
* 

GELBĖKIME BADAU-
JANCIĄ LIETUVĄ! 

DĖKIME AUKAS TAU

TOS FONDAN! 

: : • 

• • 1 • » » ! 

* 

» • • » » » » » » » » » ^ » » » » ^ » » 1 J-J LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1 

8 8 — < — S 

KAINA O CENTAI 
P R I O B * 

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, KOVO (HABCH) 15 D., 1918 M. 
O B R T B Entered as Second Claaa Matter Mareli I I , 1111. ftt Chicago, Illinois under the Act of March I, 1879. METAI-VOL. III. No. 63 

TROCKIS STOVI 
ATNAUJINIMU 

Vokiečiai jau Suomijoje. 
TALKININKAI PAIMA OLANDIJOS LAIVUS 

RUSAI GALI ATNAU 
J I N T I KARĘ. 

Karės atnaujinimo reika
lauja Trockis. 

True translation filed with tho post-
master at Chicago, III., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 14.— 
Buvęs bolševiku užsieniu 
reikalų ministeris Trockis 
priešinasi, kad rusu kongre
sas pripažintų ir patvirtin
tų padarytą su Vokietija 
taikos sutartį. J i s yra linkęs 
perorganizuoti rusų kariuo
menę ir ginti Rusiją. Apie 
tai čia pranešė ambasado
rius Franeis iš Vologdos. 

DIDKUNIGAIKŠTIS IŠ 
TREMTAS. 

Vokiečiai pasisako, kodėl jie 
užėmę Odessą. 

True translation filed witli the post-
mastPr ot Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
toher 6. 1917. 

Londonas, kovo 14.—Did-
kunigaikštis Micnail, kurs 
buvo Petrograde suareštuo
tas, kaipo intariamas suo
kalbyje su vokiečiais sugrą
žinti Rusijai monarchiją, iš
siųstas net į Permą, už 7<M) 
mvlhi į rvtus nuo Maskvos, 
palei Siberiją, anot praneši
mo iš Petrogrado. 

Berlyne oficijaliai pas
kelbta, kad vokiečiai Odessą 
paėmę, nes to reikalaujanti 
taikos sutartis su Rumuni-
ios vvriausvbe. 

Sutartyje esama pasaky
ta, kad Rumunija ima daly-
vumą teutonų kariuomenės 
gabenime per Rumuniją ir 
Besarabiją į Odessą. 

I š Petrogrado pranešama, 
kad tenai vyriausybės ofi
sai tiesiog vandališkai api
plėšiami. Vandalizmas pra
sidėjo, kuomet sostine imta 
kraustyti į Maskvą. 

Puikiausi rakandai ir 
brangintini paveikslai pa
imta ir gatvėse parduota už 
kelis dolierius. 

Jurininkai visokius dai
lės daiktus sukraustė į ve
žimus ir tai visa laivu pa
siuntė į kronštadtą. 

BANDITAI NUŽUDO 
VIENĄ DARBININKĄ. 

VOKIEČIAI J A U SUO
M I J O J E . 

Užėmė miestą Abo ir eis to
liau. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 14.— 
Čia pranešta, kad stipri vo
kiečiu kariuomenė užėmė 
Suomijos ^ miestą Abo, atsi
randantį vakaruose nuo Gel-
singforso. Iš ten vokiečiai 
tuojaus maršuosią Suomi
j o s gilumon. 

Praeitą antradienį buvo 
metinės Rusijos revoliuci
jos sukaktuvės. Tą dieną 
suspenduota visokie darbai, 
kaip dirbtuvėse, taip vy
riausybes ofisuose ir spaus
tuvėse. Gatvekariai taippat 
laivo sustabdyta. Nebuvo 
jokių demonstracijų. 

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ. 

SUV. VALSTIJŲ KON 
SULIS PABĖGO IŠ GEL 

SINGFORSO. 

Su juo pasprūdo ir 15 ame
rikonų. 

. . 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on March 15. 
1918, as reąuired by the act ot Oc-
tober 6. 1917. 

. Londonas, kovo 14.—Pra
eitą naktį vokiečių lakūnų 
užpuolime ant Anglijos, 
vienas priešininko orlaivis 
pametė keturias bombas į 
m. Hartlepool. 

Du apgyventi namai su
naikinta ir trisdešimts kitų 
apgriauta. 5 žmonės nužu-
dvta ir 9 sužeista. 

DIDELIS GAISRAS 
JACKSONVILLĖJ. 

Jacksonville, Iii., kovo 14. 
-Vakar anksti ryte šito 

Cleveland, 0., kovo 15.— 
Netoli šio miesto devyni au
tomobiliniai banditai užpuo
lė geležinkelio darbininku 
stovyklą. Vieną darbininke 
nužudė, kitu du sužeidč. 

Paėmę $240 nuvažiavo. 

miesto majoras kreipėsi į 
Springfieldą, prašydamas 
pagelbos pagesinti mieste 
pakilusį gaisrą tuojaus po 
pusiaunakčio. 

Gaisras sunaikino viešąją 
mokyklą vertės $100,000 ir 
kelis parinktinuosius pro
testantų maldnamius su 
gražesniais bustais. 

NUMUŠĖ DU VOKIEČIU 
LAKSTYTUVU. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 14.—Du 
anglų lakūnu susirėmė su 
penkiais vokiečių lakūnais 
ant Šiaurinių jūrių. Vienas 
vokiečių lakstytuvas sunai
kintas, kitas numuštas. 

Anglų laknnai 
laimėję kovą. 

su grizo 

True translation filed wlth the post-
maater at Chicago, III., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Stockholmas, kovo 14.— 
Amerikoniškas konsulis 
Thormvell Haynes, kurs pa
bėgo iš Gesingforso Su te-
naitinių 15 amerikonų, da
bar atsiranda Bjoerneborg, 
Suomijoj, anot apturėtų ži
nių vietos amerikoniško 
pasiuntinio Morris. ] 

Pranešama, kad vokiečiai 
nusprendę suareštuoti ame
rikonus ir anglus kareivia
vimo amžiaus, kame tik juos 
sutiksią. 

VOKIETIJA PLENUOJA 
PASISAVINTI LIETUVĄ 

dalies Tarybai, uždrausta 
apleisti Vilnius. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Cc-
tober 6. 1917. 

COPENHAGEN, kovo 14 
—Iš vokiečių valdišku šal
tinių sužinoma, jogei užmes
ta projektas sutverti nepri-
gulmingąją Lietuvos valsty
bę. Dabar pienuojama visai 

NĖRA ŽINIŲ A P I E 
AMER. R. KR. MISIJĄ. 

Misija galąjo papulti vokie
čių rankosna. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act ot Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 14.— 
Vokiečiams užėmus Odessą, 
nežinia kas galėjo atsitikti 
su amerikoniško Raudonojo 
Kryžiaus dr-jos misija, 
su tos misijos nariais, apie 
kuriuos vakar pasiuntinys 

pasisavinti Lietuvą. |Vopicka buvo pranešęs, kad 
Vokiečiai tvirtina, jogei j.iio ** J t W iškeliavo į O-

tasai sumanymas negali but 
atmainomas, kaipo, ekono
mine Vokietijai gvarantija, 

Vokiečių militarinė val-

NUSKENDO LAKŪNAS. 

dessą. 
Tekiau tikrai negalima 

žinoti, kad jie patektų vo
kiečių rankosna. Kovo 12 d. 
nuo tos misijos pirmininko 
Richmondo gauta žinia, ku-

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Norfolk, Va., kovo 14.— 
Vakar ties Hampton Roads 
nuskendo karės laivvno la-
kūnas ML L. Mc Naughton 
krizdamas su lakstytuvu iš 
500 pėdii augštumos į van
denį. Su juo buvęs kitas 
lakūnas išėjo sveikas. 

Me Naughton paėjo iš 
Edward, N. Y. Mokinasi 
Yale universitete, kur pa
metė mokslą ir įstojo laivy
no atsargon. 

BRITANIJA NETEKO. 
DAUGIAU 18 LAIVŲ 

džia uždraudė Lietuvos ša-
ies Tarybai apleisti Vilnių.; rioj buvo nurodoma, kad 

jis yra gavęs leidimą Kuo
sai keliauti per Austrija-
Vengriją tiesiog į Šveicari-S. V. IR ANGLIJA PA 

IMS OLANDIJOS LAI-
V Uo. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 15, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

» » . 

True translation filed wlth the post 
master at Chicago, 111., on March 15 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 14.—K 
dangi perilgai užtrunkama 
su derybomis paimti Olan
dijos laivus, atsirandančius 
talkininkų uostuose, ir ka
dangi Olandijos vyriausybė 
tas derybas apie savo laivų 
pavedimą labai palengva ve
da, Anglija ir Suv. Valsti
jos susitarė pabaigti tas už
trunkančias derybas ir atei
nančią savaitę paimti visus 
Olandijos laivus talkininku 
naudojimuisi. 

