienė 1.00 
J. Mečius 50 
M. Barbirš 50 
O. Raudonaitienė ~ 50 
Z. Zubienė .. 50 
Smulkių aukų $1.30 

pranešimo, jau mirė. Gi 
abudu galvažudžiu pabėgo 
ir dabar policija jų ieško. 

Vytis. 

BENTLEYVILLE, PA. 

Išviso $18.30 
Su viršminėtų draugijų 

aukomis išviso vvestpulma-
nieėiai suaukavo $129.30. 

Pinigus pasiuntė Tautos 
Fondo sekretoriui p. K. 
Pakštui, p. B. Vaišnoro va
rdu. J« S. 

Nors pas mus šioje kolo
nijoje yra apie šimtas lietu
vių šeimynų, be mažai gir
dėtis apie juos laikraščiuo
se. Vienok čionai lietuviai 
ir gi nesnaudžia. Jie su
rengė Lietuvių Dieną, ko
vo 4 d. Taipgi, jie siun
čia savo atstovus visuoti-
nan lietuvių politiškan šei
niau, Ne\v Yorke. Nuo S. 
LĘKA. 92 kp. išrinktas J. 
Ulickas, nuo L. V. 94 kp. 
J. Kižis, nuo parapijos ku
nigas J. Misius. Iš to ga
lima spręsti, kad vietiniai 
lietuviai, taipgi, rūpinasi-
savo tautos reikalais — jie 
dar neužmiršo" savo Tėvy
nės Lietuvos. 

Bet nevisi lietuviai rūpi
nasi mūsų tautos likimu. 
Yra ir tokių, kuriems lietu
vio vardas jau nebepridera 
nešioti. Štai draugija 
vardu Didžiojo i Lietuvos 
Kunigaikščio Keistučio yra 
bolševikų valdoma. Tos 
draugijos kai kurie nariai, 
taipgi, norėjo siųsti seiman 
savo delegatą, bet bolševi
kai paėmė viršų ant lietu-
vrų ir neleido siųsti delega
to. Gaila, kad toji draugi
ja nešioja mūsų garbingo 
kunigaikščio vardą. 

Čionai tvirčiausiai gyvuo
ja SLRKA. 92 kuopa. Ji 
yra skaitlingiausia nariais 
ir daugiausiai darbuojasi. 
Antrą vietą užima L. Vy
čių kuopa, kuri taipgi daug 
dorbuojasi del savo Tėvy
nės ir Lietuvos laisves išga
vimo. -

Kliubo Narys. 

Čia Jus matote nuostabų nauja patentuota peilį, apie kur) negir
dėjote nei matėte. Sis yra naujausias peilis ir tikras šautuvas. Kalibro 
22. Gali Šauti iš jo su smailiom kulkom ir su tuščiom. Šia peilis yra 
labai gražus, mažos formos, taip kad gali nešiotis kišoniujt\ kaip pa
prasta peili. Turi viena dideli asmenį, labai aštria padirbta -iš geriau
sio plieno. Patarnaus visuose reikaluose, taip pat gali vartoti kaipo 
skustuvą. Ašmenys yra atidaromos per spustelėjimą automatiško gu-
zikelio. Aparatas del pripildymo randasi storoj niekei plated ašmenyj. 
Mes gvarantuojame ji ant 20 metų. Mes pasiųsime Jums parašyta gva-
rancija kartų su peilių, šis nepaprastas peilis gali būti nnudojamas 
kaipo peilis, ir kaipo šautuvas. Nemanykite kad čia yra tik taip sau 
naujiena, čia yra tikras 22 caliber šautuvas. Jis yra taip paikintas, 
kad nežinodamas niekados nemanytum kad yra tik peilis. §is išradimas 
yra labai įdomus ir labai naudingas. 

Ką reiškia tau turėti .tokį peilį? šis peilis yra vartojamas netik 
kaipo peilis, bet kaipo šautuvas apslginimui prieš blogus žmonės. Ne
nuostabų kad mes parduodame jų šimtus kasdiena, užtat kad tie kurio 
nusiperka nesigaili, kadangi yra labai naudingas. Operuoti ši peilį yra 
taip lengva kad kiekvienas gali lengvai suprasti. Kaina šio nepaprasto 
išrasto peilio labai prieinama,' tiktai $4.95. Jųs negalite nupirkti šį 
peilį niekur kitur kaip tik pas mus. Nesiųskite pinigus iš kalno, tiktai 
prisiųskite savo pilna adresą, įdedant 20 centų krasos ženkleliais, o mes 
pasiųsime Jums ta peilį. Kuomet aplaikysite jį tuomet galėsi užmokėti 
$4.96. Kurie gyvena Chicagoje ir apielinkėse yra kviečiami atsilanky
ti ir pamatyti ta puikų nepaprasta peili. Rašyk šiandiena, nes gali 
išsibaigti. Tie kurie gyvena užrubežyje, turi siųsti pinigus iškalno. 

DEFENDER POCKET KNIFE CO., 
1757 West Superior Street Dept B—24 

CHICAGO, ILLINOIS. 

DAYTON, OHIO. 

k 

GARY, IND. 
< * 

Čia vienuose namuose 
ties Madison gatve gyveno 
trys lietuviai burdingieriai. 
Ilgas laikas jie visi nedir
bo, tik valkiojosi po saliu-
nus. Kuomet gerokai vi
sur apsiskolino, sugalvojo 
i s jų du pabėgti. Trečia
sis; gi apie tai pranešė vie
nam krautuvninkui žydui, 
pas kurį vienas anųdviejų 
buvo pasiėmęs siutų ant iš-
mokesėio. Žydas suspėjo 

**^~ savo skolininką suareštuoti. 
^Į Kitą suareštavo grosernin-

! kas. Todėl už tą įskundi
mą jie savo buvusiam sėb
rui suskaldė galvą ir tasai 
ligoninėje, anot policijos 

Kovo 3 dieną vietos kolo
nijos buvo sušauktas lietu
vių susirinkimas. Išrink
ta delegatas Amerikos lietu
vių viuotinan seiman Ne\v 
Yorke. Delegatu yra vie
tos lietuvių parapijos kle
bonas kun. M. Cibulskis. 

Susirinkime dalyvavo ir 
visi vietos tautininkai lais
vamaniai, kurių su mote
rimis pasirodė išviso 13 as
menų. Susirinkime jie va
rėsi, kad seiman patektų jų 
pusės kandidatas, p. P. D. 
Bet katalikai tam delegatui 
neprijautė, kadangi tauti-
'ninkai susirinkime tik tru-
kšmą kėlė. Mat, jiems no
rėjosi užšaukti visą parapi
j a 

Be to susirinkime nuken
tėjusiems del karės šelpti 
aukų surinkta apie 80 do
lerių. (Pilna sąskaita bus 
'prisiųsta paskiau). Iš tau
tininkų laisvamanių aukavo 
tik vienas asmuo 50c. Ki
tas aukas sudėjo vieni kata
likai, likas Dumys. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI, 

Jonas Bartuška, Vander-
grift, Pa. — Neteisybė. * Ši 
šalis tuo Tamstos klausimu 
yra padariusi sutartį tik su 
viena Anglija. 

Mes turime, daugiau 
lietuviškų pardavėjų 
negu kita krautuvė 
Chicagoj. Mūsų gene-
raliai pardavėjai: Joe 
Shemiot, No. 14 ir Ju-
lia Stankus No. 15. 

HALSTED. 20I>! ST'S >•»» 
CANALPORT A V E 

Išpardavimas 
Panedelyj tltar-
ninke ir Seredoj 

PAVASARIO MADŲ SAVAITE 
Parodysimo labai daug naujausių madų moterim s ir mergaitėms žemomis kaihomis. Su pagelba plie-

lankumo muSų kostumerių, mes galime gauti daug dr abužių, žemomis kainomis, šis bus geriausias paro-
dymas pavasarinių drabužių, kokius kada turėjome. 

