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AMERIKONAI ATMUSE 
VOKIEČIU ATAKAS 
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Reikalauja Rumunijos karaliaus 
pasitraukimo nuo sosto 

-

AUSTRAI NEPASITENKINA 
VOKIEČIAIS 

AMERIKONAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMĄ. 

Vokiečiai paliko krūvas 
lavonų. 

Truo translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 2, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Amerikoniška Armija 
Prancūzijoje, kovo 1. — 
Amorik< mišką kariuomene 
a^tfnušč stiprią vokiečių ata
ką šiandie rvte šiauriuose 
nuo Toul. Amerikonai pa
nešė nuostolius. Tarp žuvu
siu yra vienas kapitonas, 
kurs 1917 metais buvo Imi 
ges West Point militarinę 
akademiją. 

Vokiečių užpuolimas vi
siškai nepasiseki'. Ameri 
komi rankose paliko trys 
vokiečiai nelaisviai. 

Visas amrikoniškas fron
tas paliko apklotas vokiečiu 
lavonais. 

Šiandie ryte šlapias snie
gas snigo, kuomet vokiečiai 
atidarė savo ugnį iš visu 
karės pabūklu prieš ameri 
konus. Per pusvalandį j a 
merikonu apkasus kaip ko
kia vėsula krito sunkiųjų 
armotu šoviniai, kulkosvai
džiu ir net garines bombos. 

Tuo paėiu laiku kiti vo
kiečiu šoviniai ėmė kristi į 
amerikonišku batarėjų po-
zieijas. 

Vokiečiai, turbūt many
dami, kad toj vietoj ameri
konai bus nukentėję uuo 
nuodingųjų dujų pirm keliu 
dien\i, dar smarkiau palei
do bombas su nuodingomis 
dujomis. Bet amerikonai 
veikiai užsidėjo ant burnų 
kaukes ir tik keliems dujos 
pakenkė. I r taip vokietini 
pašėlusiai šaudė, kad užpa
kalyj apkasų miškelio me
džiai į skiedras sudraskyta. 

Aplink 6:00 ryte apie 240 
vokiečių po priedanga savo 
artilerijos pasileido ant 
amerikoniškų apkasų. Dau
gelis jų suburbėjo į ameri
konų apkasus. Bet -čia atra
do amerikonus jau pasiruo
šusius. Prasidėjo mušis su 
durtuvais. 

Vienas amerikoniškai 
kapitonas su buriu karei
vių ir kulkasvaidžiais tuo 

metu persibriovė per savo 
dygliuotas tvoras «ir tenai 
lukeriavo vokiečių atsime
timo nuo amerik<miškų a p-

J is turėjo tiesą. Kiek pa
laukus būrys vokiečių me
tėsi atgal bėgti, kuomet 
pamatė, kad amerikonai 
neįveikiami. Amerikonai 
čia juos ir pagavo mirtina 
ugnim. Pakilo mušis, kurio 
metu žuvo nelaimingas ka
pitonas. 

Bet už tjjri vokiečiams at
keršyta. J ie taip ugnio su
imta, kad nedaug jų teišsi-
gelbėjo. \ 

Kuomet ataka atmušta, 
amerikoniškuose apkasuose 
atrasta 10 vokiečių lavonų. 
Du vokiečių ofieieriu buvo 
Įsipainioję vielose ir dauge
lis lavonų pašaliais. 
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Rezoliucija Lietuvos Laisves Reikale 

REIKALAUJA RUMUNI 
JOS KARALIAUS 

ABDIKACIJOS. 

True translation filed with the po.st- I 
inaster at Chicago. UI., on March 2, i 
191S, as required by the act of Oc- j 
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 1.—Anot! 
įrantos depešos iš Amster
damo, Austrijos užsieniu 
reikalu ministeris Černių 
reikalauja, kad dabartinis 
Rumunijos karalius Ferdi
nandas atsisakytu nuo so-
sto ii" šitą pavestų savo bro
liui YVilhelmui. 

Jei su šituo reikalavimu 
nesutiks Rumunijos liau
dis, sakoma depešoje, tuo
met rumunams patiems bus 
leista pasirinkti naujas ša
lies valdovas vietoje karą 
liaus Ferdinando. 

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ ATAKAS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. 111.. on March 2. 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 1. — Pra
eitą naktį po pašėlusi > 
bombardavimo vokiečia i 
puolėsi atakon Alane fron
te, rytuose nuo Cravignou, 
praneša karės ofisas. 

Prieš vokiečius atremta 
durtuvai. Po smarkaus kru
vino mijšio vokiečiai at
blokšti atgal su dideliais 
nuostoliais. Į 

\ 

Suvienytų Lietuvių R. Katalikiškų 
Chicagos ir jo apylinkių Draugijų dele
gatų, reprezentuojančių per 20,000 narių, 
susirinkime, įvykusiame Šv. Jurgio para
pijos mokyklos svetainėje, 3230 Auburn 
a ve., Chicago, Illinois valstijoj, vasario 26 
d., 1918 m., Lietuvos neprigulmybės rei
kale pravesta sekanti rezoliucija: 

Akiveizdoje keturių pamatinių taikai 
principų, kuriuos Jo Prakilnybė Suv. Val
stijų Prezidentas Woodrow Wilson išreiš
kė savo prakalboje vasario 11 d., 1918 m. 

Kadangi ir lietuviai neša karės sun
kenybes lygiai su kitais Suv. Valstijų pi
liečiais ir prigelbsti vyriausybei reikia
mųjų pinigų gavime karės reikalams; 

Kadangi ir lietuviai savo jaunimo 
žiedus siunčia kariuomenėn ginti Suv. 
Valstijų garbę ir vėliavą ir kovoja už iš
reikštus Prezidento Woodrt>w Wilsono tai
kos principus; 

Kadangi lietuviai parode savo išti
kimybę šiai šaliai ir neša savo galimą pa 
gelbą Suv. Valstijų vyriausybei; 

Kadangi Rusijos bolševikų vyriausy
bė neįstengė Lietuvos apginti nuo \<okie 
čių užplūdimo ir pagaliaus taikos sutar
timi Lietuvą pavedė Vokietijai; 

Tatai mes nutariame, kad mes save 
pavedame Suv. Valstijų globai ir prašo 
me Suv. Valstijų vyriausybės ginti mūsų 
tautos teises taip, kaip vyriausybė jau yra 
padariusi su Rumunija, Armėnija, Lenki 
įa, Suomija ir kt.; 

Mes protestuojame prieš prijungimą 
Lietuvos prie Vokietijos imperijos arba 
pavedimą pastarosios priežiūrai; 

Mes reikalaujame Lietuvai visiškos 
neprigulmybės su demokratine-respubli 
konine vyriausybe, panašia Suv. Valstijų; 

Išreiškiame savo ištikimybę ir užuo
jautą Suv. Valstijų vyriausybei; mes da 
rysime viską, kas mūsų jėgoms bus gali
ma, kad šita karė butų LAIMĖTA ir iš 
eitų kaip Suv. Valstijų, taip Lietuvos nau 
don. 

Mes prašome, kad Jo Prakilnybė Pre 
zidentas Woodrow Wilson užstotų už mū
sų Tėvynę Lietuvą busimame visuotinos 
taikos kongrese ir leistų tame kongrese 
dalyvauti mūsų tautos atstovams. 

KUN. F. KEMĖŠIS, 
Susirinkimo pirm. 

J. TUMASONIS, 
Susirinkimo sekret. 
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Resolutijbn of the United Roman Ca-
tholic Societies representing membership 
of 20,000 passed by the1 ir secredited dele
gates to the convention, hėld at St. Geor
ge's School Hali at 3230 Auburn Avenue, 
in the city bf Chicago, State of Illinois, 
this 26th day of February, 1918, for the 
purpose of taking necessary steps in sup-
port of k%st and rightful demands of Lith-
uanians in their demand for independenec. 

In view bf the four principles ex-
pressed by His Excellency President < 
the United States Woodrow Wilson in hi? 
address of February llth, 1918. 

Whereas Lithuanians bear eąual bur-
dens with the other citizens of the United 
States in this critical moment, supporting 
Government in raising necessary funds 
for millitary purposes. 

Whereas Lithuanians sending flower 
of their youth to the front defending fla 
of the United States in its struggle for 
principles expressed by the President 
Woodrow Wilson. 

Whereas Lithuanians have shown 
their loyalty and support to the govern 
ment of the United States. 

Whereas Russian Bolsheviki Govern
ment failed to defend Lithuania before 
German aggression, and finaily ceded 
Lithuania to Germany in their ignoble 
peace terms. 

Therefore be it resobred that we &ah 
uanians put ourselves under the protec-
tion of the .United States, impjoring and 
demanding rights and proteetion of the 
United States, eąual to support extended 
to Roumania, Armenia, Čoland, Finland, 
etc. -

We protest against the annexation of 
Lithuania by Germany, to be made part 
and parcel of the German Empire, or be 
under proteetorate of Germany but de
mand complete independence with demo-
eratie republican government, similar to, 
that of the United States. 

We heartily express our loyalty and 
support to the United States Government, 
and will do everything in our power to 
make this war our common cause result-
ing in VICTORY for the United States 
and Lithuania. 

We pray that His Excellency Presi 
dent Woodrow Wilson should intercede in 
behalf of Lithuania at the future peace 
congress and grant Lithuanians represen 
tation in said peace congress. 

REV. F. KEMĖŠIS, 
Chairman. 

J. TUMASONIS, 
Secretary. 

KUONE VISAI APTUŠTĖJO 
PETROGRADAS 

VOKIEČIAI SAVO KELIU BMAUJASI TOLIAU 
BOLŠEVIKAI NUSPRENDĖ GINTI SOSTINE 

VOKIEČIAI ATNAUJINO , S. V. KONSULIS APLEI 
BRIOVIMĄSI RUSIJON. 

Bolševikai ardo geležinke 
liūs ir sprogdina tiltus. 

DO PETROGRADĄ. 

i 

i 
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AUSTRAI NEPATEN 
KINTI VOKIEČIAIS. 

Prisibijo jų germanizacijos. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 2, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Geneva, Šveicarija, kovo 
1. — Austrų laikraštis Ta-
geblatt of Gratz pakelė pa
sibaisėtinų trukšma. prieš 
rytinės Adrijatikos germa
nizacija, ypač Polą ir Fiu-

me, kur vokiečiai yra įsi
steigę ; savo nardančioms 
laivėms pastovas.. 

Laikraštis tvirtina, kad 
tenai svarbiąsias militari-
nes vietas yra užėmę vokie
čių ofieieriai ir nardančių 
laivių veikimas tęsiasi nuo 
Gibraltaro ligi Port Said. 

Kadangi nardančioms lai-
vėms per Gibraltaro perta-
kų perplaukti nėra lengvas 
daiktas, sako laikraštis, ta

tai nardančių laivių dalys 
geležinkeliu atgabentai į 
Polą ir Trieste iš Vokieti
jos. 

PASMERKTAS 
PAKARTI. 

Teisėjo Kersten krimina
liam teisme, Chicagoje, va
kar vakare pasmerktas pa
karti plėšikas-galvažudis 
Earl Dear. \ 

True translation filed \vith the post-
niaster af Chicago, UI., on March 2, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 1. — Ex 
•bange Tolegraph kompani
ja gavo d e pešas, kurios iš 
Petrogrado pasiųstos vakar 
»>•()<) vakare, kad vokicv;,ii 
ir vėl atnaujino briovimąsi 
Rusijos gilumon. 

Naikinami geležinkeliai ir 
sandeliai. 

Jsibridvusiejj vokiečiai 
eina jau už Polocko apie 35 
mylias, vidiikelvj t a ip 
Dvinsko ir Vitebsko. Vo
kiečiai negali smarkiai 
briauties, kadangi rusai 
bėgdami paskui save naiki
na geležinkelius ir sankro
vas su pro vizija. 

Vokiečiai eina ant Lugos. 
Vokiečiu kariuomenė. 

kaip pranešama, taippat pa_ 
lengva maršuoja ir ant Lu
gos iš Pakovo, kur jie, kaip 
sakoma, yra sutraukę divi
ziją pėstininkų, kuriai gelb
sti raitarija ir lengva arti
lerija. 

Be to vokiečiai dar hriau-
jasi ant SebezU (?), už 8H 
mvliu šianiTvtuose nuo 
Dvinsko. 

JAPONIJOS AMBASA 
DORIUS DAR PET

ROGRADE. 

