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RUSAI BOLŠEVIKAI SUAREŠTAVO 
-

LIETUVA SUSILAUKĖ VOKIŠ
KO SATRAPO 

Juo yra von Kayserling, 

TAUTOS TARYBA VORONEŽE 
SUGRĄŽINA BOLO PASHAI 

PINIGUS. 
PATVIRTINTA DIENOS -

ŠVIESOS SUTAUPYMAS. 

Prancūzijos vyriausybe negali 
jų konfiskuoti. 

Baisus bos Lietuvos padėjimas. 
SUAREŠTUOTA LIETUVIŲ 

TAUTOS TARYBA VO 
RONEŽE. 

Petrogrado apskričio kariuo
menė demobilizuojama. 

KAYSERLING VALDp LIE 
TUVĄ IR KURLANDIJĄ. 

šitas vokietis pirm karės vai 
dė ten dvarus. 

True translatlon filed with the post-
maater at Chicago, 111., on March 20, 
1818, as roqulred by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

PETROGRADAS, kovo 19. 
—Paskelbta parėdymas visiš
kai demobilizuoti visa Petro-
grado apskričio kariuomenę. 

Voroneže suareštuota Lietu
vių Tautos Taryba. 

Bolševikų karės laivyno ko
misaras M. Bibenko buvo rei
kalavęs sau specijalio trauki
nio keliauti j Maskvą ir gra
sino suareštuoti geležinkelių 
administracija jei jo reikala
vimas nebus išpildytas. 

Tuo tarpu specijalis revo
liucionierių biuras paskelbė, 
kad jisai suareštuos kiekvie
nų vyriausybės narį, kurs drįs 
kelti netvarką transportacijo-

Dabar pasklydo gandas, kad 
Bibenko rezignuosiąs. 

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober G. 1917. 

>y 

Amsterdam, kovo 19.—Qra-
fas von Kayserling nuskirtas 
komisaru Lietuvai, Kurlandi-
jai ir kitoms rytų teritori
jom*, išėmus Lenkiją, anot 
depešos iš Berlyng. 

Jisai autorizuotas tose ša
lyse vesti visus politiškuosius 
reikalus, taip lygiai rupinties 
tų šalių vystymuisi, jų valdi-
mosi forma ateityje ir santi- t a s specijalis sumanymas, su-

True tranalatlon filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 19.—Sena
toriui Charles Humbert, kurs 
laukia čionai bylos karės teis
me už šalies išdavimą, teismo 
jsakyta sugrąžinti Bolo Pashai 
$1,100,000, su kuriais Bolo nu
pirko nuo Humberto laikra^ 
čio Le Journal reikalų kontro
liavimą. 

Bolos turtai yra po sekves-
tracija ir pinigai laikinai pa
vesti jo advokatui Ponus, kurs 
yra Bolos turtų globėjas. B 
lo Pashai nesenai atrastas kal
tas šalies išdavystėje ir pas
merktas miriop. 

Prancūzijoje negyvuoja to 
kie įstatymai kad tokiuose at
sitikimuose butų galima kon
fiskuoti pinigus. Todėl pas
merktojo turtas regis turės 
likti jo giminėms. 

Manoma tečiau, kad greitu 
laiku parlamentan bus paduo 

WASHINGTON, kovo 19. 
—Prezidentas Wilsonas savo 
parašu patvirtino dienos švie
sos sutaupymo bilių, kurį kon
gresas pravedė. 

Sulyg to biliaus, visose Suv. 
Valstijose paskutinį kovo sek
madienį visi laikrodžiai bus 
pavaryti viena valanda pir
myn. Gi paskutinį spalių sek
madienį išnaujo laikrodžiai 
bus nustatyti atgal viena va
landa. 

TALKININKŲ LAKŪNAI 
UŽMUŠĖ 50 VOKIEČIŲ. 

BOLŠEVIKAMS GELBSTI 
VOKIEČIAI NELAISVIAI. 

150,000 vokiečių nelaisvių yra 
Siberijoje. 

Vokiečiai pamainę, kad tai a-
merikonai lakūnai. 

JAU PLENUOJAMA KO 
LIONIZACIJA. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 19.—Bava
rijos kolionizacijos draugija, 
turėjusi susirinkimą Municho, 
nutarė Kurlandijon (Kuršan) 
pasiųsti 50,000 vokiečių kolio-
nistų, anot depešos iš Anne-
masse (Prancūzija) j Baily 
News. 

RINKIMŲ REFORMOS VEN 
GRIJOJE. 

Sulyg jų galėsią bausuoti 
kaip vyrai, taip moterys. 

kių su Vokietija. 
Surengtam priėmime pa

gerbti deputaciją iš Kurlandi-
jos, valstybės pasekretorius 
Herr Radowitz pasakė: 

"Imperatorius ingaliavo 
mane pranešti, kad atgaivina
ma Kurlandijos kunigaikšti
ja, kaipo liuosa ir-neprigul-
minga. Vokietija visa tai ku
nigaikštijai apdraudžia. Vo
kietija padės kunigaikštijai 
pagaminti ir apdirbti konsti
tuciją, sulyg kurios šalis turės 
parlamentą ir pagal liuoso no
ro artymus ryšius su Vpkie-
t i ja" . 

HERTLING KALTINA 
PRIEŠININKUS. 

lyg kurio turėtų but leista vy
riausybei sukonfiskuoti Bolo 
Pashos milijonus, kuriuos jis 
gavo nuo grafo von Bern-
storff, buvusio Vokietijos am
basadoriaus; Suv. Valstijose. 

VOKIEČIAMS TEKO 15 KA 
RĖS LAIVŲ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, kovo 19.—Iš 
Berlyno į Koelnisebe Volks 

•Zeitung pranešta, kad kuomet 
vokiečiai užėmė Odessą, tenai 
uoste atrado 15 rusų karės lai
vų. 

IMMIGRANTŲ SKAITLIUS. 

Prikaišioja jiems brutališku 
mą ir hypokriziją. 

True translation filed wtth the post-
master at Chicagro, 111., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober f. 1917. 

Amsterdam, kovo 19.—Ven
grijos seimo balsavimo privi
legijų komitetas patvirtino 
rinkimų reformų sumanymą, 
anot depešos iš Budapešto. 
Reformoms priešinosi tik vie
nas komiteto narys. 

Vengrijos rinkimų reformos 
sumanymas žada leisti rinki
muose dalyvauti -kaip vyrams, 
taip moterims, baigusiems 24 
metus amžiaus ir mokantiems 
skaityti bei rašyti. Pasarga 
padaryta slaptajam balsavi
mui. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 20, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Gopenhagen, kovo 19.—Vo
kietijos kanclieris von Hert-
ling pirmojo taikos sutarties 
su Rusija padaryto skaitymo 
metu parlamente pasakė, jo-
gei jis neturįs noro diskusuo-
ti Vokietijos priešininkų opi
nijos apie padarytą sutartį. 

"Hypokriziją", pasakė jis, 
" y r a antroji priešininko pri
gimtis". Anot Hertlingo, prie
šininkas yra neteisingas. Ta
sai neteisingumas del bruta-
liškumo darosi aršesnis. 

"Sutart is su Rusija nepas-
tato pastarosios negarbingam 
stovyje, jei atsiskyrusios nuo 
Rusijos provincijos tai yra pa
dariusios sulyg savo noro ir 
jei tuos norus pripažino pati 
Rusija' \ 

J is toliau pažymėjo, kad 
Kurlandija ir Lietuva bus su 
jungtos su Vokietija politiš-

Washington,—Federali s a-
teivystės biuras praneša, kad 
gruodžio mėnesiu praeitais 
metais šion šalin atkeliavo 10,-
102 ateivių. 

Iš šito skaitliaus buvo pa
valdinių: Austrijos 4, Vokie
tijos 58, Bulgarijos, Serbijos 
ir Černogorijos 6 ir Rumunijos 
26. Iš Japonijos 651, Italijos 
626, Rusijos ir Suomijos 525. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 19;—50 žmo
nių užmušta ir dideli materi-
jaliai nuostoliai padaryta Vo
kietijos mieste Coblenze, kurį 
talkininkų lakūnai kovo 12 
dieną bombardavo. Taip pa
sakoja neutraįės šalies vienas 
ke!iauninkftg,->kur8 šitą pirma
dienį atkeliavo Haagon, anot 
laikraščio Times pranešimo. 

