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TEUTONAI EINA PIRMYN VA
KARO FRONTE 

Atėjo aukščiausias karėje 
krizis. 

PRANCŪZAI SKUBINASI 
ANGLAMS PAGELBON 

ANGLAI KAIP LIŪTAI KO- VOKIEČIAI PASIVARĖ 4 
VOJA. 

Bet vargas atlaikyti prieš 
daugelį teutonų. 

True translation filed with the post-
inaster at Chioagro. 111.. on April 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 12.—Aug-
ščiausias karėje krizis paga
liau prisiartino. Jis dabar yra 
Flandrijos mūšių laukuose. 

Anglams pagelbon eina stip 
rios prancūzų atsargos. Apie 
tai pranešė gen. Haig šiandie 
išleistame į savo kariuomene 
įsakyme. Prancūzai artinasi 
prie musių laukų, kad be ati
dėliojimo ginti likimą anglų 
fronto nuo Arras ligi Ypres, 
pasibaisėtinu vokiečių užpuo-
limu purtomą šiauriuose ir 
pietuose upės Lys. Nuo to 
fronto likimo priklauso ir U 
kimas visos anglų kariuome
nės, atsirandančios fronte nuo 
Amiens ligi jūrių. 

Haigo (anglų) kariuomenė 
mušasi kaip liūtai. Lieja vo 
kiečių kraują už kiekvieną 
jardą žemės, kokią vokiečiai 
riori paimti. Bet anglai nus
lopinami perviršijančiu vokie 
čių skaitliumi. Svarbiausias 
vietas vokiečiai stengiasi ap 
supti, taip kad visomis pusė
mis grasia pavojus. 

Tarpe paskutinių svarbių 
vietų priguli ir garsios Wyt-
schaete augštumos. 

Ligšiol anglai visur stipriai 
laikėsi. Daugelį vietų kelis 
kartus atsiėmė. Bet šiandie 
vėlai, anot pranešimo, stovis 
pakrypo blogon pusėn. Nes, 
sakoma, vokiečiai eina pirmyn 
kaip šiauriuose, taip pietuose. 
Pavojuje atsirado Hollebeke. 
kalva 60 ir visa Ypres apylin 
kė. 

MYLIAS KYLIU. 

Paėmė miestelį Merville. 

True translation filed with the post-
master at Chicajco, III., on April 13, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 12.—Praeit) 
naktį vokiečiai paėmė Mervil
le, paskelbta šiandie oficija-
liai. Baisus mušis tęsiamas 
Merville ir Neuf Berąuin apy
linkėse. 

Vakar atakuodami Ploeg-
steert apylinkėse, vokiečiai 
pastūmėjo atgal anglus, Į 
Neuve Eglise apylinkę, pra
nešta ofieijaliai. 

Šiauriuose nuo Feštlibert 
anglai atsigriebė kontratako
mis. Fronte tarp Loisne ir 
Lawe upių vokiečiu atakos 
atmuštos. 

Likusioj šiaurinėj fronto 
dalyj įvyko mažos atmainos. 

PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTA 
PARYŽIUJE. ' 

Vokiečių bombardavimas ret
karčiais atnaujinamas. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, bal. 12.—Vokie
čiai vakar savo toli šaujamei 
armota ir vėl atnaujino Pary
žiaus bombardavimą. Šovinys 
sviedė į pamestų (rastinukų) 
vaikų prieglaudą ties Rue de 
la Creelie, Montronge distrik-
te, pietiniam Paryžiaus prie-
miestyj. Trys žmonės užmuš
ta ir 11 sužeista. Prieglaudos 
ligoninėje buvo 30 moterių su 
naujai gimusiais kūdikiais. 
Taigi viena nurse, viena mo
teris ir vienas kūdikis užmuš
ta, kad tuo tarpu du vaiku, 
šešios moterys-motinos ir trys 
kūdikiai sužeista. 

Bustas dviejų augštų. Šovi
nys perskriodė stogą, viršu
tines lubas ir ant žemutinio 
augšto aslos plyšo. Kad šovi
nys butų krites kokį pusva
landį anksčiau, tuomet butų 
buvę kur-kas daugiau aukų. 
Xes buvo lankytojų diena ir 
lankytojai vos tik buvo aplei
dę prieglaudą. 

Kitas šovinys plyšo ore. 
Skeveldos užmušė vyrą ir 
bernaitį ir 10 kitų žmonių su-
v * 1 * 

zeide. 

NUŽUDYTA APIE 300 ŽMO 
NIŲ BLAOOVIEŠCENSKE. 

Tenai nuo bolševikų krito ir 
8 japonai. 

BOMBARDAVO LUXEM-
BURGO STOTĮ. 

AMERIKONAI MARININ 
KAI VLADIVOSTOKE. 

7-nios mašinos nesugryi-o. 

HINDENBURGAS ŠOVINIU 
SUŽEISTAS. 

True translation filed with the post-
master at Chioafro, 111.. on April 13, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 12.—Anglai 
lakūnai pametė daugiau tonos 
bombų ant geležinkelio sto
ties Luxemburge. 

Pranešime iš lakūno veiki
mo trečiadienį karės fronte 
pasakyta, kad 8 priešininko 
lakstytuvai sunaikinta*: 7 an
glu mašinos nesugryžo. 

REIKALAUJA PRANCŪZŲ 
OFICIERIŲ. 

S. V. nori namie pralavinti 
kariuomenę. 

Sakoma, sužeistas lengvai. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on April 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober • . 1917. 

Londonas, bal. 12.--Depe-
šoje iš (Jeneva j Daily Ex-
press sakoma, jogei gauta ži
nia iš Strassburgo, kad tenai 
privatinės ligoninės priežiū
roje randasi vokiečių gen. von 
Hindenburg, kurs lengvai su
žeistas talkininkų lakūno pa
mesta bomba vakarų fronte. 

True translation filed with the post-
maater at Chicago, IU-. on April 13. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Pacifiko utostas, bal. 11. 
S. V. vyriausybė šiandie čia 
rekvizavo tris rusų laivus: 
Nižnii Novgorod, Tūla ir Ki-
šinev. Visi laivai drauge turi 
apiel2,000 tonų intilpimo. 

i 

True translation filed with the posv 
master at Chicago, 111., on April 13, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 12.— 
Kreiptasi į Prancūziją su pra
šymu pagelbėti paskubinti a-
merikoniškos kariuomenės 
siuntimų karės laukan. Tuo 
tikslu yra reikalingi prancū
zai oficieriai instruktoriai į 
armijos stovyklas Sriv. Valsti
jose. 

(Jen. Vignal, militarinis pa
lydovas prancūzų ambasadoje 
vakar po konferencijos su ma
joru gen. Mareli, laikinuoju 
štabo viršininku, pasiuntė sa
vo vyriausybei kablegramą, 
paduodamas sumanymų, kad 
vyriausybė pasiųstų Ameri 
kon oficierius instruktorius. 

True translation filed witli the post-
master at Chicago. 111., on April 13. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Harbin, bal. 12.—Ameriko
niški marininkai, taip lygiai 
anglų ir japonų marininkai, 
išlipo miestan Vladivostokan, 
anot čia gautų žinių. 

Amerikonai kontroliuoja 
dokus, gi japonai saugoja ge
ležinkelį ir amunicijos sande
lius. 

Joliet, III., bal. 12.—Kaip 
šiandie čia turėjo but pakai
tas mgeris Campbell. Buberna 
torius tą bausmę pakeitė ka
lėjimu ligi gyvos galvos. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Harbin, bal. 12.—Čionai at
vykusieji pabėgėliai iš Bla-
govieščensko padavė plates
nes žinias apie kilusius tam 
mie*šte sumišimus. Sumišimui 
pradžią davė bolševikai, ku
rie užsigeidė nuginkluoti ja
ponus, apsiginklavusius savęs 
apsaugojimui. 

Pirmoje sumišimų dienoje 
generolas Koševnikov, nedau
gelio kazokų komendantas, 
atėjo pagelbon japonams ir 
išblaškė bolševikus. Bet pas
kiau bolševikai su raudonąja 
gvardija apspito miestą ir 
įveikė jo ginėjus. 

Daugelis namų apiplėšta ir 
sudeginta. Apiplėšta ir žy
miausios mieste krautuvės. 
Po to visi kiti namai uždary
ta, padėta antspaudos ir pas
kelbta, kad jie pereina visuo
menės nuosavvbtM. 

Nugirdę tokį mieste stovį, 
iš visų pusių miestan suplau 
kė apsiginklavę sodiečiai, 
apspito bolševikus ir pareika
lavo pasidupti. Tas davė pro
gą bolševikams dar labjaus 
pasispardyti. Prasidėjo nau
jos orgijos. , 

Gen. Koševnikov neteko sa
vo 100 vyr^ užmuštais, tame 
skaitliuje-8 japonų ir 2 kinų. 

Tarpe 200 ir 300 pašalinių 
žmonių nužudyta. Pabėgėliai 
suspėjo iš tenaitinės valsty
bės bankos paimti 8 milijo
nus rubliųJ Tuos pinigus at
sigabeno į Harbiną. 

BOLŠEVIKAI MAŽAI PINI
GŲ DUODA ROMANOVAMS 

Jiems visiems per mėnesį 
skiria tik 10,000 rub. 

———— 

NEW YORKE SIAUTĖ 
SNIEGO PŪGA. 

Per 96 valandas buvo šaltas 
vėduotas oras. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, 111., on April 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Maskva, bal. 12.-^-Romano-
vų šeimynos ir giminės na
riai, kurių didžiuma gyvena 
Kryme, yra labai reikalingi 
pinigų, anot Maskvos laikraš
čių pranešimo. 

Našlė carienė Marija Feo-
dorovna su didkunig. Nikalo-
jum, didkun. Ksenija ir vai 
kais ir kitais šeimynos nariais 
apturi pragyvenimui tik 400 
rublių kas mėnuo. (Ji visų Ro
manovų išlaidoms duodami 
nedaugiau 10,000 rublių ' per 
mėnesį. 

Buvusieji Romanovų tarnai 
ir bajorės moterys išdalies 
gyvena drauge su buvusiais 
savo viešpačiais. Bet patys 
turi pelnyties duoną. Buvu
sios caro rūmų palydovės: 
šiandie skalbia arba vvnvnuo-
se dirba kokius 'darbus. Tr 
taip per dieną pelnija ligi 4 
rublių, v 

Trumpas žvilgsnis i didžiausia 
pasaulyj mūšį. 

IŠ KARĖS LAUKO. 

RUSŲ LAIVYNAS PASPRU 
DO NUO VOKIEČIŲ. 

Bolševikai visus laivus su-
plukdina Kronštadtan. * 

True translation fteld with the post 
master at ChicaKą, UI. vi\ April 13, į Y})l*e> 
1*18. 
tober 

True translation filed with the post-
master at Chioag-o. 111., on April 18, 
1918, as reąuired by the act of Oc* 
tober 6. ,1917. 

Londonas, bal. 12.—Šiau
riuose ir pietuose nuo Armen
tieres,* 25 mylių ilgia frontu, 
vokiečiai pasistūmė pirmyn 
apie dvi myli, vietomis kiek 
daugiau, (ii kad pasivaryti 
toliaus, jie daro tiesiog des-
peratinius nepaliaujamus 
prieš anglus užpuolimus. 
Fieldmaršalo Haig kariuome
nės brilijantinis apsiginimas 
tenai sukoneveikia vokiečių 
visas pastangas. Anot prane
šimo, vokiečių užpuolimas pa
lengva silpsta. Ypač jie nete
ko didelio intempto veikimo 
minėto fronto šiauriuose ir 
pačiam centre. 

Messines viršūnė ir Wyt-
srliaete vra labai svarbios vie-
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tos karės lauke. Vokiečiai per 
tieres, 25 mylių ilgio frontu, 
dvi dieni savo veikimo nepa
siekė kalvų pačios Viršūnės. 
Atmušti vokiečiai išilgai Kal
vų ligi \Yytselitcte, jie tuomet 
stipriausias savo jėgas atkrei
pė prieš Hollebeke, kur aug
štumos nusileidžia, kur eina 

Menin geležinkelis u oHin ^Hv.n.Ke 

aplink Ploegsteert ir tuo pa
čiu vardu miško, vokiečiui 
truputį pasistūmė pirmyn. 

Apleidžiąs Armentieres, an
glai savo liniją išlygino, pa
darė ją tiesesnę. Kiek žino
ma, vokiečiai paties miesto 
Armentieres dar nėra užėmę. 
Iš Berlyno pranešama, kad 
mūšiai seka priemiesčiuose. 
Anglai iš ten pasitraukė tre
čiadienį po pietų, nes pozici
jos toliaus negalėjo but apgi
namos. Vakaruose nuo Ar
mentieres vokiečiai atstume 
anglus atgal ligi Steenwerck 
šiaurės. 

Nepasisekė paimti Estaires. 
Mūšių fronto centre, tarpe 

Estaires, Lestrem ir Loisne, 
seka baisus mūšiai. Išilgai u-
pės Lawe, tarpe Lestrem ir 
Loisne, .vokiečiai atliko pašė
lusias atakas ir tik pasigami
no sau nuostolius. Tenai vo
kiečius atmušė 51-moji divi
zija. Šita kariuomenė paskui 
užatakavo priešininką, išmu
šė jį iš kai-kurių pozicijų ir 
pasistūmėjo pirmyn. Šiauriuo
se nuo Kstaires vietomis an
glai atmušti atgal, bet mies
tą* randasi anglų rankose. 

Somme fronte aeįvykusipi 

i 
« req«ired by rt* *ct of Qc-1 k m , ^Vsikorta Vpres CominV* 'jokio> atmaino*. Anglų ft*P 

perkasas. 
Anglai išlygino savo liniją 

Petrogradas, bal. 12.—Ru
sijos laivynas (Jelsingforse, 
kur buvo apie 2(X) visokios rū
šies laivų, pasprūdo nuo vo
kiečių užgrobimo. 

Pirmasis eskadronas, susi
dedąs iš karės laivų, laimingai 
pasiekė Kronštadtą, karės lai
vyno prieplauką ties Petro
gradu. 

Antrasis eskadronas, susi
dedąs iš torpedinių laivų ir 

New York, bal. 12.—N*ew j nardančių laivių, kaip pra-
Yorke ir apylinkėse per 96 
valandas siautė, sniego pūga, 
kartais pasimainydama lietu
mi. Smarkus vėjas padarė 
daug nuostolių> 

nešta, randasi netolies Kron-
štadto. (Ji trečiasis eskadro
nas, susidedąs iš transportinių 
ir senojo tipo laivų, laukia
mas Kronštadte. 

Ties Hollebeke ir Wyt-
seliaete tečiau anglų devinto
ji divizija atmušė priešinin
ką su dideliais nuostoliais. Iš 
pietų pusės kalvų viršūnės, 

te viešpatauja ramybė, 
prancūzai atmušė dvi vokie
čių atakas Noyon apylinkėse. 

Šiauriuose nuo Montdidief 
ir aplink Lassigny pašėlusiai 
veikia artilerija. Vokiečių 
briovimąsis į Ooucy apylinkę 
sulaikyta*. 

LAISVĖS PASKOLOS RUSŲ' VOKIEČIAI PAĖMĖ LGO-
KOMITETAS. 

Komiteto pirmininku yra Bu 
blikov. 

Suareštuota Mis. Rose Hoff-
man, 619 K. 60 gat. Intariama 
savo vyro nunuodijime. Turė
jo pastatyti 25 tūkstančius 
dol. parankos. 

True translation filed w1th the post-
rnaster at Chicago, 111., on April 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

New York, bal. 12.—Čia su
tverta rusų komitetas laisvės 
paskolos bondsams pardavi
nėti rusų tarpe. . 

Komiteto pirmininku yra 
Aleksandr Aleksandrovič Bu
bi ikov, tas pat vyras, kurs ki-
tuomet areštavo carą Nikalo-
jų iš jį palydėjo į Carskoje 
Selo, kur caras buvo laikomas 
uždarvtas. 