Konsuliataa pavestas Nor
vegijos konsuliui 

True translation filed with the post-
master at Chicago. III., on March 2, 
1518, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Stockholmas, kovo 1. — 
Amerikoniškas konsulis, 
Roger T. Tred\vell, apleido 
Petrogradą, k^ir jis tenai 
laikinai atstovavo ambasa
da, kuomet toji buvo aplei-
džiusi sostinę. Apie tai ap
turėta žinios vietos ameri
koniškoj pasiuntinybėj. 
Konsūliato vedimas paves
ta Norvegijos konsuliui. 

ITALIJA NORINTI AT
SIMESTI IŠ KARĖS. 

Grūmoja, jei S. V. neuisto 
siančios jos reikalų. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 2, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 1. — Iš 
Tokyo per Shanghay gau
tos žinios liudija, jog Ja
ponijos ambasadorius Ru
sijoje, vico-grafas Uehida, 
dar užsilikęs Petrograde. 

Manoma, sakoma depe
šoje, kad rusų vyriausybė 
bus padariusi naują pasiū
lymą vokiečiams. 

VISI APLEIDINĖJA 
PETROGRADĄ. 

True translation filed with the poat-
master at Citicago, III., on March 2, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 1. — 
Vietos diplomatiniuose ra
teliuose pasigirdo italų dip
lomatų grūmojimas, kad 
Italija išstosianti iš karės, 
jei Suv. Valstijos nepri-
versiančios Austrijos ati
duoti Italijai tas dvilypės 
monarchijos teritorijas, del 
kurių Italija kariaujanti. 
Sakoma, kad tą grūmojimą 
reprezentuoja tik maža da
lis Italijos sentimento. 

Italijai nesmagu darosi, 
kad Austrija išreiškia norą 
susiaurinti su Suv. Valstijo
mis tokiomis sąlygomis, ku
riose visai neprisimenama 
Italijos reikalavimai. 

BOLŠEVIKAI GRĮŽTA 
PETROGRADAN. 

True translation filed with the' post-
rnaster at Chicago, 111., on March 2, 
1918, as recjuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 1. — Bri
tanijos ir Prancūzijos am
basados apleido Petrogra
dą, anot gautos čia tele^ra 
mos iš rusų oficijalių žinii; 
agentūros Petrograde. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 2, 
1918, as rcąuired by the" act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 1.—Bol
ševikų liaudies komisarų 
taryba nusprendė sugrįžti 
Petrogradan, sakoma šian
die čia gautame rusų ofici-
jaliam pranešime. 

Iš sostinės iškraustomi, 
visi gyventojai, * katrie ne
gali imti jokio dalyvumo 
sostinės apgininic. 

Išvežamas iš miesto auk
sas ir kitokie turį vertę 
daiktai. 

Daug?au karės žinių 
yra 4 pusi. 

Pasirūpinkime, kad Tautiškoje Šventėje visi lietuviai pasirodytu tikrais lietuviais. Aukokime visi j Tautos 
. - - - Fondą dienos uždarbi ir rašykimes į nuolatiniu Lietuvos gelbėtojų skaičių. - - - -
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LIETUVIŲ KATAT OtU DIENRAŠTIS 
Eina kasdiena 1S- kyrus nedcldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama |5.00 
Pusei metų f 3.00 

Perkant atskirais numeriais po t e 
Prenumera ta mokasi iš kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujy Motų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
t registruotą laišką. 
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TAUTOS ŠVENTĖ. 

Rytoj Amerikos lietuvių 
kolonijose bus apvaikščiota 
Lietuvių Tautos Šventė — 
Šv. Kazimiero diena. 

Rimtu laiku ta šventė ap
vaikščiojama. Gavėnia, ne 
laikas šokiams ir linksmy
bėms; bet juk ir mūsų tau
tai nelinksminties dabar 
reikia, o labai rimtai galvo
ti ir. dirbti, kad Lietuvai sa
vo Tėvynei užtikrinus gra
žią ateitį. Lmksminties 
dar neturime ko, priešingai, 
daug daugiau turime prie
žasčių liūdėti del visų tų 
žaizdų ir skausmų, kuriuos 
mūsų Tėvynė amžių bėgy
je ir ypač šiais laikais ken
tė ir tebekenčia. Mūsų tau
tos šventė lai išauklės mu
myse tvirtą pasiryžimą Tė
vynės žaizdas pagydyti, 
nuo jos rankų priespaudos 
pančius nutraukti ir suda
ryti jai laimingą, g r a ž i a 
laisvą ateitį. 

Tame mums padės Lietu
vos užtarytojas Šv. Kazi
mieras. Jo dvasia lai bu-
nie su mumis, lai lydi mus 
tą dieną į bažnyčią ir į sve
tainę ir lai sužadina di
džiausią Tėvynės meilę ir 
troškimą del jos dirbti ir 
pasišvęsti. 

BAŽNYČIOS KUNIGAIKŠČIŲ 
IŠSITARIMAI APIE 

ALKOGOLIZMA. 

Negi rasi kur tokius išgamas. 

Nei viena kita lietuvių įs
taiga neauklėja taip pasek
mingai Lietuvos meilės, 
duosnumo tautos reikalams, 
kaip Tautos Fondas. Ta 
organizacija,' tai lietuvių 
gražios dvasios pirmoji ap
reiškėją, tai jų prakilnių 
šįrdžių vaisius ir vainikas. 
Yisi, kurie Tautos Fondą 
steigė, ir visi, kurie jį au
gino, Tautiškoje šventėje 
galės turėti tikrą džiaugs
mą, kad ta jųjų įstaiga bu
vo ir ypač bus ateityje tik
ruoju balsamu Lietuvos žai
zdoms gydyti, geriausiu į-
rankiu jos laisvei užtikrin
ti. 

Neužmirškime išpildyti 
savo priedermės Tautiškoje 
šventėje: 

1) Visi atiduokime vie
nos dienos uždarbį paskir
dami jį Tautos Fondui, 

2) Visi tą dieną, arba se
kančią savaitę prisidėkime 
(kas dar nepriguli) į skai
čių nuolatinių Lietuvos gel
bėtojų. 
- Kiekvienam mūsų broliui 
ir seserei aiškinkime, kad 
tai nebus malonės darvmas, 
bet bus tai priedermės iš
pildymas. 

Geras žmogaus ūpas tepa 
gyveninio ratus. 

Popiežius Leonas XIII. 
"La i kunigai daro visa, 

ką jie gali, kad prašalinus 
girtybės blėdį iš Kristaus 
vvnvno — nuolatiniu apaš-
talavimu ir raginimu, ir 
kad svietus visiems blaivy
bės pavyzdžiu, kad tokiu 
būdu Bažnyčia ir valstija 
butų apsaugotos, nuo dau
gelio nelaimių, kuriomis 
girtybė joms graso." (Laiš
kas kovo 27, 1887 arkivvs-
k ūpui Irelandui). 

Trečias Baltimorės 
susirinkimas. 

4kMes įsitikrinome, kad 
sus klebonus, kad jie tuos 
savo parapijoms, kurie už
siima svaigalų pardavinėji
mu, paskatintų mesti šitą 
pavojingą biznį ir daryti 
pragyvenimą kitokiais pa
doresniais keliais. ' ' Pasto-
ralis laiškas, 1884. 

Nutariame, kad piknikai, 
ekskursijos ir bazaįrai nebū
tu pavelvti nedėldieniais ir 
su svaiginančiais gėrimais, 
su vynu, arba alumi. Dek
retas 290. 

Arkivyskupas Irelandas. 
kfcMes įsitkirinome, kad 

nėra vilties kokiu nors bū
du pataisyti pirkliavimą 
svaigalais; nieko dabar ne
lieka, kaip visiškai panai
kinti tą pirkliavimą. Tik 
valstija viena gali mus iš
gelbėti. Tenkinties mora
lišku intikrinėjimu, kada 
visa armija besąžiniškų 
svaigalų pardavinėtojų die
ną ir naktį gamina ir už
stoja girtybę—yra daugiau 
nieko, kaip mėginti pagy-
dvti sužeista kareivi ant 
mujsio lauko tuo pačiu lai
ku, kada priešininkas iš už 
saugių savo apkasų nuolat 
šaudo ir mėto granatas, už
klodamas žemę vis naujo
mis aukomis." 

Vyskupas Latty iš Chalons. 
4' Per keletą paskutiniųjų 

metų alkogolizmas sudrebi
no ir išgązdino visą Euro
pą. Skaitau kaipo vysku
pas savo priederme pakelti 
žadinantį balsą. Visokios 
priemonės, ir apsiginamo
sios, ir užpuolamosios, turi 
būti sujungtos į vieną di
džiausią pastangą, kad išro-

Įvus šitą piktą, kurs nuodi
ja ir žudo Pranei ją. Barba
ras alkogolis naikina mūsų 
brangią Pranciją. Lai bū
na prakeikti tie nuodai, ku
rie gamina tiek nelaimių." 
Vyskupiškas laiškas, 1900. 

(Paimta iš "Catholies 
I and Prohibition"). 

žia. Būdami didžiausi i r 
aitriausi Lietuvos laisvės ir 
neprigulmybės priešininkai, 
jie drįsta pasivadinti darbi
ninkų vadovais. Turi jie 
prisimulkinę nemažai mūsų 
brolių darbininkų ir juos 
mėgina nuvesti bolševikų 
vergijon ir ten juos pavesti 
sudraskyti kaip kokiems 
išalkusiems vilkams. 

' Pasakysime, kad visos 
pasaulio tautos turi savo iš
gamų. Bet didesnių išga
mų, kaip lietuviškieji soci-
jalistai, turbūt, nerastum 
visam pasaulyje 

Kodėl taip yra, lengva at
sakyti. Mųsų socijalistų 
vadovai dideli sukčiai ir 
darbininkų išnaudotojai. Gi 
su išnaudojimu jiems seka
si, nes pačių lietuvių kata
likų tarpe yra daugelis ne
susipratusių, tamsuolių. To
kie žmones tai ir yra soci-
jalistams vaaovams puiki 
medžiaga, kurią jie panau
doja savo purviniems dar
bams ir tikslams. 

Yra stipri viltis, kad taip 
ilgiau neturės būti. J au ir 
šiandie daugelis lietuvių 
darbininkų atsimeta nuo 
socijalizmo, kuriame juk 

Į neranda to iš senų-senovės 
žadamojo " ro jaus . " Kiti 
paskui kitus darbininkai 
susipras. Kiti kitus pamo
kins. O tuomet lietuviS-
kam socijalizmui pasidarys 
tik pštik! ir bus pabaigtas 
kriukis. 

Išgamoms nėra vietos 
tarpe gyvujiftautų žmonių. 

Yra nuo scįno įsteigtas ti
kras internacįijonalas, vieni
jąs visų tautų žmones, tai
gi ir darbininkus, vieno vi
sų bendro tffislo atsiekimui. 
Tasai internacijoiialas — 
tai Katalikų Bažnyčia. Jo-

Musų socijalistai vis dar 
posenovei garbina tarptau
tinį socijalizmą. J ie sukau 
ja, kad tarptautinis socija-
lizmas ne tik gyvuojąs, bet 
dar labiau stiprėjąs. J ie 
taip daro, kad ilgiau palai
kyti savo vergijoje dalį su-
miilkintų lietuvių darbinin
kų. 

Socijalistai giriasi, kad 
jie esą protaujantieji žmo
nės. Tuo tarpu pasirodo, 
kad jie, beskaitydami soci-
jalistiškus šlamštus, visai 
atbukino ir aptemdė savo 
protus. 

Šiandie kiekvienam vidu
tiniškam darbininkui, kat
ras tik turi progos ir gali 
paskaityti laikraščius, yra 
tikrai žinoma, kad tarptau
tinis socijalizmas jau senai 
nugarmėjo į jiausas, kad 
daugiau iš ten nesugrįžti. Su 
šios karės pradžia nukirsta 
galva tarptautiniam socija
lizmui. Pirmiausia tarp
tautinio socijalizmo idėjos 
atsižadėjo vokiečių socijali
stai. J ie pirmieji pripaži
no tiesą, kad marškiniai y-
ra artimesni kūnui, kaip ži-
ponas. Kilus karei jie pri
pažino, kad pirmiausia rei
kia but patrijotais, tėvynės 
apgynėjais. I r tik afrtron 
vieton padėti tarptautinį 
socijalizmą. Gerai yra 
žmogui ir svajoti kadir a-
pie pačias tuščiausi lis, nie
kuomet neinvykdomus dai
ktus, jei tėvynė yra geram 
stovyje, jei jai negrumoja 
išlaukinis priešininkas. 

Todėl vokiečių socijalis
tai, atmetę tarptautines 
svajones, su visais kitais 
savo tautos žmonėmis stojo 
ginti tėvynę. 