Bus imtasi priemonių, 

,1<7-
Nuo to laiko nuo misijos 

negauta nei žodžio. 

RUSIJOS CARIENĖ 
NAŠLĖ NETEKUSI UŽ 

LAIKYMO. 

kuomoi sukonfiskuota im 
| apdrausti už laivų paėmi- perijalės šeimynos fondai, 
mą. Laivai bus apdrausti ir 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo H.—bu
vusioji Rusijos carieuė-
našlė, Maria Feodorovna, 
atsiliepusi į komisarų tary
bą,/ prašydama paramos, 
anot Reuterio depešos iš 
Petrogrado. 

Buvusioji cariene-našlė 
tvirtina, jogei jinai dabar 
netekusi jokio užlaikymo, 

GYVENTOJŲ IŠSIKRAUSTY
MAS IŠ PETROGRADO 

- < ; ' # 

Begaline betvarke visomis pu
sėmis. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 15.— 
Iškraustymas Petrogrado tę 
siasi ir šiandie, imant prak
tiškai, jau kuone visa vy
riausybė ^ pesikrausčiusi 
Maskvon. Techniškosios vv-

• 

riausybės įstaigų dalys su 
visokia medžiaga tuojaus 
yra lioduojamos, kaip tik 
tam tikslui nuskinami rei
kalingi traukiniai. Petro
grado garnizono kareviai ir 
jurininkai iš karės laivų, 
stovinčių Nevoje, atsisako 
nuo militarinės tarnvbos ir 

* 

keliauja sau namo, į provin-
<• i jas, gabendamiesi visokią 
medžiagą ir išrengimą. 

Dienomis ir naktinis au
tomobiliai miesto gatvėmis 
kits pro kitą nardo. Visur 
betvarkė, visur nesusiklau-
simas. Gabenama rašomo
sios mašinėlės bendrai su, 
kulkasvaidžiais, jna t rasa i 
su .}x•Ulbomis—viskas t«m 
piama į geležinkeliu stotis. 
Eina automobilių eilės kitos 
paskui kitas gatvokarių ne
gaiš, prasilenkdamos su su
kastomis pašaliais ant gat
vių Bniearo kalvomis. 

Kareiviai visakuom pasida
lija. 

Viskas dabar Rusijos ka
riuomenėje ir karės laivyne 
pasidalinama. Pulkai pasi
dalina lygiomis pinigais, at
sargos drabužiais ir prekč-
mis. Kareiviai pardavinėja 
automobilius ir prekes ir 
dalinasi gautus už tai pini
gus, kad tuo tarpu komisa-
rijatas rūpinami tik maisto 
padalinimu. 

Pas rusų kareivius ir ju
rininkus psychologinė for-
mula, šiandie priimta tokia, 
kad, kas tik galima yra, im
ti, grobti, visa tai pasida
linti ir sugrįžti į savo gim
tinius sodžiui taip veikiai, 
kaip yra galima, kad būti 
laiku vietoje, kuomet bus 
padalinama žemė. 

Sostinė, kaip tuščias keva
las. 
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miralitetas praneša, kad i 
Britanija praeitoj savaitėj 
prarado daugiau . savo 18 
laivų, kurie nuskendo arba 
nuo nardančių laįvų torpe
dų arba nuo minų. Be to 
nuskendo ir vienas žuvinin
kų laivas. Iš tų visų žuvu
sių laivų 15 buvo suvirs 
1,600 tonų intilpimo. 

AUSTRAI DEZERTE 
RIAI GELBSTI BOLŠE 
VIKAMS UKRAINOJE. 

True translation filed wtth the post-
master at Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6, 1917. 

Amsterdam, kovo 14.— 
Anot žinių iš Berlyno, mū
šiai Ukrainoje didėja. T^nai 
bolševikams ateina pagel-
bon austrai 4r čekai dezer-
teriai, pabėgusieji iš Aus
trijos kariuomenės. 

Vietomis vokiečiai turi 
pašėlusiai mušties prieš 
tuos bolševikų vedamus de-
zerterius. Bet kuomet vo
kiečiai tokius nutveria į sa
vo rankas, ant vietos sušau
do. 

\ ___ ; 

6 arkliai sudegė. 

A. Clierny Teaming Co., 14S 
E. Illinois gat., arklidėj pa
kilo gaisras ir sudegė 6 ar
kliai. Nuostoliai siekia 10 tūk
stančių dol. 

apginkluoti. Jei katrie iš jų 
bus nuskandinti, tuomet po 
karės, kaip bus galima, kuo-
veikiausia nuskandintų vie
toje savininkams pristatyti 
naujus laivus. 

• 

Tų visų Olandijos laivu, 
atsirandančių talkininkų 
uostuose, sulyg pačios O 
landijos tvirtinimo, busią 
apie milijonas tonų intilpi
mo, kurių apie 70 nuošim
čių yra Suv. Valstijų uos-, 
tuose, 15 nuoš. Britanijos 
uostuose ir 15 nuoš. kitų 
talkininkų uostuose. 

NUSIŽUDĖ RUSŲ GENE 
ROLAS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 1.".. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 14.— Nu
sižudė Vladivostoko uosto 
komendantas gen. Dumba-
dze, anot gautos šiandie 
Reuterio depešos iš Petro
grado. ' 

True translation filed with the post-
m a s t e r a t Chicago, 111., on March 15, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober S. 1917. , 

Wastoington, kovo 14.— 
Suv. Valstijos ir D. Brita
nija indą ve paskutinę notą 
Olandijai. Pasakė, kad jei 
Olandija ligi kovo 18 d. ga
lutinai neduos atsakvmo n-
pie savo laivų pavedimą 
talkininkams, tuomet tal
kininkai paims visus laivus 
savo naudojimuisi. 

Didina mokestis. 

Chicagoje penkios apdrau-
dos kompanijos padidino mo
kestis už apdraudą. Už tai 
kaltinama karė. 

Detroito, Mich., kovo 14.— 
Per praėjusias 24 valandas 
smarkus lietus, kur be per
traukos lijo žemesniajam 
Micbigane padarė apie mi
lijoną dolierių nuostoliu. 

Vietomis vanduo pasėmęs 
net geležinkelių bėgius. 

Atrasta nežinomas užtroškęs 
žmogus. 

Namuose po num. 663 No. 
Dearborn gat. atrasta gazu 
užtroškęs nepažįstamas žmo
gus. Prie savažudžio atrasta 
raštelis, kurs taip skamba: 

"Koroneriui: Meldžiamasis, 
nesirūpink sužinoti mano pa
vardę iš atžvilgio į mano tė
vą. Neturiu nei saviškių, nei 
pažįstamų Chicagoje. Gal Die
vas savo globoje laikys mano 
tėvą. Man nepasisekė, tai vis
kas. Ligi pasimatymo". 

Savažudis esąs apie 30 me
tų amžiaus. 

Jurininkai dalinasi laivų iš-
rengimais. 

Kuomet kareivių ir dar
bininkų sovietas nusprendė 
apleisti (evakuoti) Petro
gradą, trijų karės laivų, 
stovinčių Xevojc, ingula at
laikė susirinkimą ir nutarė, 
kad jei, sulyg vyriausybės 
pranešimo, karė jau pasibai
gė, kiekvienas jurininkas 
yra liuosas ir gali" sau ke
liauti namo į savo sodžių. 
Po šito jurininkai visokį 
laivuose išrengimą, kokį tik 
galima paimti, kai]) tai pa
sidabruotus daiktus, indus 
ir kitką, pasiėmė ir t a ip sa
vęs pasidalino, taip kad 
kiekvienam jurininkui šis-
tas turėjo tekti. 

Vienam susirinkime, ku
riam pirmininkavo jurinin
kas, paduota sumanymas ir 
sulyg jo padaryta rezoliu
cija, kuriąja buvo autorizuo 
jama visokių daiktų pada
linimas. Tuo tikslu panau
dota argumentas toksai: Se
niau karės laivai prigulėjo 
carui, bet revoliucija* tuos 
laivus pakeitė visų gyvento
jų nuosavybę. Tečiau trijų 
karės laivą daiktais negali-
ma apdalinti visų Rusijos 
180,000,000 gyventojų. Bet 
prie laivų pirmenybę turi 
jurininkai ir jie gali pasida
linti laivams prigulinčią 
medžiagą ir kitokius daik
tus,/ seniau prigulėjusius 
buvusiam carui. 

Petrogradas vis labiau 
darosi, kai}>o koksai tuščias 

! k(-\;\1iK.'1^min6ta; Jogeilig-
šiol miestą apleido suvirs 
kaip trys ketvirtdalys mili
jono gyventojų, inėmus ka
reivius, jurininkus, civilius 
ii svetimšalius. Kadangi 
sostinėje pasiliko labai ma
žas skaitlius žmonių, maisto 
stovis pagerėjo. Taippat ir 
gatvekariai mažiau žmonė
mis užsikimšę, ko nėra bu
vę nuo karės pradžios. 