Pavasarinis Siutas. 
Gražios pavasarinės mados, 
puikiauios franeuziškos serge 
ar poplino, su gra-. 
žiu pamušalu , 

$25 

Taffeta Dresės. 
Moterių ir mergaičių žiupo-
nai, geriausios rųšies taffeta 
su Georgette apvadais, labai 
puikios'. Didumas $ A # . Kfl 
36 iki 52, po * / / , W $22-

PAVASARINIAI KOTAI. 
.Gražių madų puikiausio tayoro, vilnos ir popli
no, Delbi audimo ir burrella, naujausios $1Q.75 
mados salius ir kitoki pagražinimai W 

BLUŽOS. 
į̂ _ Gražios pavasarinės, gero 

audimo Georgette ir kitų 
formų kalnieriais su apva
dais. Didumas 36 $ T QQ 
ikf"46, po 

SIJONAI. 
Parankus nauji pavasariniai, 
gero audimo ir taffeta, viso
kių formų ir apva- $ r QQ 
džiojimų, po 

Naujos Pavasarinės Skrybėles. 
Didelis pasirinkimas, labai puikių aptaisytų skry
bėlių, visokių formų ir išžkirų, aptaisytų su 
kvietkomis, paukščiukais ir plunksnomis, su pla-
ėiomis stangomis, visokių spalvų; $C.O0 
taipgi šiaudinės, po M 

Mirkome Du Vagonus 

Vollraths Emoliuotų Puodų 
I^abai puikus puodai iš Vollrath Co., Sheboygan, Wis., apie viena tre
čių dalį kainos vertės. Balti, mėlyni ir visai balti emaliuoti, puikiai 
sutaisyti, vidus plieninis. Pardavimas bus PANEDELYJ. 

12 col. emaliuo- 1Qo 
tu Oiėsai torielių' 

Pairinkimul visokių 
balt II 1 n «*•»*-( gQc 
nu p u o d ų . . . . . . . 

Visokio didumo bal
tos' ir mėlynos pa
jams lėkštės, I fV' 
spėrijaliai po. . 

4 kv. baltas ema
liuotas alui už- RQ<-
bonas, po 

• 
Didelis b a l t a s . R a 
liuotas puodas fiQr 

po 
No.40 didelis baltni-
-mėlynas plovimui 
tori e! k u bliu- AQC 
das, po 

3 kvortų emaliuo
tas košės puo- 1 Qc 
da, po 13' 
Pasirinkimui mėly
ni ir balti ema- 1 Qc 
liuoti puodai po 
6 kvortų baltai -mė
lyni emaliuoti kati
lėliai su emaliuo
tais uždą n- QQC 

galais 

Panedelyj 
Tiktai 

Amber skalbimo muilas spe- 4.3/,c 
cijaliai šiame išpardavime 

Baltas prausimosi muilas, 2 Q ^ 
specijaliai 3 šmotai 

Vyrų geri pavasariniai marškiniai 
Ferguson ir McKinney darbo, £QC 
kiekvienas po 

Moterių gražus gorsetų apvalkalai 
ir naktiniai marškiniai, via*- AOC 
kio didumo, pasirinkime. . . . 
Moterių gražus sijonai, tamsaus 
ir balto perkelio, visokio dj- ĄĄC 
dūmo 36—44 
Baltytas audimas, 36 ool. pločio, 
minkštas ir geras, speeija- I R C 
liai jardas - . , . 
Vyrų bovelninės pančiakos, juodos 
specijaliai šiame pardavime 1 CJC 
už porų 
Moterių union marškiniai, apve
džioti, ilgi ir trumpi 88e ir RRC 
98e., specijaliai už siutų . . . . 

v^S^^^^s-s. > o a 5 ^ ^ ^ ^ ^ . 

I P-le E. G. MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood S t . 
Duoda lekcijas skambinimo 

M planu pagal sutarti . 
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DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS, 

3259 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterų 
ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; S iki 9. Nedėliomis. 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. 

Telį Prospcct 4866—7905. '& 

I Dr. J. M. BLUM f 
Uetuvis-Rusas Gydytojas ir 

Chirurgas. 
Specijalistas. akušerijos, mo

terų ir vaikų, chroniškų, ner
viškų ir veneriškų ligų. 

5058 SO. ASHTiAND AVE., 
Kamp. 51 gat. 

CHICAGO. 
VALANDOS; 10—12 ryto 1— 
—3 po pietų ir 6—8 vakare. 

Nedėlioms, 10—^12 ryto. 

1 

E 3CC 
DIENINE 

IR 
Vakarinė MOKYKLA 

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti AngH 
»xai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-
Lietuvių kalbos S.V.Isorf Jos LaiSkųRaSymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Pnekybos Teisių 

jLotynų " S. V.Pilietybes Gramatikos 
tAritmelikos . Geografijos Retorikos, ir tt 
Tjlr GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyy 

nančius tolias mokiname per laiškas. V ir* 
aiškinama lietuviškai 

American Gollege Preparatory School 
3103 S. HALSTED ST. CHICAGO I I I , 

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 
aSEHBE 

I Saugumas ir Atsakomybe I 
I i 
E S 

•*• Yra tai pamatas ant kurio šitas bankas bū
davo j a savo biznį. Po užžiura 11 direkto
rių kurie yra visiems žinomi, kaipo savinin
kai didelių dirbtuvių Centraliniam Distrikte. 

I Taipogi su kapitalu Ir perviršiu $300,600,00 | 
i kas yra bondsu saugumo ir po aštria priežiūra E 
s Valstijos Valdžios š i tas bankas suteikia abso- = 

l iūtišką saugumą Jūsų pinigams. 

1 PRADEKITE TAUPYTI PINIGUS ŠĘDIENĄ. | 

| Bankas moka 3 nuošimti už padėtos pinigus 
I Abelnai atl ieka visokius bankinius reikalus. 

! Banko Tortas M $3,000,000.00 

i CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT BANK S 
| (A S T A T E B A N K > | 
| 1112 West 35th St . , netoli Morgan gat Chicago | 
E Bankas atdaras kasdieną iki 4 (K) pietį i | 
E SUBATOMIS VAKARAIS įuo 6 iki 9 lalialią | 
| J. S. CZAIKAUSKAS, Lietuvių Skyriuje | 
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiili 

i fe:^ 

SVARBUS PRANEŠIMAS 1$ BRIGHTON PARK! 
Šiuomi pranefiu visiem tautiečiam, 
kad aš užsiimu su pagrabais, veseli-
jomis, krikštynomis ir t t Užlaikau 
pirmos klesos automobilius. "Taipgi 
užlaikau ir ezpresa. Atlieku darbą 
geriausiai ir pigiausiai. 

A. GRIGALIŪNAS 
4434 S. Fairfield Av., TEL. HcKINLEY 5948 Chicago 
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IŠ CHIGAGOS. • 
(Brodgeportas). 

t 
Lietuvių Di«n<* apvaikšdioji-
n a s ir Laisvės Savaitei pra-

, Nedėlioj, kovo 3 d., Šv. 
Jurgio par. salcge pilna buvo 
susirinkusių lietuviu — tėvy
nainių apvaikačiot Tautos 
Šventę. Vakarą atidarė ir ve
dė «gerb. a<Jv. V. Rautkaus-
kas, gražiai paaiškinęs tiksle 
ir prasmę vakarėlio. Vakarą 
pradėjo " Kanklių r choras 
giedant Amerikos ir Lie
tuvos himnus, pritariant gra
žiai orkestrai p. B. Ežerskio. 

Po to sekė trumpos pra-, 
kalbėlės draugijų atstovų, ku
rie inteiki aukas nuo javo 
draugijų. 

Ponas J. Ramanauskas, 
narys Kanklių choro, labai 
gražiai sudainavo porą daine
lių; po to sekė kalba gerb. 
kun. F. Kemėšio, "Draugo' 
redaktoriaus. Kun. Kemėšis, 
kaip visuomet, kalbėjo pui
kiai ir intikrinančiai, savo gi
liai patrijotiškoje, nuoširdžio 
je kalboje ne vieno atšalusio 
lietuvio dvasią sužadino, į 
širdį pataikė. Po kalbai or
kestrą sugrojo porą šmotelių 
gražios klasiškos muzikos, ku
rios malonu buvo klausyt. Se
kė kalba mūsų gerb. kun. H. 
Vaičiūno, kuris gražiai aiški
no apie reikalingumą tautom;? 
laisvės. Vakarėlis užbaigta^ 
Kanklių choro Lietuvos him
nu. Po to sekė rinkliava au
kų nuo esančių svetainėje, ir 
nors Bridgeportas giliai nu
liūdęs Iš priežasties iškėlimo 
iš mūsų parapijos mūsų my
limų, v^Javų k u n i g e tfe *Tįu-
čiuno ir I. Albnvičiaus, bet 
kaip paprastai savo duosau-
mu Šv. Jurgio parap. parapi-
jonai sumušė kitų kolonijų re
kordus. Štai atskaita iš surin
ktų aukų, kurių skaitlius pa
siekė $502.00. 