Vokiečių socijalistus pa
sekė prancūzų socijalistai 
ir kitų kariaujančiųjų šalių t 
tarptautiniai "idealistai ." fJ° ^teigėjas — patsai K r a 

tus. Jojo fcrtimusis tifcs-Taip ir susmuko "inter-
nacijonalas." Nors kaip 
kam liūdnas apsireiškimas, 
bet tai t ikras faktas. An
tai rusų socijalistai radika
lai šiandie savo " d r a u g u s " 
mokytoj us vokiečių so
cijalistus vadina Kai
nais, Judošiais ir ki
tokiais epitetais. Girdi, 
vokiečių vyriausybė niužgi-
na rusus socijalistus, gi vo
kiečiai socijalistai prieš tai 
nei balso nepakelia. Šau
kiasi į vokiečius socijalis
tus pagelbos. Bet tie ne
klauso tų šauksmų. Paga
liau ir rusai socijalistai įsi
tikino, kad tarptautinis so-
cijalizmas buvo ne kas ki
tas, kaip tik paprasta nusi
dėvėjusių doroje žmonių 
svajonė. 

Bet lietuviškieji socijalis
ta i tą "internacijonalą," tą 
sugriuvusį socijalizmo svar
biausią pamatą augščiau 
stato už savo tautos rei
kalus. Kitų tautų socija
listai jau senai suprato mo
mento svarbą, gi mūsiškiai 
žengia savais keliais. Kitų 
tautų socijalistai už savo 
Šalis galvas guldo, gi mū
siškiai kovoja prieš savo 
tautos laisvę.. Kuomet ka
talikiškos visuomenės vei
kėjai su atsidėjimu darbuo
jasi už Lietuvos neprigul-
mybę, lietuviai socijalistai 
už tai juos bjaurio ja, šmei-

LAISVES 
SAVAITĖ. 

Stovime prieš pat Tautos 
Šventę (Šv. .Kazimiero die
ną) ir Laisvės Savaitę (ko
vo 3-10 d.). Kas ligšiol dar 
neprisirengė — tai neprisi-
rengs. O daugelis yra ir 
neprsirengusių. 

Šiuo laiku svarbiausia,-fj 
kad prisirengusieji smar
kiai jntemptų savo pajėgas. 

Daug prigulės nuo Tau
tos Fondo kolektorių ištver
mės ir pasišventimo. Jiems 
daugiausia nemalonumų 
tenka panešti, bet tie nema-
malonumai gydo Lietuvos 
žaizdas, neša jai lais
vę. Senai mūsų broliai Eu
ropoje atsižadėjo malonu
mų. Atsižadėkime ir mes 
nors trumpai valandėlei. 

Laisvės 'Savaitės pasise
kimas priderės ir nuo vi
suomenės duosnumo. I r 
duokim visi, nesigailėkime. 
Duokime nelukuriuodami, 
nes paskiau gal bus pervė-
lu. Duokime, kiek tik ga
lime. Nepamirškime die
nos uždarbio Lietuvai ati
duoti. Apsidėkime mėne
sinėmis duoklėmis. Malo
niai priimkime po namus 
einančius kolektorius, nes 
tie žmonės pasišventę ne 
savo, bet Lietuvos, visų mū
sų Tėvynės, labui. Ar jiems 
duosime, ar ne, tik nerugo-
kime ant jų, nes jų darbas 
didžios pagarbos vertas. 

Yisai Chicagai įr apylin
kėms MKU&U, J 

9) RAŠYKITES į "DRAUGO 
BENDROVĘ. 

l Kapitalas pddidinti nuo $25,000 iki $50,000. 
N U T A R T A : | ^ i v m a i k U i n ^ $25.00 iki $10.00. 

šiandien miisg laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektgsi. 

Vienatinis lietuviu kataliky dienraštis "Draugas" 
pereitą rudeni patapo visuomeniška ir prieinama įstai-

lįj ga. šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
|į| šiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuvių ceptre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

Indėti pinigai nežus, o su laiku, gal neš ir pelną. 
Serus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, l!L). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. t 
i 

Kuponas užsirašymui "Draugo ' ' Bendroves šėru, 

DRAUGAS PI BLISHING OOMPAtfY, 
1800 Wes* 46th Street, 

CHICAGO, ILLINOIS. 
/ 

Prisiunčiu $ Money Orderiu ar Čekiu ir meldžiu 

man pasiųsti "Draugo" Bendrovės šėru. 

/ 
Vardas ir pavardė 

Antrašas 

. . . . » « , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

Miestas <* Valstija i • • . . . . . . 

» i 

i 

KUN. J. TUMO KALBA 
J Pasakyta per lietuvių — šve

dų vakarienę, 26 d. spalių 
1917 nj. Stockholme, 

las — Dievo Karalystė ant 
žemės, materijalinis ir dva
sinis visų gerbūvis, lygybė 
— gi paskutinysis tikslas 
— amžinoji visų laimė ir 
vienybe su pievų kitame 
gyvenime. 

19-ojo amžiaus viduryje 
žydelis Marksas sumanė įs
teigti nauja internacijona
lą, paremtą ant klesų ko
vos, neapykantos. J i s ma
nė padarysiąs geriau kaip 
Kristus-Dievas. Visi, ku
rie to žodžio paklausė — 
šiandien neša bausmę už sa-Ą 
vo puikybę. 

Vakarinąs mokyklos. 

Šitą pirmadienį, kovo 4 d., 
išnaujo bus atidarytos vaka
rinės mokyklos, kurios nevei
kė nuo sausio 11 dienos, kuo
met Chicago je buvo ėmęs 
siausti baisus šaltis. 0 

Pamokos ' vakarinėse mo 
kyklose įvyks pirmadieniais, 
antradieniais ir trečiadieniais 
vakare, nuo 7:30 ligi 9:30. 

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo namai. 

Svaigalų vartojimas su
žeidžia žmogaus kūną ir 
irusią. 

Alus daugiau prigirdė 
įmonių, kaip jūrės. 

Chicaga, kaip bent išto
lo rodos, prie Laisvės Sa
vaitės daug geriau prisiren
gė, nei prie Kalėdų fondo., 
Laisvės Savaitėje iš Chica-
giečių galima tikėties bent 
trečdalio aukų, o tik dvie
jų trečdalių iš visų kitų A-
merikos lietuvių. 

Visos Chicagos apylin
kėms ženkleliai, mėnesinių 
duoklių blankos, kolektorių 
blankos i r ženkleliai pasių
sta vienu adresu: Ponia A. 
Nausėdienė, 917 W. 33 St., 
Chicago, UI. Tad pas po
nią A. Nausėdienę ir reikia 
visiems Cbicagos ir apylin
kių skyriams tais dalykais 
kreipties, nes atskirai nieko 
jiems iš Centro nesiuntinė-
sime. 

Ženklelių pasiųsta 10,000 
Mėnesinių blankų 4,000 
Kolektoriams ženklų 200 
Kolektoriams blankų 200 

Visiems skyriams svarbu. 
Kad greitai apskaitliavus 

Laisvės Savaitės pasekmes, 
surinktus pinigus reikia 
greit Centran; prisiųsti. 
Siunčiant reikia pažymėti: 
1) Kiek iš siunčiamų pini
gų yra mėnesinių duoklių; 
2) Kiek kitokių aukų ir 3) 
kiek už ženklelius. 

Ant čekio ar "money or
derio' * reikia rašvti iždi-
ninko vardą (B. Vaišnoras) 
ir siųsti šiuo adresu: 

* 

K. Pakštas. 
T. F . Sekretorius, 

456 Grand St., 
/ Brooklyn, N. Y. 

Tas nekuoemt neineis į 
dangų, kurs nori ten būti 
vienas. . . 

i x i 'A r 

(Iš D-ro J. Šljopo laiško, ra
šyto "Tėvynei"). 

Kun. Tumas taip prabilo: 
"Man neapsakomai keista 
atsiradus šioje mišrioje drau
gijoje. 

Prieš karę, griežtai galiu 
pasakyti, niekam nei • gelv^ 
nebuvo parėję, kad *iaip vei
kiai ir ankštai prisieis susi
durti pačių vasarių Fabaltijosl 
tautai, Lietuviams, su pačių 
žiemių Pabalti jos tauta, Šve
dais: taip jos rodės tolimos 
kita kitai, taip plati rodės 
tarp jų gulinti jura. 

O vienok Švedai Lietu
viams toli-gražu nesvetimi: jų 
ir seniau nekartą susidurta. 

Senovės Lietuvių dainos 
nemielai mini "Barzdotus 
Vyrus iš už 3 ^ ^ " . Tai buvo 
Skandinavų nenuoramos Vil-

svei atgriebti Nu jau, bene • • 
jų tuomet jau sumanyta, ka- .,.. 
me ateityje stiprėjimas, lobi-

Į 1 * 

mąą tautos laisvės patvara-*••' 
mas, o kame ištižimas, skur- ' ' 
das ir tautos pavergimas... ; >'• 
Ir kasžin kokių rezultatų bū
tumėme bendrai sulaukę, kai " 
nebūtų karėje Švedams koja *•• 
paslydusi. -

Dabar paliko mums tik . 
gražių atsiminimų. 

Ligi tik aš ėmiau nusima- "••* 
nyti, jau žinojau, žiūrėdamas 
į šviečiančius tolybėje Skapiš
kio vienuolyno mūrus, "juk 
ten liktoji ir užmirštoji karės 
sargyba, Švedų garnizonas vi
sas iki vieno išmirė nostalgi
ja — savo tėvynės pasiilgę. 

Laisvi ir laimingi, pralobi-
nę ją ir padabinę, dabar, štai, 
reiškiate moką ne vienu in
stinktu ją mylėti; juk vyres
ni kultūroje, galite būti ki
tiems mokytojai. Ir mes, Lie
tuviai, vėl / bandydami savo 
laisvę atgriebti, vėl jus telkia-
mės į šį darbą, su jumis gei-k i n g a i ' — g r o b o n y s . 

Prieš trejatą Šimtų metu I s d a m i s a v o a t e i t * 3™gte- Ir 
Švedai ėmė Lietuvą lankyti 
jau ne kaipo juros avanturis-
tai del grobio su paplėšais> 
tik organizuota kariškoji pa
jėga, plečianti pražydusią, 
įsigalėjusią valstiją. 

Ir apsiklojo visa Lietuva 
Švedų lavonais. 

Jų rankomis visos, must^ 
prabočių tvirtovės — pilekal-
niai tapo atnaujinti ir gyvo
je kalboje jie " š vedi kalniais'' 
pavirto. Ir stebėtina, kad 
naujoji Švedų strategija pil
nai sutiko su nebeatmenamų
jų amžių Lietuvių strategija, 
nuo L. Krzywickio betariant. 

Ir Lietuviams Švedai da
bar nebebuvo nemalonus. 
Mušą kuningaikštis Radvita 
bevelijo Lietuvą su Švedija 
sujungti, ne su Lenkija. Lie
tuviai teikės Švedus savo lai-

širdis nujiegia, jog dabar 
mums pasiseks, kas nepasise
kė Radvilai. 

Jųs, davę vardų Lietuvos 
kraštui ir giminių jos bajori
jai (Gadunavo — Gaddon — 
Sonfeld ir k.), svetimi mums 
nebusite. Tat valio! broliškoji 
tautų bendrovė!" 

PRANEŠIMAS NORTM SIDE LIE
TUVIAMS. 

PraneSu visiems dienraščio "Drau
go" skaitytojams, kad virš minėta 
laikrašti galite pas mane gauti. Ku
rie nori užsiraSytl, te praneša man 
atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dienini taip savaitini "Draugą". 

Taipgi pranešu tiems, kurie skai
tote, Jeigu kurie negautumėte, tai 
praneškite man greitai, o aš vlska 
pataisysiu. 

A. BTAUBfcDAS, 
le*8 Ws>bftas4a are* Chicago, HL 

Stoctes Ir Bonds Pocfcąml ir Pardno-
108 60. La Salto s t , aidėta 1100 m. 
darni veiklos darbas. Andrcws 4 Oo* 



šeštadienis, kovo 2 d. ' D R A U G A S 1 

WORCESTER, MASS. 

Lietuviškų bolševikų 
prakalbos. 

Vietos socijalistų kuopa 
čionai surengė prakalbas. 
Kalbėjo Miehelsonas ir Žiu-
rinskas, abudu geii "pro-
o^esistai." Pirmiausia kal
bėjo Miehelsonas. Sakė: 
fano kalbos tema bus apie 

busimą visuotiną Amerikos 
lietuviiji seima> 

Miehelsonas moka dailiai 
prabilti į publiką. Tikrai 
"poetiškai.'• Išdalies jis ir 
atrodo kaipir koks "poe-
tas'-žydpalaikis — plaukai 
ilgi, barzdelė reta, trumpa. 
Kaikurie manė, kad jis ne
turi smarkios kakarinės. Iš-
pradžiu, jis pradėjo kalbėti 
lėtai, patylomis, Bet pas
kui ėmė saukti, trepsėti, šo
kinėti lyg durnaropių pri-
maumojęs. 

