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PRAVEDAMOS AUSTRIJOJE 
REFORMOS 

PRANEŠAMA APIE TROCKIO PASITRAUKIMĄ 

Bolševikai eina prieš vokiečių socijalistus. 
AUSTRUA PRAVEDA TROCKIS GALŲ-GALE 
SVARBIAS REFORMAS 

SAVO ŠALYJ. 
Visoms tautoms leidžiama 

apsisprendimas. 

True tranalation filed with the post-
master at Ohieaffo, 111.. on March 11, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober •. 1917. 

Amsterdam, kovo 10.— 
Austrijos biudžeto krizis, 
del kurio nepriėmimo buvo 
paties imperatoriaus gru-
mojama paleisti Reichs-
trathas (parlamentas) ir 
kares stovio paskelbimas, 
laikinai praėjo. 

Reehstratas pravedė biud 
žetą tik keturiems mėne
siams, ir padare tik po to, 
kuomet premjeras Soydlor 
tam pačiam Reichsrratui 
padavė vyriausybės paga
mintą sumanymą apie pra-
vedimą šalyj svarbiu refor
mų. Tos reformos yra se
kančios: 

Kiekviena tauta turi gy-
venHi savo gyvenimu nuo-, 
savioj teritorijoj. 

Nei viena tauta negali 
spausti kitos tautos. 

Kiekvienai tautai duoda 
mas apsisprendimas ir 
Austrijos gyventojai turi 
patys valdyties nuosavam 
krašte. 

Pietų slavių klausimo iš
rišimas. 

Premjeras Seydler paaiš
kino, kad tautų apsispren
dimas apimsiąs visą valsty
bę. 

Tolesniai jis pasakė, kad 
bus imtasi priemonių prieš 
priešininkų propagandą ša
lyje. 

REZIGNAVO. 

Jis buvo vyriausias bolše
vikų lyderis. 

True translation filed with the poat-
master at Chicago, 111., on March.11. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober C. 1917. 

BOLŠEVIKAI PERSI 
KRAUSTĖ MASKVON. 

Organizuojamos dvi armi
jos prieš bolševikus. 

LVOV RLEMUOJA UŽ 
VALDYTI HBERIJA. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 11, 
1918, aa reąuired by the ąct of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 10.— 
Čia gauta žinios, kad prieš 
bolševikus, jų nuvertimui, 
yra organizuojamos dvi di
delės armijos—viena Sibe-
rijoje, kita Dono apskrity j . 

Bolševikų vyriausybe su 
premjero Lenino parašu iš
leido parėdymą, kuriame 
paskelbiama, kad vyriausy
bes įstaigos iš Petrogrado 
iškeliamos. Liaudies komi
sarai vakar iškeliavo Mask
von, kuri nuskirta nauja ru
sų sostine. 

Tikisi gauti paramą nuo 
Japonijos. 

Petrogradas, kovo 10.— 
Leon Troekis, kalbėdamas 
bolševikų susirinkime kovo 
8 dieną, pranešė, kad j is | Petrograde laikinai pa-
rezignavo iš užsienių reika-į siliko apšvietimo komisa: 
lų komisaro vietos. ras Lunacjharsky, kurs ten 

Bolševikų užsienių reika- su neapribuota valdžia at-
lų ministeris (komisaras )1 stovaus bolševikų vyriausy-
Leon Troekis, kuris tikrai 
vadinasi Leber Braunstein. 
buvo labai svarbus narvs 
revoliueijonierių vyriausy
bėje, kuri praeita lapkričio 
mėnesį nuvertė Keren
skio vyriausybę, kad tuo 
tarpu Nikolai Lenin, kaipo 
premjeras, buvo antraeilė 
galva bolševikų vyriausy
bėje. 

Troekis kontroliavo Ru
siją ligi pabaigos antrosios 
taikos konferencijos Brest 
Litovske. 

JAU PAGAMINTA 11 
MILIJONŲ BONDSŲ. 

UŽDRAUSTA AIRIAMS 
PARUDAVIMAI. 

True tranalation filed wltn the post-
master at Chicago, 111., on March l l r 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Dublinas, kovo 10.—Vy
riausybės paliepimu visam 
šiam mieste išlipinta parė
dymas, uždraudžiantis ai
riams susirinkimus ir pa 
rodavimus tarp kovo 16 ir 
27 d. 

NUSKANDINTA DU RU 
SŲ TRANSPORTAI. 

True tranalation filed with the post-
maater at Chicago, 111., on March 11, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 8. 1917. 

Londonas, kovo 10.—Vo
kiečių karės laivai ties ša 
lomis Aland ketvirtadienį 
užpuolė įr po mūšio nus
kandino du rusų transportu, 
anot pranešimo iš Copen-
hagen į Exebange Tele-
graph Co. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 11, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washingt,on, kovo 10.— 
Pinigyno sekretoriui >Me-
Adoo viskas, kas reik at
likti, tai tik dabar parda
vinėti trečiosios laisvės pas
kolos bondsus. 

Braižymo biuras jau pa
baigė spauzdinti tuos bond
sus, kurių yra 11 milijonų. 
Didžiuma bondsų yra ver
tės $50 ir $100. Daugelis yra 
ir po $1,000 vertės, bet ne-
perdaugiausia po $500. 

ISPANIJĄ VALDYSIĄS 
DIKTATORIUS. 

be. 
Bolševikų ir sovieto ofi 

eijaliai organai Izviestija 
ir .Pravda šiandie paskuti
niu kariu čia spauzdinami. 
Abudu perkeliami Maskvon 
ir tenai bus išleidžiami. 

Bolševikų organas Prav-
da praneša, kad, neatsižvel
giant į padaryta rusų su 
vokiečiais taika, vokiečiai 
nepertraukė savo veikimo 
Rusijoje, Gomel—Novo Zy-
bkov fronte. Jie tenai 
briaujasi, kad sujungti sa
vo frontų strateginiais 
žvilgsniais. 

Gauta žinia, jogei Siberi-
joje norima įsteigti popu-
liarę vyriausybę, kurios 
priešakyj pastatomas ad
mirolas Kolčak, buvęs Juo
dųjų jūrių rusų karės lai-
vvno komendantas. 

Admirolas Kolčak dabar 
randasi Saughajuj. Jis yra 
rusų- japonų karės vetera 
nas. Praeitais metais jis bu
vo aplankęs Suv. Valstijas, 
kaipo rusų karės laivyno 
komisijos pirmininkas. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on March 11, 
1918, as required* by the'act of Oc-
tober 8. 1917. 

Petrogradas* kovo 10.— 
Bolševikų organas Pravda. 
padėjo depeša iš Irkueko, 
kurioje sakoma: 

Buvęs revoliueijonieriš-
kos Rusijos miiusterių pir
mininkas, . princas Lvov, 
Tolimuose Rytuose yra su
tvėręs naują rusų vyriau
sybę, kuri dabartiniais lai
kais randasi Pekine ir kur 
lukeriuoja išlipant japonų 
kariuomenės Vladivostoke, 
kad su japonais įsibriovus 
Siberijos gihnnon ir ta šąli 
apvaldžius. 

Tarpe Vladivostoko ir 
Irkueko telegrafu susinėsi
mai pertraukti. Bolševikų 
sovietas Vladivostoke mo
bilizuoja savo jog*s ginties 
ir formuoja raudonąja 
gvardiją. 

i i i Į ~mtm~~- i i. 

JAPONAI BUOSI VO 
KIEČIŲ PROPAGANDOS 

PASTANGA^ATKREI-
PIA Į CIVILIUS GYVEN 

TOJUS. 

Jie gailisi žųstančių mote
rių ir vaikų. 

Juo busiąs turbūt La Cier-
va. 

Truė translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 11, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6, 1917. 

Madridas, kovo 10.—Ka
ralius Alfonsas patvirtino 
ministerių kabineto rezi
gnacija. 

Manoma, kad šaliai bus 
nuskirtas diktatorius, ku
riuo, turbūt, busiąs buvęs 
karės ministeris La Cierva. 

PERTRAUKIA RYŠIUS 
SU VOKIEČIŲ S0CIJA 

IJSTSOS. 

Tuo tikslu paskelbiamas 
manifestas. 

Boston, Mass., kovo 10.— 
Čionai mirė George von L. 
JVIeyer, buvęs Suv. Valstijų 
karės laivvno sekretorius ir 
diplomatas. 

True tranalation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 11, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Gelsingforsas, kovo 10.— 
Bolševikų vadovai, Leninas 
ir Trockis, paskelbė naują 
manifestą, kaipo indomybę. 
Tasai manifestas gautas 
Suomijoje. 

Jame pasakyta, kad visi 
bolševikai ir jų šalininkai 
pertrauktų visokius ryšius 
ir nieko bendra neturėtų su 
vokiečiais socijalistais, ku
rie palaiko savo imperija-
listinę vyriausybę. 
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4 automobiliai pavogta. 

Bijosi, kad; vokiečiai neįsi-
gyventpj Rytuose. 

True tranalation filed- with the post-
master at Chjcago, 111., on March tl, 
191 S, aa reąuired by the act of Oc-
tober C. 1917. 

Tokyo,v kovo 10.—-Japoni-
jos spaudoje pakelta dide
lis trukšmas prieš vokie
čius. Daugelis laikraščių 
išreiškia nuomonę, kad vo
kiečių intaką veikiai pro 
siplatysianti visuose Toli-
Tnuose^ Rytuose. 

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
BOMBARDAVO PARY 

ŽIŲ. 

True tranalation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 11, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Rymas, kovo 10.— Vokie
čiai, kad inveikti savo prie
šininkus, be kitko jio de
da pastangas suterorizuoti 
civilius gyventojus. Taip 
tvirtina- vienas vokiečių la 
kūnas, kurs tomis dienomis 
užpuolime sugautas tarp 
Padua ir Veniee. Jisai pa 
sakė: f 

" Kuomet mes bombar
duojame miestą, tai darome 
su tikslu jį sunaikinti,. Mes 
norime sukelti civilius gy
ventojus, kadangi tik tuo 
būdu yra galima sutraškin
ti atsilaikymų priešininko 
šalvse. 