"Vokiečiai buvo manę, kad 
lakūnai yra amerikonai' ', pa
sakojo keliauninkas. "Aš tuo 
metu buvau Mulheime, kur 
randasi didelės municijos į-
staigos (šiauriuose nuo Co-
blenz, taippat ties upe Rhine). 
Buvo dešimtis minučių po 
12-kos dieną, kuomet staiga 
visų dirbtuvių švilpynės pra
dėjo švilpti. Daugelis moterių 
darbininkių pametė darbą ir 
bėgo į bombų nepramušamą 
pašiurę. Mieste gatvekariai su 
stojo, prie jų tarnautojai pali
ko gatvekarius vienusx ir su
bėgo į artimiausius namus. 
Keturi ar penki lakstytuvai 
mirgėjo padangėse. 

Šaukia: "Amerikonai atei
n a " ! 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 19.-2,000 
apginkluotų vokiečių nelaisvių 
pagelbėjo bolševikams sumuš
ti nebolševikus Blagovieš-
čenske, Amūro provincijos 
sostinėje, praeitą antradienį, 
anot pusoficijalio paskelbimo 
mieste Tokyo. 

Pranešimas apie nužudymą 
tenai 150 japonų ligšiol nepa
tvirtintas. 

Kitas pranešimas iš Tokyo 
į Reuterį sako, jogei Japoni
jos karės ministeris, kalbėda
mas parlamente, pažymėjo, 
kad rvtuose nuo ežero Baika-

w 

lo, Siberijoje, randasi 94,000 
vokiečių nelaisvių, gi kitų 60,-
000 randasi į vakarus nuo tos 
vietos. Rytiniai nelaisviai sto
vi už kontrolę ir stengiasi 
gauti sau ginklus. 

Rytuose nuo Baikalo prieš 
bolševikus veikia gen.. Semio
no v su tūkstančiu.samJmfcft 
vių. Talkininkai gal ir pare
mia gen. Semionovą. Bet jo 
kariuomenė yra -silpna, kad 
tuo tarpu bolševikų skaitlius 
nuolat didėja. Su jų skakliu-
mi didėja ir jėgos, turi gin
klų ir municijos. 

Tegu vokiečiai nelaisviai 
butų suorganizuoti ir tegu jie 
stotų bolševikų pusėje, tuo
met tenai išsidirbtų baisus 
stovis. 

Vokiečiai kalba apie užpuo
limą. 

Didelis teutonų grobis Odesoje 

Teutonų nelaisviai sukilę Rusijoje. 
KORESPONDENTAI PA

KVIEČIAMI PEIE U2PU0 
LIMO. i 

Jifos pakvietė vokiečių kariuo 
menės viršininkai. 

True translation filed with the post-
raaster at Chicago, UI,, on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 19.—Vokie
tijos kariuomenės viršininkai 
pakvietė visą eile neutralių 
šalių laikraščių koresponden
tų būti liudininkais didžiojo 
vokiečių užpuolimo prieš tal
kininkus vakarų fronte. 

Taip praneša^ iš Copenhage-
no Exchange Telegraph ko
respondentas. 

TEUTONAI PASIPELNIJO 
ODESSOJE. 

Bolševikai nesuspėjo padegti 
miesto. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Korespondentai Į kiek patir
ta, karės frontan iškeliaus ry-

— - — - - i - Į 

TEUTOHV NELAISVIAI 
SUKILĘ RUSIJOJE. 

Sukilėliai paėmę Rostovą. 

kai, ekonomiškai ir militariš-
kai. Toliaus Hertling sakė: 

"Livonija ir Estonija taip
pat atsimetė nuo Rusijos ir 
sulyg sutarties jų rytiniai ru 
bežiai nustatyti. Turime viltį, 
kad tos šalys taippat paclarys 
draugiškus ryšius su Vokieti
ja. Lenkija sutartyje nepami
nėta. 

" J e i reichstagas pripažins 
sutartį, taika visam rytiniam 
fronte bus pravesta, kaip a." 
buvau pasakęs vasario 24 die
ną, bet talkininkus vis dar ne
galima palenkti baigti tą pra
gaištingą karę jy 

"Ten esantis kas toksai at
siliepė: " J i e yra ameriko-
nai ! , , Kitas pridūrė: "Ame
rikonai ateina!" Vienas.olan
das pribėgo prie manęs ir sa
kę: " A r aš nesakiau tamstai, 
kad amerikonai ateis anksčiau 
ar vėl iau!" 

"Negaliu pasakyti, ar ma
šinos buvo amerikoniškos, bet 
turiu pridurti, kad tarp vokie
čių viešpatauja didelė baime 
prieš amerikonus". 

Tasai neutralis keliaunin* 
kas pažymėjo, kad lakūnai per 
Mulheim tiktai praskrido pa
sukdami ant miesto Coblenz/ 
Aplink 4 vai. pranešta tam 
tikrais signalais, kad užpuoli
kai jau pranykę. 

Coblenz yra Prušų provin
cijos Rhine sostinė. Britanijos 
karės ofisas kovo 12 d. pas
kelbė, kad britų lakūnai pa
metė toną bombų ant dirbtu
vių, stočių ir kaząrmių Co-

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washingtoh, kovo 19.— 
Prezidentas Wi I šonas paskel
bė proklemacįją, kuriąja vi-
siems'anglių pirkliams ir an 
glių išvežiotojams liepiama iš
siimti specijalius tam tikslui 
vyriausybės leidimus ligi ba
landžio 1 d. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 19.—Trys 
tūkstančiai austrų ir vokiečių 
nelaisvių Rostove, kaip pra
nešama, apsiginklavę ir paėmė 
miestą. 

Garsusis gvardijos pulkas 
iš Maskvos išginkluotas. 

NEPAPRASTAS AMERIKO 
NŲ VEIKIMAS. 

6,000 šovinių paleista iš ame 
rikbnų linijos. 

blenze. Užpuolimas atliktas 
dienos metu. Pastebėta du 
gaisru ir baisi ekspliozija nuo 
pamestų bombų. 

Berlyne po to tuo jaus pra
nešta, kad talkininkų lakūnų 
užpuolimas ant Vokietijos ne
padaręs didelių nuostolių. Bet 
jei tik vienam Coblenze žuvo 
50 žmonių, tai kitur ir gi tu
rėjo but dideli nuostoliai. 

26 mašinos numušta dienoje. 

Aštuoniolika vokiečių ma
šinų sunaikinta, aštuonios nu
mušta ir atimta nuo jų kon
trolė, pagaiiaus ir vienas ob-
servacijos balionas sunaikin
tas. „ 

Visa tai atliko britų lakū
nai su viena diena, praeitą 
sekmadienį, anot oficijalio pra
nešimo, surišto su veikimu 
ore, iš vakarinio karės fron
to. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, TU., on March 20, 
1918, as reąuired by the actot Cc-
tober 6. 1917. 

Su Amer. Armija Prancū
zijoje, kovo 18.—Vakar Clie-
min des Dames linijoje buvo 
nepaprastas amerikoniškos ar
tilerijos veikimas. Tenai lavi
nama dalis kariuomenės iš 
Naujosios Anglijos. v 

Priešininkas pradėjo bom
bardavimą nuodingomis dujo
mis šeštadienio vakare ir tęsė 
ligi vakar dienos. 

Amerikonų ir prancūzų ba-
tarejos tuojaus atsakė prieši
ninkui ir į jį paleido apie ke
turis kartus daugiau šovini g, 
negu jis galėjo padaryti. 

Massachusetts kariuomene 
žymiai pasidarbavo bombar
davime priešininko pozicijų. 
Iš amerikoniškos linijos 6,000 
šovinių buvo^JS&sta, kurių 
didžiuma b u v o ^ ^ . nuodingo
mis dujomis. 

Petrogradas, kovo 19.—Ke-' 
turi teutonų pulkai be jokio 
mūšio paėmė Odessą, anot čia 
apturėtų pranešimų. Austrai 
—vokiečiai tenai paėmė nepa
prastą kiekybę karės medžia
gos ir kitokio grobio jiems te
ko. Visa tai nesuspėta iškraus
tyti, nes teutonai visai netikė
tai atpyškėjo miestan. Prieš 
miesto apleidimą rusai buvo 
mėginę Odessą padegti, bet 
nesuspėta tas padaryti. 

Mieste Nikolajeve bank< 
atrdaryte frT išnaujo veda v 
vo reikalus vokiečių priežiū
roje. Čharkovui grasia pavo
jus, kuomet sužinota, kad vo
kiečiai yra paėmę Backmatch, 
Kontop ir Voro ja (?). 

Turkijos* kariuomenės virši
ninkas patvirtino Kaukazo au
tonomiškojo valdymosi pasiū
lymą, kurio reikalu ruošiama
si vesti atskirios taikos dery
bos. 