Pasakė jis susirinku
siems, kokias jis žinias ga
vęs iš Europos. Gi tomis 
žiniomis jis ir turtingas. 
Štai oficijalės žinios retkar
čiais susivėlina, užtrunka, 
ne laiku ateina. Bet soei-
jalistai žinias gauną regu-
leriai, dažnai, tos žinios esą 
ikriausios ir naujausios. Ci-

eilikams beklausant tokiu 
"stebuklų' ' net seilės var
va. Negali jie atsistebėti 
Michelsono * * mandrumu,'' 
4 k išmintimi.'' 

(firai, jau mes (reiškia s<>-
cijalistų šulai) žinome, 
kad Lietuvą lietuviai 
valdo. Lietuvą valdo 
Vilniaus Taryba, kuri susi
deda iš buržujų-klierikalų 
ir tautininkų. Girdi, šian- j e j i į į a u ^ 

Tada Miehelsonas kiek 
atsalo ir pradėjo • kaipir 
rimčiau pasakoti. Girdi, 
ar nėbutų buvę geriau, kad 
Lietuva butų pasilikusi ru
sų respublikoje, žinomoje 
socijalistų tėvynėje. Gir
di, tuomet lietuviai butų sa
vo reikalus tvarkę bendrai 
su rusais socijalistais. Ru
sai socijalistai butų išgelbė
ję lietuvius iš pančių ver
gijos (ką jie gali gelbėti ki
tus, jei patys savęs neišsi-
gelbsti). 

Miehelsono nuomone, tuo
met visi lietuviai butų pa
virtę bolševikais ir dide-
liausiais Michelsonų ir 
kompanijos vergais. 

Bet dabar — sakė Mi
ehelsonas—mums nėra kas 
daugiau daryti, kaip tik ga-
minties prie revoliucijos 
Lietuvoje. Jei Lietuva su
lauks neprigulmybės, tai, 
pasak Miehelsono, lietuviš
kiems socijalistams ten pri
sieis taip pasielgti, kaip yra 
pasielgę rusai socijalistai 
Rusijoje — sukelti anarchi
ją, kraują lietį griauti, de
ginti, viską naikinti. 

Tokius niekus tauzijo 
Miehelsonas. Su atsidėji
mu jo klausė eicilikai. Dau
guma jų, be abejonės, ir ti
ki tiems jo pliauškalams. 

Mūsų bolševikų noro ne
galima suprasti. Netinka 
jiems tikyba, dora. Netin
ka nei jokia valdžia. Šauk 
juos į vienybę. Jie atsi
sako. J rengiamą seimą 
nenori važiuoti. Agituoja 
prieš jį. Užtai, kad ne jų 
srovės tas seimas šaukia
mas ir jie jame negalės ei-

Vyčiai išrinko atstovą vi
suotinau* politiškai! seimą n. 
Išrinkta p-lė Ona Aubrele-
vičiutė. 

.Girdėti, rengias i r dau
giau lietuvių keliauti sei-
man. Žada važiuoti ir ger
biamas kun. Vasiliauskas. 
ST. Kazimiero draugija ža
da pasiųsti atstovą, taip-pat 
i r SLRKA. kuopa. 

Naujas Koresp. 

KEWAtfEE, ILL. 

die mes sužinojom, kad Vil
niaus Taryba pasiuntė Vy
skupą Karevičių pas kaize-

Vasario 24 d., š. m., įvy
ko vietos lietuvių visuoti
nas susirinkimas pobažny-
tinėje svetainėje Šv. Anta
no del siuntimo atstovų į 
visuotiną Amerikos lietuvių 
seimą, New Yorke. 

Po gilaus ir visapusiško 
apsvarstymo, nutarta siųsti 
du atstovu* Rinkta slap
tu balsavimu. Išrinkta se
kantieji: Kaz. J . Skrabulis 
ir Pranciškus—Valentas 
Bielskis. 

Šiame miestelyj randasi 
vidutiniškas skaitlius lietu-' 
vių. Septynios katalikiškos 
draugijos (su kuopomis) 
čia gyvuoja. Yra ir soci
jalistų kuopa su keturiais 
nariais. 

Vietiniai lietuviai apšvie-
tos laipsnyje stovi vidutini
škai. 

Garbė vietos lietuviams, 
kad neatsilieka nuo kitų 
kolonijų apšvietos laipsny
je. Ponaitis. 

BURNHAM, ILL. 

Šis miestelis visai mažas. 
Užtai ir lietuvių ei a nedaug. 
Darbai eina gerai. Yra 
dvi karų dirbtuvrs. Uždar
biai taipgi neblogi. 

Nedėlioję, vasario 24 d., 
š. m., P. R. dukters atsibu
vo krikštynos. Svočių pri
sirinko pusėtinas būrelis. 

•Bet nieko gera nenuveikta, 
kaip kituose miestuose esa
ma. Kitur bent kokioje su
eigoje arba krikštynose yra 
renkamos aukos badaujan
tiems musų broliams Lietu
voje. Burnhamieciai to 
visai neatjaučia. Vietoje 
ką gera nuveikti, nuveikia 
bloga. 

Štai kadir krikštynose, 
susipešta, susižeista. 

Patarčiau burnliamie-
čiams žengti prie apšvietos, 
nes sarmata ir klausytie's 
apie tokius žvėriškus dar
bus. Broliai lietuviai gy
venkim padoriai, broliškai! 

Vieversėlis. 

LAIŠKAS 
VDRAUGO" REDAKCIJAI. 
Gerbiamieji: 

Malonėkite atitaisyti klaida 
"Draugo'' No. 46. Labdarių 
Sąjungos 3 kuopos yra para
šyta, kad ponia Čekanauskie-
nė užsirašė garbės narė. Tas 
buvo parašyta per klaidą. 

Su pagarba, 
Jurgis Ogintas, 

3 kp. sekr., 1521 S. 50 Ave., 
Cicero, 111. 

Mes turime daugiau 
i 

lietuvių pardavėjų, 
negu kitos krautuvės 
Chicagoje. 

HALSTED. 2012 ST'S A"° 
CANALPORT AVE 

Pardavimas Paned. 
Utantinke, Seredoj 

ir Ketverge. 

$ 5 0 , 0 0 0 PIRKINYS 
Iš Didelio Chicago's Mail order Namo 

/ 
šis yra vienas iŠ laimingiausių pirkinių ką buvo kuomet padarytas — vienas iš didžiųjų mail odder 

namų Chicagoje, susidedant iš parinktų dalykų, viskas švarų. — šie lotai buvo permaži dėti kataiiogan. — 
Jie džiaugėsi numetus nuo savo rankų — mes praktiškai padarėme savo kaino, .šis pirkinius, turi 
buveik viską ką krautuvė laiko. 

*T 

<S>y 

m 
* , 

*v 

Geriausias Pirkinis tame 
Mail Order Pirkinije 

VOHE JEKUTES 
Del Moterų ir Mergaičių 

Puikios Jekutės geros rūšies bal
to voilę,. gražiai išsiūtos, vėliausios 
mados, su dideliais gražiais kalne-
riais gražiai 
dirbti su gra
žiais leiciais, 
perliniais guzike 
liais, didžio , 36 

18-

ir 

Šilkas ir Šlebems Materijolas 

Sijonai padir
bti ant mie-
ros materijo 
lo vertės 50c. 
yardas ar dau 
giau, darbas 
gvarantuo-
tas, ^IPG. 
už pa
siuvimą 

Nuo $50,000 Mail Orber Pirkinis 
Languotas ma- Stora Materija i Tub šilkas, labai 

36 colių pločio, gražios spalvos 
geros vilnos, a u - | J a c q u a r d $ 1 0 0 

vertos 7B^* 

ma-
[terijolas Šlebems 
>ir siutams, 34 co 
•liu pločio, nau-
[jos pavasario 
Jsaplvos, 2 2 V £ C * 
yardas 

Satin Dc Lux 36 coliu 
pločio, naujos pavasari
nės mados del šlebiij 
naujausios spal- $ 2 * 0 0 
vos, yardas 

traukta $1 ver
tės už yar- 7 Q C 
da dabar. 

Naujas l a n k o t a s šilkas 
del jokuriu ir marškiniu, 
gražiausiu spal- $ 2 * 5 0 
vų yardas 

AKANDAI Nuo Mali Order 
House Pirkinis 

Parduodami ant Lengvų limokeŠčtų 

Nuilso ir Žiurinskas su 
•javo ukalba.'' Šitas nugy-
rė Bažnyčia ir tikyba, bet 

vi, maldauti Lic-lnvai to-^a^^ I m p e i k į p a n i e -
vės, nepngulmybes. Šian
die — sake Miehelsonas — 
pirmiau, negu jus eia pasie-

kino kunigus ir net patį 
Šventąjį Tėvą. Plūdo vi
sokiais bjauriais vardais, nu, skaieiau viena p r i ^ f k a į p k f ) k s m p r a s t a s b u i . 

stą korespondenciją is Bu- K b e g ^ f c ^ p i e m e . 
ropos, kurioje pasakyta, ^ „ i ^ t ^ 
kad Lietuva yra laisva, gi 
jos rubežiai yra taip nus
tatyti, kokių mes nei sap-
nuote-nesapnavome. Lie
tuvos rubežiai siekia net 
Petrogradą! 

Čia pasigirsta svetainėje 
delnu plojimas. Gi Mi
ehelsonas purto galvą ir 
šaukia: 

Nėra ko džiaugties! Vys
kupas Karevičius Lietuvą 
pardavė kaizeriui. Pražu
vo Lietuva, nes Vyskupas 
parduodamai Lietuvą, Vy
tauto sostą pavedė kaizerio 
sūnui. 

Kaip įsisiejojo Miehelso
nas, tai buvo manoma, kad 
jis plis besistengdamas pri
sigerinti saviškiems* eicili-
<ams. 
v Paskui jis ėmė peikti, 

siusti ir Judošiu vadinti 
i t 

mušu gerbiamąjį Vyskupą, 
žinomą ištikimą Lietuvos 
sunu Karevičių, kuris tik
rai rūpinasi savo Tėvynės 
likimu ir ateitimi. 

Publika pradėjo neri
mauti. Daugelis žmonių iš-

o i§ s v a i n i s . Kai-ku-
riems ir socijalistams neko-
ktu pasidarė girdint tokio 
niekšo eieiliko bjaurus žo 
džius. 

niukštis 
Girdi, mes, socijalistai, 

geriau pažįstam Kristų, Jo 
mokslą ir šitą geriau užlai
kome, kaip kunigai ir tt. 

Gaila tų musų lietuviškų 
cidlikų. Jie pripažįsta 
Kristų, gi jo tarnus bjau-
rioja. 

Tai didžiausi veidmainiai 
visam pasaulyj. 

Report. Dzūkas. 

Plieninės ĮJOTOS 2 co
lių stulpeliais ver-
m 127056 $19:75 
o dabar 
Duofold gorios Ispa
niškos Skuros vertės 
$36.50 o $29:50 
dabar 
Valka Vežimėliai, f a u 
donos spalvos, atmai
nomais krumpliuotas 
ratais $25 $ J 9 ; 7 5 
vertos 

Jf&± 

Valgomojo Kambario 
Kėdės su skuros sė
dynėmis $3.00 J I ^ O P 
vėrės už 

Karoodos su di- $Q , , r>0 

dėlių veidrodžių 

Seklyčios (Parlor) 
Setas nepaprasto 
gražumo, geros ver 
tės pirmiau kainavo 
$100. 
00 da
bar 

Ant 

$69:00 
išmokeščio 

Springsos — Enlander 
su kraštais $ 7 * 7 5 
tiktai 

PADIDINAMAS STA
LAS geroo aržuolo 42 
X42 colių $9 $ 5 . 4 5 
vertos dabar 

SPECIALIAI 500 porų Leiclnių Lango 
uždangalų; labai gražios for
mos $2.50 vertės 

Specialfški Pigumai 
8wifto Skalbimui Muilas, ant 

pardavimo, tiktai 5 .šmotai Q 3 / C 
kostumeriui. šmotas tik ' ^ 

Staltieses (ceratos) 5—4 co
lių pločio (2 yardai kiek- ICC. 
vienam) yardas. 