Mot. S$*gos 1 kp. p^r atst. 
©v. Onos dr-ja per p. A. 
p. A. Gilienę 5%00 
Nausėdienę 5*00 
L. D. S. 29 kp. per — J . 
Žaką ^ 5.0rf 
Visų Šventų dr-ja per — 
p. J. Lesčauskį 5.00 
L. Vyčių 16 kp. per — p. 
P. Baltutį. , 5,0'J 
KanklrV choras per — p. 
B. Jakaitį 
Šv. Jurgio par. moksleivių 
kuopa per p. Stulpiną 3.30 

4.00 

•Viso nuo draugijų $146.20 
Tai garbė toms prakil

nioms draugijoms, kurios tau
tos reikalus laiko pirmoje vie
toje. 

Kaip visuomet mūsų para
pijos mylimi kunigai savo au
komis praveda kelią duostiu-
mui, štai ir šį sykį jų aukos: 
Kun. H. Vaičiūnas $11.00 
Kun. I. Albavičią . . . . 11.00 
Kun. F. Kemėšis . . . . . . 11.00 

Laiškais buvo kviesti mū
sų biznieriai ir profesijonalai. 
iš 80 pakviestųjų -su aukomis 
pasirodė tik sekantieji, (daug 
pašauktų — mažai išrinktų...) 
Štai Bridgeporto biznierių au
kos: 
Žinomas fotografas p. V. 
J. Stankūnas 10.00 
Krautuvininkas Iz> Nau-

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.03 
2.00 
1.00 
1.00 

. . . . . 

Pirmą sykį perskaičius pi
nigus, pasirodo kad kiek trūk
sta iki 500 dol. Kun. F. Ke
mėšis su tikrai patrijotišku 
entuzijazmu pasiryžo "nepa
siduoti," bet dabaigt pusę tū
kstančio dol., ir kaip bema
tant, perėjus jam per svetai
nę ir dapildyta tą suma, 
net su kaupu! Štai kas tą pu
sę tūkstančio sudėjo: 

Šv., Kazimiero dr-ja per 
atstovą p. Sereiki . . . . $25.00 

Gyvojo Rožančiaus drja 
per kun. I. Albavičią 15.00 
Šv. Petronėlės dr-ja per 
p. Klimienę 12.50 
Labdariu 5-ta kp. per at
stovą p. P. Mažeiką 11.40 
Blaivininkų 27 kp. per 
J. Tumasonį 10.00 
Vaikų dr-ja Aniolo Sargo, 
per p-lę Leščauskaitę 10.00 
Dr-ja Rožancavos (pašei -
pinė) per p. Andrulienę 10.00 
Dr-ja Šv. Jono per kun. 
I. Albavičią _ 10.00 
Drja Mergaičių Nekalto 
Prasid. Šv. M. P. per 
M. L. Gurinskaitę 10.00 

sėda 
Kraut. p. Jablonskis 
Bizn. Pet. Pakalnis 

Jonas Žilvytis 
Graborius P. Mažeika 
Biznierius P. Kileviče 

J. Urba 
Muzikantas B. Ežerskis 

Gi iš profesijonalų, pasi
rodo, kad Bridgeporte besiran 
dą tik vienas ( f ) , juo yra 
mūsų tėvynainis — veikėjas, 

La*<rv. Rutkauskas, kurs paklo
jo $5.00, iš viso nuo biznierių 
ir profesijonalų $45.00 (butu 
lyg mažoka — bet ačių ir už 
tą). Gi kaip visuomet, darbi
ninkai pasirodė su savo gra
žiu duosnumu ir meile Lietu
vos, štai jų aukos: 
V. Bartuševiče $5.00 
A. Andrušiunas 5.00 

v 

I. Anužis 5.00 
B. Jarmuškvtė 5.00 
J. Šimokas 5.00 
J. Vaitkus 4.00 
Ona Petkienė 3.00 
B. Paulauskaitė . . . '. . . 3.00 
K. Varkaiis 3.00 

Po $2.00 aukojo sekanti: 
J. Pauža, A. Jucius, J. Bruk-
nis, J. Vaičys, K. Tvarkunas, 
D. Pašinskas, J. Mielinis, S. 
Pužauskas, E. Urbaičiutė, D. 
Adomaičintė, O. Ščukienė, J. 
Vabolas, O. Karbauskienė, EI 
Gedgaudaitė, O. Kvedaraitė, 
V. Snažkis, A. Pamendaitė, 
Al. Budreckis, M. Urbienė, P. 
Slundaras J. Žakas, A. Ado
maitis, A. Berženas, K. Val-
kalis, F. Sliundaras, J. Gu-
rinskas, A. Steponaviče, Ja
kaitis. 

Po $1.00 aukojo: — P. Šu-
kiutė, M. Pukiutė, Visockis, 
J. Alejunas, P. Karaliūnas, J. 
Alšauskas, J. Pužinskienė, L. 
Galinskienė, P. Strodomskis, 
J. Astrauskas, J. Jonutis, A. 
Ražaitis* P. Kerys, J. Kerienė, 

—» 

B. Sokenis, M. Budvičitttė, M. 
Gedvilas, P. Antanavice, R. 
Ealsaitė, P. Preitikaitė, Svar
biame, B. tarvidieriė, Dailaitė, 
M. Adomavičiūtė, Z. Gečaitė, 
M. Overlingaitė, Samoškienė, 
P. Ciugienė, Z. Gaižauskas, 
R. Galkiutė, D. Šleinis, O. Pet
kevičiūtė, A. Leknaviče, P. 
Kūlis, O.. Bernotavičienė, O. 
Karpavičienė, A. Bliunas, F*. 
Vaišvilaitė, J. Ramoška, E. 
Gedgaudienė, N. Kasinskas, A 
Kulbis, A. Banis, A. Mažei
kaitė, J. Starkutis, K. Misevi-
če, J. Adomaitė, K. Jonikis, 
A. Kilkis, V. Snarskie, A. No-
monis, K. Jasius, M. Kraučitt-
nas, V. Vaitkus, M. Zujus, P. 
Baltutis> O. Balsaitė, J. Serei-
kis, (dvi nesuskaitomos pa
vardės po $1.00 t. y. $2.00), 
P. Vazala*, J. Jogilas, F. Ki-
bartas, P. Mockaitis, P. Stro-
domskienė, Jakševičienė, O. 
Balsaitė, M. Balsaitė, Šaulys, 
J. Š i m o n į J. Valterienė, M. 
Brazauskas* O. Dauguvienė, 
P. Gedvilienė, B. Ramoškykė, 
P. Žiobra, K. Aleliunas^ M. 
Ašmonaitė H. Jovaišaitė, F. 
Stumbrys, Z. Ziukus, B. Li
sauskas, R. Balinaitė, K. Mic-
keiiunas, J. Butkunas, M. Bu-
jauskaitė, P. Degimas, J. An
drušiunas, J. Miksa,/ P. 
Puzenas, J. Pauža, P. 
Jurgelionis, P. Likienė, 
J. Preikšą, P. Tolusis, M. Ma-
zeliauskienė, J. Maluseviče, 
M. Kofcanaitė, V. Eringis, J. 
J. Juknius, J. Urba, J. Ga-
ruckas, S. Remaa, O. Sirbaitė, 
O. Sasnauskienė, M» Gedvilai-
tė, T. Maceviče, Iz. Puplaus-
kis, J. Andrušiunas, Jieva Xe-
caitė, Ona Čestakanauskaitė, 
Jovaišas, A. Valančmnaitė, K. 
Jotkus, J. Eringis, J. Ežers
kis, ArBledisT 

Smulkesnių aukų surinkta 
$69.80 

Sudėjus viską į krūvą ir 
susidarė $502.00 

Visiems atlikusiems savo 
priedermę, t. y. aukavusiems 
naudai Lietuvos, mūsų tautos 
Šventėje, širdingas ačių! :f 

r 
i's Milžiniška 
Našta, 

SALIUNO PRODUKTAI: 
Girtybė, Nedorybė, 
Nestre-ptamds, J^rasikaltimaB, 
Skurdas, Beprotyste, , 
Persiskyrimas, Išsigimimas 

IŠBALSU0K1TE KARČIAMAS BALANDŽIO 2 
V ALDŽIA duoda leidimą, kad karčiamų klausimas btrfu 

išrištas, jeigu peticija pasirašiusiųjų registruotą balsuo
tojų siektu 25% ant balsavimo dienos. V 

• 
Sulyg pranešimo paskutinio balsavimo, reikalavo tiktai 

106,427 balsuotojai. 
Dry Chicago Federacija yra priduota į Election Com-

missioners sausio'31, 1918, peticija buvo parašyta per 150,-
018 registruotų baltuotojų—didžiausia peticija ką kuomet 
buvo parašyta Suvienytų Valstijų istorijoj. 