Rusija gali vientik sulaukti 
parėmimo ir pagelbos nuo 
tarptautinio proletarijato, jei 
jinai gali kariauti ligi pabai
gos, pasakė M. Kamkov savo 
prokariškoje kalboje kalbėda
mas Maskvoje į sovietus. 

J i pasakė, kad Vokietija nu
pirko rusų užsienines skolas 
ir paskui privers Rusiją iš
mokėti 50 nuošimčių tų skolų. 

SIUNTINIAI Į RUSIJĄ SU-
KRAUNAMI STOCKHOL-

ME. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 26, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6, 1117. 

Stockholmas, kovo 19.—Čio
nai sukrauta ir dar sukrauna-' 
ma daug krasos siuntinių, ski
riamų į Rusiją. Nepramatoma, 
kuomet bus galima pasiųsti 
tuos siuntinius skersai Suomi-
jų-

Prasidėjo tarybos reikale, 
<ad su Rusija butų galima su
sinešti tiesiog per Vokietiją. 

Vokiečiai ties Aland salo
mis perkirto Švedijos kabelį, 
kuriuomi buvo galima susi
nešti su pietine Suomija ir 
Rusija. 

—Washington, kovo 19,— 
Yra sumanymas padidinti al
gas visiems šalies krasų dar
bininkams. 



* • 
— *H 1 1 III III 11 3SS as= 

~JJ B A U G A S y Trečiadienis, kove 20 d. 

M DRAU 
LIET t VIV BLAT ALIK \j DIBHBASTIS 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldisnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Mttamj $5 00 
***•* •»•*¥ $! .•• 

Perkant atskirais numeriais po 2.\ 
Prenumerata mokas! Iš kaino. Lai

kas skaitosi nua užsirasymo dienos, 
ne nuo Naujų Metu. Norlat permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje ar expreae 
"Money Order** arba įdedant pinigus 
t registruotą laiSką. 

LTTHl AJTIAM DAILY FfUSJTD 

Publlshad dally azcept Sundays bjr 
DRAUGAS PI BLLSITING CO., Inc. 
1M0 W. 4flth Street, Chicago, Dimols 

MoKhUey §114, EstabL 1903 

TERMS OF SUBSCRIPTION: -

One year f5.00 
Six montas $8.00 
Thursday's Edition $2.00 
At News Stands 2c. a Copy. Adver-
tising rates on application. 

Drangas Publishing Co. 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t . Tel . M c K i n l e y 6 U 4 C h k a g O , III. 

i REDAKCIJOS PASTABOS. 
įį • — . — • • . 

K 

tos, j 
PARSIDAVĖ VOKIEČIAMS. 

Telegramos praneša, kad 
Paryžiaus laikraščiai skelbia 
vokiečių dokumentus, kurie 
kuoaiškiausiai paliudija apie 

•''rusų; socijalistų vadovų par
sidavimą vokiečiams. Reiš-
kia, kad tie žydeliai (rusų 
soeijalistų vadovai kuone visi 
žydai) už vokiškąjį auksą su 
vokiečiais ne tik padarė savo
tišką taiką, l>et dar pastarie
siems pavedė didžiausius Ru-
įijos žemės plotus su didžiau
siais miestais, visokiomis ge
rybėmis. Taippat pasirodo, 
i a d ilgos taikos derybos bu
vo vedamos tik žmonių akių 
apmuilinimui. Socijalistams 
tas buvo reikalinga, kad tuo-
mi pridengti savo purviniau-
siųs darbus, kokių pasaulis 
Bėra girdėjęs. Už auksą tie 
necįorėliai vokiečiams atidavė 
ir mūsų Tėvyne Lietuvą. 

Kaip dabar paaiški, toji so-
^ijalistų transakcija buvo piS-v 

kiai suplenUOta. Nereikia 
daug abejoti, kad prie Lietu
vos pardavimo nebūtų priki
šę nagi) ir lietuviškieji soči-
jalistai, katrie išvien su r u-
sais poeijalistais taiso rusų 
žemėje šoeijalistišką " ro jų ." 
Juk neveltui šios šalies lietu
viškieji socijalistai visas lai
kas karštai užtariau ja rusi) 
socjjalistų pasielgimą. Gal 
ir jiems kiek nors vokiško 
.aukso sugarmėjo į kišenius. 
Nes kasgi čia gali žinoti jų 
susiuostinėjiinus, bendruosius 
j ų r y š i u s ir b e n d r a s ' ' i d e -

jas. 

Kad prašalinti nuo savęs 
kadi r mažiausią intarimo še
šėlį tame judošiškame darb** 
— Lietuvos pardavime, lietu
viškieji socijalistai staiga bu
vo sukėlę trukšmą prieš mūsų 
gerbiamąjį Žemaičių vysku
pą. Kaipįr sulyg paduoto 
žeaklo jie staiga paliko neva 
didžiausi vokiečių priešinin
kai. Tą savo veidmainingą 
stovį užmanifestavo bjauriau
siais mūsų visuomenės veikė
jų šmeižtais kaip savo šlamš
tuose, taip ir svetimtaučių 
spaudoje. 

Bet tą jų veidmainybės 
kaukė šiandie nuo jų jau, nu
plėšiama. Tai atlieka Lietu
vių Informacijos Biuras Wa-
shingtone. Šitas Biuras išro
do šios šalies visuomenei visus 
lietuviškųjų socijalistų purvi-
'nuosius žygius ir tikslus. Te
gu pasaulis žino, kad lietu
viškieji socijalistai sėbrauja-
si su rusais soeijalistais. I r 
todėl jie yra Lietuvos parda
vimo vokiečiams netik prita
rėjai, bet dalininkai. 

LAIKAS PAGALVOTI APIE 
DARŽUS. 

Alkogolio naudojimo pasikmes. 

• 

Artinasi pavasaris. Neper-
toliausia tas laikas, kuomet 
gyventojai, turintieji daržus,, 
ims juos kasinėti ir apsodinti 
daržovėmis. Kaip pernrai, 
taip ir šimetai šalies vyriau
sybė skatina miestų if mieste
lių -^ventojus, kad jie kadir 
mažiausius liuosos žemės plo
telius apsodintų daržovėmis 
iš to sau imtų naudą. 

Tas yra svarbu ypač karės 
metu, kuomet labai daug mai
sto reikalinga veikiančioms 
armijoms, kuomet šiai šaliai 
priseina maistu remti talki
ninkus. 

Daržų išdirbimas ir apso
dinimas ne tik sumažina mai
sto kainas, bet sutaupia dau
giau maisto, reikalingo siųs
ti toms šalins kurias palietė 
negailestingosios karės vėsu-
la. 

Vyriausybė pageidauja, 
kad visuose miestuose ir prie
miesčiuose šįmet neliktų nei 
vieno neišdirbto ir neapsodin
to tuščio loto arba bent ko
kio žemės kampelio.- Nori
ma padaryti taip, kad visur 
prie namų ir aplink namus 
butų tik vieni apdirbti daržai 
ir kad visur tik žaliuotųsi au
ginamos daržovės. 

Antai visose kitose kariau
jančiose šalyse puošniausi 
parkai pakeisti apdirbamais 
laukais, kad palengvinti žmo
nėms prasimaitinti, kad ne
leisti jiems badirtiriauti. 

Sulyg vyriausybės noro, 
kiekvienas tuščias žemės 
sprindis turi but panaudoja
mas maisto gaminimui. 

Kuomet šalis bus turtinga 
maistu, kuomet maistas nebus 
brangus, kuomet gyventojai 
nejaus bado, tuomet karės lai
mėjimas bus pilnai užtikrin
tas. 

Nieko bloga, bet gera tai 
labai daug velija muins vy
riausybė tuo žvilgsniu. To
dėl paklausykime paskatini
mų, sukruskime ir patys pa
sigaminkime maisto. 
r *———"*—^—*^*——' 
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NUO REDAKCIJOS. 

Pastaromis dienomis pri
siųsta mums. daugelis kores
pondencijų. Atsiprašome, jei 
kurių gerbiamųjų mūsų kore
spondentų raštų laiku laikra-
štin nepadėjome arba užtru
kome. Pasistengsime visas 
korespondencijas kįtą po ki
tos paeiliui paskubinti laikra-
štin padėti. Prašome tik to-
lesniai nepamiršti mūsų su 
savo žiniomis. Vteoms ži
nioms bus duota tinkama vie
ta. 

Tokiuo vardu Liet. Blaivi
ninkų Susiv. A. organe "Tau
tos Ry ta s" padėta p. Kipro 
straipsnis. Kuomat dabarti
niais laikais visoj Šalyj pra
sidėjusi smarki kova už sa-
liunų panaikinimą, neproealį 
bus ir ' 'Draugo" skaityto
jams pasiskaityti apie alkogo
lio vartojimo pasekmes. 