Grynas Muslinas, padirbtas per 
Lonsdale Co. (10 vardų kiekvie
nam), ant šio pardavi- 1 7 C. 
mo tik 

Perkalis, gražus lengvas del 
marškinių 36 coliu pločio 1C C, 
yardas 

Baltas Materijolas 28 colių plo 
čio. labai geros rūšies "71/ O. 
ya rdas ' 2 

Baltintos Paklodės, Ideal Braud 
2% yardų plokio AA C. 
yardas 

Vaikų extra storos pančekos 
juodos 29 c. vertos dabar IRC. 

Clerny Lacc Mezginiai nuo 2 
iki 4 colių pločio 15c. vertos "7JC. 
yardas 

C. M C. Balti silkiniai siūlai 
visokių memerių 10 c. ver- K 3 / C . 
tos dabar '^ 

Vyrų Juodos šilkinės Paneia-
kos, ant Čio pardavimo Q l / C * 
pora ' * 

Moterių Juodos Mer- 7 I / C . 
cerized, pančiakos pora ' * 

Taffeta ir šilkiniai Kaspinai 
ant šio pardavimo yardas "\Ą.^ 

Mažų Vaiku Ccvorykal, padir
bti iš gunmetal jnučio G 7 C. 
skuros pora 

Vaiku ir Mergaičių 
pnsvilniai, specialiai . 
už 

Vyrų Merino Marškiniai ir kel
nes, paprastos pilkos spal- KRC. 
vos ant šio išpardavimo 

Vyrų Darbiniai Marškiniai, 
-molinos spalvos, fero darbo CEC. 
specijaliai 

Moterių Naminiai šliperiai. su 
vienų dirželių ppra Q7* • 

Moterių Kimonos, Empire sty-
liaus, didžio nuo 36 iki 46 regu-
laro kaina $1.25, o dabar 7 7 C. 
tik ' ' 

Apat ine i 

• 35r-

VAIKŲ šLEBftS, ŠVIESIOS I B 
TAMSIOS GINGttAM N I O 2 
IKI 6 METV DIDŽIO + \ m 

EBTES 50c. DABAR ^ f c f c f 

WESTFIELD, MASS. 

L. V. 30 kp. susirinkimas. 
An$- dieną vietos L. Vy

čių 30 kuopa turėjo mėne
sinį susirinkimą. Susirin
kimą atidarė vietos klebo
nas kun. K. Vasiliauskas su 
malda. Buvo skatinamas 
musų jaunimas uoliai dar-
buoties Lietuvos labui. 

Vietos jaunimas eia yra 
atlikęs prakilnius darbus. 
Štai vasario 14 dieną buvo 
surengęs prakalbas ir pasi
linksminimo vakarą. Vi
sas vakaro pelnas buvo ski
riamas naujiems vargo
nams. 

Kalbėjo p. Pietretis iš 
Athol, Mass. Ragino lie
tuvius įstoti blaivybėn. Pa
sakojo apie blogas girtybės 
pasekmes. 

Ant žemes ar vandens, 
Nuliūdime ar džiaugsme 

Helmar Cigaretai man. 

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

S p a l i o , 1 9 1 6 
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumą., aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagal
bos nebuvo: aptiekorius man patarė 
kamėginti kun. Koenigs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei 
ka. Pernai žiema aš buvau sumušta 
per automobilių. Daktaras man pa
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš 
dabar jaučiauosl labai sveika. 

Mrs. M. E. Kratz. 
I Gera knyga apie Nerviš-
| kūmus ir sampelLs vaistų 

siunčiamas. Neturtingiems 
ligoniams vaistai siunčiami dykai. 
Sutaisytas per Rev. FATHER 
KOEnig, Fort Wayne, Ind. nuo 1876, 
o dabar per 
KOENIG MED. OO.. Oiicago, 111. 

69 W. Lakęs St., arti Dearborn 
Parduodama po $1.00 u i viena buteli, 

o 6 u i $5.00. 

» { • • » • « • • 

Telefonas: YARDS 1546 

DYKAI 

W. J. STANKŪNAS 
^otugrafas 

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių, 
š e i m y n ų ir p a v i e n i ų a s m e n ų ; t a i p g i š e r m e n ų 
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikščioji
mų. 

Fotografuojame DIEN£ 11^ NTKTĮ, — laikas nedaro 
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes musų Itudija ap
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti. 

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

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

Musų studijoj galima gauti paveikslus visų musų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yčoį kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų. 

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, III. 

klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas ir ta ip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
ir revolverius. Savo darbą ffvarantuojame. Musų kainos ant vis

ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSK1 
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

l*ELEPHOWE DROVER 7SOt 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. Stampa 

^SSXimxwsm," 
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L, V, SUSIRINKIMAS, 
Nedėlioję vasario 24 d., 

Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje įvyko L. Vyčių Chicagos 
Apskričio nepaprastas susi
rinkimas. Delegatų iš kuopų 
suvažiavo arti penkiasdešimt 
Susirinkimas buvo gana indo-
mus, įvairus ir rimtas. Trum
pu laiku atsvarstyta daug 
svarbių klausimų, ką parodys 
susirinkimo protokolas: 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio susirinkimas, įvykęs 24 d. 
vasario Šv. Kryžiaus mokyk
los svetainėje, Town of Lake. 

1. Susirinkimą atidarė vice-
pirm. M. Zujus su malda. 

2. Susirinkimo vedėju iš
rinktas L. Šimutis. 

3. Neatsilankius senai prot. 
raštininkei, protokolo skaity
mas atidėtas. 

4. Mandatų tvarkymui iš
rinktas J. Vilimas. 

5-. Vedėjui priminus, kad 
delegatų mandatai neatsakan-
čioj tvarkoj, nutarta, kad at
eityj kuopos prisirengtų tvar
kiau. 

6. Teatras "Butvi le" . L. Ši
mutis, buvęs tame reikale ko
misijos narys, aiškino, kad 
dėlei daug įvairių priežasčių 
nebus galima perstatyti "Bu
tv i le" didmiestyje gavėnioje. 
Kalba tame J . Balsis, užmes
damas komisijai nerangumą. 
Komisija teisinasi, kad mažai 
butą laiko, o kliūčių daug. 

Po trumpų diskusijų pri
imta S. Šimulio įnešimas vai
dinti "Bu tv i l e " antrą nedėl-
dienį po Velykų balandžio 14 
d. su pasilinksmfrnimu. Pelnai 
apskričio naudai. Rengimo ko-
misijon išrinkta: V. Stulpi
nas, S. Šimulis, J . Balsis. 

7. "Vyč io" nuosava spaus
tuvė. Vedėjas L. Šimutis pa
aiškino, kad greitesniam įvy-
kinimui " V y č i o " nuosavios 
spaustuvės Centralė valdyba 
sumanė, kad visi organizaci
jos nariai dėtų po $1.00 kaipo 
auką tam tikslui. Kalba J. Vi
limas, sakydamas, kad suma
nymas nepraktiškas ir vyčiai 
nenorės apsidėti mokesčiais 
tam dalykui. J . Balsis kalba 
už sumanymą išrodydamas 
vyčių duosnumą, vienmintiš
kumą ir užjautimą svarbiem-
reikalams, kaip šis, ir duoda 
įnešimą, kad Apskritys priim
tų Centro Valdybos sumany
mą, ir delegatai savo kuope-
se įvykintų tą sumanymą. 
Kalba M. Zujus, išrodydamas 
įvairius keblumus, neturint 
savos spaustuvės, ir naudą įsi
gijus savą. Kalba dar tame 
Stulpinas, Puzaras, Cibulskis 
ir kiti. Galop primta J. Balsio 
įnešimas. 

8. Lietuvių kareivių klausi
mas. M. Zujus, kuris iškėlė šį 
klausimą, aiškina, kad palai
kius mūsų kareiviuose lietu
vystę, kurie randasi išblašky
ti tarp svetimtaučių, reika
linga šelpti dvasiškai, t. y. 
raštais, knygomis. "Vyčio ' 
redakcija, tai jausdama, siun
tinėja apie 300 egzempliorių 

Vyčio" į įvairius lagerius 
Su v, Valst., kur randasi mūsų 
kareiviai. Bet to dar negana, 
jiems reikia daugiau knygų 
ir laikraščių. Tame dar kalba 
V. Stulpinas, A. Račkus ir ki
ti. Visi vienbalsiai šiam reika 
lui pritarė ir išrinko komisi
ją šio dalyko tvarkymui ir ru-
pinimuisi. Komisijon išrinkta: 
A Bačkus ir M, Zujus. 

9. Laisvės Savaitė. Šiame 
reikale nebuvo ko svarstyti, 
nes kuopos stropiai ( rengiasi 
prie laisvės savaitės. 

10. Propozicija bendro idė
jinių centralinių organizacijų 
seimo. 

Susirinkimo vedėjas L. Ši
mutis aiškina, kad draugijų 
federacijos valdyba esanti* su
maniusi, kad šiais metais visos 
kat. centralinės organizacijos 
laikytų savo seimus vienu lai
ku ir vienoj vietoj, būtent, 
Baltimore, Md. kad tuo būdu 
sutaupius laiką ir pinigų. Šia
me reikale kalbėjo Bekis, 
Bačkus, Stulpinas ir kiti. Vi
sų nuomonės pasirodė prie
šingos šiam sumanymui iš 
daugelio atžvilgių. Galutinai 
šis sumanymas vienbalsiai at
mestas. 

Nutarta laikytis pereito 
kongreso nutarimo, t. y. sei
mą laikyti Clevelande. 

11. Visuotinas Politiškas 
Seimas. A. Bačkus pranešė, 

KARĖS ŽINIOS. 
A U S T R A I B R I A U ^ A S I 

f Į U K R A I N Ą . 

True translatlon filed with the post-
master at Chieaso, IH., on March 2, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Berlynas, kovo 1. — Vo
kiečių; kariuomenė tęsia sa
vo briovimąai Rusijon. Ka
rės ofisas praneša, kad vo
kiečiai j au priėjo upę 
Draiestr. Austri jos-Vengri
jos kariuomenė įsibriove 
Ukrainon. 

• • 

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriiugis drangas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. — 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus .pa
branginti iki 35 cenių mala. buteliuką ir iki 65- centų 
dideli. / , 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi 
duokite apąaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę ciemą. * 
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kadi 
butų ant pakelio ženklas „ I N K A R A S " ir žod i s 
„ L O X O L , " Q taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S parduodamas v i sose 
aptiekdse. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduol ių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 

P . A D . R I C H T E R & C O . 
7 4 - S O Wash ing ton Street , N e w Y o r k 

»*o*o^»*3»^»&4y 
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B O L Š E V I K A I R E I K A 
L A U J A MAISTO. 

Skelbia j ie proklemacijas 
paskui proklemacijas. 

kad Apskritys delegato Sei
man siųsti negali, todėl jis ne
galėsiąs L. V. Ch. Apskr. at
stovauti seime. Susirinkimas 
vienbalsiai išreiškė, kad pa
geidauja, kad p. Račkus at
stovautų vyčius visuotiname 
seime. Aukos, surinktos pe
reitame susirinkime delegato 
kelionės lėšoms, taipgi jam 
paskirtos. Likusius reikalin
gus pinigus Apskritys pridės. 
Susirinkimas išnešė sekančia 
rezoliucija: Amerikos Lietu
vių Politiškas Seimas pasau
lio domai turi apreikšti.: 

1. Lietuva turi būti nepri-
gulminga valstija. 

2. Lietuva turi būti suvie
nyta jos etnografinėse ribo^ 
sc, t. y. Didžioji Lietuva su 
Mažąja, arba Prusij Lietuva. 

3. Lietuvos valdžios formę 
nusistatys patys Lietuvos pi
liečiai, susirinkę j įsteigiamąjį 
susirinkimą, sušauktą vi
suotinu, ljgiu ir slaptu balsa
vimu. 

4. Visuotinam taikos' kon
grese privalo dalyvauti ir Lie
tuvos atstovai. 

Aiškesniam parodymui, ko
kios valdžios formos Lietuvai 
pageidaujama, seimas privalo 
apreikšti: 

a. Lietuvoje turi būti įvesta 
demokratinė respublika. 

b. Visiems piliečiams, Lie
tuvos gyventojams, neatsi
žvelgiant jų tautybės, tikybos 
ir lyties, turi būti suteiktos 
lygios piliečio teisės. 

c. Laisvė tikybos, sąžinės, 
žodžio ir susirinkimo. 

d. Laisvė visoms tautoms 
gyventi savo tautiniu gyveni-
mu. 