"Tai mūsų yra klaida, 
jei tarpe aukų. visuomet 
pasitaiko moterių su vai
kais." 

KANADAI DUODA UŽ 
SAKYMUS. 

"Draugo" ankietos pasekmės 
Buvo paduoti balsavimui trys klausimai: 

1) Ar reikalauji Lietuvai visiškos politiškos laisvės? 
2) Ar norėtum, kad Lietuva susidėtų į naują uniją su Len

kija? 
3) Kokios valdžios formos Lietuvoje norėtumei? 

Atsakymų suplaukė išviso 2,181. , 

PIRMAME KLAUSIME visi 2,181 balsuotojai padavė bal
sus ui Lietuvos visišką neprigulmybę. 

ANTRAME KLAUSIME: 1985 balsavo prieš darymą nau
jų politišku unijų su lenkais; 1 (vienas) balsas už naują uniją 
su lenkais; 195 susilaikė nuo balsavimo šiame klausime, dau
gelis iš tų išbraukdami jį ir pažymėdami, kad to klausimo nei 
statyti nereikėjo. 

TREČIAME KLAUSIME: už respublikos valdžios formą* 
balsavo 2,004; už konstitucijinės monarkijos formą balsavo 27; 
gi 150 susilaikė šiame klausime nuo balsavimo, daugelis mo
tyvuodami tuo, kad dar peranksti esą tą klausimą rišti. 

Balsus suskaitė komisija iš 4 žmonių. 

Užvakarykščiame '•Draugo" numeryje pasekmės balsavimo 
trečio punkto—per neapsižiūrėjimą zecerio ir korektoriaus— 
paduotos sudarkytoje ir iškreiptoje formoje. Siuomi klaidą a-
titaisome. Skaitykite straipsnį ant antro puslapio * 'Draugo*' 
ankieta). 

n DRAUGO" REDAKCIJA. 

Traukiami tieion socijalistai. 
True translation filed with tfce poft-
master at Chicago. 111., on March 11. 
1918. aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Torent*, kovo $ ! N R r # 
Valstijų vyriausybė pradė
jus ateinančiu rudeniu Ka
nadoje yra užsakiusi paga
minti munieijos veriės 50 
milijonų dolierių. 

Nuostoliai ir smulkmenos 
nežinomi. 

Mum m iMpii u i 

Vakar Chicagoje keturi iš
viso automobiliai pavogta. 

True translation filed with the poat-
maater at Chicago, 111., on March 11, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 10.—Už-
pereitą naktį vokiečiai la
kūnai užpuolė Paryžių. Per 
keturias valandas bombar
davo miestą. Keli žmones 
nužudyta ir padaryta ma-
terijaliai nuostoliai. 

Nuostolių smulkmenos 
jiar nežinomos. Buvo 12:30 
naktį, kuomet paduota sig
nalas, kad padangės apva
lytos nuo užpuolikų. 

TEATRAS SUGRIUVO. 

Lima, O., kovo 10.—Nak
tį prieš sekmadienį per 
šiaurvakarinę Obio valstiją 
praūžė baisus tornado (vė-
sulos rųšis). Kiek sužinota, 
apie 10 žmonių žuvo. Pa
daryta dideli materijaliai 
nuostoliai. 

S. V. VYRIAUSYBĖ 
TRAUKIA TIESON 5 

SOCIJALISTUS 

Tai vis yra socialistų šulai. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, I.H., on March 11, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Visuotinan seiman. 

17 žmonių užmušta, dauge 
lis sužeista. 

Wi,nchester, Ky., kovo 10. 
—Čia smarki vėsula sugrio
vė teatrą lošimo metu, kuo
met buvo susirinkę apie du 
šimtu žmonių. 

Trylika žmonių ant vie
tos žuvo, kiti keturi veikiai 
mirė nuo sužeidimo ir kėli 
turbūt irgi neatlaikys su
žeidimų. 

Vakar visuotinau Amerikos 
lietuvių seiman,, kurs tomi^ 
dienomis įvyks New York«\ 
iškeliavo "Draugo'' redakto
rius kun. F. Kemėšis, kaipo 
redakcijos atstovas. 

Šiandie pirm, pietų seiman 
iškeliauja,iš Chicagos ir apy
linkių kelios dešimtys lietuviu 
atstovų—iš parapijų, draugi
jų ir įvairių organizacijų kuo-
PU. 

Visuotinas seimas prasidės 
kovo 13 diena. Spėjama, kad 
seimas bus - labai skaitlingas 
atstovais, nes Lietuvos laisvės 
ir neprigulmybės klausimas 
yra gyvas lietuvių klausimas, 
kiekvienas tuo klausimu labai 
indomauja ir darbuojasi. 

Areštavo 3 vyrus ir 3 moteris. 
Naktį prieš sekmadienį de-

tektivai užpuolė apartamenti-
nius namus po numerin 4006 
Grand blv. ir suareštavo tris 
vyrus (tarp jų du jurininku) 
ir tris moteris. 

— r ; 

Be to, daugelis žmonių 
lengviau sužeista. 

Tarpe žuvusių yra mote
rių ir vaikų. 

Federalė grand jury iš
nešė skunda prieš penkis 
Amerikoj pagarsėjusius so
cijalistus, kurie kaltinami 
už prasižengimus, surištus 
su dabartinės karės vedimu. 

Apskųstais yra: 
vietor L. Berger, Mil-

waukees laikraščio redak
torius, buvęs kongresmanas 
iš Wiscoufeino valstijos ir 
kandidatas į Suv. Valstijų 
senatorius. 

Adolph Ciermer, Socialist 
Party sekretorius. • 

TT. Louis Engdahl, Ameri
can Socialist redaktorius, 
kurs čionai fedcralės vald-
džios buvo suimtas. 

Pastorius Iinvin- St. Jo-
bn Tueker, International 
Hobo College prezidentas ir 
socialistas kalbėtojas. 

William F. Kruse, buvęg 
sekretorius Young Pęopli 
Pvoliairanda sk\riai:s s<»ci-
jalistų partijoje, 

Suv. Valstijų distrikto 
advokatas Clyne pažymėjo, 
k̂ id visi apskųstieji bus iš
klausinėti bile dieną šia sa
vaitę. Matomai, visa reikalą 
ves teisėjas Landis. Vvriau-
svbės advokatai išklausinė-
jimų dienoje pareikalaus, 
kad apskustieji padėtų pa
rankas. 

Apskųstuosius gins ad
vokatas Soymour Stedman. 
Jis tvirtina, kad tie visi ap
skųstieji stos teisman, kuo
met tik to bus pareikalau
ta. 

Federalė grand jury ap-
skundimą nubalsavo vasa
rio 2 d., ir tik dabar skun
dą sugrąžino. 

Jie visi kaltinami už par
žengimą įstatymo "espio-
nage act", skelbiant laik
raščiuose neleistinus straip
snius, sakant ncleistin. 
prakalbas ir platinant 
prieškarinius pamfletus; 

Nesama broliškumo. 

Surengtas mėginimas paro
do, kad tarp automobilistu 
vienybė ir broliškumas kuone 
visai išnykęs. Seniau, kuomet 
automobiliai tik imta vartoti, 
pasitaikius nelaimei ar šiaip 
kokiam atsitikimui važiuojan
čiam automobiliu, kiekvienas 
pro šalį pravažiuojąs automo
bilistas sustodavo ir paklauz 
davo, ar kartais negalėtų pa
duoti kokios nors pagelbos. 

Aną dieną vienas Chicagos 
automobilistas del išmėginimo 
tyčiomis sustojo gatvėje ir 
nudavė^ kad jo mašina yra ne
tvarkoje. Šimtai automobilių 

praūžė pro šalį ir nei vienas 
nesustojo, nepaklausė, kas 
jo mašina yra. 

Tasai pat automobilis! 
kad patirti, kaip automobil 
tai atsineša j moteris, kuomet 
šitoms važiuojant sugenda au
tomobilius, pasiuntė savo 
dukterį su automobilium 
vieną bulvarą ir tenai tyrio
mis iš vieno guminio rato i: 

leista oras. 
Pasirodė, kad automobilis

tai vis šiek-tiek domos atkrei
pia į moteris. Nes i£ prava
žiuojančių pro šalį keturių 
automobilistų paskutinysis su
stojo ir apsiėmė guminin ra-
tan indumti oro. A 

/ 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
•B« —S 

SOCIJALISTAI STEIGIA 
NAUJĄ "FONDĄ."'1 

Amerikos lietuviai darbi
ninkai turėtu apsižiūrėti ir 
išanksto apsisaugoti prieš 
taisomus visokius čia, Ame
rikoje, lietuviškų socijalis
tų žabangus. 

Karės pradžioje jie įstei
gė '"fondą" neva nukentė
jusiai nuo karės Iietuvai 
šelpti. Kiek yra žinoma, 
jie tan savo iondan nuo ka
talikų darbininkų surinko 
keliolika tūkstančių dole-

Be fa r jie tomis aukomis 
sušelpė Lietuva? Kas jiems 
rupi Lietuva! Jie sušelpė 
Andrių Bulota su Bulotie 
ne ir Žemaitę, kurie čia il
gokas laikas platino jų 
"idėjas." Jie sušelpė sa
vo partija, kuri šiandie mė 
gina pasiknisti po Lietuvos 
laisves pamatais. Nors Lie
tuva laisvės dar kol-kas ne-
įgijusi, bet socijalistai iš
gamos išanksto grūmoja. 
Sako, kuomet Lietuva įgy
sianti laisvę, jie, tenai tuč-
tuojaus sukelsią revoliuci
ją ir pravesią bolševikizmą, 
kas reiškia žmonių kraujo 
liejimą, griovimą ir baisiau
sią betvarkę. 

Žodžiu tariant, socijalis-
tai pakelia kovą prieš vi
sus tuos, katrie darbuojasi 
už Lietuvos laisvę, tik ne už 
tokią "laisvę," kokios so
či jalistai pageidauja. 