Glint C. Houston, Redaktorius Denver Labor-Bulletin 
sako: ''Panaikinimas saliunų buvo naudinga darbininkui. 
Biznio stovis daug pagerėjo. Pinigai, kurie buvo vartoja
mi pirkti svaigalus, dabar nuperka maistą, drabužius ir ku-

V 

j 

rą del namų. Tie kurie saliunuose neteko darbų, susirado 
švarias ir geras vietas. Krautuvės, kambariai ir namai tapo 
atiduoti ant daugiau biznių, ncgU 400 karčiamų, kurios pir
miau buvo Denvere. Gyventojai /Denvere dabar mąsto ir 
nesupranta, kodėl jie taip ilgai galėjo kentėti su saiiunais 
ir su visais jų negerumai." 

Arkivyskupas Ireland sako: "Didžiusia priežastis pra
sikaltimų yra girtybė,, didžiausia priežastis skurdo yra gir
tybė. Kuomet aš girdžiu, kad šeimyna yra nelaimėj ir pa
klausęs kas per prisžastifc—girtybė. Jeigu einu j kartuvių 
vietą, paklausus priežasties, atsakymas girtybė. Tuomet 
aš paklausiu savęs kodėl žmonės nenustoja gerti, kadangi 
per girtybe yra tiek daug nelaimių t' 

Registruokis, Kovo 12 Savo Precinkte Balsavimo Vietoj 
Padėk išlošti šį mūšį, padaryk savo dalį. Rašyk, tel efonuok arba atsilankyk ypatiškai. 112 W. LaSalle Bt. 

TELEFONAS: FRANKLIN 3514. 
9 
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Amerikos Lietuv. Mokykla 
. Mokinama: angliškos Ir lietuvis-

koe kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tes, stenografijos, typewrtting, pirk-
lybos teisių, 8uv. VaJst istorijos, 
abeinos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailla-
rasyseėe. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
lkl S po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halstcd St., Chicago, IU. 
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PAIN -EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didėt}. 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS*' ir žodis 
„LOXOL," o taipgi mu"sų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLERrS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 

^ pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių) 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus. jf*t, 

F. A D . R I C H T E R St C O . 
74-SO Washington Street, New Verk 

' j į m I IITI 
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Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen-| 
tų, teoriją, Jaarpionija ir muaikos Istorija. 

Geriausias laikas mokintis muslkos, tai jaunose dienose. Tėvai I 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnį, turesltej 

' didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos m'usų prieinamos. Del] 
platesnių žinių ateikite ypatiškai arba rašykite: 

* » •••- . * 

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

* 
* Ant tr«clu Lubų 
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PEARL QUEEN 
K 0 N C E R T I N 0 S 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
Jija koncertiną, ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augfito arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
1540 W. 47tb St , Chicago, 111. 

Rirep5fRWo^5siotrj^«K« 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT I»AW <g 
• .-i 

105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5698 

Gyv.: 811^ South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 289S 

• i 

PUSBALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

ką grajisi i 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systemą. kad ir nežinai 
nei vienos notos. Pus
balsio systemą yra aiš 
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. 
Naujagadynlška Kon

servatorija. 
Frank Bagdžiunas, 

Direktorius 
3343 South Union Avenue 

$ & 

DIDŽIAUSIA 
Hlli • 

KRAUTUVE 
P 

LIETUVIŠKA 

CHICAGOJb 

' * • * * * 

tmaikome laikroH 
- džius ir laikrodėlius, 

auksinius žieaus. šliubl 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonu* 
eu lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti ir ne-* J 
mokantis visokius Šo-

-felus, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas fer taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis
ko-žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND A VE.. CHICAGO, ILL 

TKLEPHO^E DROVER 780t . . 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius ui Sc. štampą 

ATSTA 0 BENDROVE 
Kviečia prisidėti prie jos su serais, vieno šėro kaina — 10 dol., vienai ypatai parduodama 

5 šėrai ir dautriai ^ w 

•t•"r , i ' . " ' • ' / " ia i . • i m ' — — 
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rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile-koks bankas Amerikoje ir negu 
skelbiama yra laikraščiuose rublių kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo 
adresu: 

LITHUAN1AN DEVELOPMENT CORPORATION , 
3 2 0 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
I.'-IĮT • ' " " - t y 
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ŠV. KAZIMIERO ŠVEITĖ 
x VIENUOLYNE. 

Šiemet Šv. Kazimiero 
Šventė bnvo viennolvne šven-
čiatma ypač iškilmingai. 

Dešimta valandą šv. Mi
šias giedojo kun. F. Kudirka; 
jam asistavo kun. N. Pakal
nis ir kun. J . Paškauska.:. 
Prie ceremonijų tvarkos buvo 

- kun. I. Aloavieius. Po sumos 
kun. P. Lapelis pasakė gražu, 
pritaikinti) iškilmei, pamok
slą. 

Iškilmėje dalyvavo ir dau
giau svečiu kunigu: kun. M. 
Krušas, kun. F. B. Serafinas, 
kun. J . Klioris. 

Po sumos, prie gražiu ir 
sugraudinančių apeigų kun. 
A. Staniukynas suteikė devy
nioms kandidatėms Naujukių 
abitus ir trys Naujukės tapo 
priimtos j pilnas seseris, pa
darydamos trejopus įžadus: 
neturto, skaistybės ir paklus 

- numo. 
Naujukėmis tapo: P-lė Ona 

Janulevičiutė, iš Philadelphia, 
Pa., gavo vardą: Sesuo Marija 
Regina; p-lė Marijona Ma
tulevičiūtė, ik Scranton, Pa., 
tur vardą Sesuo Marija Liuci
na; p-lė Marijona Miekiutė, iš 
Chicago, 111., tur vardą Ses. 
M. Alioyza; p-lė Ona Matulai-
ciutė, iš New Yorko, tur var
dą Ses. M. Eleonora; p-lė Ale
ksandra Bereckaitė, iš Chica
go, 111., tur vardą Ses. M. Al
berta; p-lė Marijona Venckiu-
tė, iš Chicago, 111., tur vardą 
Ses. M. Bernarda; p-lė Elena 
Žiliūtė, iš Chicago, 111., turj 

• ^ a r c T r S e s / i r VrrgtTrfcT p-lč 
Marijona Šeporaiėiutė iš 
AVilkes Barre, Pa., tur vardą 
Ses. M. Augustina; p-lė Ona 
Dailydėnaitė, iš Cambridtfe, 
Mass., tur vardą Ses. M. Bar
bora. 

Profesiją padarė ir tapo 
pilnomis Seserimis: Sesuo M. 
Leonora, Sesuo M. Bernardi
na ir. Sesuo M. Darata. 

Naujoms darbininkėms ti
kėjimo ir tautos dirvoje — ge
riausių linkėjimų! 

Aukos Šv. Kazimiero Vienuo 
lynui. 

Iš Chicago, EI. 
Visų Šventųjų parapija, 

kolekta bažnyčioje 
Kun. P. Lapelis 

yra vienas iš prakilniausių 
darbų katalikų visuomenėje. 

Tatai mes netenkame musi| 
gerbiamojo veikėjo ir rėmėjo 
šelpimo reikaluose. Tegu Au-
gščiausias padeda jam jo taip 
prakilniems žingsniams ir te
nai, kur jis yra siiiiičmmas. 
Mes tikimės, kad mūsų buvęs 
gerb. klebonas mųe neužmirš 
ir kitur būdamas, savo pata
rimais ir gražiais sumanvmais 
mussvisuomet rems. 

Lai gyvuoja gerb. kun. 
M. Krušas ilgiausius metus! Jo 
veikimas mūsų tarpe ilgai pa
siliks mūsų atmintyje. 

A. Beslis, 
Kp. rast. 

AUŠROS VARTŲ PARAP. 

Visi lietuviai, katriems ru
pi Lietuvos laisvė, ypač jos 
neprigulmybė; turi ateiti ren-
giaman vakaran ir prisidėti 
savo auka prie to prakilnaus 
darbo. Koresp. 

. i I I » • • i " ' 

l52&fm&K KAD U R I SKILVI. 
Gaunamas visose vaistinydtose. 

Po kiekvienam valgriui lmkifte, vieną 
o pamatysime, fcsd tariau jausitės 
Pradekite Šiandieną! 

ferefonit: ffėOTTLST BTTf 
Dr. A, K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIOAS 
•4*7 SO. WE8TKRJI BLVI>. 

Kampas W. 35-toc gatvės. 

* • MHMl 

DR. I . DRANfiELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halstejd St., 
Mione Dro vor 5082 

i 

CHICAGO 
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PLESILK 
4ADE5 

$28 
25.00 

Kukaus 

Viso $306.33 
Iš Cicero, 111. 
kaitė Kazimiera $7.0) 
Iš Aurora, IU. 