• 

True translation filed with the post-
masrter at Chicago, 111., on March 2, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 1. — Ru
sai bevieliu telegrafu pra 
nešė čia naujos savo pro-
flemacijos turinį. Prokle-
maeija išleista \ visus ru
sus. Atsil iepiama, kad gy
ventojai visur s ta tytus i 
prieš vokiečius. Parėdoma, 
kad maistą produkuojan
čios provincijos kuovei-
kiausiai i r kuodaugiausiai 
p r i s ta ty tų reikalaujamo 
maisto Pe t rogradui i r Mas
kvai. • 

Proklemacijoje t a r p kit
ko sakoma: 

"Revoliucijos sostine, at
rems ilgą priešininko apgu
lime, i r nepasiduos ligi pa
skutiniojo momento. Tam 
tikslui būt inai y ra reika
linga maisto. J u s neprdva-, 
lote leisti badaut i revoliuci 
jonierių Pe t rog radu i . " 

— — — i 

KAIZERIS SUŠAUKI A 
SVARBIA KONFE

RENCIJA. 

NUSKANDINTA ANGLĮ 
JOS GARLAIVIS. 

i • — 

True translation filed With the post-
master at Chicago, Ui., on March t. 
1918, as reąuired by the act of Oc« 
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 1: — 
Gauta cia oficijalė žinia, 
kad Vokietijos kaįzefis 
šaukias visų savo imperijos 
valdovu konferencija vy-
riausiojon karės stovyklon. 

Konferencijoje be karve
džių i r ministerių dalyvaus 
karaliai Bavarijos, Wuer-
tembergijos, Saksonijos, 
pr incai Badeno, Alden-
bourgo, Hesse i r Saxe-Wei 
mar. •' 

Vietos diplomatai tvir t i 
na, kad ta i busianti didelės 
svarbos . politikinė konfe-
rencij 

• > i 

RUMUNIJA ATSARGIAI 
PASIELGIA SO TAIKA. 

Žodis prie rezoliucijos. 

Seimas privalėtą pasirū
pinti išgauti iš šios šalies val
džios viešą ir aiškią nuomonę 
kas link Lietuvos ateities 
klausimo, kol dar kariaujan
čios valstybės nenustatė busi
mos Lenkijos rubežių. 

12. Protestas prieš socija-
listus. A. Račkus priminė 
mušu socijalistu dafomas juo
dašimtiškas pastangas, kad 
užkenkus įvykimui visuotino 
seimo. Paliudijimui to skaitė 
iškarpą iš anglų laikraščio 
(Daily News). Ten parodoma, 
kaip socijalistai stengiasi ap
juodinti lietuvių visuomenę 
Amerikos akyse, pavadindami 
mus kaizerio šalininkais ir 
šios šalies priešais. 

Kalbėjo dar Stulpinas ir 
Balsis. Ant galo priimta Rač-
kaus įnešimas, kad vyčiai už
protestuotų angliškoje spau
doje prieš tokias socijalistu 
šunybės. Tam dalykui išrink
ta komisijon: Račkus, Balsis, 
Stulpinas. 

13. Ant galo pakelta klau
simas kas link lietuvių da-1 
lyvavimo viešose demonstran-
cijose, bet atidėta ant toliau. 

14. Susirinkimas uždarytas 
su malda vedėjo L. Šimučio. 

Jeigu katrą iš Chicagos 
vyčių kuopų neišgali pasiųsti 
savo delegatą į Viesuotiną; 
Seimą, gali kreiptis į p. Ą. 
Bačkų, prisiųsdamos jam sa
vo mandatą ir nors mažą au-

Į ką kelionės lėšoms. P. Rač-
kus mielai sutiks jus atsto- ' +_ p e o r i a Į H kovo 2. 

' Vaka r pasibaigė čia Illinois 
valstijos' mainierių suvažia-

True translation filed wlth the post-
master at" C|iicago, 111., on March 2, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 19**. 

Jassy , Rumuni ja , kovo 1. 
— Rumuni jos vyriausybe 
oficijaliu pranešimu užgi
na, kad j inai bu tų stojusi į 
taikos derybas sti eentralė-
mis valstybėmis, nes Rumu
nija norint i taikint ies, neat
sižvelgdama į pasekmes. 

Rumunijos Vyriausybe 
pažymi, kad tas netiesa. 
Vyriausybė t ik tuomet sto
sianti derybosna, kuomet 
pamatysiant i , kad taikos 
sąlygos y r a ja i prieinamos 
ir garbingos. 

# , 
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ŠĮMET SAUSIS BUVO 
LABAI ŠALTAS. 

Trtie translation filed with t h e p o s t -
master at Chicago, 111., on March 2, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Atlant iko uostas, kovo 1. 
— Atkeliavusieji ameriko 
nišku aliejiniu laivu žmo
nės pasakoja, kad sutorpe-
dtiota Bri tani jos garlaivis 
Manhat tan , -8,004 tonų in-
tilpimo, jį belydint karės 
laiVams. 

True translation filed with the post-
Vnaster at Chicago, 111., on March 2, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

New York, kovo 1. — Va-
sario 27 d. vokiečių nardan
čioji laivė nuskandino Bri
tanijos prekinį garlaivį Ti-
beria, 4,880 tonų intilpimo, 
j am plaukiant į šitą uostą, 
anot ap turė tų žinių. Laivo 
įgula išgelbėta. 

BEETHOVtNO 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuvifika muzikos mokykla Suvienytose Val-

ftijoee, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, Vargonininką vhn n, dainuoti ir groti ant pTiSlftMtJJij instrumen
tu, teoriją, harmonija u- muzikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose^ Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnf, turėsite 
didelę nauda: Užsirašykite tuoj. — Kainos mua4 prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatlškai arba rašykite: 

-A. S. POCIUS 
3259 8. Halsted St. Tel. Canal 2122 

Ant trečiu Lut*q 

/ 

PUS-ĘALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui

ką grajisi J 4-rias lek
cijas per pusbalsio 
systemą kad ir nežinai 
nei vienos notos. Pus
balsio systema yra a iš 
ki ir lengva kad net 
yra dyvat, kaip muzi
kos kompozitoriai ne
sinaudojo jąja ank
ščiau. 

Privattiškos . lekcijos 
ant smuikos mandoli-
no gitaros ir harmoni
ja. 
Naujagadyni.ška Kon

servatorija. 
Frank Bagdžiunas, 

Direktorius 
3343 South Union Avenue 

• 

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

ATTORJTEY AT LAW 
/ 

105 W. Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 659S 

CHICAGO, 1UL. \ 

Gyv.: 8112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2S9t 

l 

M 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
DENTISTAS 

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

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

E n U M H H H D H H 

DR, L DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Phone Drover 5002 CHICAGO 

S%s-,. _<S^^^^%>». -• 

Amerikos Lietuv. Mokklya 
Mokinama: angliškos ir lietuvis* 

kos kalbu, aritmetlftos, knygvedys-
tės, stenografijos. typewritinff, pirk
ly bos teisiu. Su v. Valst. Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, pollti-
kinės ekonomijoms, pilietystės, dailia-
rasyseės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pletu: vak. nuo 7:20 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI/] 

S«BaS»s»«S8«8»SKM^»S»^^ 
Teli Prospect 4868—7905. : : 

Dr. J. M. BLUMI 
Lletuvis-Rusas Gydytojas Ir 

Chirurgas. 
Specijalistas akuSerijos, mo

terų Ir vaikų, chroniSkų, ner
viškų ir veneriškų ligų. 

5058 SO> ASHLAND AVĖ., 
Ramp. 51 gat. 

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

Nedėlloms, 10—12 ryto. 

Telefonas: YARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKŲ LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL, 

&* 

m 

F-l i E. G. MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4 5 1 5 S o . W o o d S t . 
Dn ila lekcijas skambinimo 
piaau pagal sutarti* 

H 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Bpringfield, UI., kovo 2. 
— Suv. Valst i jų OTO biiiro 
metereologistas Clareitce J . 
Root praneša, kad šitų me
tų sausis mėnuo buvo labai, 
šaltas Illinois valsti joj. P a 
našaus smarkaus šalčio 'ne 
butą per 63 metus. 

vauti. 
M. J. Balsienė, 

Apskričio rast. 
. 

vimas. 
. ii iii 

f NAUJAS LAIKRAŠTIS! 

"GARSAS" 
"GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių 6 pos
lapių, 7 kol., formate. 
, ^ O A R S A S ^ y r a viera 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

"GARSUI" sandarbi-
oinkauja gabiausieji A-
toerikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai. 

"GARSO" prenumera-
ta metams $1.50, pusei 
metų $1.00. 

456 GRAND SL , 
BROOKLYM, N. Y. 

DR. J. KŪLIS 
LIETTJVISGYDYTOJA^' IR 

CHIRIRGAS, 

Š259 So. Halsted S t , 
Chicago, 111. 

Gydo visokias ligas moterų 
Ir Talkų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėliomis. 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. . 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grą-
Jija k cm c erti ną ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykaK 

Georgi & Vitak Music Go. 
1540 W. 47th 8 t , Chicago, HJ. 
—— !s> 

^r—r1 ~ - ^ . 7 - r T l H C T , g i : " '"",J "žrrsi 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis. 

"DARBININKAS" paduokia daug žinių iš darbo lau- ' 
ko, apie unijas, apie darbininkių judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsniu, naudingų 
darbininkams pasiskaitymu., , rašytu pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus, į 

"DARBININKAS"'visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių Vaizdelių ii* apysakaičių. t 

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

"DARBININKAS1' nuolatai iSleidinčg'a knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningume J) i g u m u vir
šija visas išleistuves, v ^ 

Skaitykite Jr pdatykite "Darbininke" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

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

Adresas: 
/ 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, ^ Boston, Mass.1 

Jį$" I M, . . i'.... •• -AJU-L.'"- ""JĮ. E 
— * • • • • *m"' o į p j • J— m 
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LIETUVOS ATSTATYMO 
Kviečia prisidėti prie jos su Serais, vieno šėro kaina — 10 dol., vienai ypatai parduodama 

5 šėrai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus 

mfelitis parduodame juos ant vieno" punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu 
skelbiama yra laikraščiuose rublių kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo 
adrestt: * I ' . 1 

* < . ' • , ' 

^ 

320 PiFltH AVENUE, 
CORPORATION 

NEW YORK, N. Y 
— * ^^»w» 

I , / 

t • 
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T 
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šeštadienis, kovo 2 d. 

CHICAGOJE. 
Ift DIEVO APVEIZDOS PA-j ganė " V y t i s " padėtas atsi-

RAPIJOS. Į šaukimas, ka& visos katalikiš
kos organizacijos vienu laiku 

* 

•DHItU B A'f 

L.* Vyčių 4 kuopos susirinki 

Svarbiame momente me> 
lietuviai šiandiena gyvename. 
Nors visas pasaulis . įveltas 
baisiame sūkuryje. Nors dau
gelis žmonėHų jau galvas pa- A . J . Sutkus, S. L. 'R. K. A. 

ir vienam ir tam pačiam mies
te atlaikytij savo seimus. Su
sirinkusieji vyčiai tečiau nu
balsavo, kad vyčių seimas bu
tų laikomas" Clevelande, O. 

Susirinkiman apsilankė p y m e s g a l i m e p a t y g a t U k t i ^ t i k 

> 

guldė šioje karėje, bet ir mu 
šų broliai bei sesutės liko jo
sios aukomis: Taipgi nukentė
jo mušu. Tėvynė Lietuva, ku
rios gražios pievos, girios, na
mučiai, kaimai išnaikinta ar
ba paversta griuvėsiais. Už 
kągi mes, lietuviai, turimo 
taip kentėti! Prieš ka^gi nusi
dėjo mūsų šventa žemelė Lie
tuva T Ar prieš tai, kad mes 
per šimtmečius kentėm vargą 
k i e t ą ? A r del to , k a d m e s bu 
vome pavergti didžiųjų tau
tų ir nešėm jungą ramiai ty 
lėdami? Gal pasaulis mano, 
kad lietuvių tautos nėra a-u 
žemės skritulio! 

Tečiaus turi būti kitaip! 
Jei mes tiek nuskriausti, tad 
turime gauti kokį nors atly
ginimą už mums padarytas 
skraudas. 

Kokio atlyginimo mes tu
rime nuo nasaulio reikalauti! 

Visiškos politiškos laisvės 
Lietuvair Kad parodžius Amo-
rikos visuomenei, ko Ameri
kos lietuviai savo Tėvynei 
trokšta, rengia jie visuotiną 
politiška seimą New York'e. 
13—14 d. kovo. 

L. Vyčių 4 kuopa 21 d. va
rvino laikė specijalj susirinki
mą, apsvarstyti seimo progra
mą ir išrinkti de lega tė j M I-

Pirmiausiai pranešė p. St. 
Šimulis, kaipo atstovas nuo 4 
kuopos, apie buvusį katalikiš-
kij draugijų atstovų .susirin
kimą, įvykusį 19 d. vasario 

J8v. Jurgio par. svetainėj. 
^ Išklausius pranešimo ir per

skaičius iš dienraščio "Drau-
g o " L. L>. S. 27 kuopos nuta~, 
rimus, mūsų kuopos nariai 
pilnai su tuo sutinka su juiu 
pastatytais seime reikalavi
mais. 