Šių dienų didžiausias žmo
nijos priešas — rašo p. Kip
ras — yra alkdgolis. Pasta
rasis savo baisiomis pasekmė
mis perviršina visą blogą, 
koki tiktai galima rasti pla
čiame pasaulyje. Alkogolis 
sunaikina netiktai pavienius 
žmones, atskiras šeimynas, 
bet ištisas tautas. Jisai yra 
priežastimi tautos doriško bei 
ekonomiško nupuolimo ir daž
nai net liuosybės praradimo. 

Alkogolis yra žmogaus va r-' 
gų bei niekšybės šaltinis. Ji
sai nedaro jokio skirtumo 
tarp vargšo ir turtingo, tarp 
mokyto ir bemokslio, tarp se
no ir jauno — sunaikina kiek
vieną, kuris tikrai pasiduoda 
jo įtekmei. . Žmogus, tapęs 
girtudkliu, pirmiausia pra
randa šlovę, paskui turtą, 
sveikatą,* dorą ir pagaliaus 
liekasi visuomenės išmata. 

Kas gerbia girtuoklį!—Nie
kas! Visi jį paniekoje laiko; 
visi jo vengia, nenori su juo-
mi turėti nieko bendra; jisai 
išskirtas .iš žmonių draugijos. 

Girtuoklis praranda savo 
t**tą — lieka elgeta. Pir-
miatis fcuv^s visko pilnas, pa
siturįs, visų gerbiamas — cte-
Imr vaikščioja jmojiųtj]} prie 
durių, kad gautų centą, kitą 
ir vien tiktai su tuo tikslu, 
kad galėtų palikti jį arty-
miausioje smuklėje. Toksai 
žmogm? pagaliaus įkiri ir pa
čiam smuklininkui, kuris lau
kia vien progos, kad to nela
bo girtuoklio nusikračius. 

Girtuoklis praranda sveika 
tą — savo didžiausią turtą. 
Ką toksai žmogus gali veikti, 
kur gali dėtis! — Pasitiki 
vien žmonių niiclaširdyste. 
Sveikas žmogus nesugeba su
prasti, ką reiškia būti ligoniu 
ir elgeta. Tuomet tiktai ji
sai supranta savo nelaimingą 
stovį, kuomet šių Dievo do
vanų nustoja. 

Girtuoklis praranda dorą— 
tą savo esybės dalį, kuri jį 
padaro žmogumi. Žmogus 
gali nustoti turto, sveikatos, 
draugų, bet būdamas doras 
visuomet pasitiki savo Dangi
škuoju Tėvu, Kuris nei vieno 
neapleidžia. Bet kuomet 
žmogus girtybėje pasinėręs, 
užmiršta Dievą, paniekina Jo 
gausiai suteiktas malones, ne
sirūpina savo dvasios prie
dermėmis — niekuomet nepri
valo tikėtis Dievo pagelbos. 
Dievas žmogų laimina tiktai 
tuomet, kada 'pastarasis ieš
ko Jo tos malonės. Ar-gi 
galima įsivaizdinti didesnį 
blogą už tą, kuris sunaikina 

nigai, kuriuos šeiiaitiinjkas už
dirba, šeštadienio vakare lie
kasi smuklėje. Pati suvar
gins, išblyškus, visų pajuokia
ma; vaikai sudžiūvę, skarma
lais aprėdyti, be jokio išauk
lėjimo. Ką bekalbėti apie 
tokią šeimyną, kurios abudu 
tėvai girtuokliai. Nėra nie
ko stebėtino, Jkad toki vaikai 
su laiku taps patys girtuok
liai, vagįs ir galvažudžiai. To 
clfcr neužtenka. Girtuoklybė 
dainai priveda prie sulaužy
mo Sakramento Moterystės. 
Ne kartą pasitaiko išgirsti — 
štai moteriškė išbėgo su sve
timu' vyru, palikdama savo 
patį ir keletą mažučių vaikų! 
Kame jos motiniški jausmai f 
Aikogolyje paskendo! Kuo
met pranyksta šventi šeimy-

sesę 
*oux cary, iom 

«ewr 

Kavo 10 d. fcv. Kazniiero 
parapijos avotaiaėje įvyko 
gražus vakaras su graftu pro
gramų dtl naudos F. Fondo. 
Programa susidėjo iš prakal Mikėnas, M. Pakeltis, M. Pa 

jimą. Po .kalbos puikiai su
dainavo solo Sugryž ah .pija
mi akompanuojant Tas. pu-. 

kaitis antru kartu kalbėjo a-
pie Lietuvos ateitį ir laisvę ir 
kokiu būdu turime tos laisvės 
rūpintis. Jo kalba visiems 
labai patiko. Sekė solo A ve 
Maria. ' Paskui skambinimas 
ant pįjano keturiomis ranko
mis, kas publikai patiko. 

Prasidėjo rinkimas aukų. 
Aukas surinkus kalbėjo J . 
Graiis, parapijos trustisas; 
padėkojo už aukas ir visus 
žadino darbuotis išvien Tėvy
nės labui. Ragino visus ra
šytis prie Tautos Fondo sky
riaus. 

Po jo kalbos prisirašė 8 
nariai prie T. F. skyriaus. 

Pertraukomis ant pįįano 
skambino sulietuvėjusi sve
timtautė N. King. Deklema-

niški ryšiai, pranyksta ir t i - . 
; sjivos praeiti ir dabartini pade-

kėjimas. 
Girtuoklybė yra pirmutinis 

žingsnis prie bedievybės. 
Srtmklė išmokina savo lanky
tojus, kad nesama Dievo, ne
sama jokios atsakomybėj už 
savo darbus! Šv. Bažnyčia 
vien tiktai bereikalinga, žmo
gaus liuosybę varžanti įstai
ga. Jeigu nesama Augščiau-
siojo Te i s ė j , tai viskas gali
ma. Kas gali uždrausti pa
veržti svetimo vyro pačią! 
Kas gali priversti maitinti 
savo šeimyną! Kas gali ne
leisti apvogti svetimus na
mus! — Alkogolis neturi sa
vo veikimui r ibį ; jo pasekė
jams viskas galima. 

Alkogolio ijįešpataviinas 
prasideda smuJcifje ir baigia
si ligonbutyjfį įfeeglaudų na
muose arba kalėjime. Kuo
met girtuoklis pasiekia savo 
galo, tuomet nekalta visuome
nė priversta juomi rūpintis. 
Nors girtuoklis;^'Yis-gi žmo
gus; reikia priglausti. Kiek 
pinigų išleidžiama bereikalo 
ant ligonbueių bei prieglaudų. 
Vieton, kad priglausti sene
lius, našlaičius, visuomenė 
priversta rasti vietą tuose 
pačiuose namuose ;ir girtuo
kliams, toms nelemto alkogo
lio aukoms. Jeigu ne gir
tuoklybė, nereikėtų nei dalies 
tų išlaidų, kurias šiandie turi 
panešti visuomenė. Bet dia 
dar tiktai pusė vargo. Tie 
kalėjimai, kalėjimai! Šimtai 
žmonių gyvena už tų akmeni-, 
nių sienų bei geležinių tvoi-ų 
gyvais palaidoti laikinai ar 
ant visados. I r štai tos iš
laidos kalėjimų įrengimui bei 
užlaikymui guli ant nekaltos 
visuomenės pečių. I r vis tai 
alkogolio pasekmės. Kuo
met piliečiai doriškai supuvę, 
kuomet šalies turtas sukrau
tas įvairiose prieglaudose bei 
kalėjimuose, kam verta tokia 
tauta! Kas gali šiandie sa
kyti, kad alkogolis nėra di-„ 
džiausis žmonijos priešas! 

Vis tai dar niekis sulygi
nant su tautos lįuosybe. Pa
vartykime istorijos lapus — 
kiek ten rasime pavyzdžių iš. 

bų, solų, dainų ir deklemaci-

Praeitą nedelią, 3 d. kovo, 
laikytam parapijos susirin
kime nesirado delegato visuo
tinau seinum; Todėl vien
balsiai nutarta pagelbėti pi-
nigiškai tautai. Visas'dele
gato išlaidas ir dar daugiau 
sudėti ir pasiųsti į Tautos 
Fondą., Tam tikslui ir su
rengta vakaras 10 d. liovo, 
kuris ir įvyko. 

Susirinkus svetainėn publi
kai apie 7:00 vak., prasidėjo 
programa. Pirmiausia pa
rapijos choras sudainavo Lai 
gyvuoja Lietuva, paskui J . 
Prakaitis kalbėjo apie Lietu

tis, S. Stasiškis, J . Kumbrevi-
čia, M. Prakaitienė, K. Va-
kulskas. 