Kumslitis Antanas 

Iš 
Kolekta 
Kun. V 

> 

15.00 

Mt. Carmel, Pa. 
bažnyčioje $111.21 

. Dargis 100.00 

Viso $211.21 
Kun. A. Staniukynas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

\ 

Labdarių Sąjungos 4 kuo
pa kovo 4 diena turėjo mėne
sinį susirinkime, kuria apsi
lankė ir gerb. klebonas kun. 
M. Krušas. Jis pranešė kuopos 
nariams, kad sulig dvasiškos 
vyresnybės parėdymo aplei
džiąs Dievo Apveizdos para
piją, persikeldamas kitur kle
bonauti. Atsisveikindamas 
velijo kuopai ir tolesniai su 
pasišventimu darbuoties, nes 
šelpimas našlaičių ir našlių 

Ned., 2 vai. po pietų, pa-
rap. svet. įvyko Tautos Fondtf 
7 skyriaus susirinkimas. Ma
lonu pažymėti, kad T. F. 7 
skyrius po kelių mėnesių 
snūduriavimo vėl imasi »už 
darbo, ypaė sugrįžus jo rašti
ninkui. Seni nariai užsimoka 
savo užvilktus mokesčius, tai
pgi tikimasi ir naujų pritrauk 
ti. 

Mėnesinių mokesčių tą 
dieną įplaukė 20 dol. 

Išrinkta 7 kolektoriai, ku
rie pasiskirstė parapiją gal 
vėmis. Aplankys jie kas mė
nuo visus Lietuvos šelpėjus. 

Nutarta suteikti p. A. Po
ciui mandatą/ idant galėtų 
atstovauti Tautos Fondo 7 
skyrių Lietuvių seime New 
Yorke. ' 

Panedėlyj, 4 kovo, 7 vai. 
vak., T. F. 7 skyrius, susidė
jęs su L. Vyčių 24 kp., suren 
gė) apvaikščiojimą, Hv. Kaži 
miero šventės paminėjimui. 
Susirinkimas atidaryta Lietu
vos himnu akompanuojant p. 
Pociui. P-ia Pocienė sudaina
vo dainą "Šv. Kazimierai, 
mūsų globėjau"—xV. Pociaus. 

Toliaus sekė kalbos gerb. 
kun. I. Albavičiaus ir Loyo-
los universiteto studento J. 
Poškos. ^ 

Ypač p. Poškai kalbant ne
iškentė ir socijalistai ir kai-
kurie iš jų, pamiršę manda
gumą, kad kalbant reikia pa- Ii 
siprašyti balso, ėmė garsiai 
šaukti, kam, girdi, kalbėtojas 
čia šaukia prie vienybės, o eis 
liepia šalinties nuo socijalis-
tų. (Jerb. kalbėtojas trumpai 
paaiškino, kodėl vienybė su 
socijalistais katalikams yra 
negalima. 

Po kalbos buvo renkamos 
aukos. Surinkta^75.42. 

Paskiaus išnešta rezoliuci
ja su reikalavimais Lietuva? 
laisvės. Po karštų diskusijų 
vienbalsiai priimta. 

Tšrinkta valdyba pasirašy
mui jo rezoliucijų: — pirm. 
J. Poška, rast. P. Cibulskis. 

Susirinkimas užbaigta su-
giedant Amerikos himną ii 
"Lietuva, Tėvyne imisų." 

Į nuolatinių Lietuvos gel
bėtojų narius įstojo .3 nariai. 

v , P. Cibulskis. 

fl 

Sergėkite savo Akli 

VTEWA I t ARSIAUSrU LIGŲ 
1201 W. *7th SUr I*>s Angeles, CoI.r 

S*a*io, 1916 
Apie 2D metu a* labai sirgau, tta-

i*ėjaii ttnMdmia ii« nerYlSkuma. až ėjau 
»ri« daktaru* bet aef Jbkios pagal
bos nebuvo: aptiekorius man patarė 
kaniėglnti kun. Kocnigs Nervine. A i 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svef 
ka. Pernai ?J«taa a* buvau sumuftta 
per automobiliu. Daktaras man pa
tarė imtf TRun. Koenlga Nervine. A5 
dabar jaučiaivosl labai sveika. 

Mrs. M. E. Krata 
f\yV i l I G o r a knyga apie Ncrriš-
!! II U 1 1 ^snnius ir sampclis vaistu 
V l « « f » s l u n č i a m a s . Neturtingiems 
ligoniams vaistai siunčiami dykai. 
Sutaisytas per Rev. FATHER 
BLOEnig, Fort Wayne, Ind. nuo 1876 
d dabar per 
KOENIG MED. CO.. Chicago. IU. 

«2 W. Lakęs 8t., arti Denrliorn 
Parduodama po $1.00 u i viena batelį, 

o 0 už $fi.OO. • 
——-

1-3 
Nepaprastas 

pigumas šia 
me pasiutljl-
me. Jos nėra 
senos spalvos 
gražios ir vr-
si sle dalykai 
buvo langę 
užtat visi nau 
jl. 

IŠPARDA 
VfMAS 
MAŽŲ 
ELEK-

TOS 
DALY-
KELIŲ 

tros Prosų, 
Pėrcolateis, 
Toastors, 
Grills ir - t t , 
biski sutepti 
bet diiba M 
puikiai ir 
dirba gerai 
yra šiame iš
pardavime ufc 
labai nužomin 
tas kainas. 

Neužsltikėkit savo regėjimo pir-
I madam by kokiam neprityrusiam 

aptiekoriui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš tUrltt 15 metu patyrimą, ir 
galiu ištyrt jųe akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

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

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

ISB1 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmyftke į mano pavalą* . 

Valandos: ntlo f-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo * 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 
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Nepapras
tos vertės Sta 
l«ne8 Lampos 

) 

. 2(.-;.wr ori. ELECTKJC 
SHOP 

Edison llklg. 
7* W. Adams 
St., Chicago. 

MeJonktn ĄriTgrtiaif 

CICERO, ILL. 

Lietuvos reikalams fėrai. 
Kovo 10 dien«j vakare, 8v 

Antiino parapijos svetainė, 
reil^iami fėrai, nuo kurių \ 
pelnas skiriamas Lietuvos rei 

'kafams. Į svetainę įžanga^ 
dykai. 

— 
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P. SARKAUSKAS 
Pranciškus šarkauskas 

atsiskyrė s« Šiuo pasau
lių, kovo 7 d., 191& m., 4 
vai. po pietų. Velionis pa*r 
ėjo iš Kauno gubernijos 
Raseinių pavietą, Labar-
džių sodos 8 metai kaip 
Amerike. 

Laidotuvės atsibusTH*-
nedėlyje, 9 vai. iš ryto 
šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj, iš ten bus au-
lydėtas į Šv. Kazimiero 
kapinės. 

Visi giminės ir pa
žįstami yra kviečiami da
lyvauti laidotuvėse. Ve
lionio kūnas randasi pas 
pusbroli Antaną Mika
lauską, 4600 So. Paulina 
St. 

DIRBTUVE 
Įsteigta" 1898 m. 

Artistiškų išdirbinių, kaip 
guzikučių, maršalkoms parė
dai: įvairių bažnytinių parė-
dų, rūbų, karimų, tautiškų 
vėliavų, draugystėms šarpų, 
antspaudų, ir tt. Darba daro
me artistiškai ir atsakančiai. 
Užsakymus priimame iš visur 
ir teisingai išpildome. 

Reikale, prašome, kreipties 
prie tikros lietuvaitės. 

T. L ANDRUSZEWICZ 
ir 00. , 

1908 W. Division st, 
Chicago, 111 

• ! • < • ! į — 

LAISVĖ NUO VERGYSTES. 
Didžiausia verge yra tai mote

riškė, kuri nemėgina pasiliuosuo-
ti nuo ligos. Tuomet visos aplin
kybės ir visas svietas atrodo jai 
kitaip. Kam tikės yra tokis gy
venimas? Buk linksma sveika, 
tuomet viskas bus gerai. 

Rašyk tuojaus o gausi pilnas 
informacijas. Jeigu niekas kitas 
tavęs nepagelbėjo, tas tau tikrai 
pagelbės, taip kaip tūkstančiui 
moterh] pagelbėjo. Nelauk kol bus 
pervelai bet gauk buteli tuojaus, 
kainuoja $1.50. Jeigu orderiuos! 
3 butelius, mes užmokesim per
siuntimo lėšas. 