Mūsų šventa priedermė 
yra perspėti visus lietuvius 
darbininkus prieš tuos tai
somus socijalistų žabangus. 

Rusai socijalistai, mūsiš
kių socijalistų sėbrai, par
davė Lietuvą vokiečiams. 
Gi dabar lietuviškieji soci
jalistai mėgina Lietuvą 
parduoti anarchijai. 

Socijalistai pasirodo di
džiausi išgamos, savo tau
tos pardavikai. Saugoki
tės jų ir neklausykite! 
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Pirmadims, kovo H i. 

DRAUGO" ANKIBf A. 

HOMESTEAD, PA. 

Šiandie Amerikos visuo
menė po visokių mėginimų 
ir nepasisekimų pagaliaus 
jau ima atsistoti ant tie
saus kelio, kuriuomi gali
ma pasiekti visų nekantriai 
laukiamą Lietuvos laisvę. 
Nu juto tai soči jakstai, dar
bininkų vergijos šalininkai. 
Kaip tai, sako, argi Lietu
va turi gauti laisvę ir tai 
dar krikščioniškai-demo-
kra tiška! Girdi, negali
mas daiktas. Girdi, socija
listai esą priešingi tokiai 
laisvei. Lietuvai, esą rei
kalinga socijalistiška lais
vė, tokia laisvė, koka šian
die gyvuoja Rusijoje. 

Kad atsiekti tą savo pra
gaištingą tikslą, jie visų-
pirma pradėjo bjauriais 
žodžiais šmeižti mūsų vei
kėjus ir pačią visuomenę. 
I r ant galo dabar jie ima 
organizuoti naują "fondą," 
pavadindami jį "Lietuvos 
laisvės fondu." 

Anot socijalistų laikraš
čių pranešimo, socijalistai 
to fondo pinigus panaudo- Chieagoje įsteigiama didele 

Vasario 12 d., 1918 m., 
L. D. Sąjungos 53 kp., AL. 
RKM. Sąjungos 34 kp. ir 
Liet. Vyčių 11 kp. surengė 
šeimynišką vakarą pobaž-
nytinėje svetainėje. Va
karas susidėjo iš įvairaus 
turinio. Pirm vakarienės 
visi žaidė, šoko, da inavo , 
taip lygiai seni ir jauni. 
P a s k u i sekė v a k a r i e n ė . 

Po vakarienės gerb. kun. 
S. J. Čepananis kalbėjo a-
pie reikalingumą lietu
viams panašių vakarų ir 
daugiaus surengti, taipgi 
paragino, kad ir toliaus ne
apsileistų. Kaip gerb. 
kunigas S. J. Čopananis y-
ra mylimas visiems, taip ir 
ĵo kalba yra mylima, o ypa
tingai tą vakarą atsilankiu
sieji labai norėjo, kad ger
biamas kalbėtojas tik dau
giau kalbėtų. Užbaigus 
kalbą, svečiai išreiškė pa
dėką gausiu delnų plojimu. 

Antras kalbėjo p. A. Tu-
masonis, prašydamas visų 
tą vakarą atsilankiusių sve
čių tuojaus po karės grįšt 
į savo Tėvynę Lietuva. 

Visiems p. A. Tumasonio 
kalba patiko. 

Kuomet leidome į mūsų 
kolonijas tris klausimas, 
paliečiančius' Lietuvos atei
tį — darėme tai lyg su bai
me. Juk visoje mūsų tau
tos istorijoje panašus mėgi
nimas daromas pirmą syk. 
O ką, jeigu Lietuviai pasi
rodys visai nesuinteresuoją 
tais klausimais, arba mažai 
tepribrendę juosius rišti? 

Tečiau. balsavimo pasek
mės prašalino visais abejo
jimus, išvaikė pesimizmą; 
tos pasekmės parodė didelį 
politišką pribrendimą mūsų 
išeivijos, josios gyvą užsi-
interesavimą tautinės poli
tikos klausimais. To dar 
negana. Balsavimas aiš
kiai parodė, kokia vaga ei
na mūsų tautos politiškoji 
mintis. Į ankietos skaitli
nes pasižiūrėję — turės nu
rimti visi lenkai, kurie dar 
svajoja apie tvėrimą naujų 
unijų su Lietuva j taip-pat 
turės nutilti mūsų socija
listai, kurie stengiasi su
klaidinti lietuvius darbi-
ninkus, kad tik šie nedirb
tų del Lietuvos politiškos 
laisvės — kurie perstato vi
sus kovotojus už tą laisvę 
— atliekuoniais, laisvės ir 
demokratijos priešininkais. 

Žinoma, 2181 prisiųstas 
balsas — sakytumei, tik 
maža dalis mūsų išeivijos. 
Bet atsiminus,* 1) kad tie 
2181 žmonės, tai dalis skai
tančioji \ir mąstančioji, tai
gi gyvoji dalis mūsų tau
tos, kad 2) panašus balsavi
mas įvyko dar pirmą sykį 
mūsų. tautos gyvenime — 
mes suprasime to balsavi
mo svarbą ir reikšmę, mes 
pripažinsime jį pilnai nusi
sekusiu. Negalime abejoti, 
kad jeigu ateityj butų padą 
rytas šiuose klausimuose ir 
visuotinas mūsų tautos bal
savimas, tad tų klausimų 
išrišimas butų tas pats, 
kaip ir dabar toje "Drau
go" ankietoje. Ši ankieta 
atvaizdino tikrąją mūsų 
tautos mintį ir josios upą* 
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balsavo tūla srieskėjuii pa
naitė, besitrinanti tatp Įsa
kų, nutolusi nuo savo tau
tos). 195 tame klausime 
visai nebalsavo. Daugelis 
iš jų pažymėjo* kodėl jie 
nebalsuoja; girdi, Visai ne
reikėjo to klausimo statyti, 
jau pats jo pastatymas erri-
nąs lietuvius; daugelis tą 
klausimą perbraukdavo; 
nemaža esame gavę priva
tinių laiškų, rugojančių už 
to klausimo pastatymą. 

Koksai yra šiame klausi
me lietuviu ūpas — pui
kiai parodo tie prierašai, 
kuriui daugelis pridėta prie 
atsakymų. Štai, pavyz
džiui, kai-kurie iš jų: 

\ 

Išviso gauta 2181 atsaky
mas. Į pirmaji klausimą: 
Ar reikalauji Lietuvai visi
škos politiškos laisvės-ne-
prigulmybės? — Visi iki 
vienam, be išimties, atsakė: 
taip, reikalauju. Dauge
lis nepasitenkino paprastu 
trumpu išreiškimu reikala
vimo, bet dar pridėjo vieną-
kitą gražią mintį, kurios 
pilnai atvaizdina tikrąjįjie-
tuvių upą. 

Štai, pavyzdžiui, kas bu-
Toliaus p. J. Tumasonis-Į vo prirašoma prie atsaky

mo šiame klausime; 

sią prieš Lietuvos laisvę, 
už kurią šiandie mttsų vei
kėjai darbuojasi"įr del ku-

oa* 

rios dabar šaukiamas New 
Yorke visuotinas lietuvių 
seimas. 

trumpai kalbėjo, iš kurio 
kalbos buvo keli svarbus 
pavyzdžiai. 

Po vakarienės ir kalbų 
visi drauge pagiedojo tau
tos himną "Lietuva, Tėvy
ne mūsų" ir "Eisim, brole
liai, namo, namo." 

Ten buvęs. 

Duos pagelbą f armėnams. 

darbininkų agentūra, kuri ka^ 
metai rūpinsis farmeriams 
pristatyti reikiamą kiekybę 
darbininkų prie darbų lau
kuose. 

Agentūrai visus pienus pa
gamino Valstijinė Šalies ap-
ginimo taryba. 

Tas butų ne Lietuvis, kuris 
nenorėtų Lietuvai laisvės. 

Šaukim visi vienu balsu, "Lai
sva LietUva". 

Gyva gaĮva reikia stengtis gauti 
laisvę ir neprigulmybę. 

Taip, trokštu visa širdimi Lie
tuvai laisvės ir gatavas esmi padė
ti savo galvą už ja. 

Ir daug buvo panašių iš
sireiškimų. 

Į Antrą ankietos klausi
mą: Ar norėtum, kad Lie
tuva susidėtų į naują uniją 
(į vieną valstiją) su Lenki
ja? Atsakyta šitaip: 1,985 
balsavo prieš darymą kokių 
nors politiškų unijų su Len-

Ncduok Dieve! 
Dieve ^apsaugok likti lenkų ver

gais kaip mus pratėviai verga
vo. 

Niekuomet, nenoriu jokįų Uni
jų su lenkais. < • 

Nenoriu lenkų nei girdėt! 
Nenoriu lenkų baudžiavos. 

Nenoriu lenkų nei girdėt, nei 
regėt. 

Gana lenkų jungo. 
Su velniu -bičiuliautis ner ko, 

nei jo zubai šalti. 
Lenkai neištikimi žmonės. 
Dieve apsaugok! 
Nedaleisk Viešpatie! 

Jokiu būdu ant to nepristoju. 
Šalin bajorai, ir lenkai iš mūsų 

žemės. 
Gelbėk mus Viešpatie nuo len

kų Unijos ir nuo vokiečių 
45u metežninkais nereikia susi

dėt. * • *» 
Aš paliokų nemyliu. 
Nenoriu paliokų nei ištolo. 
Nėra vertas 2 pf kai nori pol-

skos Unijos. t 
Nenoriu lenkų, kaip žydas kry

žiaus. 
Iš savo tautos lai pasidaro Uni

ją. 
.Gana kalbėt ipie lietuvių bi

zūną. 
Lai Lenkiją ieško to, kas prie 

jo* priguli, o Lietuvą netari nie
ko su lenkais. 

Geriau Unija su Kynais, negu 
su paliokais. 

Ant amžių ne. 
"Ni*dy», 
Per lenkų aklybę tapo Lietu

va vergė, kuomet buvo susidėjus 
į Uniją. 

Nųo lenkų kratytis kaip nuo 
pikto pinigo. 