Be to Bublikov yra buvęr* 
durnos narys ir pirmasis ko
munikacijos ministeris revo-
liucijonierių vyriausybėje. 

Bublikov šion šalin atkelia
vo praeitą gruodį. 

VĄ. 

DAUGIAU PRANCŪZIJAI 
PINIGŲ. 

True translation filed with the post-
master at Chicagro, 111., on April 13, 
1918 as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 11.—Reute-
rio korespondentas iš Petro^ 
grado praneša, kad vokiečiai 
užėmė Lgovą, už 130 mylių į 
šiaurvakarus nuo Charkovo. 
Pastarasis miestas taippat at
sidūręs vokiečiij rankosna. 

Vokiečiai paėmę Lgovą, 
pasiuntė ultimatumą, kad 
Kurskas pasiduotų. Bet Kurs
ke bolševikų sovietas nus
prendė ginties. 

Kurskas yra už 36 mylių 
vakaruose nuo Lgovo. 

IŠ SPRING VALLEY, ILL. 

True translation filed wlth the post master at Chicago, 111., on April 1?, 1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

(1) Italijos sunkioji laivyno armota, pataisyta ant konkretinės baržos upcv'e Piave. 
Su šita armota italai sulaiko nuo briovimosi austrus-vokiečius. (2) Nauja kilnojambji 
skalbykla Meade stovykloje; su įjąja per savaitę išskalbiama 4,000 vyrų baltiniai. (3) 
Leitenantas Mills Kitchin, kongresmano Kitchin sunūs, specijalis instruktorius prakti-
kuoties su durtuvais vienoje tautinės armijtes stovykloje. 

Trne translation filed with the post-
master at Chicago, III., on April 13, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 12.—Prari 
mzija vakar gavo n a u k kre
ditą iš pinigyno — 125 mili
jonus dol i erių. 

Ligšiol Prancūzijai pasko
linta $1,565,000,000. Gi vi
siems talkininkams abelnai — 
$5,285,600,000. 

Hale Waukegano gaisras su
naikino vokiečių katalikų baž
nyčią. Nuostoliai siekią 30 
tukst. dol. 

L. Vyčių 28 kuopa balan
džio 7 dieną turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Pirmininkas A. 
Mondeika pašauktas kariuo
menėn. Jo vieton išrinkta* 
moksleivis P. Marciukaitis.N 

Matydami, kad kuopos iž
de yra mažai pinigų, nutarta 
surengti pasilinksminimo va
karą, kurs įvyks balandžio 15 
dieną. Vakaro surengimas pa
vesta S. Javanauskui ir K 
Slavinckui. Be to nutarta su
rengti lošimą. Tam tikslui is 
rinkta komitetas, kuriu inei-
na: P. Marciufcaitis, Wil. A-
bračinškas ,ir E. Slavinckai*. 

L.1 Vyčių 28 kuopa Imjoja 
savo narių skaitliumi. Šito 
susirinkimo rnetu įstojo tr 

• nariai. P. M. 

• 
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RUSAI SOCIJALISTAI—PAR-
SIDAVUSIEJI VOKIEČIAMS. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
M « " « » • • • § » • ! • • • • » i » w mmmmmmm 

teisinti Rusijos nupuolime. 
Jei Theodore Roosevelt'as bu
tu buvęs pasiųstas su keliais 
pulkais Rusijon, ant Mask
vos, pirm Kerenskio nuverti
mo, rusų kariuomenė tuomet 
butų ėjusi paskui jį. Roose-
velt'as Rusijoje didžiai augš-
tinamas. Dabar Rusijos vi
sa viltis yra gen. KOrnilove 
ir kazokuose. Nepraeis daug 
laiko, kuomet rusų kariuome
nė keliaus vakarų frontan h 
kariaus vokiečių pusėje., Bet 
tai bus tik rusų kariuomenės 
sriutos ir pabastos (plėšikai). 

"Šiandie socijalistų propa
ganda Amerikoje yra tokia 
pat, kaip bolševikų Rusijoje. 
Ir tas m-ums labjausią šian
die pavojinga. Čia socijali-
stai turi but suspausti su ge
ležine ranka." 

True translation filed with the poat-
master at Chicago, 111., on April 13, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Labai užimančiai nušvietė 
Vokietijos intrigas, del kurių 
turėjo nupulti Rusija, viešė
jęs Chieagoje Dr. Earl Bi-
shop Dowjier, plačiai žino
mas gydytojas iš New Yorko. 
Jis ilgų laikų išgyveno Petro
grade, kur buvo prie caro ir 
carienės gydytojumi. Chiea
goje jis turėjo paskaitų apie 
savo patyrimus Rusijoje. Bu
vo priverstas sugryžti Ameri
kon del susilpnėjusios sveika
tos. 

44 Vokietija lyginai kokia 
angis jau ilgas laikas buvo 
nutvėrusi Rusija už gerklės," 
jis pasakojo, " ir dar šiandie 
Rusija smaugiama. Bet jinai 
dar nemirusi. Aš esu tikras, 
kad nežiūrint tų visų judošių, 

Einant prie Katalikų 
Vienybe. 

l)r. Dowuer rezignavo iš 
medikalės mokyklos AVasning-

kuriuos Vokietija nupirko su , tone ir iškeliavo i Europoj, 
savft sidabru, Rusija išnaujoij į s tarnavo kaipo gydytojas 
atsigaivins. Gyventojų mi
nios nesutinka su dabartinės 
revoliucijos dvasia. Jos yra 
ištikimos talkininkų reika-
lams. 

"Bet šalies išganymas nė
ra tuose dolierių idealistuose, 
kurie dabar tenai atsisėdę 
balnan. Jie vra niekas dau-
giau, kaip tik vokiečių šnipai 
ir agentai, prisidengę žmoniš
kumo obalsiais ir augštaisiais 
principais. Tikrieji Rusijos 
išgelbėtojai bus moterys, stu
dentai ir kazokai. Šitie visi 
yra patrijotai ligi šerdies ir 
už auksų nenupirksi jų sielų. 
Aš manau, kad už kelių mė
nesių Rusija išnaujo užims 
vietų mūšių linijoje, gi su A-
merika bendrai veikdama su
traškins Vokietijų. 

"Pasaulis apsivylė Keren-
skiu. J is , ir Rasputinas, ir 
Leninas, ir Trockis vra vie-

amerikoniškojo Raudonojo 
Kryžiaus draugijoje Serbijo
je 1914 ir 1915 metais. ' Te
nai praėjo nepažeistas per 
siaučiančių šiltinės epidemijų. 
Paskui 1916 metais buvo pa
siųstas Rusijon, kaipo pirmi
ninkas EdAvin Gould misijos. 
Rusijoje jis buvo paskirtas 
gydytojumi cafo isteigtoj li
goninėj. Gyveno caro rū
muose ligi caras nebuvo pra
šalintas nuo sosto. 

CICERO, ILL. 

Tai jaunimas. 
Nevisada viskas gali vieno

dai eiti savo keliu. Bangos 
varto, kalnai kartais kelių pa
stoja, ir užtai reikia pavarg-
t i, pakol pereini per tokias 
kliūtis. Bet vis pereini. 
Taip visokių kelių užėjo vie
tinė 14-ta vyčių kuopa. Bet 

nos tos pačios judošių ir šni- ; tai, kiek matoma, viskų perga-
pų rųšies. Kerenskiui nepri
truks pinigų jo visam gyveni
me. Tas pat yra su Leninu 
ir Trockiu. Nebūtų tai vo
kiečių pinigai, kad jie jų ne
ini tų. ' ' 

* 

* • 

Dr. Downer pasakojo, kad 
caras y r a . lig šerdies persi
sunkęs patrijotizmu ir jis bu
vo begalo nuolaidus. Visas 
vargas buvo tame, kad carie-
nė buvo šalies išdavikė, kuri 
yra vokietė. Prieš jos pro-
vokiškų veikimų caras negalė
jo atlaikyti. Dabar Petro
grade negyvuoja nei tvarka, 
nei įstatymai. Miestų valdo 
peilis ir šautuvas. Anot Dr. 
Downer, Amerika turėtų gel
bėti Uu>ijų. 

Kiįei mes nors kiek arčiau 
paiintujjuėui Kerenskį ir jo 
juodų širdį/ ' pasakojp Dr. 
Down«r, "mes turėtumėm pa-

lėjo ir eina j savo normales 
vėžes. Del kokių ten priežas
čių buvo nekurie nariai bei 
narės apleidę kuopos veiki
mų. Bet dabar vėl gryžta, 
kad imti aktyvį veikimų kuo
poje. Per pastarų jį susirin
kimą, balandžio 3 d., sugrįžo 
veikti pasižymėjusi veikėja 
vyčių organizacijoje, p-ia S. 
Laurinaitienė. Vis kuopa 
laimingesnė stojasi. ./ 

Vyčiai sutiko pagelbėti vie
tinei Moterų Sąjungos kuopai 
sulosiant jai veikalėlį jos va
karienės metu. 

Po susirinkimo p. St. Batą-
vičiui grojau t ant smuiko, o 
p. J . Varaniui skambinant 
ant pijano jaunimėlis pažaidė. 
Paskui būreliu kelias daine
les padainavus pilni prakilnių 
troškimų, gražių minčių, išsi
skirstė namo. 

Laimingas tas jamiiiuąs! 
.> 

y 

Vienybės reikalas. 

Chicagos Lietuviai Katali
kai randasi priegdienyje gra
žiausio ir naudingiausio vei
kimo savo Bažnyčiai ir Tau
tai. 

Kaž koks naujas šiltesnis 
vėjelis papūtė, kurs baigia 
tirpinti ledus nesutikimų ir 
nesusipratimų. Einame prie 
vienybės, kuri taip reikalin
ga visiems tikintiems žmo
nėms. 

Vienijasi bedieviai sodjali-
stai, vienijasi nutolę nuo ti
kėjimo tautiečiai; — o pakol 
mes, lietuviai katalikai, nebu
vome suėję į artimų vienybę, 
pakol nemokėjome veikti iš
vien — ir bedieviai socijalis-
tai ir netikėliai tautiečiai nau
dojosi mūsų pairimu ir dau
gelį mūsų brolių ir sesučių 
traukė į savo eiles. I r ne 
tik pavienius lietuvius katali
kus jie gaudydavo ant savo 
meškerių, bet net ir ištisas 
mūsų draugijas. Kai-kurios 
iš mūsų katalikiškųjų draugi
jų nusiskirdavo savo vadais 
socijalistus/kaikurios ėmė at
virai dėties prie laisvamanių 
vedamų Tarybų. 

Pakol tarp mūsų nebuvo 
vienybės, daugelis mūsiškių, 
kurie mažiau suprasdavo ir 
lengviau by kam patikėdavo, 
nebeatskirdavo tiesos nuo me
lo, ger*>s naudingos apšvietos 
nuo klaidinimo ar tvirkinimo, 
gero laikraščio ar knygos nuo 
šlamšto. 

O kas iš to visa išėjo — 
jau mes matėme. Kų vieni 
katalikai statė, kiti griovė, kų 
vieni dirbo ir rėmė, tų kiti 
pajuokdavo ir niekindavo. 
Priviso net tokių katalikų 
(tie, kurie tiki labiau į ''"Nau
j ienas," "negu į Dievų), kurie 
tyčiodavosi net iš to, įtų jie 
pamatydavo ar išgirsdavo 
bažnyčioje. J ie su pamė
gimu spjaudydavo patys ant 
savęs, manydami darų labai 
išmintingai ir pažangiai. 

Daugelis mūsų gabaus jau
nimo, nematydami tarp kata
likų vienybės ir sutikimo, nu
eidavo dirbti kitoms srovėms. 
Gi tenai daugelis jų žūdavo 
Tautai ir Bažnyčiai. 

Bandymai vienyties. 

Tokį liūdnų padėjimų dau
gelis matė ir suprato ir suko 
galvas, kajp čia susivienyti ir 
sustiprėti, kad kiti mūsų ne
išnaudotų. 

Mėgino vienyties tarp sa
vęs mūsų gerbiamoji dvasiški-
ja, kad naudingiau išvien vei
kus savo žmonių naudai. Bet 
katalikų priešininkai išaiški
no ant blogo tas kunigų pa
stangas, inkalbinedarni žmo
nėms, kad kunigai tveria sa
vo " u n i j a s " prieš "žmones, 
prieš parapijomis. 

Vienijosi mūsų idėjinės 
draugijos; vyčiai, Moterų Sų
jungos kuopos, krikščionys-
demokratai darbininkai tvėrė 
savo ap&krieius, manydami , 
kad jiems pasiseks suvienyti 
visų lietuvių katalikų visuo
menę. Bet ir jiems nepasi
sekė/: jie lyg pamiršo faktų, 
kad greta mūsų apšvietos or
ganizacijų — randasi dar 
daug skaitlingų pašelpimų 
draugijų, kurios nuo seno jau 
gyvavo, gražiai veikė ir daug 
darbavosi ne vien del savo 
narių pašelpos, bet ir del Ba
žnyčios ir Tautos ir del visuo
meniško lietuvių išauklėjimo. 

Pagaliaus ėųiė vienyties ir 
mūsų pašelpinės draugijos: 
įsteigė savo Susivienijimų, iš
siėmė čarterį. Bet ir jorns 

kiant. Jos nesuvienijo net 
ir visų katalikų pašelpimų 
draugįjų. To Susivienijimo 
steigėjai padarė dvi stambi 
klaidi: 1) jie nepriėmė į sa
vo susivienijimą musų idėji-
nįų organizacijų, tokiu būdu 
liko atstumta daugelis mūsų 
inteligentiškų ir gyvų pajėgų; 
2) jie sumaišė parapijų rei
kalus su pašelpimų draugijų 
reikalais, jie pasiėmė sau ne
prideramų rolę kontrolierių, 
parapijų, ineigų, išlaidų ir vi
sos jų tvarkos ir teisėjų para
pijos nesutikimų; mėgindami 
pasisavinti sau teises/ prigu
linčias tik vyskupui, to susi
vienijimo steigėjai pamiršo? 
ar nesuprato, kad parapijos 
yra savarankė ir visai savo
tiška organizaciją, kur visa 
tvarka, ir kontrolė yra nusta
toma iš viršaus, ne iš apačios. 

Susivienijimas tokiuo Jbudu 
bereikalingai atsistojo prie
šingoje pozicijoje ir prieš 
Chicagos Arkivyskupų, ir 
prieš klebonus, ir apries idėji
nes katalikų organizacijas, 
kurios nenori kišties į para
pijų tvarkymo reikalus. 

Tikrasai kelias. 

Pakol atskiros dalys mūsų 
visuomenės vykino savotiškų 
vienybę, tik save vien maty
damos ir pirmon vieton iš-
statydamos — patol vienybės 
geros pas mus negalėjo būti. 
Kelias, vedantis į tikrųjų vie
nybę, buvo tas, kurin subėga 
visi kiti mažesni'keleliai, ant 
kurio turės su#rti ir mūsų 
gerb. kunigai, ir mūsų visi 
idėjininkai, apšvietos organi
zacijų veikėjai, ir mūsų išei
vijos pamatas, mūsų brolių ir 
seserų darbininkiškos pašel
pinės organizacijos. 

Visoms toms* mūsų visuo
menės dalinis šviečia tie pa
tys idealai, rupi tie patys tik
slai. 

, * 

Dvasiški ja ijj&kina mus, ti-1 
kojinio, doros, dalyvauja taip-
pat mūsų visuomenės gyveni
me; mūsų idėjinių organiza
cijų veikėjai, rūpinasi apšvie
tos, kultūros pakėlimu; pa
šelpinės draugijos, tie pi mai
gi mūsų tautiški parlamentai, 
aprūpina pirmoj vietoj ligo
nis 'ir mirusiųjų šeimynas, 
bet ir joms nemažai rupi ir 
platesni visuomenės ir tautos 
reikalai. Jų darbas labiau
siai apčiuopiamas ir supran
tamas, nes sudaro tvirtų eko
nominį pamatų. 

Bet ir vieniems, MI- ant
riems, ir tretiems rupi ta pa
ti Katalikų Bažnyčia ir ta pa
ti Tėvynė Lietuva ir del jų 
visos tos dalys darbuojasi. 