Sekantieji aukavo po 50c: 
A> Biršelionė, A. Šukienė, 

M. Gagelienė, K. Gražienė, A. 

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir pas mumis katalikai dar
buojasi/ Kovo 3 d. Liet. Vy-

blikai labai patiko. J . Pra-' & u 83 kuopa turėjo surengusi 

pevis, F. Zabulis, J . Balčiū
nas, J . Adamonis, K. Adamo-
nis, K. Adamonienė, U. Kli-
kunaitė, M. Kuprionaitė, J . 
Vildžiūnas, M. Šlijis, J . Ada
monis. 

Didesnių aukų sur. $66.50 
Smulkių aukų sur. 24.20 

Lietuvos ženklelių par
duota už 8.65 

Nuo naujų narių 8.00 
Viso per tą vakarą $107.35 
Be to kolektoriai pasižadė

jo eiti per namus pakolektuo-
ti. Tada visus pinigus pa
siųsime Tautos Fondo iždi
ninkui. v T. F. 8. Narys. 

• 

ROCKFORD, ILL. 

prakalbaą. Kalbėtojai buvo 
vietiniai — gerb. kun. V. Taš-
kunas ir R. Kalinauskas. Po 
prakalbų buvo pranešta, kad 
draugijų komitetai, išėjus 
publikai, pasiliktų. Išėjus pu
blikai prasidėjo darbas. Iš
rinkta du delegatu visuoti-
nan lietuvių-seiman. Tą pa
čią dien# Šv. Mykolo draugi-
ja turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Draugija taippat 
išrinko vieną delegatą. 

Reiškia vietos kolonijos lie.-
tuviai seiman buvo »pasiuntę 
net,tris, savo delegatus. Tai | 
vis vienų katalikų darbas. 
Lietuviai katalikai tam tiks
lui turi k p in igų i r t l akami ] 
žmonių. 

Prakalbų metu buvo parda-

Į V A I R U M A I . 
CICIUKAS PROKURORO 

ROLĖJE. 

Tur but visame pasauly
je nerasi didesnių nachalų, 
kaip lietuviškieji cicilikai. 
Štai dabar "Naujienų." re
daktorius prisispyręs reika
lauja iš " D r a u g o " suteikti 
jam smulkių žinių apie kun. 
Ežerskį: kur^ kaip, ant kiek 
jisai prasikalto, kur jisai da
bar randasi, kas busią, su Ci
cero žmonėmis ir tt. ir t t ! Po
nas redaktorius į užsimiršta, 
kad jisai nėra valstijos pro
kuroras, o tik... paprastas sau 
lietuviškas eicilikėlis ir kad 
" D r a u g a s " nėra jam žinių 
rinkikas. . 

Bet kad tą nenuoramą pa
tenkinti, mes jam duosime 
štai kokį patarimą: įsteigti 
prie '! Nau j ienų'' redakcijos 
"Gatvinį biurą", į kurį nuo 
gatvės turėtų suplaukti visi 
"nedori liežuviai, purvai ir 
mėšlai. Tame biure, svarbiau
sia šaka, žinoma, bus "žinios 
iš kunigų šiukšlyų ir virtu
vių." Mes manome, kad tok
sai "garb ingas" biuro veiki
mas kaip tik patenkins cici-
likišką pono redaktoriaus dva
sią ir atneš didelę naudą visai 
lietuvių bolševikigai 

Sparnaitis. 

vo, V. Birželaitė ir A. Balčiu- i vinėjami tautiški ženkleliai, 
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Lietuvos himnu. 
•Šiam vakare neperdaug bu

vo žmonių, iš laisvamanių ne
simatė nei vieno, nes jiems 
mažai ką rupi Lietuvos liki 
mas! 

netiktai žmogaus dabartinę praeities. Ne viena, bet dau 
laimę, bet-taip-gi pražudo jo 
sielą per amiius! Kiekvienas 
turi sudrebėti, našvejjjęs į 
šias baisias alkogoUo pasek
mes. 

Alkogolis yra didžiausis 
šeimynos priešas. Jisai at
ima nuo pačios vyvų ir nuo 
vaikų tėvą. Kas per padėji
mas šeimynos, kurios globė
jas yra girtuokliu! Visi au

gelis tautų žlugo iš priežas
ties girtuoklybės ir vilkdamos 
žiaurų svetimtaučių junga su
vis išnyko nuo žemės pavir
šiaus. Nekalbant apie sveti
mas tautas, pažvelgkime pa-
tysvį save. Istorikai bei socijo-
logai tvirtina, kati viena iš 
priežasčių žlugimo Lietuvos 
Ijei Lenkijos buvo girtuok 
lybė. Taip buvo T Netikėtai, -gausius pasisekimo vaisius. 

prisiųsti iš Tautos Fondo 
centro., Tų ženklelių išpar
duota už $15.00. 

Kovo 4 d. bažnyčioje per 
vakarines pamaldas surinkta 
aukų Tėvynės reikalams se-

I kančiai: 
ii 

Aukavo sekantieji: 
Šv. Kazimiero dr-ja $15.00 

10.00 
5.00 
5.00 
2.00 
1.25 
1.25 

Šv. Jono dr-ja 
Šv. Onos dr-ja 
A. Banis 
J . Rasimas 
Petras Palekas 
J. Bagočiunas 
Po $1.00 M. Pavilonis, K. 

Šūkis, M. Bujokas, P. Tila, J . 
Misiūnas, K. Gagelis, P. Kaz
lauskas, A. Gagelis, K. Mi
kėnas, F . Niaura, J . Grigaliū
nas, J . Zabulionis, J . Prak& 

kad buvo, bet ir <^abar yr 
Daugelis lietuvių ir šiandie 
velka bjaurų alkogoUo jungą, 
Tūkstančiai mūsų tautiečių 
skęsta girtuoklybės bangose. 
Kam svarbi mūsų tautos atei
tis — tas negali su rimta šir
dimi žiūrėti į mūsų brolius, 
kurie slenka žemyn finansiš
kai, fiziškai ir morališkai. 

Mūsų priedermė , gelbėti 
tuos tūkstančius mūsų tautos, 
kad suprastų ką darą k grįž
tų atgal prie grožės, ramybės 
ir doros. 

Įsigilinę į šį klausimą, aiš
kiai matome baisias alkogolio 
pasekmes, kųr|as butįnai rei
kia iš'uuisų tarpo prašalinti. 
L. B. S. nariai laiko savo už
duotimi kovoti prieš alkogolį. 
Užmanymas nelengvas, bet 
uolus ir rįmtas darbas išduos 

$5.00 davė J . Andruškevi-
čius, $3.00 J. Gailiukaitis, po 
$1.00 A. Dameika ir K. Pet-
•kevičia. 

Smulkesnėmis aukomis su
rinktą $3.50. 

Viso bus $13.50. Pridėjus 
prie šitos" sumos už ženklelius 
$16.00, tai bus viso labo 
$29.50. 

Aukos induotos vietos Tau
tos Fondo skyriaus sekreto
riui V. Gremblai, kurs pa
siuntė T. F. centro iždan. 

Pavasaris. 
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Amerikos Lletuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kįnės ekonomijos, pilietystės, dailla-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
8106 So. H*l*ted St., Cbicago, m. 

SIPBK MOSTO 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mcntholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. r 

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

Sergėkite savo Akis 

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėju|,i nes jie su
teiks jųs akims tik .daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jųs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

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

JOHN SMETANA 
Į Akių Specijalistas 

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

3-Čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykitc j maiio parašą. 

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

/ 

Stocks ir* Bonds Perkami ir Parduo-
10S So. La SaUe st., uždėta 1900 m. 
darni veiklos darbas. Andrews a Oom 
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ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1600 W. 47th Kampas Wo0d Gatves s 
Mto Buteli MilHin Stppis Ketvirce Ir Siūtoje 

. , Pilaa Lmiia Vaikučių Apredahj, Firankų, Blaake-
tų, Svįotaric, Apatinių Maiikinių. 

Plunksnos 
Svarą* 49c. 

Plunksnos 
49c. Svaras 

4r 
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Trečiadienis, Itovo 20 & šv. Aleksandra. 
Ketvirtadieni*, kovo 21 d. Sv. Benediktas. 

SUSTREIKAVO 4,000 RUB 
SIUVIŲ. 

Atmesta ''sausųjų'» peticija. 

Vakar p i m p«tų Chioago-
je sustreikavo suvirs 4,600 vy
rų ir moterių rubsiuvių. Strei 
kas palietė apie 50 įvairių 
drabužių gaminimo firmų. 