Prieš tokią Uniją grieltai pro
testuoju. , ) 

Dvi kates maišė piaunasi. 
Stengtis išvengt baisios nelai

mės. 
Išgelbėk Viešpatie nuo baisios 

nelaimės. 
Geriau mirtis, negu lenkai. 
Geriau badu dvėsti, negu su 

lenkais susidėt. 
Ką su lenkais susidėt, geriau 

po caro nagaika bttt. 
Apsaugok pone, nuo tokios ne

laimės. 
Norint mirčiau, bet nenoriu 

lenkų. 
Jokių Ipudu nesusidėt — pir

miau reiktų proto nustot. » 
Apsaugok V. nuo kaiaerio, ba

do ir lenkų. 
Nenoriu nei girdėt. 
No Siree! 
Gink Dieve, ne, ne ir ne! 
Tegul jų Lietava nei pažint 

nepažįsta. 
Mes nenorim, kad mus kartų, 

ant šunių mainytų, arfea šaudy
tų, neduok Dieve, kad mūsų ne
prieteliai papultų į jų rankas. 

Apsaugok Dieve nuo tokios 
mirties. 

0 kam mums skurlupių lenkų, 
mes esame apkrikštyti. 

Išgelbėk mus Viešpatie, nuo 
lenini malonės. 

Amžui dienas —- ne! 

ptlymėdami, kad dafear esą 
iat peranlit i tą khuMmf 

5f bdksava už fconstituciji-
nę monartmijį pavyzdžiais 
Anglijo* af Austrijos. Gi 
2004 balsavo už respubliką 
su renkamu keliems me
tams prezidentu. Didelė 
didžiuma balsavusių už res
publiką — nurodė Ameri
kos pavyzdį ("Kaip Ameri
koj") ; du prirašė: "kaip 
Šveicarijoj;" aštuoni prie 
savo prierašo "kaip Ameri
ko j " pridėjo dar: "bet su 
pataisymais, aprubežiuo-
jant kapitalizmą;" keturi 
pridėjo "kaip Amerikoj, 
bet valdžia turi būti katali
kiška;" du reikalauja 
1' darbininkiškos respubli
kos," vienas "krikščioniš
kos respublikos," vienas 
"krikščioniškai - demokra
tiškos respublikos," du 
"katalikiškai - demokrati
škos respublikos," vienas 
* ' respublikos' po Amerikos 
globa." 

Kai-kurie, reikalaudami 
respublikos, prideda kriti
škas pastabas apie karalius, 
kaip pavyzdžiui: "lietuvis 
netinka į monarchas," "aš f 
nenoriu karunuoči*j, , ,>u ka
raliai lai eina šįmims šėko 
p jauti*' ir tam panašių. 

Atsakymai į trečią klau
simą parodo, kad lietuviai, 
laisvę gavę, beabėjo bal
suos už respublikos val
džios formą,, ir kad katali
kiškoji Lietuvos visuomenė 
dės pastangas, kad Lietuvos 
valdžia laikytųsi savo val
dyme krikščioniškos demo
kratijos, dėsnių. 

Katalikiškoji j Lietuva, 
beabejo, bus priešinga to
kiam atskyrimui Bažnyčios 
n u o va l s tybės , p r i e ku r io 
eina socijalistai ir visi be
dieviai. Taip-pat, žinoma, 
ji stengsis užtikrinti teisę 
tikintiems žmonėms liuosai 
steigti savo mokyklas, ku
rios turės gauti pilną pri
pažinimą ir materijalę pa
ramą iš valstybės. 

: : :O:J? — 

* * Draugas'' padarė gerą 
pradžią, paleisdamas šią 
ankietą. Tai pradžiai nu
sisekus beabejo bus daro
ma ir daugiau panašių an-
kietų šiais ar kitokiais 
klausimais. Panašios an
kietos turi nemažą auklė
jančią, visuomenišką reikš-

įmę. Auginsime ir plėtosi
me savo mintį, 6 ir svetim
taučiams pasirodysime esą 
kultūringi, gyvi ir mąstan
tieji žmonės. 
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Kaip geriau: Su saliu-
nais, ar be jų? 
(Tąsa) 

Oregone. 
Gubernatorius James 

Withycombe sako: 
"Mes neturėjome ~tokio 

įstabaus moralio praužimo 
per mūsų šalį ir todėl aš 
už tai atrandu kaltą prohi-
biciją, nes jinai pratušti
na kalėjimus." 

Anot oficijalių praneš* 
mų, 1914 metais buvo 25? 
nauji kalėjiman prisiunti-
mai, 1915 m. — 281, gi 1916 
m. — 148. 

Skaitlius kaliniu kalėji
me paskutiniais saliunų gy
vavimo metais buvo 566. 
Pabaigoje pirmųjų* metų 
"sausų" buvo tik 440. 

Pavieto kalėjimuose. 
Skaitlius kalinių "pavieto 

kalėjimuose per pirmuosius riu už garbę pažymėti skai 
šešis "slapiuosius" mėne
sius 1915 m. buvo 594. Ka
linių skaitlius sumažėjo li
gi 204 pabaigoje šešių mė
nesių "sausų" 1916 metų. 
Reiškia sumažėjo 64 nuo
šimčiais. 

Vaikų pataisos įstaiga. 
Vaikų (nepriauglių) pa

taisos įstaiga mieste ^ l o n -
roe, Wash., pirmaisiais še
šiais "slapiaisiais" mėne
siais 1915 m. susilaukė 181 
naujo įnamio, bet pirmai
siais šešiais mėnesiais 1916 
m. tįk 99. 

Pabaigoje "sausųjų'' 
metų pataisos įstaigoje bu
vo 90 vaikų mažiau, kaip 
pabaigoje buvusių "šlapių-
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nėšiais 1915 m. buvo 218, 
gi pirmaisiaiss šešiais- mė
nesiais 1916 metu tebuvo 
tik 160. ' 

Neturėdamas laiko nuke-t 
liauti į Walla Walla, kur 
randasi valstijos kalėjimas, 
parašiau prašydamas duoti 
man informacijų. Ve ko
kį gavau atsakymą nuo ka
lėjimo kapeliono; ( | f? f 

Walla Walla, Wash., 
rugp. 17, 1917 m. 

Wm. J. Johnson, D. D., 
L. L., D., 
2007 Iglehort Ave., 

St. Paul, Minn. 
Brangus Pone ir Broli! 
Atsakydamas į jttsų lai

šką iš 11 d. šio mėnesio, 
kurs buvo rašytas kalėjimo 
viršininkui Drum, aŠ čia tu-

tlines pradėjus 1913 metais 
ir baigus rugpjūčio 15 d. 
1917 metais. 

Skaitlius kalėjiman pri
siųstųjų iš Monroe pataisos 
įstaigos ir iš teismų buvo: 

1913 354 

1915 412 
1916 250 
1917 (lig rugp. 15) 145 

jų" metų. 
Prieš prohibicijos prave 

dimą buvo suplenuota pa-o 
taisymo įstaigoje nauji pa
taisymai bustų paerdvi-
nimai. Bet kuomet prave
sta prohibicija, tie pataisy
mų pienai panaikinta, nes 
pasirodė, kad nėra rekalo-
didinti įstaigas. 

_ Valstijos kalėjimas. 
Skaitlius priimtųjų kali

nių pirmaisiais šešiais mė-

Viso 1,584 
Su pagarba ir broliškumu 

T. J . Cannon, 
kapelionas. 

P. S. Valstija paliko 
"sausa" su sausio 1 diena, 
1916 m. 
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CHICAGOJE. 

Ž u d y s t e s . 
Svaigalai kasdieji padaro 

75 n e l a i m i n g u s a t s i t i k i m u s 
Chicagoje. 

Jie yra priežastis 100 
mirčių kasdien. 

i * 

Jie yra priežastis dviejų 
galvažudysčių kas savaitė. . 

Jie yra priežastis kasdien 
vienos šaužudystės. 

buvo renkami V. S. delega-1 nymus bei veikimus, o už 

ROOKFOED, ILL. 

Prakalbos. 

Tročian klausimą — apie 
valdžios formą busimoj Lie
tuvoj — duota šit kokie at
sakymai: 

kais; tik vienas baisas buvo j 150 žmonių susilaikė nuo viso atstovų susirinko šešio 
už uniją su Lenkais. (Taip • balsavimo šiame klausime, 

Kovo 3 d. buvo rengia
mos prakalbos kun. Pakal
niui iš Ckicagos. Jam ne
atvykus del nekuriu prie
žasčių, kalbėtojai buvo vie
tiniai. Pirmiausiai kalbėjo 
gerb. kun. V. Taškunas. Po 
jo moksleivis R. M. Kali 
nauskas. Taipgi buvo ir 
deklemacijos. Laike pro-
gramo nebuvęs negaliu ap
rašyti, kaip kuris atliko sa
vo užduotį. 

Katalikiška drat^gijų atsto
vų susirinkimas. 

Tuoj po prakalbų atsibu
vo atstovų susirinkimas. Iš

lika. Šiame suniukime 

tai. Iš surinktų aukų pasi
rodė, jog bus galima siųsti 
porą delegatų. Likos iš

rinkta kun. V. Taškunas ir 
varg. K. Barsis, 
šv. Mykolo draugija siųs 

vieną delegatą. 
Tą pačią dieną minėta 

draugija laikytame susirin
kime po ilgam apkalbėjimui 
nutarė siųsti vieną delega-

| tą V. S. Likos išrinktas 
R. M. Kalinauskas. Šį sy
kį šioji draugija parodė 
pilną norą, idant Lietuva 
liktus laisva* Delegato pa
siuntimui buvo renkamos 
aukos. Surinkta 33 dol. 35 
centai. ,Butų pageidauja
ma, kad kuris tuom sykiu 
neaukavo, idant kitą sykį 
neatsisakytų paaukoti. Je,i 
nariai suaukos nereikės im
ti iš draugijos kasos. 