Tad ir aiškus būtinas rei
kalas sueiti visoms toms da
lims į gerų, stiprių vienybę, 
reikia reformuoti jau pradė
tų Susivienijimo darbų, pa
statant jį ant platesnių pama
tų, neatstumiant nei vienos 
musų naudingos pajėgos.: bi-
le lietuvis ir katalikas ir tu
ri g^rus narus f- tai eikš ir 
dirbk išvien su mumis. O to 
darbo tiek ir tiek. 

16 balandžio, šių 1918 m., 
Cbicagos katalikiškųjų drau
gijų atstovai padarys didelį 
ir labai svarbų darbų. Jie 
uždės pamatus vienybės visos 
lietuvių katalikų visuomenės 
Cuieagoj ir Illinois valstijoj. 

Uosis. 

{KRIKŠČIONIM DEMO- I Baisam Tarinio Laiškas 
KRATĮJ VISUOMENĘ. 

P r. darbas nepasisekė kaip rei-

Grabininkų susirinkime 
Gary, In&, nutarta Laidotu
ves panaikinti sekmadieniais 
(nedėldieniais) Gary, Ham-
maūd, Wbiting, Ilast Chica
go ir Indiana H#rbor. 

Nesenai lietuvių ta rpe pa
plito lapelis "Lietuvos laisvė 
pavojuje." J į išleido koks 
tai socąjalistų būrys, pasivadi
nęs "Lietuvių Darbininkų Ta
ryba/ ' 

To lapelio tifcslu yra paslė
pti nuo žmonių musų socija
listų juodus darbelius, ku
riuos jie yra nudirbę kaizerio 
militarizmo naudai, priešin
damiesi musų tautos ir mu
sų Tėvynės neprigulmybei. 

* 

Kad tamsiesiems skaityto
jas akis lengviau apdumti, so-
cijalistai tame lapelyje pasi
garsino dideliais Lietuvos my
lėtojais, vokiečių vergijos 
priešais ir darbininkų užtarė
jais. Jie tau ląpelin surašė 
visas krikščionių demokratų 
rezoliucijas iškeltas, kad rei
kalauti Lietuvai laisvės, kad 
protestuoti prieš gniaužimų, ir 
naikinimų mažųjų tautų, kad 
užtarti ir ginti darbininkų rei
kalus ir jų teises. N 

Prie tų visų rezoliucijų so-
cijalistai jau iš savo galvos 
pridėjo lietuvių ir anglų kal
bomis šmeižtus prieš krikščio
nis demokratus, kad jie esų 
kaizerio šalininkai, ir su tokiu 
apgaulingu ir purvinu raštu 
musų socijalistai leidos į vi
suomenę jos sųmonę drumsti. 

Kadangi musų socijalistai 
visuomet buvo ir tebėra tau
tybės principų griovikais, 

Kadangi jie nuolat buvo ar
timi kaizerizmo agentams,ir 
juos rėmė, 

Kadangi jie agitavo prieš 
Amerikos vedamą su kaizeriu 
karę už mažų tautų liuosybę, 

Kadangi jie giria kaizerio 
veikimą tose šalyse, kur jie į-
vedė tautų išnaikinimą, ir kai
zerio kumštį iškėlė, 

Kadangį musų,, socijąlįstai 
buvo priešais lietuvių visuoti
no Seimo šaukiamo kovai už 
musų tautos laisvę, \ 

Kadangi jie tos laisvės o-
balsius savo agitacija nuolat 
slopino musų visuomenėje ir 
darkė, eidami kaizerio politi
kierių mintin. 

Kadangi musų socijalistai, 
priešindamiesi visos tautos 
laisvei, tuo pat palaiko darbi
ninkų vergiją ir priklausomy
bę nuo kaizerio militarizmo ir 
kapitalizmo, 

Skaitome savo priederme 
perspėti visus lietuvius, ypač 
krikščionius demokratus, kad 
neleistų save apgaudinėti so-
cijalistams, musų tautos išsi
gimėliams ir visokiems kaize
rio agentams, kurie visokiais 
vardais dangstosi musų vi
suomenėje, kviečia su jais sur 
sidėti ir visaip demoralizuo
ja jos politikinę nuovokų, kad 
musų tautų lengviau butų pa
glemžti, kaip kad atsitiko su 
gyvenančiomis Rusijoje tau
tomis, kurias visas kaizerio 
agentai, apsimetę visokio 
plauko socijalistais ir darbi
ninkų užtarėjais, vienu sykiu 
pardavė kaizerizmo tamsion 
vergi jon. 

To viso akyveizdoje ragina
me visus lietuvius ir lietuvai
tes dėties su lietuvių krikščio
nių demokratija, kuri vienin
teliai Lietuvos laisvę neveid
mainingai gina, vesdama visų 
musų tautų prie pilnos nepri-
gulmybės. 

Gi lietuvių krikščionių de
mokratų minties reiškėjais A-
merikoje yra L. IX Sąjunga 
ir musų krikščioniškoji — ka
talikų laikraštija. 

Pranas Gudas, 
Jonas Karosas, 
F. Virak's, 
Kun. J. Uobužiuskas. 

m W. Broadway, 
Soutk Boston, Mass. 

ĮVAIRUMAI. 
Garbusis Pone Petra i ! 

Kas iįnk jūsų prašymo pa 
rašyti apie Lietuvų, esu labai 
greitas, nes žinau, juk kožnas 
vienas nori žinoti, kas dedasi 
musų Tėvynėje. 

Esu aš vokiečių nelaisvėn 
išvestas, 1915 metais, 18 ba
landžio mėn. Likaus atsiųs
tas į šilokarčiamos kalėjimų, 
paskui į Tilžę. 2 mėnesiams 
praėjus, likau išsiųstas į Ka-
lišo logerius. Tenai 
išbuvau 4 mėnesius. Iš Ka-
lišo mus nuvežė į Vokietijos 
gilumų, tad dirbome anglių 
kasyklose. Kasyklose atsi
bodo dirbti tas nedoras dar
bas i? su duonos puse svaro 
dienoje, dar kokių žolių ir 
bulvių 4 sv. savaitėje. Tiek 
tegal iamas, turėjau iš tų bar
barų vokiečių rankų bėgti. 
Skaudžiausiai mus plakė, su 
jaučio gįslomis, nežiūrėdami 
žmogaus drutybės, po kalėji
mus varinėjo, nežiūrėdami 
žmogaus prasikaltimų, o kalė
jime vis laikė vandenyje apie 
pusę meterio gilumo, Tad 
suprasi, kodėl aš pabėgau. 

Olandų rubežių peržengiau 
1 gruodžio, 1916 metais, ir at
važiavau į Botterdamų, čio
nai esu po Rusijos konsulio 
prieglauda, uždarbio mes nei-
vienas negalime gauti, nes 
čionai darbai jokie neina. 
Mųs lietuvių čionai yra apie 
50 žmonių. Mųs visų čionai 
padėjimas nekoks, jei ir rū
kyti žmogus kartais panorė
tum, bet pinigų nėra, tai tu
rime parduoti kokios drapa
nos galų, gavus nuo konsulio, 
ir pirkti tabakos, pardavęs 
sermėgų liksi nuogas, iki pra
eis C mėnesiai. 

Lietuvoje, malonus priete-
liau, labai sunkus ir nelaimin
gas padėjimas. Aš susira
šau tik pėr Centro Komitetų. 
Kolei aš dar buvau Lietuvo
je, ir mačiau vokiečių barba
rizmų, kaip jie žiauriai elgė
si, inėję į Šiaulius, Tauragę 
ir į kitus miestus. Baisu 
man ir rašyti: mačiau kaip 
jaunas merginas išgvoltavoję 
subadė, kaip po du, trys" ka
reiviai, durtuvais surėmę, ne
šiojo mažus vaikus. Senus 
žmones, jaunus vyrus į smertį 
šovė. Kitų sykį aprašysiu 
dar, kaip buvo su manim atsi
tikę, kiek jaunų žmonių žu
vo Šiaulių mieste, baisiausiai 
alino, o kas bėgo iš miesto 
laukan, tai užstatę kulkasvai-
džius šovė stačiai į žmones. 
(Net aš pats buvau ant su
šaudymo išvestas). 

Malonus prieteliau, mielai 
parašyčiau ir apie jūsų na
mus, bet tik aš jūsų apylinkė
je karės laiku nebuvau, i t kad 
į Panevėžį vokiečiai įėjo, aš 
jau tada buvau vokiečių ran
kose. , Dabar-gi Lietuvoje y-
ra didi badai (tų žinau nuo 
tokių žmonių, kurie atvažiavo 
į 01andijų> aš su jais kalbė
jau: maži vaikai miršta badu; 

dabar girdėjau veža juos į 
Šveicarijų). Didžiausiai kas 
žmones baigia, tai vokiečių 
geležinė kumštis (barbariz
mas). *Tai-gi šį kartų apie 
tai nerašysiu, parašysiu kit$ 
kartų. 

Malonus prieteliau, čionai 
vienas lietuvis prašo jūsų... 
ar negalėtumėte paieškoti A-
merikoje esančio lietuvio An
tano Zdankaus, 2731 Austin, 
Pittsburgh, -Pa. „So. Jo ieš
ko.'' Antanas Savickas, Kau
no gub., Raseinių parapijos, 
jo adresas kaip ir mano? Rot-
teidam, Jobanu Kairys, Ka-
tendrechscbeiaau 25-b., Ph. 
Sandvig, Holland. 

Su pagarba,' 
Jonas Kairys. 

Naujos gadynės karžygiai 

Pradėsime nuo pasakos: 
vienų sykį pelės tarėsi, kaip 
parišti varpelį katinui po. ka
klu, kad lengviau nuo jo ap
sisaugojus. Bet kada kati
nas pasirodė, peliukės visos 
išbėgiojo. 

Socijalistai tarėsi, fcaip IX-
dei Šamui sutrukdžius šitų ka
rę vestL Bet kada Dėdė Ša
mas p. Wilfeono lupomis stip-
rai prašneko, kad jis karę 
varysiųs iki pergalės — musų 
karžygiai socijalistai p. Gri
gaičio lupomis užreiškė, kad 
jie socijalistai "nedaro nieko 
tokio, kas trukdytų karės ve
dimą" ("Nauj . 84 N.). 

Ar čia senai jie buvo ar
šiausiais pacifistais! Ar se
nai buvo aldermanų, kongres-
manų, senatorių rinkimai, ku
riuose socijalistai stovėjo ant 
pamato priešinimosi karės ve
dimui ? 

O kų gi tdabar beveiks vi
sos bolševikų tarybos, kurios 
tik tam ir buvo įsteigtos, kad 
pasipriešinus karei ir įvyk
džius bolševikiškų taikų ir 
tvarkų! I r iš kur toji stai
gi atmainai 

Katinas pasirodė- — štai 
kame visas dalykas. Dėdė 
Šamas kumštį parodė, tai jau 
nebe juokai. Juk reikia val
gyti, reikia laikraštis išlaiky
ti. Kur čia žmogus neapgin
si savo garsiuosius principus. 
Reikia lįsti į urvų. Kad ji 

.baliutė, dar gali už keteros 
pastverti. 

. Ech karžygiai, peliukių pa
sekėjai ! Iš' urvų, iš po kaukių 
galėsite šaukti darbininkams 
apie jūsų didelį Mpasisventi-
nlų , , darbininkų reil^lams, 
tik kažin ar beklausys kas tų 
jūsų šauksmų. , 

Spamaitis. 

RUSIJOJ BADAS. 

Muša senius ir vaikus. 
• 

Daugelyj Rusijos vietų 
pradėjo badauti. Kai kur mi-
liįonai pūdų javų, pūva ant 
vietos, geležinkelių stotyse, 
magazinuose. Nėra kam dirbti 
krauti į -vagonus ir pačių va
gonų nėra. Geležinkeliai už
imti kareivių-trampų, kurie 
šimtais tūkstančių kilnojasi iš 
vietos į vietų nežinia kam; 
patys nežino. Kas kur užsima
nė — ten važiuoja, žinoma, už-
dykų. Užtai kartais viename 
paviete duonos pelės nenori 
ėsti, kitame gretimai žmonės 
badauja. 

Iš Turkestano^ Centro 
Azija, atvyko į Maskvų tam 
tikra delegacija, pasiuntinys
tė. J i apsakė Maskvos Dar
bininkų ir Kareivių Delegatų 
Taryha i ( S o v i e t ) ba i senybes . 
Sako, Turkestane badas. Gy-* 
ventojai lĮel bado pradėjo už
mušinėti savo senius, vaikus, 
ligotus, visus silpnesnius, ku
rie negali sau maistų susirasti 
Vaikai žudo senius tėvus, tė
vai mažus savo vaikus, kad 
mažiau butų pilvų. 

Nusiskundžia ant bado net 
tokie kraštai, kurie seniau 
visad turėdavo duonos per
daug, gabendavo kitur. Bet
varkė atsiliepti pradėjo sū
riai. ^ 

" I š . Dr . " 

•s r ' — 
Stocka Ir Ba*da Ferluunl ir 
108 6o. I* S*lle ąu n * * * * 1009 nu 
darni reikl iu darb*a. Andrev i A Oo*, 
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ROCHESTER, N. Y. 

Nepamiršta nelaimingųjų ba
daujančių. 

Pas Petrus Kazakevičius 
lmvo jų dukrelės krikštynų 
pokylis, kurio metų gražiai ir 
padoriai susirinkę satiškiai ir 
pažįstami pasisvečiavo ir pa
silinksmino. Susirinkusieji at
siminė ir savo vargtaneius 
brolius bei seseris Tėvynėje. 
Tuo reikalu pirmutinis prisi
minė geri). Jonas Levickas. 
Todėl Tautos Fondan ir su
aukota $6.00. Pinigai induoti 
vietos T. F . skyriaus iždinin
kui Kazimierui Andruškevi-
e l l l l . , 

Aukojo po $1.00: Petras 
Kazakevičius, Jonas Levic
kas, Andr. (Jribauskas, Myko
las Pabriukis: po 50c.: Pran. 
(Jribauskas, Stanisl. Kazake-
eius, Stan. Sedlickas ir St. 
Arnatkevičius. 

Garbė tiems broliams, kad 
jie šituo svarbiu mušu Tėvv-
nei ir tautai momentu nepa
miršta tautinių reikalų ir ba
daujančių savo brolių bei se-
serų. Kaip tai butų gražu, 
kad visur, prie kiekvienos 
progos lietuviai panašiai el
gtųsi, sulig išgalės aukotų 
tautos reikalams. 

J. P. Levickas, 
P. S. Kazakevičius. 

Amerikoje 
apsigyveno Black Rock mies
to dalyje. 

Toks tai gyvenimas i Bu-
ffalos lietuvių. Nejaukus! 

Vienas iš atsilankusių į 
Buffala. 

BUFFALO, N. Y. 

Aušta dienos. Pavasaris 
jau gerokai įsivyravo. Kur-
ne-kur pakampėse matosi ii* 
žolelė, gražiai žaliuojanti. 
Krūmu bumbrai brinksta ir 
• liena iš dienos vis didesni 
daros." Viena diena laimi šilta 

i. v 

kita diena vėl ir sniegas! 
Toks v tai nejaukus pavasa

ris Buffalo padangėse! Pava
saris butų, kaip ir pavasaris, 
ar jis jaukus, ar ne, iš to 
daug naudos ar mažai, tai 
visvien, bet svarbiausia, kad 
čia nėra jaukus lietuvių gy
venimas. Kartais sužiba sau
lutė, bet debesiai gyvenimo 
pritemdo ją ir matosi vien 
tik baisus šešėliai lietuvių 
gyvenimo. O tie šešėliai gana 
stambus. 

Tą viską teko patėmyti 
lietuvių butuose. Nekurie la-
J>ai gražiai gyvena, pavyz
dingai, bet užtad kitų na
muose matosi amžinai už
viešpatavęs skystimas alučio 
bei degtinės, su visokiom!* 
bjauriomis pasekmėmis, kaiį>, 
pavyzdin, laisvos meilės. Ir 
t<»ksvtai bjaurus dalykas daro 
ijcda visiems čionvkščiams 
lietuviams. 