Vakar miesto sovietas 
paskelbė parodoksalį pa
aiškinimą apie sostinės iš-
kraustymą. Proklemacijoje 
sakoma, kad Kostinės aplei
dimo reikalauja vidujinis 
šalies stovis. Todėl vyriau
sybė ir nusprondžiusi per
sikelti saugesnėn vieton. 
Tečiau Petrogradui negra-
siąs pabojus iŠ vokiečių pu
sės. Miesto majoras perspė
ja gyventojus, kad jie ne
klausytų visokių provokato
rių kurstymą, kuriais mėgi
nama tarpe gyventojų su
kelti pasiauba.fTokie provo
katoriai, anot majoro pro-
klemaeijos, be jokios ato
dairos turi but sušaudomi. 
Petrogradą pabėgėliams ga
lima apleisti tik su speeija^ 
liais leidimais, kuriuos iš
duoda evakuacijos kabine
tas. Kasdien išduodama 
tūkstančiai tų leidimų. 

Sugryžo Chicagos majoras 
Thompson. Laikinas policijos 
viršininkas Alcoek tuojaus 
jam indavė 70 saliunininku 
surašąs reikalaudamas, kad 
jiems visiems butų panaikin
tos saliunų licencijos. 

Tečiau majoras nieko į tai 
neatsakė. Matyt nesutinka su 
policijos viršininko pažiūro
mis. 
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VISUOTINAS SEIMAS. 
I 

Amerikos lietuvių visuo
tinas seimas — tai invykęs 
faktas. Sulyg vakarykš
čios " Drauge n padėtos te
legramos, seime dalyvavo 
suvirs 1,200 delegatu. Tiek 
buvo delegatų tik atidarius 
užvakar seimą. Supranta
ma, kad paskui tų delegatų 
skaitlius turėjo padidėti. 

Tai prmutinis toks skait
lingas Amerikos lietuvių 
delegatų suvažiavimas. 
Skaitlingas jis, nes lietu
vius bendran darban trau
kia svarbus momentas. Vi
suotinas jis, nes jame daly
vauja visokių pakraipų ir 
įsitikinimų žmonės. 

Prieš šitą Amerikos lie
tuvių visuotiną seimą New 
Yorke nublanksta saujalės 
socijalistų išgamų kukavi
mai, šmeižtai ir išdavikiš
kos pastangos. 

"Socijalistai ^atsisako da
lyvauti visuotinam * steline, 
jų nei nereikia. Nes jie vis-
tiek nėra mūsų tautos rė
mėjai, bet didžiausi prieši
ninkai. Be to jų ir neper-
daugiausia. J ie giriasi tu
rį savo pusėje kokias ten 
"darbininkų minias." Bet 
tie pasigirimai — tai tušti 
plepalai. 

Nea ne kas kitas visuoti-
nan seiman suvažiavo, kaip 
tik tie patys lietuviai dar
bininkai, rankpelniai: Su
važiavo jie Lietuvos laisves 
ir neprigulmybės reikalais. 
Suvažiavo bendrai pasitar
ti, kaip atgauti savo Tėvy
nei neprigulmybę, kaip ap
ginti Lietuvą nuo socijalis
tų išdavikiškų žygių. 

Ve kame ir ką veikia lie
tuviu darbininku minios. 
Tų minių ištvermėje yra 
mūsų tautos ateitis ir Lie
tuvos likimas. 

Tad nutilkite, šikšno
sparniai, katrie norite par
duoti Lietuvą bolševikams 
ir paskui pravesti ten vi
suotiną vergiją! 

Lietuva ne jums, jųs jos 
senai išsižadėjote. 

* = < '"•"n"i ""»»-
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Moterys ir rinkimai. 
_ _ _ _ _ 

maisto, arba jis bus nepa
prastai brangus. 

Šitą pavasarį laukų apdir
bimui visur visaip galvoja
ma. Washingtone yra vi
sokių sumanymų. 

Iš visų tų sumanymų, y-
ra geriausias ir tinkamiau
sias nepriauglių suiegist-
ravimas ir jų pasiuntimas 
iš miestų į farmas nuskir
tam laikui. Nepriauglių 
rusei pri skaitomi 16—21 
metų vaikinai, katrie lanko^ 
mokyklas, arba užsiima ki
tokiais darbais, kokius ga
lėtų atlikti merginos ir mo
terys. 

Tvirtinama, kad prezi-Įiš užsiregistravusių mote-
dentas tuo tikslu paskelbs 
proklemaeiją, kurią ja pas
kirs laiką registravimuisi. 
Registravimasis nebus pri
verstinas, bet pat r i jotinis. 
Katrie vaikinai del nesvei
kumo negalės* dirbti lau
kuose, tokiems bus išduoda
mi paliuosavimo ženklai ir 
jie bus paliuosuoti nuo dar
bo. 

Ypač mokyklas lankan
tieji vaikinai sakoma, bus 
pageidaujami į farmas. 

ŽMONĖS INTERESUOJASI 
SALIUNŲ PANAIKINIMU. 

Nesenai New Yorkė in-
vyko miesto rinkimai. Tie 
rinkimai ypač moteris pi
lietes turi užinteresuoti, ka
dangi moterys tais rinki
mais prisidėjo prie laimėji
mo kaikurių reikalingų 
naujų pravedimų ir aiškiai 
parodė, kad jos politikoje 
yra pilnai subrendusios. 

Buvo renkami ' keturi 
kongresmanai. Moterių 
balsas čia lošė svarbią ro
lę. - Nes kongrese demo
kratiškos arba repubikoniš-
kos partijos persvara daug 
reiškia. 

Į Ne\v Yorko moterių 
balsavimus buvo atkreipę 
domą šios šalies politikai. 
Net pats prezidentas, kaipo 
demokratas, didžiai intere
savosi tuo moterių balsavi 
mu. 

Nors pirmu kartu New 
Yorke moterys balsavo, bet 
jos skaitlingai ir dalyvavo 
balsavimuose. Tuomi pa-^ 
rodė, kad joms rupi ne tik 
politika, bet kaip pavienių 
miestų, taip visos šalies at
eitis ir likimas. 

Iš abelnojo užsiregistra
vusių vyrų skaitliaus balsa
vo tik 33 nuošimčiai. Gi 

rių — net 90 nuošimčių. 
Mjoterims reikia pasidi
džiuoti ne tik tuo apsireiš
kimu, kad jos pasinaudojo 
iškovotomis teisėmis, bet ir 
tuo, kad jos parodė politiš-

ėjo į balsavime vietas. Te
nai savo vaikas ir kūdikius 
vežimėliuose pavedė polie-
n-on&ms, gi pa^os nuėjo 
balsuoti. Policmonai ne
noromis buvo priversti būti 
vaikų globėjais ir nešiotė-
mis. 

Tie moterių • įvykusieji 
balsavimai, tai geriausias 
ginklas prieš tuos visus, 
katrie nuolat tvirtina, jogei 
moterys dar nesančios pri
augusios prie politikos. • 

New Yorke tuose mote
rių balsavimuose rasi ma
žas skaitlius i r lietuvių mo
terių dalyvavo. Bet ir mu-
s^ motinos,, žmonos ir sese
rys turėtų indonrauti tais 
balsavimais, moterių veiki
mu. Nes joms gal prisieis 
kuomet nors sugryžti į lai
svą ir neprigulmingą Lietu
vą, kur moterys turės ly
gias teises su vyrais politi
kos reikaluose. Taigi ko 
lietuvės čia pramoks, tas 
bus joms naudinga sugry-
žus savo tėvynėn. 

Moterių balsavimas ypač 
Lietuvai bus ne tik reika
lingas, bet ir naudingas. 
Jos savo balsais ne kartą 
tenai savo šalį galės ištrau
kti iš pavojų, kuomet bus 
lemta pakilti visokiems ne
doriems gaivalams prieš ša
lies tvarką ir surėdymą. 

Lietuvės moterys, mokin-
kitės pilietybės pareigų nuo 
Amerikos moterių. Tasai 
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ką susipratimą, buvo veda- mokslas bus jums pačioms 

Praeitą antradieni Chica-

REGISTRUOS VAIKINUS. 

Illinois valstijoje, far-
mos neteko apie 100,000 
darbininkų. Vieni iš jų 
paimti kareiviauti, kiti dir
ba prie kitokių karei reika
lingų darbų. ** 

Tuo tarpu aušta pavasa 
ris. Lankuose nebus kam 
dirbti. Karės metu ypač 
maistas yra labai reikalin
gas. Je i laukai gi nebus 
išdirbti, nebus tinkamai ap

mos abelnojo labo jausmais 
ir jokie papirkimai nebuvo 
joms žinomi. 