Vyčiai yra tikri tėvynainiai. 
Vietos vyčių kuopa su

manė šį svarbų sumanymą. 
Jie dirba ne tik žodžiais, 
bet ir darbais, o tuo labiau
sia, kad atsižymėjo ir gau
siu aukavimu. Jie, užėmė 
pirmąją vietą, aukavime 
šiame mieste. Garbė vy
čiams už prakilnius suma-1 

tai vietos katalikai turėtų 
labiaus prijausti jų veiki
mui. Juk ikišlioĮ to buvo 
stoka. 

Vienas iš delegatų. 

CICERO "DRAUGO" SKAI
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio " D r a u g o " , 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti . 

Kas norėtų gauti " D r a u -
g ą " mėnesiui ar net savaitei, 
teateina pas mane arba te-
prisiunčia savo adresą, o 
" D r a u g ą " gaus tol, kol jis no
rės. 

J . MOZERIS, 
1430 So. 49 AVB., Cicero, IU. 

"DRAUGO" SKAITYTO-
JAMS ŽINOTINA. 

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

Stocks ir Bonus Perkami ir Pardao-
109 80. La Salto * , iiidtta l t * * . 
daini veiklus darbai*. Andmwa A Co, 
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lisos 
uvo: 
354 
423 
412 
250 
145 

100 
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WESTVILLE, ILL. 

Ko?t> 3 dieną atvyko vis\j 
gerbiamas ponas Račkus \\ 
musiji miestelį su prakalbo
mis. -Subatoa vakare buvo 

į k a l b a m a tiktai lietuviams 
katalikams, nes socijalistai 
turėjo balių ir todėl nega
lėjo atsilankyti į mušu pra
kalbas (bet, tiesą pasakius, 
jie ta vakarą ir nebuvo vi
sai reikalingi). Svetainė 
tą vakarą buvo pilnutė ir 
žmonėms labai patiko p. 
Katkaus kalba. Kada antra 
vakarą, ty. nedėlioję, pra
kalbos buvo surengtos di
desnėje svetainėje ir tenai 
žmonės beveik sutilpo. Ne
dėlioję buvo kalbama apie 
kapitalizmą ir buvD paaiš
kintas visas soeijalistų mo
kslas. Tas mūsų ekili-
kams labai nepatiko, ii* bu
vo baisiai karšta, nes gerk 
kalbėtojas prirodė visą tei
sybę ir jie, dar prakalboms 
nepasibaigus, norėjo "eks-
ploduoti," bet turėjo nusi
raminti, nes žinojo, kad du
rys buvo atdaros iki galo. 
Po prakalbos buvo leista ei 
cilikams duoti klausimus 
raišteliais. Atsirado tokiu, 
kurie norėjo duoti klausi
mus, bet nemokėjo rašyti, 
ir prašė balso, kad butų lei
sta jiems pakalbėti. Gerb. 
kalbėtojui leidžius, jie pra
dėjo visus niekus pliaukšti, 
kad turėjo nutildyti, nes 
butų kas bloga atsitikę. 
Mūsų cieilikai vietoj duoti) 
klausimus apie socijnlizmą 
arba kapitalizmą, apie ką 
ėjo prakalbos, jie davė 
klausimus apie Šv. Tėvą, a-
pie Katalikų Bažnyčios tur
tą ir taip toliau. Atsirado 
vienas, kuris norėjo sužino
ti kiek kaštuoja velnias; 
bet jam buvo pasakyta eiti 
pas velnių kupeių Mockų. 
Kitas-gi norėjo sužinoti kur | 
yra pekla. I r atsirado vie
nas toks labai, labai moky
tas, kad net nežinojo, iš kur 
atsirado pirmutinis žmogus. 
Jis buvo pasakęs, kad iš 
beždžionės, bet paklaustas 
iš kur beždžionė atsirado 
ir taip toliau, tas žmogė 
lis paraudęs atgal atsisėdo. 
Taipgi atsirado tokių bjau
rybių kvailių, kurie parašė 
klausimus tokius, kad kal
bėtojas visai neskaitė nuo 
kalbamos vietos, bet perlei
do tuos \raštelius per klau
sytojų rankas, nes buvo 
sarmata išsitarti tokius 
klausimus. 

Tai taip rųusų cicilikai 
pasirodė labai tamsiais ir 
nieko nevertais žmonėmis, 
drisdami užduoti tokį klau
simą. Bet vistiek /inusųj 
gerb. kalbėtojas nuo to vir 
sai nenusiminė, bet davė 
jiems taip karštai, kad jie 
visi tik raudonavo ir dre
bėjo iš nekantrybės. NeJ 
lig šiai dienai negali jie tų] 
prakalbų užmiršti. 

Panedėlyje, šv. Kasimic-
ro drenoje, šio miestelio lie
tuviai turėjo taipgi trumpą 
vakarėlį su programa. Pir
miausiai buvo sudainuota 
vyčių himnas, po to dekle-
mavo apie karę plė Justi 

k?on»diįėiė * * Dvi kūmu
tės, n kuri p*aWiką mfmažai 
prijuokino. Lošč p-|ės: O. 
Kftrp*vi&ttkė ir CL Jurgtt* 
tltitė. 

Paskui sekė prakalba 
gerbiamo^ kun. A. Deksnio. 
Jo kalba apie Tėvynės mei
lę publikai labai patiko, nes 
tai parodė gausus delnų 
plojimas. Po to padėkle-
mavo dar vienas eiles Ona 
Karpavičiukė ir pagiedo 
tas visų kartu Lietuvos 
himnas. Su tuo pasibaigi 
programa ir visi išsiskirstė 
su dideliu įspūdžiu ir užsi-
ganėdinimu. 

4 

Dabar Liet. Vyčių kuopa 
jau baigia išmokti kitą per-
siatrma "Jono širdis, ,> ku-
rį neužilgo žada sulošti. 
Nors cicilikai ir mano iš-
granti mūsų kuopą, bet, 
kaip matome, kuopa vis di
desnė auga ir kiekvieną su
sirinkimą prisirašo naujų 
narių. Tegul nabagai eiei-
likueiai nemėgina išgriauti 
šitą kuopą, nes čionai yra 
truputį perdaug didelių ir 
gerų veikėjų. 

Lai gyvuoja. Westvillės 
Liet. Vyčiai! 

Kuopos rast, 
Ona Jurgutaite. 

CLEVBLANDO LIETU 
TUVIŲ DRAUGIJŲ 

i. 

r * * 

fSBBBl "'¥ 

' * 

iv,.. 

13 
£ENTS, 

Įnešimai ir pageidavimai j 
Visuotinam Seimui 

Atsibuvusiame susirinki
me kovo 4 d- Žvaigždės sve
tainėje, 2041 Hamihoa Ave-
nue, Cleveland, Ohio, ku
riame dalyvavo delegatai-
atstovai nuo — 

1. Tėvynės Mylėtojų 47 
kuopos: J . Januška, J. 
Montvila, A. Urbšaitis, 

2. Teatrališko choro:'A. 
Krasauskas, J. Urbšaitis, 
St. Garankštis, S* Bafranau-
skas, 

3. Tėvynės Mylėtojų 20 
kuopos: A. Praškevičius, 

4. Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje 14 kuopos: 
J . Plerpa, J. Žemautaitis, 

5. D-ro V. Kudirkos 
Dr-stės: L. P. Baltrukonis, 
J. Žilinskas, J. Gritė, 

6\ "Dirvos" Redakcijos: 
J . Gedminas, K. S. Karpa
vičius, 

7. Sv. Juozapo Dr-stės: S. 
Pašaveckas, J. Šarkas, 

8. "Varpo" choro: V. K. 
Jurgilas, A. Zdanavičius, 
K. Aksomaitis, 

9. Šv. Jurgio Dr-stės: P. 
Molulis, F. Baranauskas, 

10. SLRKA. 8 kuopos: 
M. Šalčius, M. Šimonis, N 

11. SLRKA. 50 kuopos: 
K. Žilinskas, 

12. D. L. K. Vytauto 
Gvardijos: — V. Gudynas. 

Priimta sekantieji 
nutarimai: 

1. Reikalaujame Lietuvai 
pilnos neprigulmybės, su
jungiant sykiu Didžiąją ir 
Mažąją Lietuvą. 

2. Pageidaujame, kad La
tvija prisidėtų prie Lietu* 
vos, kaipo mum* artiaaa 
tauta. 

1 
Vakaro Vedėjas Sako: 

"KieKvienas vyras prie ši« stalo ru- iMflf 
kydavo kitokius cigaretus. mA\* 

"Bet ši vakarą, visi rūkysite Helmar 
-—užtat kad Helmar yra padirbtas iš 
Gryno Turkiško Tabako, sutaisyta gerai. |s \ 
grynas Turkiškas Tabakas yra švc!nau-
sias ir Geriausias tabakas visam pašau1 j . 

"Užtat Jąs visi ši vakarą rūkysite 
Helmar." 

Ištikruju kaip gerą! 

U"-

tis lietuvis, kuris atjaučia 
savo Tėvynės reikalus, mo
kėtų Lietuvos reikalams ne
mažiau vieno dolerio me
tams ir augščiau. 

4. Lietuviai neprivalo 
nieko bendra turėti su leu 
kais, kaipo mūsų tautos) 
priešai*. (Ir nenoroms juk 
prisieis turėti šis tas ben
dra su visais kaimynais. 
Red.y. 

5. Reikalaujame, kad 
Lietuva butų demokratino 
respublika. 

6. Pageidaujame, kad at 
eityje visi Amerikos lietu
viai išvieno dirbtų bend
ruose reikaluose: išgavime 
pilnos laisvės, atstatyme ir 
šelpime. 

Susirinkimo vedėjai: 
Pirmininkas, 

Juozas Urbšaitis. 
•Sekretorius, " 

K S. Karpavičius. 

ST. CLAIR, PA. 