Čionykščiai lietuviai pra
deda jau krutėti, — daro kas 
Tiedėldienis susirinkimus Šv. 
Stanislavo bažnyčios mokslai-
nėįe. Taip, pavyzdin, susirin
kime, laikytame 7 balandžio, 
laivo arti 100 lietuvių. Prisi
rašė kelt nauji nariai prie S. 
L. R. K. Am. 201 kuopos. Ne
žiūrint viso naujutė kuopa 
vis eina didyn ir rodo savo 
gyvavime. Nutarė laikyti iš
važiavimą apie pnsę gegužės 
tarpe Niagara Falls ir Buffa
lo, taip kad galėtų ir Niagara 
Falls lietuviai pribūti iš\a-
žiaviman, kurs bus pirmasai 
išvažiavimas Buffalos lietu
vių. Pamarginimui šio — to 
rengiama šiokia-tokia progra
mėlė, deklemacijos ir žaismės. 

Pastaruoju laiku pradėjo 
labai lankytis Roehesterio 
miesto lietuviai į BuffnH — 
nekurios šeimynos nei. jau ir | 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Praėjus gavėniai ir vėl 
teatrai bei baliai prasidėjo. 
Pirmutinis po Velykų vaka
ras atsibuvo 7 d. balandžio š. 
m. Jį surengė vietiniai ty
čiai Šv. Kazimiero draugys
tės naudai. 

Programas susidėjo iš dai
nų, deklemacijos bei teatro. 

Pirmučiausiai panelės A. 
Meškevičiutė ir J. Srebalikė 
paskambino ant pijano. Pas
kui vyčiai padainavo porą 
dainelių Ona Volteraitė pasa
kė eiles iš Jačkienės patėmi-
jimų. Ant galo sulošta trijų 
veiksmu komedija "Amerika 
Pirtyje". Lošėjais buvo: Be
kampis, nusigyvenęs ūkinin
kas — Juozapas Matuzas, jo 
žmona, — Anelė Meškevi
čiutė, jų duktė Agota — 
Magdalena Vitkauskaitė, 
Vincas — siuvėjas — Anta
nas Stanšauskas, Antanas, 
gaspadoraitis iš kitos parapi
jos — Antanas Buknius, Fai-
bčikas, Bekampio kreditorius 
— Miknius, Piršlys, Alex 
Norvaiša ir piemenukas, Bro
nius Meškevičius. 

Lošimas pavyko neblo
giausiai. Ypač Faibčikas pri
juokino publiką. Žmonių bu
vo pilna svetainė. Kaip gir
dėjau, dabar Motinos Šv. Ro-
žancavos draugystė žada tu
rėti didelį vakarą 28 d. balan
džio. Jos rengiasi atlošti 
"Kūmutės" . Taipgi žada už 
kviesti ponią Nausiedienę su 
prakalba. 

Abelnai, čionaitiniai lietu
viai kruta, dirba. Nors neku
rie iš jų ir neteisėtais keliais 
krapštosi, bet didesnė pusė 
dirba, kaip tautos taip ir vi
suomenės labui. Imkime, kad 
ir įsteigimas "kooperativiškos 
valgomų daiktų krautuvės 
čia, Cbicago Heigbts, paro
dė lietuvių susipratimą, o net 
ir susipratimą vienijimosi į 
tokias naudingas organizaci
jas. (Jeras būrys priklauso 
prie minėtos kooperacijos. 
Jos vedėjas y*a geri, sąžinin
gi žmonės. Mikolas Surailas, 
vietinės L. Vyčių kuopos 
pirmininkas, yra tos krautu
vės vedėju, o p. Jurgis Ko-
dis, gerai patyręs bučernės 
dalykus, yra pardavėjų. Di
rektoriai tos kooperacijos ir
gi sąžiningi ir sumanus žmo
nės. Taip dalykams stovint, 
kaip girdėtis, \ų biznis krau
tuvėje gerai einasi. Į ją lan
kosi netik lietuviai, bet ir sve
timtaučiai. Valio, vyrai ir mo
terys) dirbkit ir nepaliauk it! 

Darbai Cbicago Heigbts ir 
gerai eina. Neužilgo žada čia 
atidaryti didelę karų ir inži-
nų dirbtuvę, kuri buvo užda
ryta ' per nekurį laiką. Sako
ma, kad į 2,000 darbininkų 
priims į minėtą dirbtuvę. 

Dūda. 

CICERO, ILL. 

, . 

Mūsų vyčiai. 

Kuomi galima labiaus 
džiaugties, jei ne jaunimu. 
Tai linksmiausias laikas gy
venimo — jaunystė. Net su
augusiems linksma pasižiūrė
ti į jaunimą, į jo visus dar
bus ir iš to atnešančius vai-
siug. Toks pat džiaugsmas 

apima žiūrint į vietinius vyT 

čius. Juk tai jaunimas. O 
kas tą gali atlikti, ką jauni
mas gali. Jisai tarp kitko, 
kas brangiauaio, lai linksmu
mą visiems priduria. Iš to 
vieno žmonėm~s( nemažai 
džiaugsmo y 

Štai kovo 31 cl. vietinėj 14 
Liet. Vyčių kuopa surengė 
šeimvnišką vakarą. Atsilan-
kė žmonių nemažai, o labjau-
siai iš kitų kuopų. Jaunimas 
su jaunimu suėjęs, tai kas jų* 
tarpe bus, jei ne linksmumas. 
Pirmiausiai žaidė. Sekė pro
grama. P-as J. Brožauskas, 
ant bačkos atsisėdęs, armoni
ką nusitvėręs puikiai monolo
gą pasakė. 

P-lė Morta Lenartavičiutė 
su skambinimu ant mandali-
nos žmones žavėjo. Taigi ne
paprastai gabi mergaitė. P-
nas Kaz. Bičiūnas ir p-lė Lu-
cija Juciutė parodė savo ta
lentus žmonėms. Tai vis žie-
dinėliai mūsų tautos. P-as 
Mot. Karkauskas prijuokino 
žmones pasakodamas apie 
Limburgerj sūrį. P-as Aleks. 
Krencius, kaipo vakaro vedė-
jas, tinkamai savo prakalbė-
les pasakė. 

Per vakarienę visa eilė, vei
kėjų iš visų kuopų kalbėjo: 
Pp. V. Balanda, St. Šimutis, 
J . Viliunas, p-lė E. Benevi-
čiutė j r kiti, kurių negalima 
atminti. Iš vietinės kuopos 
kalbėjo klebonas, gerb. kufi. H i 
J . Vaičiūnas. Pasižadėjo , 
"Vyčiu i" paaukoti $25.00, jei 
vietinė kuopa sudės $75.00 sa
vo organo spaustuvės naudai. 
P-as Račkus tėvynainišką 
prakalbą pasakė. 

Nereikėjo p-nui Račkui taip 
išvardinti veikėjus kuopų. Vi
sų jų negalima išvardinti, o 
kiti, kurie neišvardinti, kar
tais tuomi įsižeidžia. La
biausiai to nereikėjo daryti 
su vietine kuopa. Nesupran
tama, kodėl jis agituoja visur 
už vienos ypatos veiklumą. 

Visi yra dėkingi gąspadi-
nėms p-lėms M. Lenartavi-
čiutei, Pet. Tamulevičiūtei, Ii. ; 
Juciutei ir jų padėjėjoms p. j 
R. Ochromavičienei ir E. Mar
cinkienei už jų tinkamą gar- | 
dų valgių pagaminimą. 

Po vakarienės dar kiek pa
žaista ir pasilinksminta. 

Tamsunėlis. 

[DIENINE 
IR 

fikiriii MOKYKLA 
Jei nori neitai ir pasekmingai išmokti Angli 
tai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų j 

' yklą. Apart Anglų kalbos. <ia mokinama:- t 
avių kalbos S.V.Is. jrijw Laiškų Rašymo 

sakų " S.V.Valdybos Priekybos Teisių H 
-•ynų " S. V.Pilietybės Gramatikos 

tmetikos Geografijom Retorikos, ir tt 
GRAMMARir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve-

ineius toliau mokiname per laiškas. Viskas 
laiikinama lietu viškaL 

Aiiricao College Preparatory School 
|3103 S. H A L S T E D S T . CHICAGO lu_ 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

Mes turime daugiau lietuvių par
davėjų negu kqkia kita krautuvė 
visoj Chieagoj. Klauskite Genera-
lių Pardavėjų: Joe Shemiot, No. 
14 ir Julia Stankus No. 15. 

EXTRA! 

HALSTED. 2 0 ™ STS A"° 
CANALPORT A V E 

Specljaliai pirkiniai iš New Yorko 
Skrybėlės, puikiausių madų ( i pK 
ir geriausios rūšies tavoro. 
Pasirenkamai 

$4. 
$}» » — » » » » » » • ! .:•: 

Pavasarinio Atidarymo Išpardavimas 
Štai Didelis Atsitikimas Jau Čia! Ateik!-

Musij visa krautuvė yra pilua gražiausių pavasarinių tavorų. Per ilgus laikus mūsų 
Pavasarinis Atidarymas buvo kaipo parody mas visiems naujas madas. 

Mėnesiai prisirengime priparodys visiems kad mes 
tarime Amerikos geriausią tavorą. 

i pa r t tų dalykų kurie yra išstatyti ant p ardavimo šiame Pavasariniame Atidaryme 
dar mes padarėme specijaliai dienas kuriame speeijaliai tavorai bus parduodami. Mes no
rime Jus visus čia sutraukti. ATEIKITE. , t Per pa ė t a ir telefonu orderiai per šį išpardav imą nebus priimami, ant nužemintą kainą. 

*-, 

Panedėlyj bus 
Barįjenų Diena. 

Utaminke bus 
Dovanų Diena. 

Seredoj bus Jitney 
Išpardavimas. 

Ketverge bus Hawaii-
an dainoriai 

ir muzikantai. 

Moterą juodos rtuhcltavom 
pėdom paniiakos, 1 K/> 
pora h "'' 
Vaiką Union Siutai, OOr 
balti ar gelsvi. 
Valką fvverykai Ciuu Me
tai ar Bluehėr, $1 .50 

7 šmotą Vandeninis Setas, 
didelis uzbonas su OCp 
6 stiklais, *" o u 

Tienjfvas Marškiniams ma-
terijolas, 27 colių; nuo 2 
iki 10 jardų Ilgio I f U Z c 
jardas . . ' , v * / - u 

Perfection patava Malia
va; visose spalvose; AQc 
galonas 

Kirk > Flakc Baltas Skal
bimo Muilas (5 žmotai 
kiekvienam}, 3 ^ i C 
Šmotas / 4 " 

Panedėlyj tiktai. 
Vaiką Skalbiami Siuteliai, 
mėtyni ir rusvi drižluotl, 
didjio nuo 2% iki AAn 
S i n o t i i "T*TW 
a l l lCLŲ . . . . . . . . . . . . 
Geriausios Rąšies Staline 
Druska, didelis 4 sva- QQ 
rų maišas 

Panedėlyj tiktai. 
Moterą ir Mergiiieią gra-
jios Voile jekutės su gra
žiais skepetiniais kalnie-
riais; $1.00 7 3 Q 
vertės 
Vyrą Marškiniai—Fergu-
son & McKinney darbo, 
gero pongee ar Mad- AKn 
ras; po 

Navy Beans, švieži, pui
kus, už svarą 1 Kp 
tiktai • ^ u 

P a n e d ė l y j t i k t a i . 
1 )xf ra Faney Salvatore 
Kava, vertės 25c; 1 7 1 Z ( j 
svaras ' * 
Moterą Union Siutai; re-
gulerio ir extra didžio su 
mankietals ir leicinėm 
apačiom; 3 9 f 
Po . į 
Kaspiniai — Satiuos, bro-
cades, drlžiuoti Ir moires, 
5 iki 6 colių; vertės 2 5 c 
39c; jardas 
Šluotos del karpetą; 4 kar 
tus siutl; padirbti ^Kp 
iš gerą kortų 
Seorsueker Gingamas, dri-
žiuotas ir languotas, ver
tės 25c, 1 5 C 
jardas 

Moterą Apatiniai Marški
niai ir.Sijonai, geno mus
lino; visokio 8 8 C 
p o 
Moterą gryno ši lko dubel-
tavais pirštais pirštinės; 
baltos ar uodos; 3 5 C 
pora 
No. 8 didelis Katilas, gal
vanizuotos gelejies,. nerū
dys nei neprakiurs; g Q p 
specijaliai 
Šniūrinės Portjeros iš ge
ro chenille aksomo, 4 Q Q Q 
colių tapestry 
I/angams l j dangalą i, 33 
colių, 6 pėdas gero opaque 
su stipriais me- 3 3 C 
džials 
Boh,emian Styliaus Rugi
niai miltai. Panedėlyj tik
tai svarras fil/oO 
didžio V / 2 ° 

Clarks O. N. T. geriausi 
mezgami šUkai; vi- ftl/ p 
šokių numerių . . . . '% 

Panedėlyj tiktai. 
Baltintas Audeklas, 36 co
lių nekrakmolytas, 1Q(j 
vertas ?8c; po 

Mezgimui Vilnos, extra 
geros rųšies, rusvos ir pil
kos spalvos; $1 vertės; 
% svaro motkelės, CO/> 
už motkelį u % , u 

Tiktai kiekvienam po 2. 
Panedėlyj tiktai. 

J. J. Clarks Mašinai siū
lai balti ir juodi; 5 1 Q A 
špulės už 
Olivilo Muilas, 2 
šmoteliai už 13c 

> • • • • • 

Tiktai Panedėlyj. 

DYKAI! 
Į 

Utaminke Balandžio 16ta, šis paikus 8 colių 
imitacijos pianstyto styklo 

Fruktams Bliudas Dykai 
§u kiekvienu $1.50 ar 

daugiau pirkiniu. 
šis pulkus bliudas, taip 

k.alp tas paveikslas paro
do, yra padirbtas Iš gero 
stiklo; labai gražios pater-
nos. Tas bliudas netik yra 
pagražinimas, bet ir pa-
dallislmas del. kiekvienų 
namų. 

Moterų ir Vaikų Čeverykai 
yra žtralin K t mos ISUSŲ atydarymo Išpardavimas 

Moterią čeverykai. Mote
rių naujos mados čevery
kai padirbti iš Havana 
rudos skurls, šviesios jau
čio skuros. tamsios sku-
ros, su šniūreliais ir gra
žus su Louis kurkomis. 
Pora 
Mergaičių ir vaiki; 
čeverykai iš balto 
Sea Išland audimo, 
su gujsikais ar šniū
reliais. r>i- $ 4 . 6 9 
durnas iki Z.% 

Pora. . . . H 

Vaikų čeveryka], ge
ros sKuros, su ranka 
siusi, su guzikais, 
audimo ar skuros. 
didumas iki 8 
Specijaliai 
perą 75( 

= 

ATYDARYMO IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ i 

Trijų šmotų seklyčios setas su extra dideliais 
Colonial styliaus rėmais; gero ąžuplo ar raudon
medžio su geru riešutiniu finish, geros ispaniš
kos juodos ar rudos skuros. $59 

Valgomojo Kambario Kode. 
Padirbta iš gero kiet- £ 4 1 Q 
medžio. Am. ąžuolo * I" 
gražiai nupallšuota. . . . 
Siuvamoji Mašina. Pasirenkama 
Singer, VVheeler ir VVilSon, Do-
mestlc ir New Home, $ A £ KQ 
truput] vartotos. i\^ 
Tiktai fcV 

Valkams Vežimėlis — su išver
čiama sėdyse; 10 colių T C C 
ratais; gerais gumais. f Q 
Specijaliai 

Gera 3 durimis Tjcdauuc. 
čio 32 colių; 4 pėdų 
didžio su geru ema
liuotu vidų 

$26 
Plo-
.98 

New York Pirkome 
Šilko Dreses 

Kadangi mušą didelis pavasarinis a-
tidarymas yra vertes parodymb "f.'"*k 

šiame puslapyj 

Šios moterių ir mergaičių Šilko 
dreses yra geriausios rųšies kokias 
kada mes šiame sezone turėjome. 
Mes gavome jas beveik uj tą, kai
ną, kokia jos atsiėjo dirbėjui audi-
nyČiose, kada valdžia pareikalavo 
tos dirbtuvės sau. Padarytos iš 
taffeta šilko, crepe de chine ir sa-
tin, rankovės iš georgette crepe 
naujausių pavasario madų. 