Juokinga tų rinkimų pu
sė buvo — tai policijos pa
dėjimas. Policmonai pas
taraisiais rinkimais pasiro
dė kaip pašvęsti, kaip tikri 
džentelmanai. Kas kita 
jiems būdavo seniau, kuo
met vieni vyrai balsuodavo. 
Tuomet jų brutališkumui 
nebūdavo pabaigos. Bal
suotojai balsavimo teisių 
paprastai buvo mokinami 
lazdomis. 

Dabar gi buvo kitaip, ka 
dangi poliemonams nebuvo 
laiko politikieriauti. J ie 
palei balsavimų vietas turė
jo saugoti paliktus vaikus 
ir kūdikius. Nes balsavo 
neį t ik ta i paprastos darbi
ninkės merginos, bet ir mo
tinos, namų šeimininkes. 
Neturėdamos pas ką namie 
palikti vaikus, jos su-jais 

goję invyko piliečių regis
tracija prieš pavasarinius 
aldermanų rinkimus. Tą 
dieną užsiregistravo net 
126,528 piliečiai ir pilietės. 
Tai žymus užsiregistravu
sių skaitlius prieš alderma
nų rinkimus, tai tiesiog ne
girdėtas rekordas. 

Gal kas pamanys, kad 
žmonės labai interesuojasi 
aldermanų rinkimais. Bet 
kur gi. Aldermanų rinki
mai mažai kam rupi. Pi
liečiai ateinančiais rinki
mais todėl interesuojasi, jo
gei ant rinkimų balofo ža
dama pastatyti saliunų li
kimo klausimas. 

Ve kodėl žmonės skaitliu] 
gai registruojasi. Vieni iš 
jų registruojasi, kad savo 
balsais prisidėti prie saliu
nų panaikinimo, gi kiti re-

.gistruojasi, kad tuos ištvir
kimo urvus dar ilgiau dar
bininkų didesnei nelaimei 
palaikyti. 

Kogį daugiau reikia. Šio
mis dienomis štai i r \ pati 
"Draugo" redakcija gavo 
laiškų nuo saliunininkų, 

Draugo' ' skaitytojų, Ne 
tik jie "Draugu i " išmeti
nėja, kad šis dienraštis ra
šo prieš saliunus, bet dar 
atsisako tolesniai ir skaity
ti dienraštį. . . t laimei. 

Suprantama, "Draugas" Nestebėtina tad, jei prieš 
sėti ir apsodinti, pri truks nepabugs tų išmetinėjimu' ateinančius rinkimus pilie-

naudingas ir Tėvynei reika
lingas! 

Omega. 
, _ _ _ _ , — 

SPRING VALLEY, ILL. 
• — 

Kovo 3 dt, š. m., bu v© su
rengtas vakaras paminėti Šv. 
Kazimiero dieną. 

Svetainės durys buvo ati
darytos nuo 6:30 vai. vak. 
Kuomet prinžė pilna svetainė 
žmonių, tuoj buvo pradėtas 
programas. Visųpirmi ausiai 
pradedant vakarą kalbėjo 
gerb. vietinis klebonas knn. 
Bystrais. Jo kalbą buvo labai 
jausminga ir sujudinanti. Pas
kui vakaro vedėjas, mokstei-
vis p. B. Vitkus, kalbėjo apie 
Lietuvos patrijotizmą ir per
statė Šv. Bedo kolegijos mok
sleivį p. Iz. Čepulį, kuris pasa
kė taipgi puikią prakalbą 
apie Lietuvos vargus, apie 
mūsų vargingą padėjimą Lie
tuvoje. Jo kalba labai žmo-

laėms patiko, nes gatostts ran
kų buvo plojimas. 

Toliausx sekė kareivio " mo
nologas,' ' kurį atliko mokslei
vis p. A. Peldžius. Taipgi rei
kia pažymėti, kad p. A. Pel
džius atliko saVo užduotį ge
rai ir nevienam sugraudino 
širdį, nes buvo parodytas tik
ras vaizdas — sugryžęs su
žeistas kareivis iš karės lau
ko. 

L. -Vyčių choras, vadovau
jant vietiniam vargonininkui, 
p. A. Modeliai, puikiai už 
traukė švf Kazimiero giesmę. 

Toliaus sekė deklemacijos 
ir aukų rinkimas nukentėju
siai Lietuvai. Aukų surinkta 
$28 su centais. 

Sekė perstatymas "Gims 
tautos genijus". Lošime daly
vavo šie: Stangvila — p. P. 
Marcinkaitis, Dangeruta — 
p-lė P. Grigalaučiutė, Žibuo
klė — p-lė P. Lazeckiutė, 
Ąžuolas — p. Iz» Chepulis, 
Rudis — p. J. Klimas, Overė 
— p-lė K. Matusiavičiutė, Lie
tuva — r>lė A. Rusplauskaitė, 
Lošimas gana gerai nusisekė, 
visi savo užduotis atliko kuo-
geriausia, bet daugiausia pa
sižymėjo veikime p. P. Mar
cinkaitis, p-lė P. Grigalaučiu
tė, p-lė P. Lazeckiutė ir p-lė 

i 

K. Matusiavičiutė. 
Toliaus sekė monologai ir 

deklemaeijos ką atliko p-lė O. 
Kondrotaitė, — p-lė M. Ste
ponavičiūtė, moksleivis p. J. 
Klimas, ir moksleivis A. Tar
vydas. 

Pabaigoje programo dar 
moksleivis A. Peldžius, pasa
kė monologą "Cicilikas". 

Apie šitą monologą reik 
pažymėti, kad padarė daug 
juokų, kad turėjo juoktis nuo 
mažiausio iki seniausio, visi 
pilvus susiimdami ir kai-ku-
rie net nuo sėdynių nuvirto 
besijuokdami. 

Programą užbaigus visi 
sustoję pagiedojo: Lietuva, tė
vynė mūsų. 

Prie to vakaro daugiausia 

l > « » « » i » *mm~»mmmm»m»»~~~~* 

Kaip geriau: Su saliu-
nais, ąr be ją? 
(Tąsa) 

AVALAS. 

"Mažiau girtuokliavimo, 
reiškia, daugiau čeverykų." 
Toks yra prasmažodis ava
lo verteivių. 

Omahoj. c 

Ponas E. M. ' Reynolds, 
Bensono ir Thorne departa-
mentinės krautuvės dali
ninkas, pasakė man, kad 
pirmame Seštadienyj, po į-
vedimo "sausojo" įstatymo 
praktikon, čeverykų parda
vimas buvo žymiai dides
nis — daugiausia išparduo
ta vaikų čeverykų. Antra
me seštadienyj dar didesnis 
buvo išpardavimas čevery
kų, parodas, kad vaikai ir 
moterįs daugiausiai nuken
tėjo nuo gėralų biznio, ir 
štai dabar vaikai ir moteris 
džiaugiasi iš prohibicijos, 
nes iš jos jiems yra naudos. 
Jis, taipgi, pasakojo, kad 
dabar daug daugiau ateina 
vyrų su savo moterimis į 
krautuvę pirkti reikalingi} 
dalykų savo šeimynai ir pa
deda juos išrinkti. 

Aš patėnujau viename 
budinkc, kur buvo saliunas, 
dabar užvesta čeverykų i r 
drabužių krautuve. 

Denvere. 

Man teko matyti porą iš
kabų, ant kurių paraš}7ta 
griaudus, bet indomus išsi
reiškimas : 

"Oeverykai prieš girtuo
klystę." 

" P i r k čeverykus, kurs 
pirkdavai alų." 

Portlande. 

A 
s 

Čeverykų' verteiviai ra
portuoja didelį padidėjimą 

a 

ir grūmojimų. Bet ir to
liau kovos už blaivvbės ide-
ją, kaip yra kovojęs prieš 
visokios rųšics sukčius, 
4 * stebuklinguosius' * gydyto
jus, katrie ilgas laikas iš
naudoja tūkstančius mūsų 
brolių darbininkų. 

Saliunininkai nors kartą 
turėtų suprasti, kad saliu
nai,' kuriuose šinkuojami 
proto ir kūno nuodai, jau 
atgyveno savo amžių. Gir
tybės įstaigos, kurios tuks
iančius lietuvių darbininkų 
padaro nelaimingais, ku
rios mūsų šeimynose sklei
džia barnius ir nesutikimus, 
turi but panaikintos, kaipo 
didžiai pragaištingos visuo
menės gerovei ir 

čiai skaitlingai mano eiti į 
rinkimų vietas ir tenai sa
vo balsais nusverti saliunų 
likimą. Darbuojasi ir uo
liai veikia žmonijos gerada
riai, taip vadinamieji " sau
sieji' ' žmonės. Bet tuo 
pačiu laiku nemiega ir sa-
liunininkai su savo šalinin
kais. 

Dar nėra žinoma,, ar sa
liunų klausimas pateks ant 
baloto, a r ne. Jei šitam 
klausimui bus lemta patek
ti ant baloto^ ateinantieji 
piliečių balsavimai bus la
bai indomųs. Susirems 
blaivieji su girtų gaujomis. 