Paskui sekė delegato rin
kimas. Pastatyta trys kandi
datai. Didžiuma balsų išrink
tas p. J . Balsis. Delegato ke
lionės lėšas apmokės iš kuo
pos kasos. 

Taigi šios kuopos nariai 
per savo delegatų sta
to savo troškimą ir 
norą: Kad šis busimas! > 
Politiškas Seimas duotų Lic 
tuvai visiškų laisvę; kad iš-
painiotų iš pinklių " p o n ų " 
lenkų, kurie mums tas taiso 
visokiais budais; kad parody
tų pasauliui, kas mes esame, 
ko mes norime, kaip buvo, yra 
ir kaip luri butl; kad Lietu
va kituomet buvo galinga ir 
tokia ateityj nori but. 
Nors jau Žalgiriu kapai už
verti, jau bočiai gludi kapuo
se, bet laikas atėjo, kada rei 
kia pajudinti tuos kapus, iš 
kurių galima butų nugirsti: 
Iš čia seka Lietuvai atgimi
mas, iš pačių lietuvių narsu-
mo! 

V. A. P. 

Cliicagos apskričio pirminin
kas. J is pakvietė vyčius to 
Sus-mo rengiaman vakaran. 

Kuopos pirmininkas p. P. 
Kvietkns pranešė, kad su kuo
pa atsisveikino du nariu — 
pp. F. Kulikauskas ir Pumpu
tis. F . Kulikauskas ypač N bu
vo veiklus kuopos narys ir 
vyčių choro giesmininkas. 

Buvo apsilankęs ir T. Fon
do skyriaus pirmininkas. 

J. V—as. 

PRANEŠIMAI. 

CICERO, ILL. 
SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Laisvės komisija, kuri susi 
deda iš buvusios Spaudos Sa 
vaitės komisijos narių, turės 
labai svarbų susirinkimą ne
dėlioję, kovo 3 d., 1918 m., 
7:00 vakare, Švento Antano 
parap. svetainėje, Cicero, 111. 

J. Mockus, pirm. 
Pr. Zdankus, rast. 

BR1DGEP0RTAS. 
Extra susirinkimas. 

Šv. Onos Moterų draugija, 
turės extra susirinkimų tuo-
jaus po sumos, nedėlioj, kovo 
3 d. Sv. Jurgio par. salėje, 
ant 3-čių lubų. 

Visos narės malonėkit pri-
but į susirinkimą, nes bus la
bai svarbių reikalų apsvar
stymui. 

1 Valdyba. 

T0WN OF LAKE, 
Extra susirinkimas. 

4 

Kovo 3 d. š. m., atsibus 
nepaprastas susirinkimas, Šv. 
Jono Krikštytojo draugijos, 
Šv. Kryžiaus parap. salėje, G 
vai. vakare, teiksitės atsilan
kyti visi nariai į susirinki-

1 ma, nes yra labai daug svar
bių reikalų nutarimui. 

L. J. Šimulis, pirm., 
F. Birgalas, prot. raštin. 

Draugystė Šv. Pranciškos 
Rymietės turės nepraprastų su 
si rinkimų (extra), 3 dieną 
kovo Šv. Kryžiaus parap. sa
lėje 1 vai. po pietų. 

Visos narės malonėkite bū
tinai atsilankyti. 

J. Ambrozevičienė. 
^ Pirmininkė. 

Taip-pat kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites, kurie 
dar nepriklauso prie Labd. 
Sąjungos, kad teiktųsi prisi
rašyti ir remti kiek kas iš
gali labdarybės reikalą. Kas-
gi kitas rūpinsis mūsų tautos 
našlaičiais, jei ne mes 
patys t Kitos tautos tu
ri savo, namaičių rei-
kalais rūpintis, o mes privalo
me rūpintis savaisiais. ;Tą 

reikia gero noro ir savųjų naš
laičių pasigailėjimo. Tatai 
tieskime savo gailestingą 
rankų mūsų našlaičiams ir 
rūpinkimės jų likimu. 

S. Bitautas. 

WEST SIDE. 

FATONIC 

Aušros Vartų parap. 

Panedėlio vakare 4 kovo 
atsibus apvaikščiojimas Lie
tuvių tautos šventės Šv. Kazi
miero dienos. Tam tikslui Auš
ros Vartų parap. salėje ren
giamos milžiniškos prakalbos. 
Pakviesta žymus * kalbėtojai. 
Apart kalbų bus dar kitokių 
pamarginimų. Pradžia 7 vai. 
vakare, įžanga visiems dykai. KATALIKŲ SPAUDOS DR 
Patartina vietos lietuviams vi- JOS CENTRO VALDYBOS 

UŽMIRŠK KAD TURI SKILVI. 
Gaunamas visose vaistinj etoso. 

Po kiekvienam valgiui imkite viena 
o pamatysift, kad geriau jausitėa 
Pradėkite šiandieną! 

Besmegėnės- bobelkos tuš
čių plepalų kas-gi klausys? 
Bet-gi nėra tos kvailystės, ku
ri neturėtų kvailių pasekėjų. 
O tokiais pasekėjais yra šios 
kolonijos "cicilikučiai" — 
bolševikai! 0 gal jie dar pa
norės įvesti į šių kolonijų Bu
si jos bolševikų betvarke, ku
ri, jeigu pastovesnieji lietu
viai priimtų, be abejonės, bu
tų įvykdinta ir įsigalėtų. Vie
nok tuo tarpu randasi prakil
nių tautininkų ir katalikų, 
kurie nepasiduoda ir nepasi
duos "eicilikučių" apmaudai f 
Jų ("cicilikų") gyvavimas 
trumpas. Kaip kad oro mai-
nymasis, taip ir jų nuomonės 
mainosi. Gal ir jie kitokiais 
pataps, kuomet susipras ir 
liks apšviestesniais, sumany
dami atskirti grūdus nuo pe
lų. 

Aks- Ar-Ben' ietis. 

šiems atsilankyti, o nauda iš* 
to, be abejo, bus nemaža. 

P. 0. 

Nepaprastas Tautos Fondo 
7 skyriaus susirinkimas, Šau
kiamas, nedėlioję 4 vai. po 
pietų Aušros Vartų parap. 
mokyklos kambaryje. Tame 
susirinkime bus apkalbama 
delegato siuntimo seiman rei
kalas ir daug kitų svarbių da
lykų. Visi nariai < kviečiami 
atsi lankyti — 

T. F. 7 skyr. rast., 
P. Cibulskis. 

VIEŠA PADĖKA. 

ANTRAŠAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chicago, 
UI. 

J . Tumasonis — raštinin* 
kas, 917 W. 33 st., Chicago, 
111. 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd 8 i , Chicago, 111. 

.*_ 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Vasario 21 dienų cionais į-
vyko L. Vyčių 36 kuopos su
sirinkimas. Buvo .-kaitytas or 

IŠ NORTH SIDE. 
Nedėlioj kovo 3 d. tuoj po 

pamaldų įvyks mėnesinis su
sirinkimas Labd. Sąjungos 6 
kp. Šv. Mykolo Ark. parapi
jos svetainėje. Visi nariai tei
kitės tan susirinkiman atvyk
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų nutarti, taipgi7 tie, 
kurie nėra užsimokėję mėnesi
nių mokesčių, kad teiktųsi už
simokėti. 

miero Vienuolynui pardavo-
jant serijas loto $1000 vertės 
jau užsibaigė. Lotas teko No. 
74-am < 48-os serijos. Ta 
tikietų buvo pirktisi tūla an-
glikė moteris Scranton'e, 
Pennsylvanijoje. Šiuomi tarki
me širdingų ir viešų ačių vi
siems pasidarbavusiems par-
davojime serijų ir visiems jas 
pirkusiems. Kaip kitos, taip 
ir šios aukos buvo labai rei
kalingos palaikymui Vienuo
lyno ir auklėjimui taip labai 
pageidautų Vienuolių Moky 
tojų, kuriam tai tikslui ir 
bus tos aukos dėkingai su
naudotos. Kad Dievas laimin
tų visus mums gerų darančius 
yra mūsų dėkingas troškimas 
ir kasdieninė malda. 

Šv. Kazimierto Seserys. 
• • — — ^ • ^ — ^ ^ ^ — 1 1 IUPIM — '— • • - « • U I i i l i . 

OMAHA, NEBR. 

REIKALIKCI AGENTAI. 
Reikalingi visose lietuviu 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 

"DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no-
Rinkimas aukų Švento K a - į r č d a m a s s a v ° adresų permai

nyti, tori būtinai prisiųsti ne
tik savo naujų adresų bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domų į tai. 

P-nas narys "Naujienų' 
46 num. sekančiai rašo: "Lai
svosios draugijos ir .šiaip pa
žangesnieji (kurie yra atsi
metėliai nuo Bažnyčios) žmo
nės stato delegatu vienų pa
žangiausiųjų ir veikliausiųjų 
vietos moterų, p. K. J—nę. 

Jeigu socijalistai teišgali 
statyti tokių moterį, kuri ne
moka savo pavardės pasira
šyti ir kuri tiki į niekų, tai 
jau galima suprasti šios kolo
nijos soeijalistų besmegeny s i" 
ir jų cinizme. Su tokiais ne
susidės nei tautininikai ir nei 
katalikai. 

BAIMĖ YRA BIAURUS 
3UDAS. 

Baimė yra pavojinga svei
katai. J i sustapdo veikimą 
muskulų pilve, dirbimų ir 
sulaiko virškinimų. Tankiai 
paprastas dalykas yra užtek
tinas, kad pamesti tų paprotį, 
Trinerio Amerikoniškas Eli-

rxiras Kartaus Vyno, kilrs pri-
gelbsti virškinimui, pagelbsti 
pilvuo veikti ir duoda pagel-
bų jums kariauti su baimė. 
Jeigu juos paliuosuosite sa
vo kūnų nuo nuodų, kuria 
sustapdo pilvo veikimų, s tai 
pailsimas ir nemalonumai pa
tys prapuls. Trinerio Ameri
koniškas Elixiras tuomi pačiu 
yra geriausia gyduolė. Kaina 
$1.10. Vaistinyčiose. Trinerio 
Linimentas reumatizmui, gal
vos skausmui, dieglius ir tt. ir 
Trinerio Kosulio mišinys nuo-
šalčio kosulio, bronchitis, as-
thma ir tt. Yra lygiai geros 
gyduolės. Dabar yra laikas 
laikytis jas ranka kad apsi
saugoti nuo ligų. Kainos Vai
stinyčiose Trinerio Linimen
tas 35 ir 65c. Trinerio Kosu
lio gyduolė. 25 ir 50c. Krasa 
visada reikia pridėti 10c. dau
giau. Juoz. Trinerio Kompa
nija, Išdirbėjas Chemikas. 
133-43 Šo. Ashland Ave., Chi
cago, 111. (Apg.). 

i. 

• • 

• • 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 
\ 

Visiems savo prieteliams patariame skaityti 
ir platinti mūsų išleistas knygas. 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį Jr vardą. Pinigus reikia siusti iškalno 
išperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio' galima siųsti krasos ženkleliais. 
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No. 5. Anykščių šUetts. A. A- Vyskupo Ant. 
Daranausklo amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poezijos. Pusi. 1 6 . . . 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, III šv. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis, * 1914 m. 
Gražios dainelės. PusL 24 "Draugas" 

No. 18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operotte. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 ' 

No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena liotu-
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 32 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 

(Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis ,/ 
II dalis 

No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pųsl. 24 . .. 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė. Triveiksmla dramos paveik
slėlis iš liaudies gryvenimo . .v ^IG 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy-
' venimo 3-juoso aktuose, užimantis ir 

tinkantis scenai 
No. 00. Komcdijclės: Čigonės atsilankymas, 

Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Hirtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 34 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—įs. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . . 

No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Push 40. Pa 

* sakaitė , iš lietuvių gyvenimo 
No. 87. Braižtnčliai. Tai labai jdomios apy

sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Clįioago, 111. 1915 m. 

No. 80. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė P. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 32 ..' 

No. 85. Hucklcberry Flnnas. Mielam laiko 
praleidimūT patartina šią apysaką, 
kalba lengva ir knlngoa intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . < . 