$13.75 
Phone 

DR. 
Cicero 252 

A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

4847 W. 14 St., Kamp. 49 

Valand 
Apart 

CICEKO, ILL. 
oa: 9 A. M. Iki 9 P. 

nedėlios 

A T . 

U. 

r * 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10S W. Monroe, Ctor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: SI 12 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2899 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

FARMOS ir NAMAI 
Tik dabar galite su mažais pinigais uždirbti dvigubus pinigus. 

Kaip dabar yra proga, geresnės niekad nebus. Turintieje keletą do
lerių, Įdėkite ten kur jums bus saugus ir gausite gerą pelną. 

Laike 10 dienu turės Imt parduotos sekančios propertės beveik 
už pusė prekės. Todėl norintieje greitai pelnyti, tai pasiskubinkite, 
pažiūrėt, ne kurios turės but parduotos labai pigiai tik su visai ma-

' žu Imokėjimų, o likusius patį randą išmokės. Priežastis pardavimo 
kalėtą savininku šitų properėių turį išvažiuoti į karę: 
Gera stuba 2 pagyvenimų, po 6 kambarius, randos $20. mėn. par-

siduos už $1,600.00 
Medinis namas 3 pag. randoa $27. j mėn. parsiduos už . . . . 2,300.00 
Mūrinis namas 4 pag. randos $40 į mėn. parsiduos už . . . . '£,700.00 
Mūrinis namas 5 pag. randos $50. j mėn. parsiduos už . . . . 4,600.00 
Biznėvas namas ant Halsted St., su didelių storų ir 3 pag. 

Randos $84. j mėnesį, parsiduos už 5,700.00 

Parsiduoda Labai pigiai puikioj vietoj farmą arti prie miesto 
prie geležinkelio, ir ant upės kranto ir sų visokiais įtaisymais. No
rintieji geresnės farmos negalite gauti, k lauski te platesnių pa
aiškinimų. 

Nelaikykite tuSčlų lotų. Ateikite Ir mes Jums išmainysime ant 
nan^Į, arba pabudavosime namus, l^epaisant kur Jųsų lotai butų, 
Cbicagoj ar Garyt Ind. Visados gausite pilną vertė. 

Turime keletą gerų farmų išmainyti ant namų. Norintieji pasis
kubinkite, nes gerų farmų sunkų gauti. 

Kas prisius savo vardą ir adresą, tai gaus dykai knygelė su 
žemlapių ir paaiškinimais apie geriausias farmas kokios gali būti 
Amerikoj. 

v Del platesnių paaiškinimų meldžiame kreiptis pas: 

LIBERTY U N D & INVESTMENT COMPANY 
3301 So . H A L S T E P ST. , CHICAGO, ILL. 
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Sergėkite savo Akis 

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekoriui auksoriul ar keliau
jančiam pardavėjui, 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 
Akių Specijalistas 

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

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą. 

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

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

Reikalaukite katalogo, kuri Išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
1540 W. 47th St, Chleago. 111 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ' >> 

VIENA 16 ARŠIAUSIU LIGŲ 
1201 W. 47th St., Los Angeles, Col., 

Spalio. 1916 
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumą, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel-
bos nebuvo: aptiekorlus man patarė 
"kamėgintl kun. Koenigs Nervine. AS 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei 
ka. Pernai žiemą aš buvau sumušta 
per automobilių. Daktaras man pa
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš 
dabar jaučiauosl labai sve ika 

Mrs, M. E. Kratz. 
W\\ĮU | I I G«ra knyga apie Nerviš-

[h kūmus ir sarapelis vaistų 
U I i i n i l gĮunįjamas. Neturtingiems 
ligoniams vaistai siunčiami dykai. 
Sutaisytas per Rev. FATHER 
KOEnig, Fort Wayne, Ind. nno 1870, 
o dabar per 
KOENIG MED. OO., Chicago, I1L 

62 W. Lakęs St., arti Dearborn 
Parduodama po $1.00 u i vieną buteli, 

o 6 už $5.00. 

DYKAI DYKAI 
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes 

duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime 
didella eilę (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų. 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROVVN PHARMACY 
45S2 SO. ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS 110«. 
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i .'2-un-smmmtmBm 

[
t m m m m m, m m • • , t • • • • • • • • i • Į i _ i ą • • ' » - m n • ir • • • • - r r I • • j į 

C H I C A G O J E j 
> • • • • I I ! • • I . ^ - . - • - • ^ . f. - .. - - ..- • . ^ _ ^ 1 » t m ^.^ m t į ^ 

t 

NORTH SIDE. 

Lietuviu Diena ir bendro 
veikimo pa'sekmės. 

Dr-stė Šv. Cecilijos. • 

Ketvirtas iŠ eilės buvo per
statytas atstovas Šy. Cecilijos 
Dr-stės. Jis, kaip ir kitų 
draugijų aistovmi, papasakojo 
trumpį savo draugijos bio
grafiją, pažymėdamas, ^kad 
toji draugija susideda iš abie
jų lyčių narių, kurių skait
lius" siekia iki 183 'ir turi r ̂  P a r < ^ P r i e ^v. Mykolo 
$1,700.00 savo ižde. 8v. Ce
cilijos draugja, išpradžios bū
vu idėjinė, o dabar yra ir idė
jine ir pašelpine. Toji drau
gija, taipgi yra Letuvos gel
bėtoja, ji moka mėnesinius 
mokesčius į Tautos Fondą. 
Taipgi, remia visus mūsų tau
to* naudingus reikalus ir su
manymus. Ji taipgi, įstojo į 
amžinų Labd. Sąjungom gar
bės narių eilę įmokėdama 
Labdarybės iždan 100 dolerių. 
Tos draugijos nariai ir Lietu
vių Dienoje sudėjo aukų sa
ve Tėvynės ir savųjų gelbėji
mui $27.15. Aukojo sekan
tieji nariai: — 

Po $1.00: J. Sutkus, M. 
Slaukeviče, E. 3askenis, O. 
Janunaitis, G. Ledekeviče, J. 
Zegutis. J. Norbutas, J. Vala-
sinas, A. Kupris, Deksnienė, 
A, Čereškeviee, J. Kisanas. 

Po 50c.: Čerebulienė, Pri-
laidienė, S. Sutkus, Bladžie-
nė, Kgubraitė, K. Raškinas, 
A. Rugienis, J. Plockaitė, F. 
Davidaitienė, E. Nausė<lienė, 
D. Regus, O. Melerienė, J. 
Branža, M. Maksvitienė, D. 
Maksvitis, K. Jasunas, . 

Banackienė 35c. 
Po 30c.: Bitautienė, Jasnis-

ka. 
Po 25c.: Lukošaitienė, Ra-

maška, Norvilienė, Krušdienė, 
Mickevičiūtė, Jurevičiūtė, M. 
Kisanas, J. Martišius, A. Ki
sanas, A. Nausėda. 

Nepriklausinti prie draugi
jos aukojo: 

A. Pocius $1.00 
Davidaitienė .15 
Daveldienė 15 
Brazaitis . .15 

Šv. KazitĮtiero Dr-stė. 
. .Penktas iš eilės buvo per
statytas atstovas 8v. Kazi
miero draugijos. Jis papa
sakojo, kad ta draugija dar y-
ra jaunutė, bet daug veikia 
mūsų tautos rekaluose, netik 
darbu, bet ir aukomis visuo
met prisideda. Toji draugi
ja dar nėra labai skaitlinga, 
turi tik apie 100 narių; bet 
pinigiškai tvirtai apsirūpinu
si, nes jau turi $600.00 savo 
ižde. Ta draugija yra, taip
gi Lietuyos gelbėtoja; ji pri
guli prie Tautos Fondo ir 
moka mėnesines duokles. Ji 
aukojo Kai. Laisvės fondąn 
$20.00. Ta dr-ja, kaip ir ki
tos tos kolonijos dr-jos, yra 
Labd. Sąjungos amžina gar
bės narė. Ji taipgi yra ir 
L. K. Federacijos narė. Lie
tuvių Dienoje Šv. Kazimiero 
draugijos nariai sudėjo aukų 
18.00. Aukojo sekantieji na
riai: 

A. Janušauskas $3.50 
P. Naviriauskas 3.00 
M. Andruskeviče 2.00 
J. Rosmanskis . 200 
J Labanauskas 2.00 
V.>Tau*eda 1.00 
Smulkių aukų $4.50 

Dr-stė Dievo Motinos 
Aušros Vartų. 

.. Šeštas iš eilės buvo persta
tytas atstovas Dievo Motinos 
aušros Vartų draugijos. Jis, 

domu buvo klausyti rimto lie
tuvio žodžrc, pasakojančių a-
pie tos draugijos atsiskyrimą 
nuo lenkų. Mat tuo lietu
viams brangiu vardu, bet len
kiškai pavadintu, buvo seniau 
sutverta draugija, kurios di
džiuma narių yra sulenkinti 
lietuviai. Bet susipratusieji-
lietuviai, tos draugjos nariai, 
atsisakė lenkams tarnauti ir 
demoustrativiai apleido ją 
ant syk 47 nariai. Vienok to 
vardo jie negalėjo išsižadėti; 
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Ark. parapijoj pasivadino tuo 
pačiu vardu, bet lietuviškai: 
Dievo Motinos Aušros Vartų 
draugija. 

Nors tos draugijos atsisky
rimas įvyko nesenai, bet jos 
narių skaitlius nuolat auga, ir 
šiandie jau turi 85 narius ir 
1,200 dolerių sayto ižde. To
ji draugija giliai atjaučia 
Brasų tautos reikalus ir remia 
prakilnias mūsų įstaigas. Ji 
taipgi įstojo į Labdarių Są
junga, kaipo garbės narė, įmo 
kėdama $100.00 Labd. Sąjun
gos rždan. Lietuvių Dienoje 
tos draugijos nariai sudėjo 
savo Tėvynės gelbėjimui $27.-
50. Aukojo sekantieji na
riai: 

J. Berkilis $2.00 
Po $1.00: ,7. Kaitulis, D, 

(Jirbulis, J. Pranaviče, J^] 
Marti n ka T. Pinkauskas, J. 
Hpakauskas, A. Aponaviče, 
S. Balsevičius, M. Kareckas, 
AV. Nausėda, J. Sapitaviče, 
W. Hoinickas, P. Srigas, F. 
Vitkauskas, 

Po 50c.: M. Stingis, J. Aliu
lis, P. Martinka, A. Baniulis, 
M. Raudelunas, J. Kupčiūnas, 
S. Kareika, J. Satelis, 

Pašaliniai žmonės aukojo 
po $1.00: A. Cibanauskas, G. 
Cirunas, U. Pinkauskiutė, J. 
Slakauskas, W. Cirenskas 
50c, A. Petrauskas 25c. ir K. 
Voskunas 25c. 

(Bus daugiau). 

Pirkite! Pirkite! Pirkite! 
U. S. GOVERNMENTO BONDSUS 

Trečios Laisvės Paskolos 
"*%%—<NUOŠIMTIS-4%% 

prasidedąs Gegužio 9. 1918 mokantis Rugsėjo 15 d. ir 
Kovo 15 d. kas metais. 

• Bondsai yra išleisti vertės $50.00. $100.00, $500.00. $1.900.00 
ir didesni, ir baigsis Rugsėjo 15, 1928. 

Del platesnio paaiškinimo kreipkitės prie savo bankieriaus, darbda
vio, kunigo, draugijos arba kliubo prezidento, arba 

vietinio Laisvės Paskolos Komiteto. 

TAI YRA PRIEDERYSTE PIRKTI BONDSŪS 
• i • . j — : > 

Laikyti savo pinigus apsaugos dėžutėse yra nenaudinga ir nepatrijotiška 
Slėpti savo pinigus netik yra nenaudinga ir nepatrijotiška, bet pavojinga 
Jvesti savo pinigus į Trečią Laisvės Paskolą 

NAlTftlNGA SAUGU ir PATRIJOTIŠKA 
Tas prisidės link PEltGALfcS 

Tas atneš TAHLA 
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Lietuviai pirkite bondsus pas Lietuvių Laisvės Paskolos Komi
tetus, kurie yra suorganizuoti visose lietuvių kolonijose. Tuontl pa
kelsite savo tautos vardą ir prisidėsite aavo l^ėv^nci latfsvę išgauti. 
nes su šios šalies laimėjimu ir mušu Tėvynė laimės. 

,—,—__ 
Marsnttarkalbėtojų reikale "Liuosybės Benttsų" yra sekantis: 

BALANDŽIO 13 D.—So. Englewood, 84 30 So. Vincennes Ave.: Jga. J. 
Hertmanovvicz ir Jos. Giraitiš. WLW 

BALANDŽIO 15 D.—Sv. Mykolo I'arap. svetainėj: Joseph J. w l a s , 
John I. Bagdžiunas ir Kun. F. J. Kudirka. 

BALANDŽIO 16 D.—South Chitfagoj. 88-tos ir Houston Ąve.: los . J. 
Hertmanowicz, Joseph J. Eltos ir Jos. Glraltis. 

LIETUVOS VĖLIAVĖLĖS. 
i • . • • 
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i AIN - E X P E L J L £ K 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. * 

Dabartines gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelą 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodia 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis PAIN-EXPELLEKlS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog ii mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių] 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus^ 
F . A D . R I C H T E R Sk C O . 

74 -80 Waahington Street, New York 

Lietuvos vėliavėlės nedide
lės ir parankios. 

Kiekvienam susipratusiam 
lietuviui pridera tufėti savo 
tėvynės Lietuvos vėliava, ku
ria galima butu^ papw©eti savo 
tiamus, ypač svarbiose mūsų 
tautai dienose. 

Lietuvių draugijlį visokie 
apvaikščiosimai ir mass-mitin-
gai negali būti be Lietuvos 
vėliavos. 

Tautos Fondo skyriai, 
draugijos, pavieniai žmonės 
gali gauti tikrų Lietuvos vė
liavų, kuriąs vartoja lietuvių 
valdžia Lietuvoje ir kurias 
užgyrė Am. Liet. Visuotinas 
Seimas. 

Vėliavos yra 12 colių ilgu
mo ir 8 colių platumo,, žalios, 
baltos ir raudonos spalvų su 
žirgvaikiu viduryje. 

Parsidavinėja po 25c. ir 
pelnas nuo jų Urna Tautos 
Fondan. 

Reikalaudami rašykite šiuo 
adresu: ' 

tautos Fondas, 
456 G r and st., Brooklyn, N. Y. 

~t 
Telefoną*: TARDS 1646 

CICERO, ILL. 

Darbininkų susirinkimas. 

Mėnesinis, bt?t labai svar
bus vietinės Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos 49-tos kuopos 
susirinkimas atsibus ner i jo
je, balandžio 14 d., pirnv^ vai. 
po pietų, Šv. Antano parapi
jos svetainėje. Nariai bei 
narės ir norintieji įstoti kuo-
pon kviečiami kuoskaitlin-
giausiai atsilankyti 

Pr. Zdankus, 
pirmininkas. 

Sausųjų federacijos Chica-
goje superintendentas Yarrovv* 
kreipėsi į majorų Thompsoną 
su prašymu, kad jis neduotų 
licencijų saliunams, netoli
mais mokyklų esantiems. 

PASKUTINĖ SAVAITĖ UŽ
SIREGISTRAVIMUI! 