Dabar Clucagoje yra už
siregistravusių 80§>942 pi
liečių, vyrų ir moterių- ty. 
karkas dau|į#&, kaip 1915 
ar 191G metais. 

pasidarbavo moksleivis p. B.; v , £ 1 . A , .. . \. . I čeverykų' išpardavime. Jie, Vitkus, nes lis buvo rezisie-;, . _J , . M i J J 
\ . v . . taipgi, patvirtina, kad da

rius, taip-gi nemažai triūso reikėjo, padėti, kad išlavinti 
tinkamai lošėjus. 

Žodžiu sakant, vakaro, pro
gramas buvo ilgas, bet žmo
nės nei juste nejuto, kaip at
ėjo vėlus laikas. Ir ištikro, 
viskas buvo atlikta gyvai ir 
jausmingai. Tą vakarą suma
nė, ir surengė §v. Bedo kolegi
jos "moksleiviai susidėję su 
L. Vyčių 28 kuopos nariais. 

Iš minėto vakaro pelno li
ko be kitų aukų $50 su cen
tais, kurie bus tuoj pasiųsti į 
Tautos Fondą. 

Prie progos reikia paminė
ti, kad Šy. Bedo kolegijos mo

ksleiviai, \nors yra apsunkyti, 
bet atidėję viską į Šalį, pri
sidėjo prie Šv. Kazimiero die
nos ir ėjo tą dieną rinkti aujtų 
per stubas. Susitarė jie su vie
tiniu klebonu kun. Bystrais ir 
tam-tikrais iš parapijos komi
tetais. Šitie moksleiviai rin
ko aukas: p. Vitkus, A. Pel
džius, P. Marcinkaitis, Iz. Če
pulis, St. Bartkus, A. Tarvy
das, J. Klimas, ir St. Iva
nauskas. Aukų> rodos, surin
ko apie $50. 

Nors Spring Valley'je pa
rapija nedidelė, bet žmonių 
yra geraširdžių, kurie atjau
čia Lietuvos- vargus ir aukoja 
kas kiek išgalėdamas* 

Lietuvis. 

bar didesnė proporcija yra 
vaikų čeverykų išpardavi
me. Patikrinimui to, kad 
geresnis vaikų apavimas y-
ra, taipgi, patikrintas mo
kyklų autoriteto. 

Seattle. 
Dinham-^Strehrlan čeve

rykų kompanija, laike de
šimties mėnesių po įvedi
mo "sausojo" įstatymo, a-
tidarė tris naujas čeverykų 
krautuves. Visos jos pir
miau buvo užimtos išdalies 
arba visai saliunų gėralais. 
Ponas H. T. Dinham, kom
panijos pirmininkas rašo: 

"Mes samdome daugiau 
vyrų, negu kad saliunai 
samdydavo — ir darome 
puikų biznį krautuvėse, kas 
suteikia garbės Seattle'o 
miestui, 

"Padidėjimas čeverykų 
pardavimo Seattle pasidarė 
labai žymus, nuo to laiko, 
kuomet^prohibicijos įstaty
mas inėjo į galę šurj valsti
joj. Dabar parduodame 
vaikų čeverykų 50 nuošim
čių daugiau, negu kad par
aduodavome saliunų laikuo
se, s I r dabar žmonės per
ka geresnės rųšies čeverv-
kus, negu kad pirmiau pir
kdavo. 

CHICAGrOJ. 
Šeimynų gyvenimas. 

Saliunai yra ardytojai 
šeimynų gyvenimo. J ie 
yra priežastimi 15 skundų, 
kas dieną paduodamų Na
minių Santikių Teismui — 
tai yra aršiausia priežastis 
šeimynų gyvenime. 

Del saliunų kas dieną at
sitinka 15 šeimynų apleidi
mų ir atsižadėjimų užlaiky
ti moteris ir vaikus. 

Del jų 30 šeimynų kas
dieną arba 180 ypatų turi 
kreipties prie Labdarių Su
sivienijimo reikalaudami 
pagelbos. 

Del jų kas dieną 8 ypatos 
yra siunčiamos į Beturčių 
Namus. 

Alkoholis kas dieną nu
siunčia po 15 ypatų į ligon-
bučius Chicagoje del proto 
nusilpnėjimo, ir po 5 ypa-
tas kas dieną į beprotna
mius. 

Mokyklos.^ 

Saliunas yra mokyklų 
plėšikas. Cbkagoj 4,000 
bernaičių ir mergelių, tarp 
14—16 metų amžiaus, sa
liunai atėmė m mokyklų ir 
nusiuntė jfcos darban. 

Mokvklose v r a ' dauevbė 
vaikų atbukusiais protais 
arba sukvaišinti nežmoniš
ko girtuoklių tėvų apsiėji
mo ar apsileidimo; daugu
ma jų turi įgimtas savo tė
vų ar senelių silpnybes, pa
einančias nuo vartojimo al
koholio. Chicagoje yra 
100,000 vaikų, kurie neturi 
normalio laipsnio išmany
mo, 50,000 vaikų yra visai 
atbukėliai; ir 15,000 vaikų 
turinčių ydas, kurios paei
na nuo tėvų girtuokliavimo, 
arba iš šeimynų istorijos al
koholio pasekmės liekam-. ****^fP* 

Vaikinai ir mergaitės. Į 

Skaitant po 8 girtuoklius 
ant kiekvieno saliuno, tai 
Chicagoje randasi 50,000 
girtuoklių. 

Užlaikant saliunuose tą 
kostumerių proporciją, tai 
kas dieną prisieina siųsti 
60 vaikinų, naujų kostume
rių saliunuosna. Kiekvie
na penkta šeimyna turi sių
sti vieną vaikiną saliunų 
palaikymui. * 

Gėralai kas dieną nuveda 
po 12 vaikinų ir merginų į 
jaunuolių pataisos namus, 
ir 4 į pabaudos įstaigas. 

Gėralai kas dieną nusiun
čia po 4 merginas į prosti
tuciją ant visados. J ie nu
siunčia po 20 vaikinų kas 
dieną į jaunuolių teismą. 

ŠV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
Waukegan, UI. 

Aleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th St., 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St., 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1339 So. Victoria St. , 

Pranas Bujanauskas, — or
gano priž., 1112 — 10/St. 
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CHICAGOJE. 
MOKYKIMĖS NUO ŽYDŲ. 

P o šaltos žiemos ir ilgų 
•akaci jų vėl prasidėjo vaka
rinės mokyklos. Žinomi kar
tu neprošalį bus supažindinus 
chicagiečius su abelnu stoviu 
i r p rograma "Medi l l P i ib l ic" 
mokyklos, kur i randasi ties 
14 Place i r Throop st., t. y. 
labjau rusų, ir žydų apgyven
toje kolonijoje, bet ir gana ar
ti lietuviško distrikto, 18-tos 
gatvės, kur yra didelė lietu
vių sodyba. 

Nors " M e d i U " mokykla 
randasi a r t i apgyventos lietu
viškos vietos, visgi visai ma
žai mūsų viengenčiai ja nau
dojasi, — vos keletas. Rusai 
visai nesilanko, nors ir jų čia 
dang gyvenama. Užtaigi žy
deliai vargšai visus pereina 
Aną pirmadienį, prasidėjus 
vakarinėms mokykloms, s M 
vienu vakaru užsirašė 650 žy
dų į " M e d i l l " mokyklą. Prie* 
Kalėdas, anot p r i n c i p a i s Mr. j 
Hali žodžių, lankėsi su virsimi! 
tūkstant is mokinių ir tai vis 
žydai. Žydai besibastydami po 
visą pasaulį per tūkstančius 
metų suprato mokslo vertę. 
Užtaigi ir griebėsi su visomis 
spėkomis, o mokyklų valdžia 
su noru jiems gelbsti ir pa
tarnauja. 

Kadangi taip daug moki
nių lankosi į "Medi t t ' mo
kyklą, taigi ir labai platų 
programą jie turi . Sekantieji 
y ra svetimtaučiams skyriai : 

1. Dailidystė 
2. Siuvimas 
3. Virimas 

4. Gimnastika 

užsirašė lankytojų pereitą sa
vaitę. Je igu nepribus daugiau, 
ta i nekurias klesas prisieis 
panaikinti . Pereitą sezoną 
lankėsi apie 300 mokinių, o 
dabar nė šimto nėra ir tai 
dauguma atėjo lenkų. Je igu 
lietuviai nesilankys, tai vaka
rinė mokykla bus perkelta i 
lenkų koloniją. 

Dar trečia vakarinė moky
klą angliškos kalbos randasi 
Hull ^House, 800 Halsted st. 
Cia mokinama tik vieną kar
tą į savaitę — trečiadieniais, 
nuo 7:30 iki 9 vai. vakarais. 
Tiems kuriems toli y ra kitos 
mokyklos, gal i \čia lankytis. 
Šita mokykla y ra skiriama vi-
sai nemokantiems jokio raš
to. Tokių y ra daugybė šioje 
apylinkėje ta rp lietuvių ir ru
sų. 