Kalbėjo J. ^Ramanauskas ir 
vietis klebonas, kuri. M. Du-
rickas. Aukų Tautos Fon
dui surinkta: 50.G8. Aukavo 
Hie asmems: 

Kuri. M. Durickas f 10.00 
M. Grabauskas 5.00 
A. Kai-lauskas 3.00 
A. Pacevičius 2.00 
J. Petraitis 2.00 
T. SmukStys 2.00 
J. Ktirlauskas 2.00 
Po $T*H) aukavo: A.Kurp-

tas, P. Mikionis, J. Naujokas, 
K. Civiliškas, J. Ulinskas, M. 
Dumbliauskas, J. Sllvinskas, 
K. Sliviuskas, A. Kleiuotas, 
E. K!arlauskas, A. Binkulis, J 
Kralikauskas, J, Kundrotą, J. 
Karlauckas. Rep. 

8: 
Tel Drover 7043 

Dr.C.Z.Vezelis 
LU3TUV1S DENTISTAS 

L 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą. 
4711 SO. ASHLAITD ĄVENUE 

arti 47-tos Gatvės 
, : - , . . . • - - . • • • • • • • • • » • • • • • » ! 

3. Pageidaujame, kad 
na Karjiavirimke. StalošNi1 kiekvisaas Amerikoj© «*$-

Šv. Kazimiero parapija 4 d. 
kovo apvaikščiojo dvigubas iš
kilmes: Šv. Kazimiero, para-

Lpijos globėjo šventę, ir tautos 
dieną. 

Bažnyčios pamaldose daly
vavo šie kunigai: J. Dumčius 
— Minersvillės klebonas, V. 
Matulaitis—Ne\v Philadcl fl 
phįjos klebonas, J. Valaitis,, 
Prv Gudaitis. įdubai gražu 
pamokslą pritaikintą 4škil 
mei pasakė kun. V. Dargis. 
Mt. CarmePio klebonas. 

Vakare buvo prakalbos. 

Telefonas: McKINLEY 57«i 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WE8TERN BLVD. 

Kampas W. 3 6-tos gatvės. 

Dr. A. R. Bluraenthal 0 . D. 
Akiij' Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos; nuo 8 iš ryto iki 9 
vai. vakare. NedėlioroB t iki 12. 

4649 S. Aahland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas V a r d s ' . ^ U d 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. • 
JJS3. 

1 • " 

No. 

No. 

No. 

ii 

I 

ffl 

i 

Visiems savo prletėfiams patartam* skaityti i No. 
ir p M n t l mušą islMataa knisas. 

Užsisakant knygas visad rtikia pažymėti kny-j "No. 
««s niAierf l# *a*dą. Pinigus reikia siusti iskalno 
išperkant money order arba reglstruotaine laiik«,| jy0> 
Mažiaus dolerio galima • slturtl ktaeon 2«nklelia4s. 

No. 5. An>1cS«Ų ftllells. A. A. Vyw*»po A»t 
Barasauskto senimą atmintin, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. PusL l t . . . .lt> 

No. 10. Adlteole. Oratorija. PaaUrta Lietu- -
vių tJttfcago, Ui. Sv. Kakimiero Sese-
rima Para%# M". Gustaiti* lM m. 
Gražlbi dainelės. Pusi. 24 "Draugas" .10 

No. 13. Aušrelė, Dramatiška vienoje vefk-
mėjo Opėrette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 10 

No. 1%. Otfrkiltltljs BHėfl. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokett. Pusi. 13 10 

NO. 25» Kankrttv Lietuviškos dainos atitai
sytos 4 balsama ParaSė Dr.* Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis .21 
H dalis 30 

No. SO. Meile Poema. ParaSė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 24 .15 

No. 45. Degtine. Vienaveiksmis scenos vaiz
deli*. Lenkiškai paraše Kas. Goral-
cayk, vertė Adolfas Vėgėlė, Tinkas 
scerfai veikalėlis 10 

No. 48. Katrivtė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo/ 15 

No. W. Kares Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 8-Juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai . . . . 16) 

No. 60. Komedijeles: Čigonės atsilankymas, 
Dv| kūmutės. Dvi sesutės Ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. Gurkiiutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 34 . . .10 

No. Tarp dligeUu Rožes. Meliodrama dviejo
se dalyse, € aktuose. Parašė J. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pust. 54. . . .20 

No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Salimas. Abtra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė U lietuvių gyvenime 10 

No. 87. Braižinėlial. Tai Labai {domios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz

dė. Chicago, BĮ. 1915 m 45 
Ne. 80. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 

Parašė P. V. Perspausdinta i i "Dar- * 
bininko". IF laida. Graži pasiskaity
mui knlngutė, PusL 22 Ofc 

Be. ttt. Habklebenr Ftnasa Mielam talke 
praleidimui patartina Slą. apysaką. r 
kalba lengva Ir kningos lntatpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas* . . . . .75 

No. 88* Iš daktaro pasakojime. Parašė Šat
rijos Ragana, Rudens diena, sulaukė 
Grasios pasakaitės. Pusi. 70 . . . . . . .25 

No. 10Š Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą Ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1911 m. "Draugas*. I 
pusi. 56 .20 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kuU. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy- / 
člų Dovanėle. Cnicago, IU. 1916, 
nusl. 28 .10 

850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa-
mlnkiėtter; parengė Tavus KsĮHinfiss 

254. A. B. C. PradžiamoksHs. Sutaisė 
« k • • 

No. 

No. 

* 

M 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

110. Oliveris Tvvistas, Tai viena i i ge
riausiai nusisekusių vertimų gar-

v saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi 

,118. Patarles ir išminties grūdeliai. 
Surinkę ir išleido P. 'Mulevičius, 
1817 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir Išsitarimų. Pusi. 
48 

180. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95. 

Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražias pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m. 

188. Lietuvių Tautos Mcmorijalas. Pa
rašė ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26*28 1811 m. J. Gabrys. Vertfmas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkee 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

168. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

164. Hetuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m, su
kaktuvių Gardelio unijos (1418— 
1918) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. PusL 66 . . . . 

168. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 168 

178. Pažinkime sodjalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jallstų mokslą ir jų melagystėm. Pusi. 
16 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . • . • 

178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reUca* 
lus. Pusi. 150 

188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 W. 

488 Teisybes "vardan. Jonas Husas Jo 
Merezija ir mirtis. Parašė P. Mr. tf 
Tošis Didžios vertės knygutė 

184. Tiesos žodis Socialistams. Parašė 
Kunigam. Tračia laMa. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cicilistar. Su paveikslais 

1M. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vle-\ 
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je, čia rami daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio gričio-
je privalo rastis šj knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drūtais drobės apdarais . . . . . . . . . . 

210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Gralču-
nas; kiekvienai motinai ši knygelė 
patartina perskaityti 

222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Otalčunas . . . 

81.00 

.26 

.25 

.86 

.10 

.25 ] 

No. 

ŠTo. 

No. 

B7O. 

J. Damijonaitis, drobės 
Krllcščioniško Mokslo šĮateJdzneem, da

lis 1. Sureugtka ir tfigirtaš treČfojo 
Baltimores Kott&lijaue. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimos tt atsa-
kimua pritaikytum pradedamletamems 
skyriams. Kaina . . . 

2t*. afrftdKtoartšIse Mokslo ^ ^ ^ ^ ^ _ 
daHs II. Surengtas ir mžgirtas trečio
jo Baltfmores Kaaiijljamm, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutsfptntl 
klausiniai, pritaikyti augštasnlemm 
mokyklų skyriams. Gražus išleldl-
mas. Kalba lengva ir aiškL Kailis . . 

270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K J. 
D. Išleista lėšomis Švietimą Dr-jos 
"žiburėlis". Graži knygelė. 1016 m,. 
pusi. 26 

274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A, Milukas. Yra tai pulkus jrmnkjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. PusL 154 

279 Mažasis fljrtettcmea Valkeliams, 
prisiruošiantiema \ pirmąja ilpažrnt} 
ir Sv. Komunija, Ssttida kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 

290. Retkalmgiaueios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina . . . . 

202. SV. Kazimieras Lietuvos Raralaitts. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir plaflnti šią knygele . . . . 

305. Trumpa Lietuvių kalbom Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per Į save mokmtiee, poperos apd. . . 

307. Trumpa šv. Istorija Seno i* Nau>* 
Įstatymo. Parašė kun. L Buster. 
Kieto popero apdarais 

.01 

.21 
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.25 
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.75 

.10 

.75 
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.05 

.10 

.50 
$100 J 

j 
ii \ 

' .M 

« * • • • • e * .15 

Bfo, S15. Va4fcų. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dalis I, kieto poperos apd. 

Ko, 316. Valkų žvaigždutė dalia II, .kietais 
apd v .' 

No, 320. Trumpas aiškmlmas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė ktia. Vt. Ga-
gls. 1916 m. Knygutė pasimokini-
mui tikybom dalykų. Pusi. 11 . . . . 