„ Kreditoriai pono A. 01szew-
skio tėmykite,, kad laikas užsire
gistravimui' norinčių atimti iš 
Trustee buvusi pono A. 01szews-
kio turtą, pasibaigs, subątoj, ba
landžio 20, 1918. Kiekvienas 
kreditorius privalo iki subatai 
užsiregistruoti ir dalyvauti atei
nančios nedėlios kreditorių susi
rinkime. Ofisas užsiregistravimui 
bus šitą visą savaitė atdaras kas 
dieną nuo 9 valandos ik ryto iki 

i 9 valandos vakaro. Tie, kurie to
liau įgyvena, privalo priaiųst savu 
Trust Certifikatus ir tikrą adre
są per paštą. Užsiregistravimui 
kreipkitės šituo adresų: 

J. J. HERTMANOVVICZ, 
3133 Emerald Ave., 

Chicago, IU. 

vo draugijos biografija. In-

L'žsiregistravimas suteiks kiek-
taipgi papasakojo trumpą sa- j vienam teisė dalyvauti kreditorių 

susirinkime, kuris įvyks nedėlioj, 

ir 

i r 

balandžio (April) 21, 1918, 1 
valandoj po pietų, Mildos sve
tainėj, 3133 So. Halstcd St, Chi
cago, 111. 

Tas susirinkimas nuspręs jto-
kius namus inkorporuoti ir pa
imti is Trustee, o kokius palikti 
tiems kurie nepaiso kas su jų 
turtų ir pinigais atsitiks. Supran
tamas yra dalykas, kad susirinki
mas pasiskir.s sau tokius namuti 
kurie yra visų geriausi ir nau
dingiausi. Tame tai iv yra svarba 
užsiregistravimo. 

Tuo laiko to susirinkimo visais 
dalykais rūpinsis Komisijos pas
kirtos iš Kreditorių, su kuriomi, 
darbodamas beudrai, pridėsiu vi
sas savo pastangas kad tveriamo
se bendrovėse įvyktų geriausia 
tvarka, ir kad jos atneštų kredi
toriams geriausias pasekmės 
kloti. 

Iškašeiai suorganizavimo 
sutvėrimo bendrovių, užsiregis
travusiems kreditoriams, išneš 
tiktai 3 centai nuo dolerio sumos 
Trust Certifikato, kurie tai 
pinigai bus priskaityti prie su
mos, ir pridėti prie bendrovių 
kapitalo, už kurį bus išduotos da-
lįs (shares). Tie pinigai, kam bus 
paranku, galės but sumokėtį tâ  
me pačiame susirinkime, kad bu
tų galima kuogreičiausia visą 
darbą užbaigti. Kokios bus išly
gos suteiktos prisirašymui neuz-1 
siregi8travusių kreditorių, apie 
tą nuspręs susirinkime. Supran
tamas yra daiktas, kad kuo toliau 
darbas vilkinąs, tuo didesnės da
rosi išlaidos, kurias nekas kitas 
kaip tik patįs kreditoriai turės 
padengti. Todėl sutaupinimui to
lesnių išlaidų kiekvienas kredito
rius iki subatai privalo užsiregis
truoti. 

Kooperacijos reiškia bendrą 
darbą didesnio būrio žmonių. Pa
linkime prie bendro darbo mato
me pas mažus bet išmintingus 
sutvėrimus, kaip šitai bitės ir 
skruzdelės. Bitės ir skruzdelės yra 
pavyzdžių geriausio susipratimo 
sutvėrimu, ir žmonės iš to pavyz
džio gali be sarmatos pasinauduo
ti. Iš kitos-gi pusės, gyvuliai, o 
ypač avįs glaudėsi prie savų žmo
nių pastatytų. Burutės ir-givyra 
naudingi sutvėrimai, nes jos duo
da vilnas. Žmonės-gi, kurie sekia 
buručių pavyzdį, yra panašiai i 
kaip ir jų idealai visų kerpamos. 
Jie pats jokios svarbos neturi, 
ir paprastai yra visų paniekinti ir 
nuskriausti. Bliauna kerpiamos 
burutės, rugoja skriaudžiami 

žmonės, bet jų globėjai kaip kir
po taip ir kerpa iš jų vilnas. * 

Toks yrą padėjimas kredito
rių pavestų ^robon trusto kompa
nijų, f ^ i 

Ar daug iš pono A. Olsgeiv-
skio kreditorių norės užsipelnyti 
buručių vardą ir vengti kredito
rių tveriamu^ bendrovių, kad 
savo vilnas duoti trusto kompani
jai f — Visi -^stambesnėje kredito
riai jau yra užsiregistravę, ir kas 
dieną ateiną daugiau užsiregis
truoti. Tulu aritrašai yra negeri 
ir jiems sunkų pranešti apie tą 
kas yra dafom^. Jie yra išteisina
mi jeigu ir pasivėlins. Komisijos 
jiems suteiks proga prisidėti prie 
darbo. Reikia tikėtis, kad buručių 
skaitlius lietuvių tarpe bus labai 
mažas. 

Su pagarba, 
J. v Hertmanowicz, J. 

Organizatorius. 

PLAUČIŲ UŽDEGIMO 
SEZONE. 

Yra reikalinga duot per
sergėjimą, nepalaikyt plaučių 
uždegimo už mienkniekį. Jei
gu jųs išvalysite savo kūną 
nuo nuodingų susirinkimų vi- | 
dūriuose ir žarnose ir jeigu 
jųs atvesite užsilaikusius vi
durius į normalį veikimą. Jū
sų systema bus galėję nusi-
mest nuo savęs ligų užpuoli
mus, vietoje kad joms pasida
vus. 

Trinerio Amerikoniškas 
kartaus vyno Eliksiras visiš
kai išvalo vidurius ir padaro 
tą be užgiąyimų, bei kokių 
nors nesmagumo apsireiški
mų. Ši priimni gyduolė neturi 
sau lygios gydymui užkietė
jime vidurių, nervinime, gal
vos skaudėjime, nerviškume, 
abelname silpnume ir tt. Kai-j 
na $1.00. Aptiekose. Trinerio 
Linimentas duoda greičiau | 
.saugią pagelbą reumatizme, 
neuralgijoj, strėnų skausme, 
nikstelėjime, išsisukime, •tini
me ir tt. Prirodyk tą pats sau, 
kaip daugumas jau tą padarė.) 

Kaina 35 ir 65c. aptiekose, 
per krasą 45 ir 75c. 

Joseph Triner Company 
Mfg. Chemists, 1333—1343 S. 
Ashland ave., Chicago, 111. 

(Apgąrs.). 

hm vouh žTbn*tts itoO 
Po VaJg1ttt neužmiršk, kad geriau 

šias vaistas tavo skilviui yra EA.TO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos rldurių ligos paeina i i negero su
virškinimo, • tas rsilkla. kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama pas 
visus eotiekoHna 

DR. L DRAN6ELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Phens Drovtr 5082 CHICAOO 
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1 JOSEPH C. WOLON 
LIETUTIS ADVOKATAS 

Kamb. I i i National Lifa Bldf. 
28 8o. LaSalle St.. 

Vakarais 1686 Milwaukee Ava. 
Central 6286 

Rasldence Humbnld 87 
CHiaaoo, n <K . 

iiinrmfliiitNiniiftifmintHimtiiiiiiiir 
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Telefonas: McKINLEY S?« 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8)457 SO. WE8TER1T BLVI>. 

Kampas W. ss - tos gatvės. 
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W. J. STANKŪNAS 

Darome puikiausius paveiksiu* jaunavedžių, 
feeimynų ir pavienių aamenų; taipgi lermenų 
ir iškilmingų viešų pokyti* ir spvaikščioji- I 

i p ^ p r • . m ų . . , 
'Fotografuojame DIENĄ IR NAKT{ - laikas nedaro 

ririttumo. ~ Darbas visuomet atsakanti*, nes muaų studija ap-
rupiula naujausio išradimo aparatais, BU kuriu pagelba tą tik
tai ir galima padaryti* 

Darome is malu DIDELIUS PAVEIKSLUS - paprastu8 
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formos. 

Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA-
VEIKSLtj pridedame VIBNĄ DIDELĮ DYKAI. 

Musn studijoj galima gauti paveikslus viaų mūsų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr.' Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yčo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų. 

3315 S . Halsted ir 33rd PI. Ckįcago, 111. 

nuo 
Lhrn 

Vienatinis Registruotas Rusas Aptiekorius ant Rridgeporto. 

VYRAMS' IR SUAUGUSIEMS , 
Akiniai aukso rėmuose 
$8.00 ir .augrSčiau. Sidabro 
rėmuose nuo $1.10 ir aug-
šCiai\. Pritaikome akiniu? 
Už dyka. Atminkit: Galvos 

^^— ^ — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — sopėjimas, nerviškumas, akių 
skaudėjimas, užvilkimas ir tt. yra vaisiais jvairių ligų, kuris grali būti 
prašalintos gerų akinių pritaikymu, ištyrimas uždyk%, jei peršti ar 
skauda "akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai, jei 
akjs silpsta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbos aptiekoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyką.. Atmin^: kad mes kožnam gva-
rantuojam akinius ir kiekvienam gerai prirenkam. 

JS. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas. 
Jei jųs sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit 

pas mane. Aš buvau aptiekorius Rusijoj Virš 10 metų. Amerikoj 15 
metų. AŠ duodu patarimus DTKAI. Galiu padaryti bile kokius ru
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GfcRUS daktarus. A8 esu drau
gas žmonių. 

S. M. MESIROFF, 3149 S. Morgu St., Chicago. III. 

• v 

MOTERŲ DŽIAUGSMAS - i 
i 

Nereikės daugiau sunkiai dirbti ant skalbinių. I dvi adynas J 
laiko gali pabaigti dienos darbą — be jokio vargo ir su mažų dar
bų. Nors ir bus baisiausia sutepti, paliks taifkbatti kaip sniegas. Pa
tartina del didelių šeimynų, silpnų moterų. » 

Kaina šio visam pasaulyj žinoma naujo skalbimo pouderio, 
kurio užtenka per mėnesius, tiktai $1.00. 

Informacijos, Gvarancijos Certifikatas ir kuponai kiekvienam 
pakelij: Už 10 kuponų gausi puikų moteTišką Laikrodėli. Jeigu pri
siusi užsakymą į "10 dienų $1.00 už Salbtmo Powderj ir 25c. už 
persiuntimą, mes tamsta i prisiusime puilcia Paveikslų mašina su 
paveikslais, tuojams su pirmų užsakymų. 

Naujai Išrastas Powderis yra parduodamas tiktai pas mus. 
Adresas: ! 

M. SZENCZY & CO. 
524 East 5th St., New York, N. Y. 

\ 

Tel. Prt>spect 4866—7905. 

DR. J. M. BLUM 
Lietuvis-Rusas Gydytojas—Chirurgas. 

Specijalistas akušerijos, moterų ir 
valkų, chroniškų, nerviškų ligų. 

5058 SO. ASHLAND AVE., 
Kamp, 51 gaf. Chicago. 
VALANDOS: 10-12 ryto 1-3 popietų 
ir fl-8 vak. Nedėliotus, 10-12 ryto. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJA8 I R 

CHIRURGAS, 

8359 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

* Gydo visokias Ilgas moterų 
Ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 8 iki 9. Nedėtiomis: 
nuo 9 iki 1 po pietų; nuo 6 
r. iki 8 r. 

P-le E. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood S t . 
Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutarti. 

Telefonas: TARDS 2721 

0R. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTSattC 
IR VATK V I J I O A S . 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, HiL. 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška musikoe mokykla Suvieaytose Val

stijos*, kurioje mokinama »fcambintl pianu, mandolina, f itara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti tr groti ant pučiamųjų instrmnea- » 
tų, teorija, harmonija Ir musikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite valkeliams duoti proga. UŽ mala užmokėsni, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — "Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiikal arba rašykite: 

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

Ant t'ičiu Lubų 

j m ĮUflŽIAUSIA Į lETUVlSKA K RA'JTO VE ĘMGAGOJE 

PEARL OL'BEN KONCERTfNA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žergiausiq kailiu, kur kitur taip negausi, 

įnėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom yisokius laikrodžius, žiedus, šiiubi-
nius ir deimantinius; ^ramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertini] geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byueių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mužtkuliškus instrumentus atsakanlMy. Kurie prisius trijų 
eentų krasaženklj gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlaxvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, WL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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Tiek nutarta padaryti pelno Visų Šventų Parapijai, Rose-
land, III per šių metų Kermošių arba Jomarką, kuris atsibus 

Brolių Strumilų svetainėj, 
107-ta Gatve Ir Indiana Avenue 

• 

BALANDŽIO- APR1L 
13.14,18,20,21,25,27 i r 28 
Nedeliomis biznis'prasides 5 vai, po piet. Ketveriais ir Sutartomis 7 vai. vakare. 

Tame didžiausiame jomarke ir gražiausiame pasiliiiksmiuims dalyvaus apie 16 ka
talikiškų draugijų Visų Šventų Parapijos ir apie 3,000 parapijonų. 

Per visus vakarus grajins Roselando-Kensingtono Lietuvių Benas (apie 20 muzi
kantų) ir Visų Šventų Parapijos Benas (apie 15 muzikantų). 

Įžanga dovanai tiems, kurie turės šeri jų tikietą. širdingai kviečia visus 
KLEBONAS, TRUSTISAI, KOMITETAS ir DRAUGIJOS ATSTOVAI. 

• M 

* Lietuvių Laisves Bonds'ų 
Skyrius. 

-

Trečios Laidos Laisvės Bondsų Kampanijos vedimui Fe 
deralė Valdžia įsteigė Lietuvių Skyrių septintame Federa-
liame Distrikte. T0 skyriE :3 CENTRAS yra UNIVERSAL 
STATE BANK, 3252 So. lialsted st., Chicago, BĮ. To banko 
prezidentas — p. J. J. Elias ir kasininkas — p. John J. Bag 
džiunas, yra Lietuvių Skyriaus vedėjai. 

Laisvės Paskolos Komitetai. 
Federalės Valdžios įgalioti — pp. Jos. J. Klias ir John 

J . Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Ckieagos 
lietuvių parapijose ir kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio
jo komitetus, kuriems pavedė teise rinkti Laisvės Paskolos 
Bondsų subskripcijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie 
turite atliekamą dolerį, pirkite Laisvės Paskolos Ęondsus nuo 
lietuvių komitetų per Lietuvių Skyrių. Tuomi pakelsite savo 
tautos vardą, ir prigelbėsiu* savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes 
Suvienytų Valstijų laimėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimas. 

Bridgeporto kolonija. 

Bridgeporto kolonijoje darbuojasi sekantieji vietinio 
komiteto nariai: Rengėjai susirinkimiT^- p. M. J . Kiras, p. 
J,. Martinkus, p. B. Butkus, p. D. Balutis, ir kiti. Taipgi ir 
moterįs labai gyvai darbuojasi rinkdamos subskripcijas — p. 
M. Damijonaitienė, p. V. Bruchas, p. M. Kiras, p. Šatkaus
kienė; p. E. Kūlis, p. Z. K. Mickeviė, ir p. A. Nausiedienė. 
Visi tie komitetai netik renka subskripcijas susirinkimuose, 
bet ir vaikščiodami pas biznierius ir po namus. 

Taigi, prašome visus, lietuvius prielankiai tuos komi
tetus sutikti, kur tik jie atsilankys, ir sulig savo išgalės duo
ti jiems Laisvės Paskolos Bondsų subskripcija. 

Su pagarba, 
Jos. J. Elias, 

Liet. Skyriaus pirmininkas. 