0LD C0ŪNTRY REMEDIES 
LABORATORY, 

Dept. 11 1051 Miltvaukee Ave.t 
CHTCAGO, ILL. 

-i 

Agentai reikalingi visur. 

i DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS OTDYTOJJUS 

IR CHIRURGAS 
1MI7 8o. Brtmdvvnf 

ST. I J O U I S , MO. 
Telefonas— Bell Sldney 401 

lOsMoch Victor 698 
Gyveninio vieta: 

S2S7 PCHLASKI STREET 
Tel. Kinlocb Victor 980—l*. 
OFISO VAL«ANiDO«: 1» tt ryto 
iki 12 — 4 po pietą iki 8 vak. 
Nedėliomls 10 lSryto Iki 18 plet. i 

m > i i » ' 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
A R G E N A S : 
neatimti, daryti ant už

sakymo statei ir overkotai, ver
tes nuo $30 iki $60, dabar par
siduoda po $1 5 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
Iki $35 siutai ir overkotal, nuo 
$7.60 Iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkot*. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $26 ik! 
$86. Dabar $6 ir augSclau. Kel
nės nuo $1.60 lkl $4.60. Vaikų 
siutai nuo $8.00 iki $7.60. Va-
liaos ir Kuperal. 

ATDARA KASD1EHA 
Kedėl lomia ir vakarais. 

m 

•• 

>* 

f. OORDON, 
1415 &, Uabjted St., Chicago, 111. 

— 

Cia p Josij Proga! 
Gauti gersnl darbą tr 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimeiių. ranko-
rlų, klšanlų Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi' preeerlų 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer- ; 
ginėme formų kirpime !ft 
pritaikinime Ir siuvime 
— f iB.ee. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromo* pa

gal JUBŲ miera — bile 
stallės arba dydilo, 18 
bile madų knygos. 

MJ%STWSR DKSIGIflHG 8CHOOL 
J. P. Kasnicka, PerdėUnls 

l l « IT. La Seile gatve. Kambarys 
41S-417. Prie* Oity BalL 

mm ^ ^ ^ _ 3 f 
Į PIGUS • • 
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Or. A. R. Blamentlial 0 . 0 . 
Akių Specialistas 

Patarimas Dykai 

Offiso Adynos: nuo 9 iŠ ryto iki 9 
vai. vakare. Nedeltoms 9 iki 12. 

4640 8. Ashland Ave. Kauip. 47 St. 
Telefonas Yaids 4»47. 

, — t I I , • I M I I U UI m 

Dr. G. M. GUSER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 8. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, IU. 

SPEOIJAIilSTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi . Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
mls vakarais ofisas uždarytas. 

Tclephone Yards 687 

M m m B n M n d f 

iiHiiiiiiHimiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiimiMim 
§ JOSEPH C. WOLON J 

LIETUVIS ADVOKATAS 
: Kamb. 324 National Life Bldg. 

29 8o. LaSalle St., g , 

t Vakarais 1666 Milwaukee A v a 
Centrai 6290 

S R a s l d e n c e Humbuld 97 
CHICAGO, DLL. 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiriHiitiiiiiiiiiiiin 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomls pagal sutarimą^. 

4712 SO. ASHLAND AVKNUE 
arti 47-tos Gatvės' j 

Rakandų, Virtuves Pečių, 
taipgi gazinių, Karpetų, Lovų, 
Matrasųr Vežimėlių vaikams, 
Ice baksiu, Klijonkų, Siuvamų 
marinų, Dažų, Stiklų langams, 
Vandens dūdų it taipogi gazi
nių, Įrankių staloriams ir ki
tiems mechanikams, ir viso to, 
kas yra namui reikalinga. 

• 

Pas Brolius 
-4541 S. Ashland Ave, licago, III, 

1514-1516 So, Broadway Šf., 6srf f Imt, 

Kadangi mūsų dų broliai 
likosi paimti karuomenžn, tai 
mes turime parduoti nors po 
mūsų mokėtą kainą, nes reika
laujame pinigų. Ateikite, nes 

* 

Y *" 

cia yra gera proga sutaupyti 
doleri kitą. Mes visada su jūsų 
pasiūlyta kaina susitaikinsime-

• 

BROLIAI BAŠINSKAI 
r. 

So. Asbland Avecue 
Chicago, 

1514-1516 So, 
-

FARMOS 
. 

Lietuvių 
Kolonijoj 

PIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KOLONIZACIJA AMERIKE 
Dabar r-erianrios lrik',*^ pa--.!?h:r'*l !r i•pdi^r.IJ. •pcrlr»UBi4 žemių — far-

mų Lietuviškoj kolonijoj kur visi Lietuviai perka. Pirmiau negru pirksi 
farmą., kad nereiktų gailėtis, tai klausk platesnių paaišinlmų į koloni
zacijos ofisą pas: Liberty Land and Investment C«>. kurie yra savininkai 
10.000 akrų geriausios žemės "VVisconsine; išdirbtos ir neišdirbtos, ant. 
kurios uždedame lietuvišką miestą ir su lietuviškais bizniais. Taipgi mai
nome ant miestų praperčių. Norintiems kituose valstijose, taipgi gali gau
ti dideliame pasirinkime. 

* Klauskite platesnių paaiškinimų pas: 
. 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St.f Chicago, III. 
IHIHBilHllBlSSBlllIIISflBMBIli 

TURIU DVI GALERIJAS Tele#onaa Tartis l l # 4 

. n • 

MII •IIIJHIII 13 
Phone Cicero 252 

DR. A. F. GURSKIS 
DENTIST*AS 

4847 W. 14 St., BLamp. 40 Av. 
CICERO, TilL. 

Valandos: 9 A. M. iki 9 P. M. 
Apart nedėlios 

Z. K. URBANOWICZ 
Fotografijų Įstaiga 

fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų S p e e i j a l i s k n m a t . 

Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose. 

1952 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, IU. 

mmmmmammmmmmm 

Pristatome i visas miesto dalis. Telefonas: BOULEVARD 9§71 

MILDA FLORIST i 
JOS. T. RASZeirSKIS, Sav. 

Gyvos gėlės: BUKIETAMS. VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
PAGRABAMS PAPUOŠALAI Ir t t . 

3 1 1 2 S O . H A L S T E D S T . Netoli SI gatvės, CHJCAOO, ILL. 
mĘmmmmmmmmmmmm 
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6 D R A U G A S šeštadienis, kovo 9 d. 
IF « 

C H I C A G O J E 
t> a 

Šeštadienis, kovo 9 d. Sv. Pranciškus Rymietis. 
Sekmadienis, kovo 10 d. 40 Kank iniu. 
Pirmadienis, kovo 11 d. Sv. Konstantinas. 

Ar čia juokai ar kas? 

Clncagoje gazo kompanija 
ilgus metus nepildė miesto ta
rybos parėdymo, už gazą ėmė 
kainas tokias, kokios jai pati
ko. Kelinti metai miestas su tu 
kompanija byluojasi už tai ir 
nežinia kada ir kuo tas pasi
baigs. 

Tuo tarpu ta pati kompani 
ja nepasitenkina žmonių plėsi
mu, bet štai prašo miesto ta
rybos leidimo, kad jinai galė
ti) dar labiaus padidinti kainą 
už gazą. 

Kompanija nepildo miesto 
tarybos parėdymo ir ėia-pat 
kreipiasi reikalaudama naujo 
parėdymo. 

Ar gi tai ne juokai taisomi? 
Ir štai tą komapnijos prašy

mą tam tikroji komisija nu-
sprendžiusi dar peržiūrėti, pa
tikrinti, ar kompanijos reika
lavimai esa teisingi, ar ne. 

Galima privatiškai lošti 
pokerį. 

L. V. 4 KUOPOS VAKARAS. 

Teisėjas Courtney paliuosa-
vo nuo atsakomybės Cbarlesą 
Piekard, 6824 Langley ave. 

Policija jį buvo areštavusi 
už lošimą pokerio savo na
muose. 

Lietuvos Vyčiu 4 kuopa ko
vo 10 dieną, ty. rytoj, rengia 
lošimą, kurs įvyks Dievo Ap
veizi los parapijos svetainėje, 
Fnion ave ir 18 gat. Bus su
lošta veikaliukas "Jono Šir
dis ." Lošimas įvyks du kartu 
dienoje toj pačioj svetainėj. 

Pirmas lošimas prasidės 
.'>:/>() po pietų, antras to paties 
veikalo lošimas prasidės 8:00 
vakare. 

Loš 4 kuopos artistai-mėgė-
jai. Jie puikiai prie to yra pa
siruošę. Tatai tikima, kad su
los gerai ir publika nesigailės 
atėjusi svetainėn. Publikai 
padaroma patogumas, nes 
kiekvienas asmuo galės pasi
rinkti sau tinkamą valandą— 
ar dieną ar vakare. 