Streikininkai priguli prie 
United Garment Workers or
ganizacijos. Vakar pirm pietų 
tuo tikslu atlaikyta skaitlin
gas West Side auditoriume su 
sirinkimas. kuriame galutinai 
ir nubalsuota sukelti streikas. 

Darbininkai pas firmas rei
kalavo užmokesties padidini
mo 15 nuoš. Firmos pasiūlė 
jiems V/2 amoš. Tuomet dar
bininkai nusileido—pareikala
vo tik 10 nuoš. Bet firmos ne
sutiko. I r tas pagamino strei-

BLAIVYBĖS SAVAITĖ. 

Dievo Ąpveįzdos parupo jo j . 

Kovo 20 d., 7:30 vai. vaka
re, Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje, atsibus labai 
svarbios prakalbos. Kalbėk 

Cook apskričio balsavimų 
taryba vakar pagaliau ofici
a l i a i atmetė Chicago Dry fe
deracijos peticiją, sulyg kurios 
buvo reikalaujama ateinan
čiais rinkimais ant baloto pa
dėti ' saliunių panaikinimo 
klausimą. 

Balsavimų taryba surado, 
kad po peticija trūksta 7,515 
reikalingų parašų. Federacija 
buvo surinkusi 148,651 para
šų, bet iš jų 49,739 parašai pa
sirodė nelegališki arba netin
kami pripažinti. 

Chicagos Dry federacija da
bar darbuojasi išgauti teisina 
įsakymą, kad balsavimų tary
ba pripažintų peticijos lega-
liškumą. 

Chicagoje išnaujg piktada
riai ima vogti automobilius. 
Mat, atšilo oras. 

garsų* kalbėtojai} svetimtau-
.'uii. taipgi ir žymiausi lietu 
viai kalbėtojai Kalbos bus 
pamargintos puikiomis iliust
racijomis, paveikslais. 

Tatai visiems bus indomu 
pamatyti puikių iliustracijų, 
ir pasiklausyti žingeidžių 
prakalbų. 

Atsilankiusieji gaus dova-
nai literatūros pasiskaitymui. 
Taigi, atsilankykite kuodau-
giausia. N 

|žanga.tik 10 centų. 
Kviečia visus 

Blaivininkai. 

I š NORTH SIDE. 
— 

Pranešu v : ų draugijų at
stovams, kart' šiandie, kovo 20 
d., 7:30 vakare, Šv. Mykolo 
Ark. parapijįos svetainėje į-
vyks atstovų susirinkimas rei
kale rengiamo koncerto ir pa
silinksminimo vakaro, kurs 
bus balandžio 28 d., š. m., nu
kentėjusių nuo karės mūsų 
brolių ir šešerių naudai. 

Kadangi ligi koncerto lai 
ko neperdaugiausia liko, ta 
tai vi§i draugijų atstovai 
kviečiami būtinai Misirinkti. 

A. Nausėda. 

PRANEŠIMAS KOSTUMIE-
RIAMS. 

Šiuomi pranešu kad kai}) 
pirmiau buvo paskelbta kad 
aš uždarau savo biznį. Taigi 
dabar jau ir vėl atidarau, nes 
moteris pradėjo kelti revoliu
cija ir neleido man pasilsėti. 
Visi mano kostumeriai malo
nėkite siųsdami savo orderius 
aiškiai parašyti savo pilna 
vardą, pavardė, adresą, gat
vės numerį ir vardą. Apart to 
malonėkite įdėti savo vardą 
ant drabužių, taip kad pasida
rius klaidai butų galima at
skirti nuo kitų drabužių. 

Kadangi viskas pabrango 
k. t. muilas, ir kiti dalykai 
tai kaina bus pakelta ant dra
bužių. Už 25 svarus bus 
($1.00) vienas doleris. Jeigu 
neturėsite 25 svarus tai kai
na vistiek bus $1.00. Bet jei 
bus svaras suvirs 25 svaru 
kaina bus didesnė. 

Drabužių margų k. t. blan-
kėtų žalių, raudonų, ir kito
kių spalvų nepriimam. Taip 
pat perspejam kad jėkučių ne-
duotumet, nes mes tik plauna
me su mašinom. Tai tokių plo
nių drabužių neduokite. 

Man teko patemyti kad 

SUSIRINKIMAS. 

Lietuvos Vyčių 5 kuopa 
laikys savo ypatinga susirin
kimų seredoje, kovo 20, 1918. 
Parvažiuot delegatas iš seimo, 
jis pasakys mums daug daly
kų. Taip-gi bus svarstyta apie 
ėjimų " in-eorpore ". Dėlto šir
dingai prašoma kuoskaitlin-
giausiai susirinkti. 

P. Raštininkas. 
CICERO, 1LL. 

Pranešimas. 
Šiandie, kovo 20 dienų, čia 

ttv. Antano parapijos svetai
nėje įvyks didelis vietos lie
tuvių susirinkimas, kuriame 
sugrįžę iš visuotino lietuvių 
seimo delegatai praneš vi-
s ietns , k*Į j i e y r a se ime g ir-
deje. kų nuveikė, kokios to 
seimo pasekmės. 

Susirinkimas įvyks tuojaus 
pasibaigus bažnyčioje Gavė
nios pamaldom*. Reperi, 

dauguma moterių labai sun
kiai prosąvoja, ypačiai krak-
mofiitus dalykus, prosas kim
ba prie drabužių ir tuomi la
bai apsimkina darbą. Patarti
na kad kiekviena nusipirkt;] 
vašką ir patrintų apačia pro
so, o tuomet prosas bus slidus 
ir geras prosavojimui. 

Norint rudumus, ir pletmus 
išimti iš drabužių patartina 
vartoti: "Erust icator", leng
viausias ir geriausias dalykas. 
Ta galima nusipirkti mūsų 
" laundry" . 
KRAULĘIDZY LAUNDRY 

0 0 . 
— j 4349 So. Hermitage Ave., 

. Chicago, 111. 

Mūsų Naujai Išleistas GOLUMBIJOS 
# 

Katalogas be abejonės užganėdins kiek
vieną dailos ir muzikos mylėtoją, nes 
tai yra rinkinys puikiausių Lietuviškų 
dainų, šokių ir šiaip visiems žinomų 
kompozicijų. . 

Mūsų rnieris surinkti geriausius 
dainininkus" tapo apvainikuotų pui
kiausių pasisekimu, kadangi toki iįno-
mi dainkiiakai kaip: Mikas Petrauskas, 
p-lė Marė Karužiutė. Jonas ir Marė Bi
zauskai, Antanas K vedė ras ir kiti, dai
nuoja vien tik ant COLUMBLJ^r re-' 
kordų. [ t g ^ ^ ^ 

Be to, tas katalogas suteiks Jums 
geriausius patarimus, kaip galima pra-
eist liuosą laiką linksmiau ir smagiau, 
įes jvairiausi Lietuviški šokiai ir šiaip 
nuzika žymiausių kompozitorių, kaip: 
Miko Petrausko, Dr. Vinco Kudirkos ir 
itų> įgrajinti puikiausiomis orkiestro-

nis ir solistais, randas vien tik ant CO-
J U M B I J O S rekordų. 

Kiekvienas COLUMfeMOS rekordų parda-vėjas mielai suteiks Jums tą žingeidų ilustruotą 
katalogą dovanai ir užgrajins naujausius rekordus ant GRAFONOLĖ, geriausios mašinos pasau
lyje. ,Jeigu,negausit tą.katalogą pas savo pardavėją, rašykit mums: 

0 

f 

; 0 2 \ ^ s t 5 8 t h S t . 
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Tel Drover 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

471d SO. ASHLAND AVKNT7E 
arti 47-tos Gatvės 
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R E I K A L A V I M A I . 

REIKALAUJAM Į. VYRŲ DIRBTI 
KARŲ ŠAPOSE P R I E VALYMO IR 
TAISYMO KARŲ CHICAGOJ. MO
KESTIS GERA, IR DARBAS PAS
TOVUS. ATSIŠAUKITE: 

11S5 NO. CLARK STBĖET. 
CHICAGO SURFACE UBTES. 

-«•» 

Aš, Juozas Aurilla. pajie6k.au sa
vo pažįstamo Maikio Yokšto. Paei
na iš Szilalės parapijos, Szerikių so-
dos, Raseinių, Kauno. JJs pats ar 
kas ii l ino malonės praneati: 

JOSEPH ALRILLA, 
Boa 215, l'unuerbburg, lud. 

s Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 
Gyveuiraas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 111. 