Čia paduodame saraša tų, kurie jau pirko Trečios Lai
dos Laisvės Paskolos Bondsus, Bridgeporto kolonijos: 

Simano Daukanto 
Society -. $1,000.00 

Justin Kūlis 300.00 
Stanley Dowgelowiez 200.00 
Onnfras Bersenas . . . . 200.00 
Michael J . Kiras • • • 200.01) 
Leon Zarek 100.00 
Joseph Zumekas . . . . 100.00 
John Palekas 100.00 
Rev. J . B. Klioris . . . . 100.00 
John Zabietis 100.00 
Joseph Mockus 100.00 

Į John J. (Jantas 50.00 
Ignacas Saunorius . . . . 50.00 
Ona Bzeskaitė 50.00 
Domicėlė Adomaitė . . 50.00 
Anton Venckus 50.00 
Ona Balsaitė 50.00 
Jonas Vaičis •. 50.00 
John Shoutas 50.00 
Joseph Daraska, 50.00 

N* 

Anton Daniunas 
Adam Wertelka 
(leorge Pūkelis . 
Joseph Račiūnas 
Dominik Rumsza 
Stanislava Rymsza . . 
Juozapas Zemontas . . 
Karalius Tvarkūnas . . 
Mikolas Kriaučiūnas . . 
Joseph Shagnes 
Robert Gothe 
Anthony Pūkelis 

. . . . . . . . 

. . . . 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Silyester Liuhin 50.00 
George Galevicz . ^ . . . 50.00 
John Barkis 50.00 
John Lakas 50.00 
Michael Sergejus 50.00 
Mary Jakubezikas 50.00 
Staponas Pulauskis . . 50.00 
Baltromei Urbaitis . . . . 50.00 
John Mazeliauskis . . \. 50.00 
John Antanaitis 50.00 
Antonas Mielumas . . . . 50.00 
Kazimieras Achae 50.00 
Bronislovas Paoeta . . 50.00 
John Dimsha 50.00 
John W. Dimsha 50.00 
Anton Streikis 50.00 
John Markūnas 5O„0U 
Wiliam Belisnis 50.00 
Frank Uksas 50.00 
Kazimir Žiūraitis . . . , 50.00 
Mary Samauskaitė 50.00 
John Braslauskis . . . . 50.00 
Martin Sikeras 50.00 
Jurgis Kairis 50.00 
John P. Rashinskis 50.00 
Chas F. l&nert 50.00 
Jonas Trainovicaius . . 50.00 
Veronika Brazauckaitė 50.00 
Walteris Lenceskis . . 50.00 
Charles Priostas 50.00 
Sopliie Yamontaitė . . . . 50.00 
Dominik- Gatemius . . . g 50.00 
Josfcfmina* Visocki . >.. 50.00 
Anton Visocki 50.00 
Charles Stonis 50.00 
Mike Sabutis 50.00 
Anton Tubutis 50.00 
Anthony Stankus 50.00 
John Norvillo 50.00 
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Vincentas Butkus . 
Benedikt M. Butkus 
Juozapas Eringis 
Antanas Radvilas . 
Vladislovas Ilevicius 
Mikolas* Lachaviczė 
Izidorius Pupauskis 
John Byanskas . . . 
Juozapas Adomaitis 
Simons Mišeikis . 
Teofie Stradomski 
Frank Juskevicze 
Peter Kerenoko . 
Frank Podgorski 
John Gralak . . . 

. . . . 

50.00 
50.00 
50.00 
50JOO 
50.00 
50.00 
50,00 

Cia yra Jūsų Proga! 
Gauti geresni darbo, ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišeftių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi prescrlų 
ir siuvėja elektros inaši-
nomis. Darbai laukia. At 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvimo 
— 15.00. 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

gal Jųaų mierą — bi-
le stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos. 

MASTEJK DESIGNING SOHOOL 
J. F . Kasnicka, Pcrdctinis 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. Prieš City Hali. 

IŠPARDAVIMAS 
Rakandų, Virtuvės Pečių, taipgi gasinių, Kar-

petų, Lovų, Matrasų, Vežimėlių vaikams, Ice bak
ai, Kliįonkų, Siuvamų mašinų, Dažų, Stiklų lan
gams, Vandens dūdų ir taipogi garinių, Įrankių-
staloriams ir kitiems yra namui reikalinga. 

Pas Brolius Basinskius 
45214541 So. Ashland Av#., Chicago, IH, 
1514-1516 So. Broadway StM Gary, Ind. 
Kadangi mūsų dų broliai likosi paimti karuo 

menėn, tai mes turime parduoti nors po mūsų mo
kėta kainą, nes reikalaujame pinigų. Ateikite, nes 
čia yra gera proga sutaupyti dolerį kitą. Mes visa
da su jusu pasiūlyta kaina susitaikinsime. 

BROLIAI BAŠINSKAI 
4521-4541 S, Ashland Ava,, Chicago, III. 
1514-1516 So, 8roadway St„ Gary, Ind, 
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Tel. Cicero 252. 

DR. S , NAIKELIS 
LIETUVIST GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
4847 W. 14Ch St., Cicero, m . 

VALANDOS: nuo 9 iki 12 >S 
ryto, nuo 2 iki 5 po pietų, 
nuo 7 Iki 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—12. 

J > . G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
814t S. Morgan St., kertė 32 t. 

Chicago, 111. 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo* 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telcphone Yards 687. 
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r _ PRANEŠIMAS 
OO.OOI^^. N ORTH SIDEČIEMS. 
5 0 . 0 0 Kurie norite dienrašti "Drau-

w , gų" ant nedėlios ar užsirašyti aut 
metų, malonėkite pranešti laiškų 
ar ypatiškai f namus. Taipgi dar 
daug yra neužsimokėjusiu;, malonė
kite užsimokėti, pas mane, nes 
gal ima kiekviena diena, ar vakare. 
Be to galite nusipirkti "Draugo" 
Bendrovės šėrus pas mane. 
pirkti. 

A. NAUSĖDA, 
1658 Wabansia A ve., ant 8-čių lubų. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Dr. A. R. Blamsnthal 0. D. 
Akių Specialistas 

Patarimai Dykai 

Offiso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 

4848 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
N Telefonas Yards 4317. 

PUS BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

ką grajisi į 4-rlas lek
cijas per t pusbalsio 
systemo. kad ir nežinai 
nei vienos notos. Pus
balsio systemą. yra aiš 
ki ir lengva kad net 
yra dyvai. kajp muai-
kos kompozitoriai ne
sinaudojo jąja ank
ščiau. 

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

servatorija. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

PARMOS! FARMOS! 
PIRKITE FARMAS MICHIGANO VALSTIJOJ, apielinkėje mie

sto Scottville, ir portavo miesto Ludington, Mason County, Mich., 
kur yra jau pirkę 400 lietuvių farmas. Tai yra didžiausia lietuvių 
farmierių kolonija visoje Amerikoje ir randasi gražiausioje vtetoj, 
parankiausioj del lietuvių apsigyvenimo ant ūkių; per ką šimtai lie
tuvių čia pareina gyventi J mūsų uždėta puikia koloniją, kurios lau
kai yra labai derlingi visokiems javams. Oras geriausias Tai lie
tuviai kitur Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui 
ant ūkių, tik čionais. Lietuviai ūkininkai turi tris draugystės; dvi 
jų yra socialistų vadovaujamos, o viena švento Antano—katalikiš
ka; ir čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviškas parapijas, ir 
lietuvi kunigą ir anjglų kunigą mokanti lietuvių kalbą. Turi savo 
lietuviškas kapines. Matai, broli lietuvi, kad čia tikra Lietuva. 
Tai kam jum daužyties po kitus kraštus Amerikos, kitur jieškoti 
farmų pirkti ir paskui viena, arba keli apsipirkę tarp anglų ar vo
kiečiu, vaitoti, kad ilgu gyventi ant tokių ūkių tarpe svetimų žmo
nių; jie vis jūsų neužkęs. Nepirkite niekur kitur, tik pirkite mūsų 
kolonijoje, kur skaitosi lietuvių skaitlius ne du, tris? bet jau šim
tai, ir kad prisidėsite prie mūsų kolonijos, bus mūsų kolonijoj grei
tai ir tūkstančiai lietuvių ūkininkų. Čia laukai apgyventi, ne mišku 
apaugę, bet yra puikios derlingos dirvos, puikus žvyruoti keliai. Lai
vai priplaukia prie Ludington. Scotville-*—didelis farmerių turgų 
centras, kur viską nuo farmerių superka. Yra sviesto ir sūrių da
rymo fabrikai ir produktų kenavimo fabrikas, ir pieno kenaviiųo 
taipgi budavoja. Pas mus sėja kviečius, rugius, bulves, žirnius, mie
žius, avižas, kornus ir visokias daržoves. Daugybė ūkininkų gyvu
lius augina ir daugybė jų užsiima pienininkyste. Laukai labai yra 
žolingi ir žemė derlinga, su moliu, su žvyrių maišyta ir tarpais tik
ras juodžemis. Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas. 

—— Atvažiuokite tuoj, pavasaris jau ateina, laikas ukes pradėti ap
dirbti* Mes dar turime pardavimui apie 200 farmų, visokio didu
mo mažų, didelių, puikių laukų, suvirs išdirbtų, su budinkaia, so
dais, gyvuliais, apsėtu su rugiais, kviečiais; laukt) t»rUue ir tik po 
biskj pradirbtų ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kuiootuis, iš 
ko galite pasirinkti nusipirkti ant išmokėjimo gerą farmiį, turėda
mas tik nors kokius $300, mes duodame lengviausiu!:, išmokėjimais, 
negu kiti agentai. Duodame gyvulius, padarus aut i š i r k i j i u i o ir 
sėklą, nes žemė gera, taigi nebijom duoti ant UbnokAJinto, žinomo, 
kad kožnas išsimoka ir jųs išsimokėsite, ir liksite puikių ūkininkų, 
ir savininkų geros farmos. 

Atvažiuokit tuoj, nieko nelaukę; jei šįmet nepirksite trotysit: 
kitą metą fabrikai sustos, darbų mieste nebus; svietas bėgs J far
mas; tuomet farmos bus brangios. Pirk šį pavasarį. Aš jums gero 
veliju. Kuomet važiuosi pas mus, J Scottville, Mich., pirkis tikietą 
per GRAND RAPIDS, Mich., nes visi pas mus važiuojanti treinu, tu
ri per Grand Rapids pervažiuoti, ir j Scottville atvažiavęs, išlipęs 
iš traukinio, užeikite į pirmą restauraciją, po vardu Scottville Ites-
torant. Tas restorantas yra lietuviškas ir jums duos nurodymą, 
kur mūsų ofisas randasi. Mūsų tikras adresas toks: 

A. KIEDIS & CO. 
Peoples State Bank Bldg., Scottville, Michigan. 

~—s 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tes nuo 930 iki $60, dabar par
siduoda po $15 ir 126. 

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

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertes nuo 229 iki 
$25. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperal. 

ATDARA KASDLElfA. 
Kedėliomis ir vakarai*. 

S. GORDON, 
1415 S. Balsted Bt., Ohicago, TU. 

ggt»gž^ '̂Sa>2Ka8iaav^^^;^ž:'až:rg;rai 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedye-
tės, stcnografijo.s, typevrrlUjtfc, f* * ^ 
lybos teisių, Suv. Vaist. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 6 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
8108 So. Halstcd St., Chicago, UI 

8 - • T ~ . 
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Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telcphone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAg 

Specialistasv Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku ligi] 

Ofisas: 3354 S. Halstcd St., Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų; 7—8 vak. Nedeliomis 10—12 d. 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis «rra-

kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dali grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

l 

i 
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Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LLLTUV1S DKNTTSTAS 

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

4718 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

« » 

MILŽINIŠKAS KONCERTAS IR BALIUS! 
• 

KANTATA BROLIAI ff 
SURENGTAS OPEROS FORMOJE 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO 

Nedėlioję, Balandžio-April 21, 1918 

i 
SCHOENHOFEN SVETAINĖJE 

• 

Kamp Milvvaukee ir Ashland Ave. f North Sidejey 

Pradžia 7:30 valandą vakare * 
•v -:•: 

Kantata "BROLIAI" jau du sykiu buvo perstatyta su didžiausiu pasisekimu. 
Per žmonių prašyme choras pasirįžo ir tretį kartą perstatyti, bet šį kartą bus dar gražiau negu ka
da buvo. Nemažai žavės ir solistas su vyrų choru pritariant styginei orkestrai. Apart Kantatos 
"BROLIAI" bus daugiau naujų gražių dainų. Užsibaigus programui bus linksmas balius *u skra^ 
jojančia krasa. Kviečia visus atsilankyti CHORAS., 

•N 

N 



D R A U G A S šeštadienis, balandžio 13 d. 
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EXTRA - T E A T R A S - EXTRA 
mmmmtm wmmmmmmimmmmmm ; 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Dramos Skyrius ' 
Stato scenoje antrą kartą publikai reikalaujant 

IIH11T17I1 Fll UTVIL 
Žemaitijos Mergelė 

5kių veiksmų 7nių atidengimų istorijos tragediją 
^ 33 

Nedėlioję, Balandžio-Apri! 14, 1918 
S C H O O L H A L L SVET-, 48tt ir Honore gatves 

Pradžia 4 valandą po pietų 
Kurie mate "Butvile" scenoje pirmu kartu tiems nereik nieko sakyti jie ateis. Mes norime 

atkreipti atyda tų, kurie neturėjo progos pama tyti to milžiniško ir gražus teatro. Atsilankę 
galės pamatyti kaip veidrodį savo tautos prakilnia ir garbingą praeitį. Todėl kviečiame visus, 

ypač tuos kurie nematė "Butvilės", nes tai gali būti paskutinė proga. Po teatrm pasilinksmi
nimas. Taipgi bus Beethoveno Konservatorijos muzika. ĮŽANGA 35c. ir antfščiafit. 

PASABGA: — Nepamirškite kad pradžia lygiai 4-tą valandą po pietų. 

3a 
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| CHICAGOJE. i 
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Chicagos Lietuviu Katalikų 
Draugijoms. 

» 

Dar prieš seimą delegatai Chicagos katalikiškųjų drau
gijų iškėlė klausimą, kaip susieiti į geresnę vienybę visoms 
katalikiškoms draugijoms. Paaiškėjo, kad jau yra gero darbo 
pradžia —tai SUSIVIENIJIMAS KATALIKIŠKŲ DRAU
GIJŲ ILLINOJAUS VALSTIJOJ. Tik daugelio nuomonė bu
vo, kad to susivienijimo konstitucijoj reikėtų šis-tas patai
syti. 

Buvo Išrinkta Komisija iš 4 asmenų tos konstitucijos per
žiūrėjimui. 

šiuomi pranešame, kad Komisija jau baigia savo darbą 
ir šiuomi kviečia Chicagos ir Illinojaus .valstijos katalikiškų 
draugijų valdybas (kaip pašelpinių, taip ir idėjinių) pribūti 
į katalikiškų draugijų valdybų suvažiavimą, kuriame bus 
peržiūrėti ir apsvarstyti visi Komisijos įnešimai ir pradėsime 
visi organizuoti tvirtą susivienijimą visos Chicagos ir Uli-
nojaus valstijos Rymo Katalikiškųjų Draugijų. 

Suvažiavimas prasidės lygiai 8 vai. vakare, utarninke, 
16 balandžio mėn.. šių metų, šv. Jurgio par. svetainėje. 

SUVAŽIAVIMO KOMISIJA. 

L. V. kuopos susirinkimas. 
L. Vyčių 8 kuopa turės 

mėnesinį susirinkimą balan
džio 14 9., tuojaus po pamal
dų Visų Šventų parapijos mo
kyklos 6 kambaryj. Visi na
riai ir narės kviečiami ateiti 
susirinkimam Be to jaunimas 
k v i e č i a m a s ate i t i ir į s irašyt i 
musų kuapon. 

A. F. Stankevičia, 
. Bast. 

L. D. Sąjungos 20 kuopa 
turės mėnesinį susirinkime 
balandžio 14 d., 12 vai. diena 
Šv. Mykolo Ark. bažnytinėje 
svetainėje. Visi nariai ir na
rės yra kviečiami susirinki
mam 

Kp. rast. 

DIDELIS VAKARAS IR BALIUS 
R E N G I A 

R02ANCAVOS PANOS MOTERIŲ DRAUGIJA 
— T — — — — — — e Į g Į g a i ^ ' i ' i q ^ " g g g g ą g — — g — — • — — • > 

NEDELIOJ, BALANDŽIO 14 D., 1918 M. 
SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ, 

Prie 32-ro Place ir Auburn Avenue 

VAKARAS PRASIDĖS-5 VALANDĄ VAKARE. 