Taigi naudokitės kam rei
kia. T. Šileika. 

SUSIŠAUDĖ RŪBŲ SIUVI 
MO ĮSTAIGOJE. 

1. Stenographia 
2. Rašymas mašinėlė,. 

Knygvedystė o. 
4. Skaitl iavimas su mašina, 

(ealculating machines) 
5. Angliškos kalbos, laip

sniai (g rades ) : 5, 6, 7, 8. 

1. Anglų kalba "bizniui 
2 Augštesnės mokyklos an

glų kalba. 
3. Suvienytų Valstijų istori

ja. 
4. Ispanų kalba 
5. Lotynų kalba 
6. Vokiečių kalba 
7. Chemija 
8. Geometrija 
9. Algebra. 

ko-Taipgi yra mokykla 
mercijos. 

Šiais skyriais gali visi vel
tui naudotis. Mr. Hali pasa
kė, jeigu atsirastų kokios nors 
tautos nemažiau 25 mokiniai, 
galėtų jie sau atskirą klesą 
turėt i . 

Mokslo valandos būna nuo 
7-tos ligi &-tos valandos va
karais — pirmadieniais, ant
radieniais i r trečiadieniais. 
Puik i proga įgyti apšvietimą. 

Armour 'o mokykloje, ties 
33 Place, irgi mokinama to
mis pačiomis valandomis ir 
dienomis, t. y. pirmad., ant-
rad., ir trečiad. nuo 7-tos iki 
9-tos vai. vakarais . 

Skyriai vyrams ir mote
r ims : angliškos kalbos, skait-
liayimo, dailidystės, siuvinio 
ir virimo. v 

Nors ši ta mokykla yra tai-

Inirtęs i talas pašovė du de-
tektivu. 

Steplien Antonelli rūbų 
siuvykloj pašauta du detekti-
vu. Tai padarė pats Antonel
li. Tečiau ir jis pats gavo ke
lias kulipkas už tai. Siuvykla 
randasi po num. 501 Orleans. 
gat. 

Pašau t i : 
Detektivas M. O'Connel, 

detektivas Joseph Forgar ty , 
Stepken Antonelli ir D. Pas-
saglia. Pastarasis šaudymosi 
metu ėjo siuvyklonwr jam be 
jokio reikalo teko kulipka. 

Paminėta čia dętektivai sto
vėjo ant kampo Illinois ir Or
leans gatvių. Staiga iš paša
linės siuvyklos išbėgo mote
riškė šaukdama: 

—Gelbėkite, tenai vyras 
grūmoja nužudyti moteriškę! 

J ina i parodė r i n k a j siu
vyklą. Dętektivai tuoiaus puo
lėsi prie siuvvklos. Ineinantj 
detektivas O'Connel paklausė: 

—Kas čia veikiasi? 
Antonelli nepasakęs nei 

žodžio išsitraukė revolverį ir 
paleido dvi kulipkas suzeizda-
mas abudu detektivus. Trečia 
kulipka pateko Passagliai, 
kurs tuo momentu ėjo siuvyk-r 
lon su reikalu. 

Po šito Antorijelli su revol
veriu ėmė atbulas slinkti prie 
durių. Tuo metu O'Connel su 
sužeista ranka išsitraukė sa
vo revolverį ir paleido keturis 
šūvius į Antonelli. Pastarasis 
sukniubo ant grinchj šaukda
mas: Juzefina, mano žmona!; 

To susišaudymo priežastį- Į 
m i taigi ir buvo ta minima 
Juzefina. Antonelli su ja bu
vo apsivedęs pirm pusantrų 
metų. Bet kadangi jis su ja 
brutaliai apsieidavo, tatai 
žmona jį pametė. 

Kuomet jinai atėjo pasiimti 
savo daiktus, x\ntonelli pa
grūmojo ją nužudyti, jeigu ji
nai nusigryšianti atgal gyven
ti su jos. 
, , 

KATALIKŲ SPAUDOS DE
J O S CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 
Kum P . Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chicago, 
111. 

J . Tumasonis — raštinin-

Po Valtftui neužmirSli, kad geriau
sias raistas tavo skilviui yra, BATO-
NIC. Prašalina visus * nesmagumus 
tos vidurių ligot paeina ii negero su
virškinimo, e tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama 
visus aptlekorius. 

, - £ 1 

Or. A. R. BiHmsnfhal 0 . D. 
AkJii Specialistas 
Patarimas Dykai 

I 
Offiso Adynos: nuo 9 iŠ ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817. 

BRIDGEPORTIEČIAMS 
ŽINOTINA. 

VISOKIAS VELYKINES 
REIKMENIS 

Pranešame Bridgepoi 
čianis, jog Dienraščio "Drau
g o " generališku agentu yra 

VIKTORAS BALANDA. 

Negaudami laikraščio ar no
rėdami atnaujinti prenumera
tą, a r su kitokiais reikalais 
malonėsite kreiptis sekančiu 
adresu: 

VIKTORAS BALANDA, 
3313 S. Halsted St., 

Ohicago, 111 

Vyrams, moterims ir vaikams čia rasite didžiau-
^ s i a m e pasirinkime. &i yra didžiausia populiarių karną 

krautuvė Chicagoj. Nežiūrint koks jūsų Velykinis reika
lavimas butm ar tai aprėdaraose ar namams ar kę ne*s 
iš" valgių, mes galiimTužganėdinti Jus . 

LIETUVIAI PARDAVĖJAI 

Maloniai patarnaus J u m s : Jul ius Janeftma, Wm. 
Piktorman. Generaliai pardavėjai, kurie turi t ekę par
davinėti tavorą visuose departamentuose mūsų krautu
vėje. Taipgi Minnie Dureh — Moterų aprėdalų skyriuje. 
Marijona Krikščiniutė — Mastavo tavoro skyriuje. 
Šie pardavėjai maloniai pasitiks jus ir gerai patarnaus. 

izniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiHiiiifji 

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

State & Madison, 
N. W. Kampas 

State & Van Buren. 

Greitai laiku turėsimo 
daugiau stočių vįdurmies-
tyje. Tėmykite praneši 
mus. 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiNii 
~ !• ' l L l - • • • 

CICERO " D R A U G O " SKAI 
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio " D r a u g o " , 

• -t 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti . 

Kas norėtų gauti "Drau
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 Ave:, Cicero, 111. 

Išdirbėjai geriausių CigarcUį visam 
JP"1 pasaulyj. 

< 
< 

» » » — » » » » » — • 
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F . B . B R A D C H U L I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTOKNEY AJ LAW 

106 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 8112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2890 

: > i • • • • « • • ! • J 

! 

koma lietuviams, nes pačiame kas, 917 W. 33 st., Chicago, » sPu of™ n u o 

, , • • • v i i i tes 50c. ir 
viduryje lietuvių kolonijos i l l . . ^ fc fita 

Iz . N a u s i e d a — ižd., 917« j 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu h altu. Toji mostis 
išima plėmuaįjtadonus, juodus ar 
ba šlakus irB^liHtt^Yisokms 

"aina dežu-

randa^i, vi*gi lietuviai į mok-
žiuri. Visai mažai 

DR. J . J . VIZGIRDAS | 
LIETUVIS GTDTTOJAS 

IR CHIRURGAS 
S527 So. Broadway 

ST. LOUIS, MO. 
Telefonas— BeU Sldney 491, 

Klnloch Vlctor 698 
Gyvenimo vieta: 

8287 PCLASKI STREET • 
Tel. Klnloch Vlctor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 iŠ ryto 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėliotais 10 išryto iki 12 piet 

''K V^V1 w ii V i r v .v w 'R1 i 'A1 w*tr *&iv^T^/T w?r • A W-tr 

S-AveHalf Yotir Soau^tH 

W. 33rd St., Chicago, I1L 
i ' 

0. Pinigus galit 
is. 

ĖVEKUS, 
P. O. Box 3R tvkoibrook, Mass. 

UUNDRYTABLETS 
£* *and /5<t~at Grpce^s 

» • " " • * ^ < — *x 
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
O A J I ' U V I S D E N T I S T A S 

Vatandoji: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėllomis pagal sutarimą. 

471« SO. A S H L A N D AVKNT7JE 
arti 47-toa Gatvės 

K ~ — — - « — » 

Tinkamiausi* lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

'DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
bato mis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judejiuią. 

"DARBININKAS" paduoda daug strto!i>:mi.ų, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų,, rašytų pačiu diuliiniti'rn. 

" "DARBININKAS" paduoda svarbiattsifc* nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žįigcidžiuusius at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių* ip apysakaičių. v-

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

"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, fc&* 
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visasf išleistuves. 

Skaitykit* ir platykite "Barbhifcifca/' ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metam* 

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

Adresas: 

pusmečiui 

/ 

"DARBININKAS'* 
242 W. Broadway, Se. Bostoa, Mass. 