8PEOIJALISTA8 
Moteriškę, Vyrišku ir Vaikę 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephoue Yards 687 

VYRIŽKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir orarkotal, var
tės nuo f l s iki 950, dabar par
siduoda po $1$ Ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $35 siutai Ir ovorkotai, nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai .vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$85. Dabar $5 ir augSčiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.60. Vaikų 
siutai nuo $8.00 iki $7.6$. Va
lizos ir Kuperai. 

Gauti gersni darbą Iv 
daugiau pinigų. 

Visur reikalinga daug 
kirpėjų, trimertų, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši- , 
nomis. Dabai laukia. At- •WKWaBWB«BaB8WaaaHMHBaBaW 

Čia yra JŪSŲ Proga! 

I I 

ATDARA KASDIENA 
MedfllomiB i s vakarais. 

8. O0ED0N,' 
141# S. Halsted St., Chicago, UI. 

aikite dienomis arba va- į ~ 
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer- « 
f inoms formų kirpime • 
pritaikinime ir siuvime 
— $16.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų miera — blim 
štai lės arba dydžio, i i 
bile madų knygos. 

P U S B A L S I O SYSTEMAS 

Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, .dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorija, harmonija ir muzikos istorija 

Geriausias laikas mokintis musikos, tai jaunose dienose, ^ėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatlškai .arba rašykite: 

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

Ant tiečiu Lubų 

w y — . P I ii i » i i 
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M A S T K R DESIGMUTG SOHOOL 
i. V. Kasnickn, Perdėtlnls 

t i 8 If. La Šalie gatve. Kambarys 
414.417. Prieš Oity Hali. 

s^sssssssss 

Telefonas: TARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTERV 
EB VAIKŲ LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, ELL. 

• = - • 5 

Phone Cicero 252 

DR. A. P . G U R S K I S 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 49 Av. 
CICERO, ILL. 

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

Užtikrinu kad smui
ką grajisi į 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systema kąd Ir nežinai 
nei vienos notoa Pus
balsio systema yra aiš 
ki Ir lengva kad net 
yra dyvai, kaip muzi
kos kompozitoriai ne
sinaudojo jąja ank
ščiau. 

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

servatorija. 
F r a n k Bagdžiunas, 

Direktorius 

3343 South Union Avenue 
•I • I . M . . I W | . , - „ . I i . ., • , n. l l - l - • . . , . , . . i , - - * 

DIENINE 
Vakarine MOKYKLA 
mokyklą. 
Lietuvių kalbos S,V.Isrjrijos Laiškų Rašymo 
Lenkų " S.V.ValdjFbof Priekybos Teisii 
"otyrių " ^5.V.PiUetyb«s Gramatikos 

ritmotikos Geografijos Retorikos, ir tt 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCB00L Kursų. Gyve-1 
nanfiius tolias mokiaame per laiškus. Viskas 
afiOdaama lietuviškaL 

American College Prtparatory School 
3103 S. HALSTED S T . CHICAGO lu_. 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 
E3 

Savfc Half YourSoaoVitli 

LAUNDRY TABLETS 

! DR. P. ŽILVITIS I I 
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g JOSEPH 0. WOLON | 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 824 National Life Bldg. 
29 So. LaSalle S t , 

§ Vakarais 166« Milwaukaa Ars. 
Central 6391 

Raaidenee HumbuJd 9T 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas: MoKINLEY 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 SO. WESTERM BLVD. 

Kampas W. - 8 5 -tos gatrės. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
£R CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta % 
*a0S 8 0 . HAt^STEl^ STKKJCT oj 

Tel. Drover T17» 
OFISAS: 

2359 So. Lteavitt St. • 
• nedtilo- ĉ  
m 

X©L CsuuU 4»46, CSitcatfo, « L 
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VAL.: 4—8 vakare, 
mis 10—12 ryte. 

F . B. B R A D C H U L I S 
TJETŪVIS ADVOKATAS 

ATTOR1TEY AT LAW 

105 W. Monroe, Oor. CUrk St. 
Room 1207 Tel. Handolph 6598 

CHICAGO, ILL. 
Gyv.: S112 South Halsted Street 

TARDS 2S9t j tTelefoiias: 

• i 

M I 
>«M»«Bia«,a3S 

Or. A. R. Hinifftinl 0. 0 . 
Aklų Specialistas 

Patsurisnas Dylcal 
OffiBO Adynos: nuo 9 i i ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
4648 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas YarOs 4817. 

—. 

Jber Best 

COFFEE 
Home Blend v vežimų 
pardavėjai ir daog krau 
tuvių parduoda tą pačia 
kava po 8 0 c 19c a Ib. 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

47c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 

—<-
COCOA 

Geriausia Bankas 
sulyginę su 4 1 . 
bent kekia. \UU 
l»a sv . I 

WEST SIDE 1144 W C n i c a g o a . | l t i I W. l l n d it . 
183« Blue Isiand a, ^OUTH SIDE 
2612 W. Korth a.1 

KORTH BIDE 

l*Tl M n w a u k e e a . ] n i « * w " * W r a h V I • W U T * » • E *** * • • ^ I i l T ^ , 1 ** 

1610 W Madlson 1**2 8- Halsted st 8427 8. Halsted st s214 Lincoln a?. 
2836 W. MAdlsen«lI18 W. l l t h st. 4729 S. ĄsMsnda. »6»» N. Clark st. 
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niDZIAUSIS IŠPARDAVIMAS! 
KOKIS KADA BUVO ŽINOMAS - PASIDALINIMAS - KOKIS KADA BUVO ŽINOMAS 

= 

* 

» ^ i m 

t 

So. Halsted St., Chicago -
4fe • • • • ^ ^ g^ £^ vertės tavoro atiduodama žmonėms šiuose kritiškuose laikuose pagal jų pa-
^L imk I I I I • • siūlomą kainą. Visos prekės pagal naujausios mados susidedančios iš vilka-
J M I Z | I I 1 1 I I kamųjų drabužių vyrams ir vaikams, čeverykų skrybėlių, marškinių apati-
%& • \J ^ ^0 \J ^0 n'\ų ir viršutinių ir darbinių drabužių. Šios visos prekes yra atiduodamos 
pusdykiai, kad gauti pinigus. Jusu taupumas čia bus stebėtinas, nes mes prižadame tą ką garsiname. 

Jeigu jus permąstysite, ką pasidalinimas reiškia, Iš ekonominio atžvilgio, tai jūsų užduotim butų prisidėti prie pirkimo šiame pigume. Mes 
prižadame jums puikius pagal aaujauslos mados drabužius geriausio materijolo ir mados Ir tiktai už tiek, kiek dabartiniais laikais pats ma-
terijolas lėšuoja. Mūsų rupestimi yra tik surinkti daugiau pinigų. 

Musu Gvarancija 
Mūsų gvarancija. i Kek vienas aiš

kinimas ir Kaina čia pažymėta yra tei-
singri ir neperkeičiami. Jeigu Jums 
pirkinys nepatiktų, mes grąžiname 
jums pinigus atgal. 

i ' 

14 -- Išpardafimy Diiiy - -14 
Kovo 21 s. iki Balandžio 4 1 

* 

l 

IŠDALINIMO PARDAVIMAS PRASIDĖS KOVO 22 D. IR TĘSIS IKI BALANDŽIO 4 D. 
• Siutai ir Overkotai 

$15, $18 ir $20 vyrų overkotai visokio materi
jolo, spalvų ir modelių su dviems rė
dais guzikų ir su vieną ir kitokių. 
Pardavimo kaina 

J i i u i i t - r i -

$9:95 
$22.50 ir $25.00 vyrų overkotai, su diržais ir ki
tokių formų su gražiais kalnieriais 
tiktai 
čystos vilnos. Pardavimo kaina $18.75 
$30.00 Vyrų ove/kočiai toki kaip viršui minėta, 
tik geresniame pasirinkime padirbti 
IS geresnio materijolo ir drutesni. 
Pardavimo kaina $22.45 
Sp kaileliais overkočiai su tikru persišku kai-
nieriumi. visas vilnos audimo viršus, 
52 col. ilgio puikiai pasiutas. Parda
vimo kaina $67.50 
$22.50 iki $25.00 Vyrų siutai tamsių ir visokių 
spalvų, visi labai gerai žinomų mo
delių, tvirtai pasiūti. Labai, geri vy
rams, kurie nori turėti gerą drąbužj. $18.95 
$15 ir $16.50 Vyrų siutai visokių spalvų, vilno-
su penkiais*guzikais su pavieniais A A f | r 
niai, geri pamušalai, gražiais pasiūti XM M h 
guzikais ir kitokie. Pardavimo kaina T ^ ^ V 