PRANEŠIMAI. 
Iš CICERO, ILL. 

Emerald ave., Napol. Ka-
shiskas ir Zizinas ('ūkas. 

ih.lst.,1 >(.. M. K. &il«loka< f o r m a c i C a s ir galėsite uisira 

ĮŽANGA 25C YPATAI 
MUZIKA BROLIŲ SARPAIilU. 

Kviečia visus: jaunus ir senus ateiti ant musų 
vakaro. Bus daug įvairių dalykų. Taipgi nesigailė
site atsilankė. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

Didelis Pavasarinis Balius 
parengtas 

LEB. GVARDIJOS DIDŽ. L. K. 

VYTAUTO 
• 

1-na Divizija Rtitelty aat Brldgiporto 

kuris atsibus 

Hed., Balandžio 14, 1918 
LIBERTY SVETAINĖJ. 

KAMPAS 30-tos GAT. ir UNION AVE 

šis balius vienas iš gražinu
siu todelgi kviečiame visus se
nus ir jaunus atsilankyti ant 
šio taip puikaus vakaro. 

Taippat t u r i m e už grarbę pra
nešt i v i suomene i , * kad minėta 
draugija rengia puikų vakarą 

Sub., Balandžio 13,1918 
ŠV. JUR6I0 PARAP. SVETAINĖJ, 

32-ro PI. ir Auburn Ave. 
Muzika po vadovystė K. Globio. 

Kviečia visus RENGĖJAI. 

S. L. R. K. A. 85 kp. susirin
kimas. 

14 balandžio, 2 vai. po pie
tų, Šv. Kryžiaus parapijos j 
svetainėje, Susivienijimo 83 
kuopa turės susirinkimai. Visi» 
nariai privalo ateiti. 

Kp. Valdyba. 

Kas norite užsirašyti Tre
čios Laisvės Paskolos Bond 
sus (Third Liberty Loan) 
kreipkitės ' ' Draugo'' admi -
nistracijon laišku ar asmeniš
kai, o gausite tam tikras in-

ir M. Zujus. 
Auburn ave., Stasė Jovai-

šaitė ii j). Valteraitė. 
Morgan st. Ramanauskienė 

ir M. Vainauskienė. 
P. S. P-lė Pamedentait 

a::t ;>5-t<;> ir tt. rinks tik lai-
ko-

ra jonas 

A. L. R. K. M. Sajungo--: 
kuopa turėjo mėnesinį susi
rinkimą balandžio 7 diena. 
Aptarius mažesniuosius ivi-
kalus, komisija išdavė rapor
tą apie rengiamą vakarą. 
kurs įvyks balandžio H ,!ien., , , : ? K l j , „ , ^ ^ ,. j t :, 
hy. Antano parapijos svotai-' |,.kto,. i t |> ; o s t i k l , ( s 

neje. Is raporto paaiškėjo, 
kad vakaras ir ruošiama va
karienė bus kuopuikiausi. 

Sumanyta ir nutarta su
rengti paskaitas apie sveika
tą vien moterims. Paskaitos 
įvyks balandžio 30 dieną &v. 
Antano parap. svetainėje. 

Reniriaman rvtoi vakaran 
nuoširdžiai kviečiami visi lie
tuviai ir lietuvės. 

Korep. 

syti Laisvės Bondsus pagel
bėti šiai šaliai. 

"Draugo" Administracija, 
1800 W. 46 st., Chicago, IU. 

• 

Didelis Metinis Balius 
P«RENGTAS 

S i m a n o D a u k a n t o T e a t r a l i š k o Jaut i . Kliubo 
Nedėlioj, Balandžio-April 14, 1918 

WEST SIDE AUDITORIUM SVET., 1211 W. Tiylir S!, kam. Rtelni Ar. 
PRADŽIA € 'Vfcfc. VAKARE J£ANGA 50r. YPATAI. 

s * * * Tffcietus gal ima Rauti po 80<\ 
Nuo Kliubo narių ir sekančiose vietose: P. P. Pilkio krautu

vėje, 729 W. 18th St., L. Burbos Barsdaskutykloje, 73? W. 18th St., 
M. J. Damijonaičio Saldainių krautuvėje, 001 W. 83rd St., B. .JT 

Lidikevittaus Spaustuvėje, 1702 VVabansia Ave., ir K. Skadausko 
krautuvėje, 1445 So. 40th Ave., Cicero. 

Kviečia vi'&iis atsilankyti ant 8io baliaus J tą. didelę ir puikią 
svetainę. KOMITETAS. 

Muzika, L. BURBOS. 

PUIKUS TEATRAS ir BALIUS 
parengtas •— 

Gvardijos S v. Kazimiero' Karai. 
PIRMOS DIVIZIJOS 

NEDELIOJ, BALANDŽIO-APRIL 14, 1918 
Efijošiaus Svetainėj, 4600 S. Wood St. 

V a k a r a s pras idės 6 va i . Į ž a n g a 35c Ypatai 
Kviečiame visus kaip jaunus taip ir senus kuoskaitlinglau-

siai atsilankyti, nes bus labai puikus vakaras ir juokinga kome
dija. Atsilankę nesigailėsite. Taipgi prie puikios muzikos galėsite 
ir smagiai pasišokti ir kitokių įvairių bus dalykų. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

TURIU DVI GAM?KIJAH Telefoną* Yard* Sl«4 

LIETUVOS GELBĖTOJAI 
IR LIUOSUOTOJAI. 

Ant Bridgeporto Šv. Jur
gio parapijoj kolektoriais au
kų Lietuvos sušelpimui (per 
T. F.) apsiėmė būti sekančios 
ypatos: 

31 st. PI. — 32n<l st., 32nd 
PI. — Kaz. Varanavieienė. 

Sorcl st. Petronė Česnakai tA 

ir Petr. Preikšaitė. 
33rd PI. Jurgis Tamasouis 

ir Petras Kūlis. 
34th st., ir 34th PI. Anta

nas Rekstys ir J . Mikšys. 
35th st., 35tli PI. 36th st., 

Aleksandra Pame<lentaitė'. 
Lo\ve ave., p-lė Brazaus-

kaitė. 
Union ave., Aleksandra Pa-

medentaitė. 

Spaudos Dr-jos susirinki-
mas. 

balandžio 14 d., vietinis 
>c \ Dr-jos skyrius laikys ne-
pa rasta, susirinkimą 4 vai. 
po i otų, Šv. Kryžiaus para-
pl "os svetainėje. 

Visi Sp. Dr-jos nariai esa
te kviečiami būtinai atsilan
kyti, nes daug svarbių daly-

DELEI BAZARO NORTH jkų yra apsvarstymui. Tatai 
SIDĖJE. i yi*i ateikite ir su savimi at

siveskite nauju narių. 
. Lietuvaitė. 

yra rnion ave. 
Kitus kolektorius pa.irar-

sir.sime vėliau. 
T. F. 32 o sk. ras;. 

- • • i 

Šiuomi prašome labai, kad 
visi, kurie ėmė serijas del a u 
tomobiliaus, sugražinti) p.e -; Visų Dr-jų Valdybų Dieve 
parduotas serija::. 0 taip pat Apv. parapijos susirinkimas, 
ir pinigus u i pardrotaiias — 
vėliausiai 13 d. balandr'o su 
batos vakare į kleboniją, 1644 
Wabansia ave., arba Bazaro 
Komitetui, svetainėje, 1315 — 
1309 N. Ashland ave. 

Nedėlioj, balandžio 14 d,, 
7 vai. vakare, Dievo Apv. 
parap. svetainėje antrame 
angStyjf atsibus visų vietos 
dr-jų valdybų susirinkimas. 

Tikslas susirinkimo yra 

Balandžio 16 d., 1918., Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainė 
je (So. Dood gat.) 8 vai. va-
krre bus S. L. R. K. A. Chi
cagos lapkr. susirinkimas 
Visi delegatai yra nuošir
džiai kviečiami atsilankyti 
minėtan susirinkiman, nes yra 
dar labai svarbių dalyku ap
tarti apie Apdraudos Savaitę. 

Valdyba. 

Bazaro Komitetas, j aptarti dalyvavimų Visų 
Tautų apvaikšėiojime, apie 
kurį jau dauguma vietos dr-
ju yra svarstę bal. 11 d. 

Tatai visos draugijos, ir 
kliubai, i r kuopos teisitės at
siusti savo valdvbas minėtan 
susirinkiman. „ 

Kviečia visus 
Laisvės Paskolos — 

Komitetas. 

13 kp. L. Vyčiams. 
Rytoj, 14 balandžio, 3:4,") 

vai. po pietų, visi vyčiai 13 
Kapitonas West, buvęs ge-l kuopos susirinkite prie bažny 

ležinkelių pastos viršininkas, tinės svetainės, iš tenai visi 
ir generalis postmeisteris Bur- j trauksime "in corpore" į 
lesdn stovi Už tai, kad thiea- j<<Rutvilės , , perstatymą, 
goję pravesti pastos cenzūrą, i " Kp. koresponden. 

Kanklių dr-jos nariams. 
Gerbiamieji nariai: — 

Šiuomi primenu jums, jo-
gei ned. balandžio 14 d., bus 
laikomas musų mėnesinis su
sirinkimas, bus svarbus, todėl 
yra geistina, kad visi nariai 
atvyktų, nęs daug svarbių da-
Ivykų ^bus svarstoma. 

Nut. rast. 

SUSIRINKIMAS. 
• • j - J i u - . 

Liet. Darb. Sąjungos 75 
kuopa, turės ??ąvo mėnesini 
susirinkimą, nedėlioj, balan
džio 14, 191 cS, tuojau po pa
maldų, bažnytinėje svetainė
je. Visi nariai privalo atsilan
kyti susirinkiman. 

Valdyba. 

REIKALINGA. 
Reikalinga Lietuvė mergina prie 

mastinių krautuvėje pardavimų. Bu
tų gerai, kad butų patyrusi tame 
darbe. Atsišaukite: 

IZ. NAUSIEDAS. 
, 4605 So. Ashland Ave. 

• 

• » 

PRANEŠIMAS 
CICERO DR-JOMS. 

Reikalingas vyras prie batlavo-
jlmo ant mašinos sodos, mokantis 
arba norintis mokintis atsišaukti. 

841 W. SSrd St. 
Yards 2612. , / 

REIKALINGAS. 
Geras vargonininkas kuris su

pranta gerai chorą vesti. Gera vieta 
«reram žmogui, apie išlygas kreipki
tės laiškais sekančiu adresu: 

"DRAUGO" AJDM. 
• 1800 W. 46th SL, Chicago, IU. 

Z. K. URBANOWICZ 
Fotografijų Įstaiga 

9 Reikalingi: Vyrai su šeimynomis, 
kurie norėti; apsigyventi mažesniam 

V l S U d r a u g i j ų V a l d v b o S y m į miestelyj, kuriems atsibodo gyventi 
. . v . ' . . i i - didelk'.m mieste. Darbas užtikrintas 
k v i e č i a m o s a t v y k t i l l a b a i p e r vhuis metus ir oras sveikas. At-
svarbų susirinkimą, pasitari-; s l ^" k i t c telefonų: ruiiman so8. 
mui reikale Liberty Bondsų, 
nedėlioję, balandžio 14, 1918, 
7 vai. vakare Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. 

Komitetas. 
l 

' • i » ' i -

Reikalingas zeceris prie 
jobsų. Atsišaukite: 

Draugas Publishing Co., 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda, arklis, vežimas ir bu-

go su keričie. Visi daiktai yra geri 
ir pigus. Atsišaukite sekančiu ant-
dašu: 

1418 — 49 A v e , Cicero, IU. 
! Į—. 

Parsiduoda nebrangiai saldainių, 
tabakos, ir mažų dalykų krautuvo, 
vieta paranki, renda pigi, kas pir
mesnis tas pasinaudos. Atsišaukite: 

J.' Ž. 
1916 Canalport A v e , Chicago, IU. 
• 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyrų, Moterių ir Valkų 
ligas velug vėriausios santifiko 

metodos. 

2401 So. Broathvny St., 

ST. LOUIS, MO. 

Oflteo telefonas, Bell Sidney 170 

Paieškau savo pusseres Viktori
jos Kigiutės paeinančios iš Suvalkų 
gub. Pilviškių parap. Parausių kai
mo. 

Taip pat paieškau švogerių Pra
no ir Onos Bendaraičių, jie pirmiau 
gyveno Detroit, Mich., ir Juozo 
Starkevičiaus, tos pačios gubernijos. 
Šunskų parap. Pančekų kaimo. Tū
rių svarbų reikalą meldžiu atsi šau
kti sekančių adresu: 

ANTANAS PAŽĖRA. 
19S6 W. 15th A v e , Gary, Ind. 

Paieškau Oharles (Kazimieras) 
Steponkus, jis pirmiau gyveno Chi-
cagoje (West Side). Meldžiu atsi
šaukti sekančių adresų: 

MARIJONA YUŠKIENĖ, 
129 Melrose st., Montcllo. Ma.ss. 

NAUDOKITĖS PROGA. 
Iš priežasties partnerių persisky

rimo esu priverstas išparduoti sa
vo grosernės tavorą ir visus Jran-
kius, kaip tai vogas, baru3, kalades, 
"ice box", lentynas ir tt., už nepa
prastai žemą. kainą. Taipgi parduo
siu naminius rakandus: mašiną, pe
čių, šėpas del indų, ir t t 

Viršminėtus daiktus parduosiu 
tiktai atskirai. Lietuviai ir lietuvai
tės, tai yra progą kurią negalima 
praleisti, nes čia pirksite tavorą pi
giau negu už^ "vvholesale" kainas. 
Viskas turi būti išparduota per 2 
dienas. 
1800 W. Nerth Ave., Chicago, IU. 

Fotografijos Orupų, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų S p e c i j a l i š k u m a s . 

Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose. 

4852 South Ashland Avenue, —::—;:— Chicago, HL i 
:•: 

Telefonas: DROVER 3774 

SAVO TAUTIEČIAMS 
Esu senas patyręs vežikas, išsitaisiau patogią mašina 
(truck), su kuria pervežu daiktus iš vienps vietos į kit%. 
Pristatau anglis ir medžius del kuro. Patarnauju greitai 
ir sąžiniškai. Taipgi ir galiu perkraustyti ir į kitus mies 
tekus už Chicagos. Reikale atsiliepkite tuojau:" 

ALEKSAS ALESAUSKY. 4544 S. Paulini St., Chicago, Iii. 

Gyvenimo telefonas Central 7364 R 

EXTRA PIGIAI! 
Parsiduoda fotografiškoji galeri

ją, ant žemutinio ploro, trjs apara
tai. Oro šiaurines, dvi šviesos, biz
nis nuo seniai išdirbtas, ant viešos 
gatvės, kaimynišku fotografų nėra, 
miesto gyventojų 25,000, ir V. S. 
N. T. S. su 20,0000 kareivių. Turi 

Kinlock Victor 1026 / huti parduota kaip grečiau 
h. JUCIUS, 

760 Marion St., IVatikcgan, UI. 

Home Ulend vežlmg 
pardavėjai ir dang krau 
tuvių parduoda la pa^ia 
kavą po 80c 

COFFEE 
19c 

G E R I A C S I S 
S V I E S T A S 

43c 
K.esučiu Sviestas 
Labai geras po 

29c 
WHST sn>k 

OOCOA 
Geriausia Bankas 
sulyginą su 4 1 
bent kokia, | l^(J 

y- ,... ±L 
U71 Mllwauke«a. 
S054 Mllwauke«a. 
1054 Milvraukeea. 
16 l t W. Madison 
S«tf W. Madison 

1«44 W Chicago a, 
1814 BĮue I s landą 
2412 W. North a. 
1217 S. Halated st 
1812 8. Halated st 
1818 W. 12tn st. 

8142 W. 22nd st. MORTH BWWi 
SOUTH SIDE |4ff w . Divtsion si 

2411 WtwwortliaJ" ^ - _ * ? ? * * 
842 8. Haistad st l t i 4 unoo ln av. 
4728 8. Aahland a. 1418 N. Clark st 