320 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pasaukimą kanigym-
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 19 5 

Ko, 360. Lietuvių Darninidkų Keksakmii . 
1019 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Įsigyti. Boston. PusL 
12* 21 

Ko, 378. Brošiūrėles lengvos pasfeSudrysnol: 
a) Marksas II. Pusi. 24 08 

j b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 02 .Oi 
c) žmoniškumas ir vergija, pusi. 13 .05 
d) Į Socijalistų Rojų, pul 18 06 
e) Giordano Bruno, pusL 18 08 
f) Ar yra Dievas? Pusi.- 18 .05 
g ) Socijalistų^ aorai k- darbai, pusi. 18 .05 
1) Revoliecijonierių tarpo, pu.«l. i t . . , .05 
m) Mandagus vaikelis, pusi. 28 01 

Ko. 314 Ketvirtoji Skaitymą knyga. Pust 
188. Sm paveikslais, audimo apd. . . $1.08 

Litiiuania and the Autonomy ef Poland wftb 
a map., by J. Gabrys. Paris 10 
rys. Paris 10 

A Skctch* of tbe Lithuaniaa Nation, by J. 
Gabrys. Paris . . . , . . > .10 

Album Litbuanlan Danees tor oreasatra, 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tam 10 knygučių 14.00. Viena knygelė .M 

Septyniom giesmes, (mišios lietuviškai) dviem 
baisam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.0* 

Oželis. Mišriam chorui prie forteptano. Pa
rašė St Šimkus r. .81 

Ko. 378 Įžadų Katekizmas. Paras* kun. A. 
Staniukyuas. Pusi. 70 ..- .26 

Ko* 171. Ypatingam sąžinės perkratfnėSI-
mo būdas. PusL 58 audeklo viršaL .16 

Ko. 318 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
PusL 409. Audeklo apdarais $1.00 
Popiero viršeliais , 75 

Ko. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygį po 500 pusi. 
Audeklo apdarais »*. * 11.0% 
Poperos viršeliais 2.10 

No. B Į . Maldų knygele. P. 238. Juodos sku-
relės apdarais . . . . . . . . — . . . « . •• .71 
Juodaki audeklo apdarais . . . . . . . . . .40 

No. 3f"* ?*'a2a«;,f5 TT'.''rI!?crr &\š£?tsrt* kate
kizmas. PuaL 48 audeklą apdarais .26 

Ko. H 8 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audaklo apdrarai .80 

No. 303. Trečioji skaitymui knyga. PusL 

i79 su paveikslais, audime apdr. . . .71 
Sodžiai šilelio, mumika A. Aleksan-
ravičiaus .4a 

Pirmosios Komunijos ausdntis, gražus pa-> 
veįkmkBL didenl . . . . .11 
Mažesni po 10 

•v. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslam .11 

Poplerų laiškams rašyti, pas Tėvjua, bro-
liua eemutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 1 už •*' 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Iš 
PrancuzičRo vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 82 .11 

MALDŲ KNYGOS. 
Ko. B 4. Aukso astartes, maža, parankiaa-

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. PusL 194. Poperos apd. .81 
Baltais kauliniai apdarais $1.50 

Ko. B f. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė* 
ypatingai jaunuomenei. PusL 240. 
Kaina poperos apdarais „ 45 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . .75 
Baltos skurolės apdaruose .16 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pual. 211. Kaina au
deklo apdarais .41 
Skuros minkštais apdarais 80 

ftožaračių kukinių ir brangaus stiklo gva-
raatuotų nuo 15c. iki l l . H 

fikaplerių karmelitanskų iš Lietuvos ma pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 11 

Paveflcslelių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
Ir šv.' Juozapo su maldelėmis ui ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

m 

w 

u 
ną nuo 2 c. iki 10 

Tl l iUin pavetkislŲ <abro«u) viadkiu ŠVantųjti 
(didumas 14X20). Kmona už vieną . . -26 
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1800 W. 46th Street, 
• • I I > i • a i » I I I I i . i i " i ^ p M W I » O I 

PUBLISHINO CO. 
:-: Chicago, Illinois 
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j Pirmadienis, kovo II d. šv. Konstantinas. 
• Antradienis, kovo 12 d. Sv. Grigalius Didysis. 

••»'y 

Wi8tSIDK. 

SftB. M. Kmlo išleistuvės. 
$ d. kovo vakare Dievo 

Apveizdos parapijos svetainė
je vietinio choras surengė iš
kilmingą vakariene, kad atsi
sveikinus m savo didžiai my
limu klebonu, gerk kun. M. 
Krušų, kuris per keturius me
tus nenuilstančiai darbavosi 
parapija. jaunimo ir visuo
menės labai. Jam beklebonau-
jaut parapija atgijo ir sustip-

4'Sausųjų" peticija atmesta. 

I l t Į ^ I Į II ijni 

D R A U G A S 
-T - r i i . • i . u i n i - J * t -

Pirmadienis, kovo 11 d. 

ffjOi kaip morališkai, taip ir if kad saliunų klausimas ga 

Balsavimų taryba Chicago-
je, perkra^ius visus parašus 
po "sausuj$" peticija, pas
tarąją atmetė ir todėl dabar 
nežinia, ar atinančiais rin
kimais bus padėtas balsuoti, 
kimais Cbicagos • apsausinimo 
klausimas bus padėtas bal
suoti, ar ne.1 

Balsavimų taryba atrado, 
kad peticijai trūksta 952 pa
rašų, kad ji iurėtų but teisota 

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

State & Madison, 
N. W. Kampas 

State & Van Buren. 
Greitu laiku turėsime 

daugiau stočių vidurmies-
tyje. Tėmykite praneši
mus. 

mmmmmmmmmmmmmmmm 

A f A. 

ifaanriskai. 
^Dwig; pasidarbavo prapla, 

tinime blaivybės, nes jau šian
dien visa jaunuomenė blaiva 
ir šeimynose labai retai kur 
atsitinka pamatyti girtybės 

lėtų bnt padėtas ant balioto. 
" Sausų jų' ' federacija po 

peticija buvo surinkusi apie 
149,000 parašų, kad peticija 
butų teisota, reikia tik 106,-
000 su viršum parašų. Bet per-

V. KUKURAITIS 

W *-*-
« "P*'' 33 

Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
Parašyta Kun. P. Gugio 

KAINA 15 c. 
KANČIA V. JĖZAUS arba apmąstymai ant kiekvienos 

dienos per GAVĖNC. 
KAINA 40c. 

PAMALDŲ VADOVĖLIS, su GRAUDUS VERK
SMAI ir STACIJOMS, taipgi kitoms reikalingiausioms 
bažnytinėmis maldelėmis audimo gražus apdarai. 

KAINA 40 c. 
"DRAUGO" BBNDR. KNYGYNAS 

1800 West 46th St., Chicago, IU. 

B 2* aH 

vaisiai. Visuomeninis veiki- žiurėjus tuos visus žmonių 
mas nepaprastai išbujojo. Už
tatai vietinis choras ir parąpi-
joaai savą jautriomis kalbo
mis ir gražiomis dovanomis 

parašus pasirodė apie 45 
tūkstančiai parašų niekam 
tinkamų. Tarpe netinkamų 

išreiškė savo nuoširdų dėkin
gume 

Kalbėjo parapijos atstovai 
ir jaunuomenės veikėjai. Kun. 
J. Paškauskas savo gražioje 
kalboje išreiškė savo dėkingu-
mą ui gera širdį per pusan-
frų metų sugyvenimo drauge 
\t v$ tėvišką prieglobstį dar 
mokykloje jam esant. 

Ąąt galo vakaro vedėjas 
vardap visų išreiškė lenkėji
mu^ kuogeriausįo pasisekimo 
naujoj, parapijoj. , 

Btiimjngoje vakarienėj 
dalyvavo visas choras ir pa-
rap. atstovai. Iškilmės nžsi-
tfdd Ugi vėlumos. 

J, K. 

parašų yra daugelis nepilie-

5 d., 3 vai. ryte po 
trumpos ligos A. A. Vladislo
vas mirė St. Petersburg, Fla., 
iš ten likosi parvežtas į Chica
go, pas motiną 3059 W. 38 str. 
Velionis gimė ir augo Šioje 
šalyje ir buvo mokiniu 8v. 
Jurgio parapijos mokyklos. 
Turėjo 27 metus amžiaus. Lai
dotuvių iškilmingos pamaldos 
atsibus šiandien 9:30 vai. ry
te Sv. Jurgio par. Iš namų iš
lydės lygiai 9 yal. Po pamal
dų bus išlydėtas į 8v. Kazi
miero kapinės. 

Velionis paliko motinų, mo
terį ir sūnų 19 mėn. Vladis
lovai taipgi seser} Stanislava 
ir švogerį Klemensų Sar&au-
ėius nuliūdime. Giminės ir pa
žįstami malonės dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę motina, patį, sesuo 
ir visa giminė Kukuraičių. 

gtgtgtft%atgtfrtg.*gtttigmg* 
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PAIEŠKOJIMAI 

t; • 
* - M 

J-:* r I i ROSELANDO 
* -n 

• 

• 
į Mose kolonijoje, L. Vyčiai 
f einamai darbuojas ir pasi-

įiia."i$m i<ię$?. Ąąfbams. 
karštų meilę mūsų 

tevynčs lietuvo^ ir savo -bro-
bu ir deąerų gelbėjime, stumiu 

f*ių, nepriauglių, nepadavusių 
adresų, arba padavusių gat
ves tokias, kokių nėra nei 
Chieagoje. 

Todėl balsavimų taryba pe
ticiją atmetė ir rinkusieji pa
rašus už tas klastas dar gali 
but patraukti atsakomybėn. 

"Slapieji", vadinasi, viršų 
gavo. 

Bet * 'sausi e j i*' nesnaudžia. 
Kadangi jau dabar nelaikąs 
trūkstančias parašus surinkti, 
tatai jie darbuojasi surasti to
kį teisėjų, kurs turėtų teisę 
įsakyti balsavimų tarybai bū
tinai priimti peticijų, jų pri-
pažinti teisota ir safiunų klau
simų padėti ant balioto. 

Trumpu laiku patirsime, 
kaip pasibaigs šita kova. Jos 
pasekmės greitai turės but ***•**•u , mero ,btouo v juosao 
žinomos, nes rinkimų (baisa- »^w,^Tui>įėįmĮ^^t.p*p^r •.**$* 
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DR. P. ŽILVITIS 
IJETUV18 GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS c l 
• s 
o • 
S 
o 
S TAI-.: 
• " mU 10—II ryte. 
J TeL Oaaal 4346, Gulcago, DL 

Gyvenimą vieta 
8308 80 . HALSTED STREET 

flft 
OFISAS: 

1350 So. Uarttt BU 
rm^Kf» n«d*llo-

o 
o 
o 
«' 

• f s 

• • •~» 

Dr. G. M. GLASER 
Praktik uoj* M metAi 
Gyvenimą* Ir Ofiaas 

1141 8. Morgan St., kertė 8t rt. 
Chlcafo, 111. 

SPEOIJALI8TAS 
MotertSką, Vrr«kų Ir Vaflc* 

Tmtpffl Chronišku Llgu-
OFISO VALANDOS: 

lkl t ryto. nuo 12 Iki S po plot 
ir nuo • lkl t: M rak. Nedėllo-
ml« vakarais ofloao uždarytas. 