Kp. Koresp. 

Teisėjas nors viešai nepa
barė policijos už maišimąsi į 
privatinius namus, teciau pa
žymėjo, kad žmogui privati
niuose namuose yra galima 
lošti pokerį. 

Ir pal iuosavo suareštuotąjį , j 

P L A T I N K I T E 
' ' D R A U G Ą " 

"Draugo 1 ' stotįs mieste. 
N. W. Kampas 

Sta te & Madison, 

N. W. Kampas 
Sta te & Van Buren. 

Greitm laiku turėsime 
daugiau stočių vidurmies-
tyje. Tėmykite praneši-
mus. 

P R A N E Š I M A I . 
M m ^ > ^ ^ ^ ^ m m m ^ * ^ " ^ ^ ^ i 

M. S. 3 Kp. SUSIRINKIMAS. 
_ 

Moterių Sąjungos 3 kp., 
Dievo Apveizdos parapijoje, 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rytoj, kovo 10 d. 1:00 dieną, 
parapijos mokyklos 4-tam 
kambaryje. 

Visos narės yra kviečiamos 
susirinkiman, nes yra dauge
lis svarbių reikalų. 

B ^ I 

S 

ffl 
PUIKUS IR ĮSPŪDINGAS 

.*• 

LIETUVOS VYČIŲ 4 K U O P A 
STATO SCENOJE 

"JONO ŠIRDIS" 
5 aktų dramos vaizdeli iš liaudės gyvenimo 

Nedelioj, Kovo 10,1918 
Dievo Apveizdos Parapijos Svet. 

P r i e Un ion Ave i r 18 g a t . •( 

"JONO ŠIRDIS" , y ra labai į spūdingas ir už imant i s vaizdelis. 
ver tas k iekvienam pamaty t i . Yra ta i Jvairus mišinys h u m o r o bei 
juokų, nul iūdimų ir a š a rų . ' 

Kviečiame visus skai t l ingai a t s i lankyt i . Mes iš savo pusės 
s tengsimės visus užganėdint i . 

PASARGA: lošimas pras idės punk tua l i ška i 3:30 dUcna ir 
8:00 vai. vaka re . Todėl buk i t e t ikr i , k ad nepas ivė l in tumet . 

R E N G Ė J A I . 
Pe lna s Sio V a k a r o pa rap i jos nauda i . 

M. K., ). rast. 

BLAIVININKŲ SUSI 
RINKIMA.S. 

LIETUVOS LAISVĖS SAVAITES VAKARAS 
ĮRENGTAS 
) > - * 

Bendromis Spėkomis L. Vyčių 16-tos Kuopos, 
"Kanklių" Choro ir Š. Kaz. Vienuol. Auklet. 

NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 10, 1918 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

P r a d ž i a 7 :30 va i . v a k . į žanga 15 Ir 25c 
>C<>C<XXXXXXXXXX>CXXXXXXX>OCOO<>DOOOCCOOOOOOO<XXXXXXX 

Jlrogrmtuts 
M. Gustaičio J 

i 
3. 
4. 
• " • . 

6. 

C. Gounod 

'• Tėvyiifa Ašaros' (aureolė) 
VEIKIANTIEJI: 

Motina — Em. Gedgaudaitė, 
1-ji duktė — E. Jovaišaitė, 
2-ji duktė — Sk. Gedgaudaitė. 

I a ) T r i u m f a l i H ma;s<ts 
D a i n o s : . 4 . . . . , , ... . 

/ b ) L i e t u v i a i s e s a m e m e s g i m ę St. Šimkaus 
"KANKLIŲ" ('UOKAS. 

Smuikuoja Jadvyga Urbiutė. 
" Pasakvk, Lietuva' Tyrų Choras 
Deklemuoja . . . ' A. Freitikailė 

Duetu: ' 'Plaukia laivelis' St. Šimkaus. 
Ir *'Skanibauėios stygos'" .1/. Petrausko 

M. JANiŠAVSKIENĖ ir SAURUSEVIČ'IENĖ 
Pranešimas pasekmių Lietuvos Laisvės Savaitės darbo. 

\ a) La Tortorelle /,. Ard'ri. 
' °) b) Serenada /•'. Schnbot 

M. JANVŠAVSKIENfi. 
Dainas: 

a) "Op , op, kas ten, Nemunėli!' . . . . . . J, Naujai'*:; 
b) " K u r bėga Šešupe" Č. Sasnauskas 
e) "Karvelėlis'3 Č. Sasnauskas 
d) Tautos Himnas 

"KANKLIŲ" CHORAS. 
Choro vedėjas B. JANUŠAUSKAS 
Režisierius J. BALSIS. 

Pelnas Lietuvos htisvis ir šelpimo reikalams. 

Šitas vakaras rengiamas užbaigimui Lietuvos Laisvės Sa
vaitės darbo. Jo programas kvieste-kvieėia kiekvieną mylintį 
dailę apsilankyti. Be to, apsilankymas bus parėmimu svarbaus 
ir naudingo darbo, pašvęsto Lietuvos šelpimo ir Jos Laisvės 
reikalams. 

Todėl laukiama kodaugiausia publikos, kurios patenkini
mui dedamos didelės pastangos. 

L. R. K. P. Blaivininkų 11 
kp. kovo 10 d. tuojaus po su
mos turės savo susirinkimą 
Dievo Apveizdos parapijos 
mokyklos 3-čiam kambaryj. 
Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami susirinkiman ateiti,) 
nes yra daugelis Svarbių rei
kalų. 

Ona Viselgiutė, kp. rast. 

te 
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I SCENOJE • 

Šv. Kryžiaus Parap. Svet. 
TOWN OF LAKE Į 

ia 7 vai. vak., Įžanga nelabai brangi 

. 

L. R. K. PILN. 
RENGIA 

IMU SUS. 21 KUOM : 

Ned, Kovo-March 
s patilk 

veikalą sulos labai atsižymėję is North Sides L. Vy 
eių 5 kp.' artistai. Tat-gi visi i r visos ateikite ant mi
nėto teatro. 

TEATRO RENGĖJA r. 
B D , " ~ 

. i 33 

PRANEŠIMAS. 

Visu draugijų komitetai 
North Side, kurie yra nuskir
ti Tautos Fondo skyrium šito 
panedėlio kovo 11 d. vakare, 
7:')0 vai., kviečiami Imtinai 
susirinkti į Šv. Mykolo Ark. 
parapijos svetainę. Yra labai 
svarbių reikalų, Surištų su 
Lietuvių diena ir Lietuvos 
laisve. A. Nausėda. 

L. V. 8 KP. SUSIRINKIMAS. 

L. V. 8 kuopa, Roselande, 
III., turės savo susirinkimą ko
vo \0 d. Visi nariai kviečiami 

Kp. Valdyba. tis'rir.kiman. 

PAIEŠKOJIMAI 

M 

m 
TURĖK SAVO NUOSAVŲ 

c 

II NAMAI 

8. Dainuoja so 
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LAKERAS 
Gerai ž inoma* Kiaušininis Dažalas TIKTAI gali būt i p e r k a m a s 

pas mus. Penkių spalvij su Šepetukų. 
La k e ras y r a ger iaus ias Kiau.šininis Dažalas ką. gal ima rauti. 

RED CROSS RHARMACY 
4552 SO. ASHLAND AVENUE 

Seniausia Lietuviška vaistynyčia Chicagoje. Mes . užlaikome 
TIKTAI ger iaus ius vais tus . Geriausia vieta del išpildymo receptų. 
D a k t a r a s r andas i a n t v i ršaus Vaistinyčios. 

Pa ieškau savo brolio Juozano 
Dirmeikio, pae ina K a u n o gub., R a 
seinių pav. Nemakščių pa r ap . 6 pocių 
augščlo, tamsia i geltoni p laukai , mė
lynos akys . Amer ikoje j a u 13 metų. 
7 metai , j a u ka ip buvo Chicag(..o. 
J is pa t s a r k a s j j žino malonės p r a 
nešti šiuo a n t r a š u : 

STANISLOVAS D I R M E I K I S , 
4012 So. Wood st., Cliicugo, 111. 

Pa ieškau Augvst lno Pikler lo Su 
valkų gub., pae ina n u o Starapolės ir J 
y ra gyvenės Carfin, Škotijoje, iš 
Škotijos buvo parkel iavęs Lietuvon. 
Dabar gi rdėjau gyvena Amerikoje, ir 
y ra gyvenęs mies te Buffalo, N. Y. Į 
Meldžiu a ts išaukt i , j is pa t s a r Wxs 
žinote apie j j meldžiu m a n pranešt i , 
aš busiu labai dėkingas . 