- u f t t i » _-=: 

Dr. EL G. KLIMAS 
UETUVIS QYD\TOJAS 

27611. AM St. fWate)pllit h. 

II » • 

-<cDRAn009y SKAITYTO. 
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no
rėdamas savo adrese permai
nyti, tori būtinai prisiųsti ne
tik savo naują adresą bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domą į tai. 
— — — — — i • — — ^ — — ^ — 1 1 1 . 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
Užlaikome Kožanžių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

No. 1437. Karoliai įvai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pag-eidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri-
siuntimu 75c 

No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu 
tik ..* $1.75 

No. 1430. Galima 
gauti įvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuoti ant S metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . f 2.00 

Užsisakant paminėkite numerį i r kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota

me laiške, arba viencentiniais i r asos žėnklelkas. 
Adresuokite: ' 

DRAUGAS PUBUSHING CO.. 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILUflflJS 

-••» 
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D R A U G A S Penktadienis, kovo 15 d. 
*m 

ii GENOVAITE 
ISTORIŠKA TRAGEDIJA 

JJ 

RENGIA 
S C E N O S M Y L Ė T O J U R A T E L I S fNeturtingu Moksleiviu NaifdaU 

Nedėlioję, Kovo-March 17 d. 1918 m. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE S 
32nd Place ir Auburn Avenue • 

Pradžia 7 valanda vakare Trkietas 25c, 35c ir 50c. S 
Yra tai- didelis perstatymas, kuris esti vienas iš puikiausių ir lietuviams suprantamų. Nes tenai yra perstato

ma, kaip moteris tikrai mylinti savo vyra kariauja prieš nedorėlius užpuolikus, kurie nori atvesti ant blogo kelio. 
Todėl patartina visiems vyrams ir moterims ir mergaitomsatsilankyti ant ••Genovaitės" perstatymo, o užtikriname 
kad nesigailėsite. 

š is veikalas nors jau buvo nekuriose vietose statytas, bet jo gražumas Ir prakilnumas duoda mums teise fi publi
kai ir vėl pamatyti. Prie to-gi šį veikalą stato augšai išsilavinę aktoriai kaipo: panelė E. Gedgaudaitė, loftusi "Rut-
vilę", labai pavyzdingai, ponas D. Zdanis, B. Liebonas ir kitį žymus veikėjai. Todėl tikime kad šis veikalas dar 
nebuvo niekados taip gražiai perstatytas, kaip dabar * kad Scenos Mylėtojų Ratel is yra prisirengęs perstatyti. 

Pelnas š io 'vakaro eina ant pagelbos neturtingų studentų baigiančių mokslą. Todėl gerbiama publika'* atsirankiusj, 
nevlen pamatis gražų ^eatrą, bet ir sušelps neturtingus moksleivius. 

Kviečia visus SCENOS MYLĖTOJŲ RATEIJS. 

: 

- K 

CHICAGOJE 
i » « » * • 

Penktadienis, kovo 15 d. Šv. Klemensas. 
Šeštadienis, kovo 16 d. Šv. I Tori bertas. 

TOWN OF LAKE. 

Blaivininku vakaras. 

10 kovo, š. m., S v. Kryžiaus 
parapijos svetainėje vietos 21 
kp. blaivininkai surengė labai 
gražu įspūdingą teatrą, kuria
me'vaidinta aštuonių veik
smų tragedija, "(Jenovaite". 
Reikia pažymėti, kad minėta 
veikalą lošė iš North Siiles L. 
vyriu 5 kuopos artistai-mėgė-
jai, labai atsižymėjusieji savo 
gyvu nudavimu, kada ėmė 
lošti, tiesiog publiką žavėte 
žavėjo. 

Štai ją vardai: p-lė P„ Ka
minskaitė turėjo "Genovai
tės", rolę. Jinai taip gyvai 
vaklino, kad, tarsi, matai tik
rą atsitikimą. 

P. Sriubas lošė Sigiįo ro
lę, ir pasirodė taip, kad ge-
riaus negali ir būti. 

A. Šlapelis turėjo Goliaus 
Tolę, kurią labai gyvai išpil
dė. 

Gi kiti šie: B. Nausėdas — 
Benuko rolėje, A. Kišonas, J . 
Martišius, A. Marcinkevičie
nė, E. Martinaitė, P. Masko-
laitis, A. Gird/iunas, P. Va
laitis ir P. Mureika. 

Kai-kurie jų turėjo kiek 
trumpesnes roles, bet gerai lo
šė. 

Ilgesnioje pertraukoje 
gerb. knn. N. Pakalnis pasakė 
gražią prakalbėlę, kuri žmo
nėms irgi patiko. Tarpais 
mažutės mergaitės — T. A. B. 
Dautariutės sakė eiles. 

# 

Žmonių svetainė buvo k i m-
w 

šte prisikimšusi, ir visi ramiai 
užsilaikė. 

Patartina ir kitiems para
pijiečiams, tuos artistus pak
viesti atlošti "Genovaitę", 
nes jie lošia taip gerai, kad 
geriau nereikia. 

Spėjama, kad blaivinin
kams nuo minėto vakaro at
liks gryno pelno arti 150 dol. 

Tegyvuoja blaivininkai, te
plevėsuoja jųjų pilnosios blai
vybės vėliava! 

Zosė. 

40 VALANDŲ ATLAIDAI. 

Dievo Apveizdos parapijo
je, kur dabar klebonauja 
gerb. kun. I. Albavičius, kovo 
17, 18 ir 19 dienomis įvyks 40 
valandų atlaidai. 

Atlaidų metu dalyvaus dau
gelis kunigų iš svetimų para
pijų. Parapijonys ypač ragi
nami atlaidų metu eiti vely
kinės išpažinties, kurios klau
sys kaip savieji, taip svečiai 
kunigai. 

CICERO, ILL. 

JUSŲ Groserninkas Jums Pristatys. 

Susirinkimas. 

Labdarių Sąjungos 3 kp. 
atsibus susirinkimas kovo 17 
d., 12:30 vai. po pietų, Šv. 
Antano parapijos svetainėje. 
Visi nariai minėtos kuopos, 
taipgi ir norintieji įstoti 
L&hd. Sąjungon, teiksitės at
silankyti minėtan susirinki-
man. 

Kuopos rast. 

411 

Nušovė savo sesutę. 

Jus gerėjotėe juomi restoranuose ir ki
tose vietose — dabar beabejonės Jus no
rite, kad jusų šeimyna ir svečiai tu
rėtų tą progą. 
Jeigu nori palinksminti savo draugus, 
tai turėki BEVO ant stalo ir pamatysi, 
kaip visi nusidžiaugs. Tuojaus prasi
dės kalbos ir kitipasilinksminmai. 
BEVO yra geriausias penas kiekvienam — 
bealkoholinis šėrimas Ir visuomet geras 
kiekvienam sarti. 

BEVO turi butl laitas. 

BEVO yra gėrimas tinkantis visiems me
tams. 

Gaukite BEVO, restoranuose, grocernėse, 
krautuvėse, vaistinyčiose, piknikuose, base-
ball vietose, lce-creame parlora ir kitose 
vietose, kur tik blaivus gėrimai yra par
duodami. 

BEVO yra parduodamas tiktai buteliuose 
— Ir yra sutaisomas per. 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOU1S. 

Frank Sinaeola, 9 metų, J 
1317 Gilpin pi., iaizdamas su 
tėvo revolveriu, kurį rado 
stalėiukyje, nušo*Tė savo 6 me
tu sesutę Maria. 

Motina, nugirdusi šūvį, nu
bėgo j kambarį, bet ten atra
do mergelę jau negyvą. 

Papuolė parankininkai. 

R E I K A L A V I M A I . m 

PATAISYMAS. 
Šv. Kazimiero dienoje Auš

ros Vartų parapijos aukotoją 
surašė, vietoje — J. Cibulskis 
turėjo būti — J. Cilinskis. 

T. F. 7 sk. rast. 

Tūkstančių darbininkų reikės. 

Ateinančią vasarą prie lau
kų darbų reikės tūkstančių 
darbininkų. Jau dabar išanks-
to priimamos darbininkų ap-
likacijo. Aplikacijas galima 
gauti po num. 120 W. Adams 
gat. 

Mrs. Hattie Burgett, 715 No. 
State gat., pardavinėjo juri
ninkams, degtinę. Už tai jinai 
buvo suareštuota. 

Už ją paranką padėjo trys 
profesijonaliai parankininkai. 
Moteriškė paskui už tą par-
ranką jiems turėjo užmokėti 
net $125. 

Teisėjas Landis tatai liepė 
suareštuoti visus tuos tris iš
naudotojus ir kiekvienam iš 
jų paskyrė po 5 tukstaneius 
dol. parankos. ( 

Teisėjas Landis visokius 
panašius sukčius be pasigailė-

Suvažinėjo moteriškę. 