Telephone Yarda SS7 
iciMilBmta 

vimu) taryba turi pagammtiT J ^ ^ ^ ^ S S ^ j a ^ 
baliotus, kadangi bajandžio J ^ f M i Ę ^ W ^ 
2 d. nepertohaUsia. f "^'rfASJffiSftūa MRMKIKIH. 

— " -• 1 * W PO- wood st.. CltkAgo, Dt. 

Bmarkus vėjas palietė Ohica- "• > ' • '—'— 
draufo Vincanto 

Sorantoo, Pa. 1*14 
(alau kur yra. Jis 

paU.ar kas apie j) žino meldžiu pra
nerti, aes turlų svarbu reikalą Aiub 
adresu: • , . 

K. B- KLl fONlS 
1109 Meade AVe., Scranton, Pa. 

• • • — — — 
• i • • 

60 laipsnių šilumos. Pavakarėj 
ėme \yt\> paskui šoko baisi 
vėsula it termometras nu
puolė ligi 29 laipsnių. Lietus 
ėmė Salti, viskas apsitraukė 
ledu* 

ftiandie bus kiek šilčiau. 

Kesama imogžudysčių Chiea
goje. 

* REIKALAVIMAI. 

}̂ r t>irtnjTi Hito prakilnų dar- * v - ^ ^ o 
" : . - ; , . _ _ _ _ _ metais. DSDar nsil 
i .Antai susirinkus mažam . T v . . . . T , ,. . r^ 
\xmik atlikta dideli darbai. N a k t l g j £ * ^ 9* 
L.*V. kuopa -ii savo iždo pa- 2 2 ? i T « l ^ 
iukuto $5.0aPaskui po $5.00:.,*?"*:**«**• ***&«* T*> 
ąukato.K. Barkauskas ir J. ^ i ų termometras rodė ap,e 
-tetkus, J. Padziuna^ $3.00, 
J. Ramanauskas $2.00, J. Ka-
rėeka ; $2.00, J. Paulauskas 
•8:00; St; Piktužis $1.00, K. 
Sulėkus $1.00.Viso labo Lietu
vos Yyčii* B kp. padėjo ant 
Lietuvos aukuro $26.00. gitų 
auka intė*ė vietiniam T. F. 
skyriui laikė apvaikščiosimo, 
ftr, j^aumiero dienos. 

^Tariame aê ių visiems,, kn* 
.rie/; aukavo:-

Taipgi L. V. darbuojasi, 
kad surinkus daugiausia nuo
latinių tautos gelbėtojų. 

Tėvynainis. 

IUIIIlimilllllHIIIIHJIIIIIr r 
JOSEPH 0. WOLON 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 114 National Lifto Bld«. 

S t 8o. Laflalle St.. 
Vakarais 1IM Mllwauke* AVA 

Centrą! «!»• 
Rasldence Humbuld 17 

CHICAOO, ILL. 
iiiiiiiiiiiMiiiimnftiimm 

DB. j . j . yįpsąmDAB : 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
1517 80. Bromčmmy 

•į iv. Loutef MO. 
r Telsfonaa— Bell Sldnev 4 t i 
" Klntocb Vlctor 698 

Oyvenlmovleta: 
1117 PDLAStI STREET 

Tel. Klnlocb Vlctor 880—L. 
: OFISO VALANDO8: l t Ii ryto 1 

lkl 11 - r t po Pl«tq lkl 8 vak. 
NedeJiomls l t Hryto lkl 11 pis t 

\u 
• 1 1 . » . * • . 

I* ROSELAHDO 
• 

Lietuvos Vyčių S kuopa 
:ė* savaitinj susirinkimą; 

« i « * . dn na.gu .ariu -
Juoz. Rimkus ir J. Paulaue-
fatev 

JĮ 

. Buvo klaida padaryta ko-
respondento, kad A. Sudentas 
prisirašė prie L. V. 8 kuopos. 
Bet A. Sudentas yra jau bu-
ves nary?, tik trumpu laiku 
buvo apleidęs, gi dabar vėl 

'sugryio prie vyčių. 
A. F. Bkismonietis. 

Policijos viršininkas pra
neša, kad praeitų savaitę Chi 
cagoje neįvykusi nei viena 
žmogžudystė. 

* 

Žmogžudysčiij mieste nėra 
buvę per praeitas tris savai
tes. Tai esųs negirdėtas atsi
tikimas visam pasaulyj, kad 
tokiam dideliam mieste ko 
panašaus nepasitaikytu-

Ir vėl blogai su pianu. 
•»>*• • » • » • > 

• 

Cbicagoje su pienu ir vėl 
blogai. Kompanijos, kurios 
mieste uiarima pieno išvežio-
jithu, nenori mokėti farmfc-
riams, pieno gamintojams, 
nusutytos kainos. Farmeriai 
to4«l atas^ko pieną parduoti 
ir tnpftpu laiku Cbįcagai ir 
vėl grūmoja bėpieninės dienos. 

* • • 

ftelkallnras darbininkas dirbės 
kepykloj, antrarankls pekoMuA Oe-
ra vieta gferain Žmoml. Atsišaukite: 

4117 So. Paulina St , 
Tel. Drover 1779. 

ItHkAUncos "ftnlfterkos" ir "pre-
šeriai", ant moteriško darbo. Atsa-
kan(Hai suprantančios darbą ypatos 
malonėklta atsifiaukU. 

BACIUlfAS, 
1575 So. Ofdea Ave., Chicago, Ui. 
ftetoli Madison fatvės, ant 2 lubų. 

Telefonas Monrea C70S. 

PARDUODAMA LABAI PIGIAI. 
Kampinis namas talpinantis sa-

liuną. ir knygų krautuve. Namas yra 
ant 47 if Paulina gatvių. (1701— 
1703 W. 47. St.J Priežastis pardavi
mo, nesveikata, turiu nusiduoti 
HgonbuUft. AtiSaukitė. 1701 W. 47tb; 
St , arba 4753 No. Lincoln Ave. 
Telephonas Ravensfrood 87 34 

/ NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai pUSI GBAŽUai Ja išdir

ba MentJioUtam Co. Prieš eiaiant 
gtdt iStepk veidą moŝ ia per ke-
lis vakaras, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu balių. Toji mostis 
išima pUmtji raudoniu, juodos ar 
ba Sakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu-
Mi 59*. ir $100. Pinigus galit 
siusti it fcampemia. 

J. RMKUS, 
P. O. Bos 36, Holbrook, Mass. 

Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti srersnj darna Ir 

daoglan pinlfų. 
Visur reikalinga daut 

kirpėjų, trlmerlų, ranko
vių, klientų ir skylučių 
dirbėjų. Talpai preserlų 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer- A 
finoms formų kirpime Qt 
pritatklnlme ir siuvime <r 
— I18.M. 

Duodama diplomai. 
Patrsnoa daromos pa-

fal Jųsų mlera — blle 
etalles arba djrdtlo, U 
blle madų kaygou, 

HAHTER DKSIGirilIG 8CBOOL 
J. r . sTaenfcHm, 

t i a M. La SaUe gatve. 
414-417. Prtoi Otty Hal i . 

M I I » 

" 
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"WAR SAVINOS 5IAMPS 
ISSUEIVBV.THB 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

T A U P Y K IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neša 4-ta sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytu 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
banMerius, laikraštininkas ir kiti agentai Klaus
kite jų. * • 1 ' 

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šitą karę! 

fo i a u o = 

•• 

Sergėkite savo Akis 

Neužsitlkėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui auksorlul ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųs aktms tik daugiau blogo. 

Ai turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu iStyrt jųs 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, viri Platt'o aptiekos 
Tėmykite | mano parašų. 

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

FARMOS Lietuvių 
Kolonijoj 

PIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIU KOLONIZACIJA AMERIKE 
Dabar geriausias laikas pasižiūrėt ir pasirinkt geriausių žemių — far-

mų Lietuviškoj kolonijoj kur visi Lietuviai perka. Pirmiau negu pirksi 
farma, kad nereiktų gailėtis, tai klausk platesniu paaiiinimų \ koloni
zacijos ofisą pas: Liberty Land and Investment Co. kurie yra savininkai 
10.000 akrų geriausios žemės "VVTsconsin'e; išdirbtos ir neisdrrbtos, ant 
kurios uždedame lietuviškų 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. Malsted S t . , Chicago, III. 
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Lmiiv«WNRCAujAj»«rf 
TURTAS VIRŠ $125,060.00 

SaveHalf Your SoapVith 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00. $10,50 ir $14.00 
savaitėje. 

x " 

I 

POMIRTINĖS: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

LAUNDRYTABLET5 
S ?. W /S <t-atGrocers 

SKAITYKIT IR PUTINUI 
"DRAUGf 

- 4 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utaminknis, ketvergais ir su 
batomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių U darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

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

P ARBIN JLN KAS'' paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausins at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. « 

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

"DARBININKAS" nuolatai iileidingja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas i&leistuves. 

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

$3.00; pusmečiui $1.50; .vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
76>. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Braadway, So. Boston, Mass. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesines duoklės suly^ metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi: ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį -"Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai 

S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. E. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

—— 

P. MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

BANK 
Rome Blend v e žirny 
pardavėjai ir daug krau 
turi* parduoda tą pačio 
kava po soc. 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

49c 
Riešučių Sviesta* 
Labai geras po 

30c 
COCOA 

Geriausia Bankea 
sulyginę su 
bent kokia, 
LLSL 

DAERY 
SVIESTAS 

14C 4 5 c 
WEST SIDE 

1371 Milwaukeea. 
3054 Milwaukeea. 
1084 Milfraukeea. 
1410 W. Madison 
tStO W. Madison 

1444 W Ckloagoa. 
1886 Blue Islandą 
8413 W. Nortb a. 
131? 8. Halsted st 
1888 8. Halsted st 
1818 W. 13tb st. 

/ 

3103 W. 33n4 Ot 
SOUTH SIDE 

3083 Wentwortba 
3437 8. Halsted st 
4739 S. Ashland a. 

VORTB SIDE 
404 W. Dlvislonst 
730 W. Nortb a. 
3440 Ltacola av. 
8344 Ltncoln %v. 
8418 K. Clark st. 
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