J . J . ULINCKAS, 
8 2 3 W . SStti PI . "Chicago, III. 

J o n a s Žukas p a i e š k a u s a v o b r o l i o 
Pe t ro Žuko, pae ina K a u n o gub., P a 
nevėžio pavieto 'Truskavos pa r ap . 
Viensėdijos Girių. Atvažiavęs A m e 
r ikon gyveno Brooklyne, Nf. Y. 10 
metų ka ip Amerikoje . J i s pa t s a r 
kas ki tas JJ žtno malonės praneš t i 
šiuo ad resu : 

m MR. JONAS ŽUKAS, 
152 Forbes St., Amste rdam, N . Y. 

(7 -8 -9) . 

R E I K A L A V I M A I . 
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975 
$1(D iškafno $18.00 kas mėnuo 

i su nuošimčiais -

4 dideli kambariai ir maudyklė. Extra didelis 
• .• 

baseraentas, galima padaryti iš jo randa, su mažais 
iškaščiais. Didelės augš/as Elektras šviesa. 

Didelis lo/as 30X125 pėdų. Gera vieta daržui. 
Paimkite Archer Cicero karus ir išlipkite, ant 

• * 
Telefonas: YARDS 1546 

W. J. STANKŪNAS 

•K 

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių, 
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi Šermenų 
ir iškilmingų, viešų pokylių ir apvaikščiosi
mų., 

Fotografuojame DIENĄ IR NTKTĮ, — laikas nedaro 
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija ap-

I rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti. 

Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus 
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formos. 

Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ,DIDELĮ DYKAI. 

Mušu studijoj galima gauti paveikslus visų mušu tautos • 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yčo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų. 

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, III. I 
K- ' » » » » » • » » » » » » » • » » » 

-
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Tripp Ave. ^ 

SAVIH6S IR D A M 1 / 
M0RT6AGE D A l l I V 

Atdara kasdiena Ir Nedaliomis nuo 9 iki 6 vakare 
. i 

3sa 

HlllllllilIlIlMIMIIilIlMIlIlIMlItlIlIlIMIIIIIilIlIlMUIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ 

| Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? ! 
Tegul Kvorka padabina Jūsų na- = 
ma Pas mus galima gauti visokių | 
naminių radankų k. t 5 

s 
rakandu pečių, divonų, siuvamų | 
mašinų, pianų, grofonolų, viskas | 
pas mus gaunama. 

'KLlf rNBROS. 
Halsted ir, 20 tos gatvės. 

REIKALINGA keletas jau
nų merginų, kurios turi paty
rimą pardavinėjime gatavų 
drabužių, k. t. kotų, siutų, 
skrybėlių ir kitų krautuvėj 
dalykų. Užmokestis gera, atei
tis puiki. Atsišaukite: , 

Superintendents Office ant 
3 lubų. 

Reikal ingas ' da rb in inkas dirbės 
kepykloj , a n t r a r a n k i s pekor ius . Ge
ra v^eta geram žmogui. Ats išauki te : 

4617 So. P a u l i n a St., 
Tol. Drover 9779. ) 

Reika l ingos "f inišerkos" ir "p re -
serlai" , a n t moter iško darbo. Atsa
kančiai supran tanč ios darbą, ypatos 
malonėki te a ts išaukt i . 

BAČIUKAS, 
1R75 Sd. Ogden Ave., Cliieago, 111. 
N e t o l i M a d i s o n g a t v ė s , a n t 2 lubų . 

Telefonai Mcnroe G703. 

ButŲ gerai kad lietuvis nup i rk 
tų, nes jeigu lenkas nup i rks t a i . lie
tuviai j a m miznį darys a rba koks žy
das, taipgi lietuviai a ts išauki te grei
tai . Gyvendamas per 3 metus ir 
d a r y d a m a s bizni t a rpe lietuvių t a r iu 
ačių vioms še imyninkėms ir šeimy-
n i n k a m s knr ie m a n e rėmę mano biz-
nije. Dabar paskut inė proga nupi rk t i 
gerą bizn} žemą kainą. 

POVILAS E . K R A F L E I D I 8 . 
Mechan ikas i r Mašinistas. 

4340 S. Hcrmi tagc , A v e , Chicago Ii i . 
Telefonas Yards 5635 • 

P. S. "I^aundry" pars iduoda už 
1800.00, ga l ima $500.00 iškalno už
mokėt i , o k i tus a n t išmokesčių. 

ANT PARDAVIMO. ] 
Pars iduoda bučernė ir groc-evuo, 

labai pigiai iš priežasties savininkas 
nuo 15 kovo, tur i išvažiuoti an t u k - i 
>— farmos gyventi, paskubėki te a ts i 
šaukt i , nes nupi rks l te už pigę preke . 
P o šiuo n u m e r i u : 
4380 >8o. W o o d st . . Chicago , UI. 

R E I K A L A U J A M E : — senos m o 
ter ies a r b a vyr iško pr ie namų darbo . 

' Atsišauki te J " D r a u g o " Adminis t ra-
) ciją, 1800 W. 46th 8t. 

P R A N E Š I M ASi 
P ranešu visiems savo kos tume-

r i ams kad mano "fabrikas Krauledzy 
L a u n d r y užsidarys kovo ( M a r c h ) l i 
tą, 1918 m. Taigi ne lauki te ir neuž
vilkite, nes m a n o vežėjęs nea tva
žiuos, ir neshjskite savo vaikų su or
deriais, kadangi j au m a n ę s tena is ne^-
bus. Je igu randasi tokis Lietuvis ku
ris nupran ta apie " L a u n d r y " ta i su 
mielų noru aš' savo biznj jam' pa r 
duosiu už labai žemą kainą, kadan
gi a š einu j kitą biznj. Pars iduoda 
2 automobil iai , 1 " F o r d a s " 1916 me
tų "Tour ing .Cax*\ 1 "F lendor 
T r u c k " 4Skalbiamos mašinos ir k i 
ti geriausi "Laundr ie s" į taisymai. 

Tur i būt i parduotas , mūr in is na
m a s a n t Albany Ave.. ir 42-ros gat 
vės, a r t i Grane Co., a n t lengvų is-
l^gu a rba apmainis ime a n t loto. No
r int is daug pelnyti rašyk tuojaus. 

A. J . FRANCK|<:WICZ, 
154 W. R a n d o l p t h St., Chicago, III . 

Telefonas: T A R D 3 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

jVYRV, MOTERA 
I R VAIKU LJGA8. 

3315 fi. HALSTED ST., 
CHICAGO, I l J i . 

uomet jum prireikės ko prie | 
namo kreipkitės prie 

PAUL KVORKA j 
1 5 5 1 - 5 3 C h i c a g o , A v e n u e | 

C h i c a g o , III. Art i A s h l a n d Ave . | 

| HPAIELINC niRvERStt T e l e f o n a s M o n r o e 2 5 0 0 | 
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BANK 
Ho«ie Blend vežimų 
I»rUavėJal ir d a u g k , a u 
tnvlij p a r d u o d a tą pa^ia 
**•»! PO 80& 

C0FFEE 
19c 

G E R I A C S I S 
SVIESTAS 

49c 
Riešučių Sviestaa 
Labai geras po 

30c 
OOOOA 

Geriausia Dankes 
| sulygino nu 4 1 . 

bent k"kia. I£LR 
1-2 »v. ' ' w 

IDAERY 
{SVIESTAS 

! 45c 
W E S T SIDE 

1S 7 S M i 1 wau k ee a. 
2054 Mil vraukee a. 
1064 M ii vvaukee a. 
1510 W. Madison 
2880 W. Madison 

1644 W Chicago a. 
1838 Blue I s l a n d ą 
2612 W. N o r t h a. 
1217 S. Hals ted st 
1832 S. Hals ted st 
1818 W. 12th s t 

8102 W. 22nd s t H O R T H 8 I B E 
SOUTH S I D E 406 W. Division «t 

8082 W e n t w o r t h a J " ^ \ * £ ! \ * ' . . . . « n . JZ9A9 Lincoln a r . 
8437 8. Ha ls ted st m 4 Lincoln aT. 
4729 S. Ashland a,!S41S N. Clark st. 

SKAITYKIT IR PLATINKI! "DRAUGĄ' 

'-ĮKafcTifr B^^^BHiHH^BBBH -,i -̂  i~:^.jk4jfeiA^tfaa»įĮgiiaa ^ ^ • • H M B ^ B i ^ ^ B H H H 