Reikalingas darbininkas dirbęs Į 
kepykloj, aatrarankls pekorius. Ge
ra vieta geram žmogui. Atsišaukite: 

4S17 SO. PAULINA ST. 
Tol. Drover 9779. 

KciknLiujam moterų prie skirsty
mo popierų patyrimas nereikalingas. 
Gei.i užmokestis. 

KRAUS <£ GOLBU8 
5836 Throop St. Chlcago. 

Re;!.alingas Bankui klerkas mušu 
Taupymo Skyriuje. Turi kalbėti: 
Angliškai, Lenkiškai Ir Lietuviškai. 
Atsišaukite pas: 

L. DRWENSKI. 
Peoples Bank, Ashland a ve., kampas 
47th St. 

o 
• 

Ties 12 ir Laflin gat. neži
nomas automobilistas suvaži
nėjo nežinomą moteriškę, apie 
35 amžiaus. Nugabenta pavie
to ligoninėn mirė. 

Automobilistas po nelaimin
gojo atsitikimo kuo veikiausiai 
pasprūdo. 

ANT PARDAVIMO. 
TIKRAS PIGUMAS 

Parsiduoda 2 augštu mūrinis na
mas su akmeninių fundamentų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius. Par-
siduos labai pigiai. Naujas "gara-
gius" užpakalyje. 
3445 So. Ashland Ave. Chieago, Dl. 

PRANEŠIMAS. 
Visiems perkrauatimų (mufavimu) 

ir pristatau angles. Patarnauju grei
tai ir sąžiniškai. Norintieji anglių ar 
persikelti j kita vieta atsišaukite pas: 

JUOZAPAS VALSKIS, 
1 HM) S, Marshfleld Ave., Chieago, 111. 

REIKALAI7 J AM VYRŲ DIRBTI 
KARU KAPOSE P R I E VALYMO IR 
TAISYMO KARU CHICAGOJ. MO
KESTIS GERA, m DARBAS PAS
TOVUS. ATSIŠAUKITE: 

165 NO. CLARK STREET, 
CHICAGO 8URFACE LINES. 

DR. P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

3 
S 
oi 

Oyvenlma vieta į j 
O 1208 8 0 . HALSTED STREET ô  

Tel. Drover 7171 
OFISAS: 

Sftftt So. Lenvitt S t o 
VAI*: 4—8 vakarą, nedėilo 

•f mis 10—12 ryte. • 

o. 
o 

Tel. Caual 49-tu, Chlcago, m . 
c> 
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PAIEŠKOJIMAI 

KĄ 
IŠRASTI? 

k Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurio gali būti reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir del nsfudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 
dasižlnosite kokf pelną Išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kuria 
Išsiųsime DYKAI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
256 BroaiUvijy, Ne\v York, 
N. Y. 

Paieškau savo brolio Juozano 
Dirmeikio, paeina Kauno gub., Ra
seinių pav. Nemakščių parap. 6 pėdų 
augščio, tamsiai geltoni plaukai, mė
lynos akys. Amerikoje jau 13 metų. 
7 metai, jau kaip buvo Chicagoe. 
Jis pats ar kas j} žino malonės pra
nešti šiuo antrašu: 

STANISLOVAS DIRMEIKIS, 
4612 SO. Wood St., Chlcago, Dl. 

Paieškau pusbrolių: Juozapa 
šabuski, Juozapų Parnaraaki, Pilie-
kų kaimo, Vašgirio parapijos, Ra
seinių pav., Kauno gub., meldžiu at
sišaukti: 

JONAS KASPARAS, 
20S6 W. 17th St., Cleveland, Ohio. 

VYRIŠKU DRAPANŲ I 
: BARGENAS : | 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver- •* 
tės nuo $30 iki $50, dabar par- įįį 
siduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $35 siutai Ir overkotai, nuo 
$7.60 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
parneštu overkotų. 

Vlaai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $26 iki 
$35. Dabar $6 ir augščiau. Kel
nes nuo $1.60 iki $4.50. Valkų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėliomis ir vakarais. 

Kodel-gi Nesilinksminti? 
Kodel-gi nepraleist liuosą laiką linksmai ir smagiai 
besiklausant puikiausių Tėvynaines dainų ir muzikos? 

Js daugelio Lietuviškų liaudies dainelių 

ir šokiu, atliktu geriausiais ir visiems žinomais 

dainininkais ir muzikais ant rekordu Columbi-

jos, žeminus paduodame keletą, rekordų, ku

rie suteiks puikiausi užganėdinim.ą netik Jums 

bet ir visai Jusų šeimynai. Nėra abejonės, 

kad tie rekordai rasis kiekvienam Lietuviškam 

name. 

Įdainavo Mikas Petrauskas, te 
noras, su akomp. orkestros. 

ĮO coliu 75c 
E1246. (Giesmė į Panelę švenčiausią. 

Įdainavo M. Bradunienė. 
(Ave Maria. Cello solo. 

E2394. (Už šilingėlį. 
(Šių nakcialy. Dzūkiška daina 

E1168. (šaltyšius. Įdainavo Kvartetas. 
(Žvirblelis. Įdainavo V. Vaš
kevičius. 

E2226. (Per girią girialę. Įdainavo 
Kvartetas. 

• (Linksminkimės. Polka. Orkes
trą. 

Lietuviški šokia! - jgrajino Lietu
viškų šokių Orkestrą. 

E2396. (Lapunėlė. Polka muzurka. 
(Našlys. 

E2397. (Klumpakojis. 
(Kokietka-polka. 

i <,»+, 

Tuos rekordus galit gaut pas kiekvieną Colunjbijos rekordų pardavėją, ku
rie randas kiekvienam mieste. Vienkart reikalaukit naują ilustruotą katalogą Lie
tuvišku rekordų kartu su mėnesiniu lapų naujai išleistu rekordų. 

Columbijos tirafonolės, geriausios mašinos pasaulyje nuo $18. — ir brangiau. 
Joi.o-u iieo-nlit u a u t Lietuviško katalogo arba rekordų pas savo artymiausią 

rekordu pardavėj,-), rašykit mums: 

102 V/est Z&^St. 
NE*/ YORK.Dep. 

Dia yra JUSŲ Proga! 
Gauti gersni darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trlmerlų, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros mašK 
nomls. Dabai laukia. At
itikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer- ffl 
ginoms formų kirpime Hį̂  
pritaikinime ir siuvime 
— $T&.0#. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų tnierą — bile 
stallėe arba dydžio, i* 
bile madų knygos. 

M A H T K R DESIGNING 8CIIOOL 
J. P. Basnlcfca, Pcrdėtlnla 

I1S H. La 8alle gatve. Kambarys 
416-417. Prieš Oity BAU. 

IENINE 
m 

Vakarine MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Aneli-uai kalbeli, skaityti ir rašyti, t * 
»kyklą. Apart Ančių kalbos, 

Lietuvių kalbos S.V.Is. Drijos Laiškų Rašymo 
S. V. Valdybos Prieky bos Teisii 

Telefonas: McKINLJET 67*4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 8 0 . WESTEIIH BLVD. 

Kampas W. 85-tos gatvės. 

8. GORDON, 
1415 S. Halsted 8t^ Chlcago, UI. 
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1 JOSEPH C. WOLON | 
LIETUVES ADVOKATAS 

S Kamb. 824 National Life Bldg. = 
29 8o. LaSalle St., 3 

S Vakarais 1566 Milwaukee Ave. S 
Central 6890 ~ 

= Rasidence HumbuJd 97 ~ 
į CHICAGO, ILL. = 
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Lenkų 
S. V.Pilietytes Gramatikos 
Geografijos Retorikos, h tt 

r GRAMMAR ir RIGB SCH00L Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškas. Viskas 
aiškinama lietuviškai. 

American College Preparatory School 
3103 S. HALSTED ST. CHICAOO ILL.B 

KAUPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ ^ U 

" Dr. G. M. GLASERI 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

S14» S. Morgan St., kertė 82 st. 
Chieago, 111. 

K SPECIJAIilSTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 lkl 2 po piet 
ir nuo S iki 8:80 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687 ' 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda ta pačia 
kavą po 30c. 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

4 7 c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA DAERY 

Geriausia Bankes SVIESTAS 
sulyginę su 4 J A 
bent kokia, 1 4 h 
1-2 av. *^v 43c 

WEST SIDB 
1872 Milwaukeea. 
20S4 Milwaukeea. 
1054 Milwaukeea. 
1510 W. Madisori 
2880 W. Madison 

1644 W Chieago a. 
1886 Blue Is landą 
2612 W. North a. 
1217 S. Halsted st 
1832 S. Halsted st 
1818 W. 12th st. 

1102 W. ttDd l t 
SOUTH SIDE 

8081 Wentvrorth a 

VORTH SIDE 
406 W. Divlaronst 
720 W. North a. 

8427 8. Halsted st 8 2 4 4 Lincoln av. 
4729 8. Ashland a. 8418 N. Clark st. 