$18.00 Jaunuolių siutas su dviem guzikais vienan 
šone su prisiūtais išviršaus kišeninis, 
•r taipgi iš vidaus su diržu užpakyj. 
Pardavimo kaina $13.85 
$27. iki $35. Vyrų ranka siutų Hart Schaffner 
ir Marx ir kitų gerai žinomų kraučių siutai, 
labai puikiai pasiųti, čystos vilnos, 
naujausios mados taipgi spalvų. Par
davimo kaina 

rbinės keln 

IV I 1,1 OI l t l t . l l , 

$24.85 
12.50 Vyrų darbinės 
lygios spalvos, kaina 

ės dryžos ir $1.98 
$3.00 ir $3.50. Vyrų, kelnės, labai 
geros pusvilnės.. Pardavimo Kaina $2.39 

Smulkesni Daiktai 
20c. Vyrų kalnierial naujausios ma
dos, Triangle ir Idd formų. Pardavl-
vimo Kaina 

i 

20c. Vyrų bovelninės pančiakos vi
sokio didumo ir spalvų. Kaina 

.15 C 

20c. Vyrų darbinės pančiakos, tvir- C f l P 
tos. Walrose formos trfs poros už D U U i 

75c. Vyrų baltos ir juodos pančiakos. 
Pardavimo Kaina 

$1.00 Vyrų vilnos patrick dirbtuvės 
pančiakos. Pardavimo Kaina 

10c. Vyrų nosinės, b.Jtos. Pardavi
mo Kaina 

i 

75c ir $1.00 šilko nosine r.. Pardavi
mo Kaina 

25c. ir 85c. Vyrų sleikos. Pardavi
mo Kaina 

?5c. Vaikų marškinėliai su kalnle-
riumis. Pardavimo Kaina 

$1.00 Vyrų mėlyni ir juodi marški
niai. Kaina 

$3.50 Vyrų vilnoniai marškiniai. Par
davimo Kaina 

$1.00 Vyrų gražus, marškiniai, su 
minkšfcus kalnieriukais ar kietais. 
Pard. Kaina 

$1.50 Vyrų gražus Fairmont Brand 
naujų modelių marškiniai. Kaina 

$2.00 ir $2.50 Manhatten & Fair
mont Brand marškiniai, gėrio ma
terijolo kietais kalnieriukaią. Kaina 

59G. 
79G. 
6G: 

48G. 
19G. 
49G. 
79G. 

$2.69 
79G. 

$1.29 
$1.85 

Vaiky ir Jaunofių Drabužiai 
49G. 
98G. 

$1.49 
$1.95 
$3.85 
$4.98 
$1.98 
$5.90 

$fc. Vaikų trumpos kellnahės, lygios 
ir margos visokio didumo Kaina 

J 

f l .25 ir $1.50 Vaikų trumpos kelnės 
Iki 18 metų senumo, pusvįlnonės ly
gios ar margos. Pardaviiii0 Kaina 

$1.75 ir $2.00 vaikų trumpos kelnės 
vilnonės iki 11 motų amžiaus vai
kams. Pardavimo Kaina 

$3.00 Vaikų siutai, gana gražus. Par
davimo Kaina I 
$5.50 Vaikų siutas, geras pasirinki
mas, visokių spalvų su diržais ar be 
jų. Pardavimo Kaina 

$7.60 Vaikų "blue serge" siutai, pa
dirbti iš gero materijolo, visokio ge
rumo. Pardavimo Kaina. 

$3' 50 Vaikų overkotai visokio didu
mo, geras pasirinkimas. Pardavimo 
Kaina 

$9.00 Jaunuolių overkotai, labai gra
žios išvaizdos, su diržais ir kitokie 
visokių spalvų. Pardavimo Kaina. 

$12.00 Jaunuolių overkotai padaryti apkasų 
ulster madose, puikiai pasiūti, čys 
tos vilnos, su v ienu. ir dviem redu 
guzikų. Kaina 

ir 

$7.98 
Labai paikios kamziulės. Kadangi čia stoka 

vietos, tai mes negalime jų nei išvardyti nei jų 
kainų padėti, bet jos parsidiios labai pigiai. 

$5.00 ir $6.00 
visokių spalvų 
Kaina. 

Vyrų gražios kelnės 
pusvilnės. Pardavimo $4.69 

Ceveryky Skyrius 
$6.00 Vyrų čeverykai, jaučio paten
tuotos skuros gražus, skuros gražus, 
su šniūreliais ar zuzikėliaijr Kaina 

$5.00 Vyrų dikti šniūrų »*tr guzikų 
čeverykai, labai geri, visokio didu
mo. Pardavimo kaina 

$4.79 
$3.98 

$6.50 Vyrų šventadienių čeverykų. 
daus gražiai papuošti. Pard. Kaina 
$5.00 Labai geri Union čeverykai. 

šniūrų ar guzikų, geros skuros iš vi-
geriausi pasaulyj už tuos pinigus. 
Pardavimo Kaina ' 

$4.00 Vyrų darbiniai čeverykai, ge
rai Ir tvirtai padirbti, usiuti su vaš
kuotu siūlu. Pardavimo Kaina. 

$445 
$348 
$2.89 

$5.00 Kareiviškų čeverykų padirbtų pagal rei
kalavimą Suv. Valstijij nurodymų, geriausios 
Skuros. Labai geri nešiojimui če
verykai. Geri išlauko dėvėjimui še-
verykal. ' 

$3.50. Vaikų gražus čeverykai su 
šniūreliais ar guzikais tvirtai pasiųti. 
Pardavimo Kaina 

$4.00 Vaikų rudi čeverykai, tvirti 
Anglų formos, visokio didumo. aPr-
davimo Kaina 

, \ i u i i i , - u " n 

$3.85 
$2.45 
$2.98 

Jubilieriy Skyrius 
$5.50. Lenciūgėlis paauksuotas, 10 metų gvaran
cija su priedu cigarų nupjovimo, pci 
lis, ar paišelio, kaipo papuošalo prie 
laikrodėlio Kaina 

$1.00 Vyrų skurinės kalnierių skry
nutė. Pardavimo Kaina . 
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$3:75 
48G. 

$15.00 ir $16.00 Siutai, vilnoniai. Par 
davimo Kaina 

20c. Vyrų Kalnierial Triangle ir Ido 
išdirbinio. Kaina 

$15.00 ir $20.00 Vyrų overkočiai ly
gus ar su diržais vilnoniai. Parda
vimo Kaina. 
75c. Vaikų apat. marškiniai Union. 
Pard. Kaina 

65c. Vaikų trumpos kelnčs visokio 
didumo Kaina 

25c. Vaikų ilgos pančiakos. Parda
vimo Kaina 

$9.95 
15G. 

$9.95 
48C. 
49G. 
19G. 

/ 
$1.50 Vyrų apatiniai vilnoniai mar
škiniai Kaina 

$10.00 Kareiviški sweaterai. čystos 
vilnos Kaina 

45c. Vyrų plonos pančiakos, geros. 
Pardavimo Kaina 

20c. Vyrų lovelninčs pančiakos Kai
na 

$3.50 Vaikų ovorkoiviai. Pardavimo 
Kaina 

$3.00 ir $3.50 Vyrų kelnes, geros, vil
nonės. Pardavimo Kaina 

$3.50. Vaikų overkotai. Pardavimo 
Kaina 

$5.00 Vyrų šilkiniai marškiniai. 
Kaina 

$5.00 Kareiviški čeverykai. Munson 
modelio Kaina 

$1.50 Vyrų naktiniai marškiniai. 
Pardavimo Kaina 

$8.50 Vyrų naktiniai marškiniai gero 
materijolo Kaina 

25c. Vyrų darbinės pirštinės. Parda
vimo Kaina 

$1.25 Vilnonės pirštinės Kaina 

$3.50 Vyrų Union marškiniai dvilin-
ki. Pardavimo Kaina 

-\ 
$3.50 Vyrų Union marškiniai, supe-
rior Brand Kaina 

$4.00ir $8.50 Vaikų čeverykai. Par
davimo Kaina 

$6.00 Vyrų Maudynių 
Pardavimo Kaina 

marškiniai, 

$6.00 Ugniagesių marškiniai. Labai 
geri Kaina 

Rainkotai visokio išdirbini© ir for
mos, $9.50, $10.50 ir $12.00 Parda
vimo Kaina 

BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3 2 4 6 SO. HALSTED ST. 3 2 4 8 

$1:19 
$6.75 
29G. 

$1.98 
$2.39 
$1.98 
$3.69 
$3.85 
95G. 

$2.75 
161/aC. 

85G. 
$2.69 
$2.69 
$245 
$3.95 
$3.65 
$6.95 

Atdarą 

Vakarą 

, 
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