No. 88. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 

No. 108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 56 

No. 100. Lietuvos Vyčių Do\anėlė . parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis Jj^Stkra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo jslgyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, 111. 1915, 
*msl. 28 

No. 110. Oliveris Tvvistns. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas Ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vllsl gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 pual. c f 1.00 

No. 115. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 

'48 
No. 130. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas 

, ' ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitaa Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m 

No. 180. Lietuvių Tautos Mcmorijalas. Pa
rašė ir lndavė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Vfilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

No. 182. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 312 p. 

No. 184. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1413— 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . . 

No. 160. Patrimpo laiškai. Parašė K. A K. 
\ Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 

žmonijos. Pusi. 163 . . 
No. 178. Pažinkime soeijaliznia. Parašė P. 

G. Yra tai rinkinys faktų apie soei
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 

No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi., 
190 

No. 180 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
^erezija ir mirtis. Parašė F. V. ir 
"Tosis Didžios vertės knygutė , 

Ko. 104. Tiesos žodis Soeijalistams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cioilistai". Su paveikslais 

No. 180. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugelį paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašynią lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drūtais drobės apdarais $1.00 

No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A." L. Graiču-
nas; kiekvienai motinai šį knygelė 
patartina perskaityti 

No, 222. Užkrečiamųjų Ligų IŠsipletojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 
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No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parongė Tėvas Kapucinas 

No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . . 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užglrtas trečiojo 
Baltimores Koncjlijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trim-pus kiausimus Ir atsa-
kimus pri ta ikau* pradedamiemsiems 
skyriams. Kaina 

So. 285. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas, š i tame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augltesnlems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-Jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1816 m . 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus įrankis 
prieš užmėtinėji mus laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 156 

No. 278 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantiems J pirmąJ4 išpažintį 
ir Sv. Komunija- Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116 

No. 280. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Ivaina 

No. 202. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šia knygele . . . . 

No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkas mokyklcse Ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . .35 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nnu** 
{statymo. Parašė kun. 1. Surler. 
Kieto popero apdarais 25 

No. 815. Vaikų. Žvaigždutė. Bendoriaus. 
dalis I, kieto poperos apd .25 

No. 818. Valkų žvaigždutė dalis II, kietais 
apd 35 

•No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1016 m. Knygutė pasi mokini
mui tikybos dalykų. Pusi. ( I SS 

328 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 196 25 

No. 380. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
,,1918 m. Lšleido L D. a Yra tai pui

kus leidinys ir patariame kiekvienam 
ta kalendorių įsigyti. Boston. Pusi. 
120 

No. 378. Ęrošiurclės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas Ir Galilėjos, pus. 23 
c ) žmoniškumas ir vergija, pusi. 1* 
d) Į Soeijalistų Rojų, pul I I . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. 1S . . . . . . 
f) Ar yra Dievas? Pusi. t8 
g ) Soeijalistų norai ir darbai, pusi. 18 
1) Revoliūcijonierių tarpe. gmel. 10 . . 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. SS . . . . 

No. 884 Kctvltftoji * Skaitymų kn>trn. Pual. 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 

Lithuania and the Autonomy of Poland with 
a map., by J. Gabrys. Paris • 
rys* x a i iS i • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A Sketcb of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Atbum Litfiuanian Dances for orchestra. 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00 

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus 

No. 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 79 

No. 375. Ypatingas sąžinės perkratinėjl-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo vtršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 11.00 
Popiero viršeliais '. 75 

No. Apmastymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pual. 
Audeklo apdarais $3.00 
Poperos viršeliais , 2.00 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 33$. Juodos sku-
relės apdarais . . . . . . . 
Juodais audeklo apdarais 

Xo. T'*? M.i.'b'-N Kn!a!fbų dvėj is io kate
kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais 

No. 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

No. 393. Trečioji skaitymui knyga. Pusi. 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, didenl 
Mažesni po . . 

Sv.* Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj,,' didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvjus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk-

. suotos — 3 už 
No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. 18 

Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 15 

MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži p opera Ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. .50 
Baltais kauliniai apdarais $1.50 

No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 240. 
Kaina poperos apdarais 
Skuros minkštuose apdaruos* . . . . 
Baltos skurelės apdaruose 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au
deklo ' apdarais 
Skuros minkštais apdarais 
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.60 
Rožančių kukinių ir brangaus stiklo ^ gva-

rantuotų nuo 15c. i k i ^ . . . . . . . . . 7 . . . . $1.60 
škaplcrlų karmelitanskų iš Lietuvos su pa

saitėliai* ir be pasaitėlių po 
Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 

ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c._ iki 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . 

.15 

.10 

.25 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th Street, Chicago, Illinois 
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Šeštadienis, kovo 2 d. sv . Simplieijus. 
Sekmadienis, kovo 3 d. šv . Kunigunda. 

•Pirmadienis, kovo 4 d. ŠV. KAZIMIERAS KARAL. 

CICERO, ILL. SAMUEL GOMPERS GINA 
DARBININKUS. 

BLAIVININKŲ PRA 
KALBOS. 

Lietuva laisva. 

Tai pas eieerieeius tokis 
ohalsis. Kur. mis i , ką nesutik
si, su kuo nekalbėsi, pas visus 
p i rmas žodis apie Lietuvos 
laisvę. Tas parodo, kad jiems 
daugiausiai rupi ir trokšta ka
da nors matyt i ir džiaugtis 
laisva Lietuva. I r ne vien kal
bame, bet daug ir veikiamo 
del Lietuvos laisvės. Tam tyria 
tur ime sutvėrė komisiją, k u 
rios ir vardas y ra "Laisvės 
komisi ja" . Ši komisija daug 
triūso padėjo, kol t inkamai 
prisirengė prie sutikimo Lie
tuviu dienos ir visos " L a i 
vės Sava i tės" . Nors daug rei
kėjo nuvargti ii- pakentėti , bet 
negaila, ir dar rodos vis dau 
glaus norėtum dirbti, juk jauti 
žmogus, kad nekam kitam 
tas viskas, kaip tik Lietuvai 
ir Lietuvai. Antra, tai kitų 
pri tar imas, ypaė vietinio Ur
bono, kun. Kžerskio, kurs vi
suomet parodo užuojautą ir 
pritarimą. Štai, kai]) ve ir čia. 
Laisvės komisija per savo su 
sirinkimą nu ta rė : pradėti Lai
svės Savaitę su 3 d. kovo 
{reiškia rytoj prasidės) . 

Išreiškė norą nedėl. S d. 
kovo rinkti aukas per visas 
liejas mišias. Ir ant to viso 
mušu gerbiamas klebonas su-
tiko. Reiškia: Laisvės komisi
jos nutarimai neveltus, savo 
tikslą atsieksime. 

O pan. 4 d. kovo minėta 
komisija rengia mass mitingą, 
kur. bus išneštos rezoliucijom 
ir t. pan. Atsibus šv . Antano 
parap. svetainėje, 7:.°>0 vai. 
vak. Įžanga visiems dykai. 
Kalbės du kunigai ir viena< 
ĮtvietiSkis. Taipgi bus t rumpas 
perstatymėlis tam susirinki 
mui pritaikintas. Žodžiu sa
kant, drąsiai ir energiškai 
žengiame prie Lietuvos lais
vės. S. Ulbuonėlis. 

Dar vienas žmogžudis 
nugalabintas. 

Valstijiniam Jolieto kalėji
me vakar paka i tas sicilėna 
Vincenzo Martallaro, kurs 
1917 metu sausio 1 dieną J<>-
liete nužudė bartenderį Car-
naglii. 

Gaisras skerdyklose. 

Užvakar teisėjo arbitrato-
riaus Alscbuler teismo kam
baryj kalbėjo Amerikos Dar 
bo Federacijos prezidentas 
Samuel Gompers. J isa i speci-
jaliai buvo pakviestas Cbiea-
gon išreikšti savo nuomone 
apie gyvulių skerdyklų darbi
ninku stovį ir in troškimus. 

(Jompers tvirtino, kad jei 
butu pravesta skerdyklose 8 
darbo valandos dienoje darbi
ninkams, tai Armouro & Co. 
įstaigos nuo to nenukentėtu. 
(Ji jei kompanija tvirt ina prie
šingai, tai j i sako netiesą. Aš
tuonios darbo valandos nepa
kenktu nei darbo sistemai to
se įstaigose, nei paėiam biz
niui. 

Bekalbėdamas jisai pažy
mėjo, kad jo pastangos sukon
centruotos tik vienan tikslan, 
idant Amerika laimėtu kare, 
idant pagelbėti vyriausybei 
išeiti pergalėtoja. Anot Oom-
perso, darbo valandų nuo 10-
-ties ant 8-nių sumažinimas ne 
tik nepakenktų produkcijai, 
bet ją dar labiaus padidintų, 
kadangi trumpesnėmis valan
domis darbininkai gyviau ir 
smarkiau dirba. P ra vedus 
trumpesnes darbo valandas 
ta rp darbininkų pakiltų ūpas, 
noras dirbti . 

Pagerėtų ir darbininkų 
sveikata ir dora. Anot (Jom-
perso, girtuoklių esama dvie
jų rųšių: tie, katrie geria del 
tinginvstės ir stokos užsiėmi-
mo, ir tie, katrie geria nuo 
pers "įdirbimo.* 

Katras žmogus yra sveikas, 
patenkintas ir gyvena norma
liu naminiu gyvenimu, tasai 
šalinasi saliunų ir laiko pra
leidimui a t randa sau tinka
mesnes vietas, kadir prie pa
t i ^ darbo. 

Bet persidirbęs žmogus ieš
ko salioiio, nes žino, kad tenai 
atras savo nelemto likimo san-
drau<rus, kuriems nalės nusi-
skusti prieš savo visus vargus. 

Šito panedėlio vakare, kovo 
4 d., Cieeroje j vyks gražus 
vakarus su lošimu "Šv . Kazi
m i e r a s " ir prakalbomis. Kal
bės gerb. kun. F . Serafinas, 
kun. N. Pakalnis ir L. Šimutis. 

Vakaras įvyks Šv. Antano 
parapijos svetainėje. Prasidės 
7:30 vakare. Bus pravesta re
zoliucija Lietuvos laisvės rei
kale. Svetainėn inėjimas dy
kai. Komitetas. 
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gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus[} 
Parašyta Kun. P. G ugi o 

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

dienos per GAVĖNE. 
KAINA 40c. 

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

KAINA 40 c. 

"DRAUGO'' BENDR. KNYGYNAS 
1800 Weat 46th St., Chicago, m . 

^?8* :3KKL^:^^^^ 
TURIU DVI GALERIJAS Telefoną* Yards 1164 

Z. K. URBANOWICZ 
i 

Fotografijų Įstaiga 

EXTRA! ant Town of Lake 
Draugystė Sv, Veronikos Motery ir Panų 

RENGI 4 

( i 1 

Federaliam buste atrasta 
bomba. _ 

Vakar Armouro įstaigose 
buvo pakilęs gaisras šešių 
angštų buste, kuriam dirbo 
T>00 darbininkų ir moterių. 
Gaisras pakilo žemutiniąjam 
augšte. Visi darbininkai laiku 
isi\jo laukan. 

Maži nuostoliai padaryta. 

(JLEVELAND, OHIO. 

Vakar Cbicagoje federaliam 
buste, generalio prokuroro 
asistentu ofisuose, atrasta 
bomba — penios ilgumo gele
žinė dūda, priliuoduota para
ko ir su pritaisytu knatu. 

Ceneralįo prokuroro asis
tentai vra surišti su suaręs-
tuotų pramoniečiu reikalais. 
Spėjama, kad tai busiąs pra-
monieriu <larbas. 

Soniau jau kari*} buvo irgi 
viena bomba atrasta federa
liam buste. 

Draugo" generališkas a-
gentas ant Town of Leke. Pas 
jį galima, užsisakyti "Drau
gą", ir kitokios spaustuvės 
darbus. 

VINCAS STANCIKAS, 
4617 S. Hermitage A ve., 

Chicago, Dl. 

LAISVĖ NUO VERGYSTĖS.' 
Didžiausia vorjco yra tai mote

riškė, kini nemėgina pasiliuosuo-
ti nuo ligos. Tuomet visos aplin
kybės j r visas svietas atrodo jai 
kitaip. Kam tikės yra tokis gy
venimas? Buk linksma sveika, 

liiomet viskas bus gerai. 
Rašyk tuojaus o gausi pilnas 

informaeijas. Jeigu niekas kitas 
tnves nepagelbėjo, tas tau tikrai 
pagelbės, taip kaip tūkstančiui 
moterių pagelbėjo. Nelauk kol bna 
pervelai bet gauk buteli tuojaus, j 
kainuoja $1.50. Jeigu orderiuosi 
? butelius, mes užmokesim per
siuntimo lėšas. 

• 

.OLD (OUNTRY REMEDIES. 
LABORATORY, 

Dr}'. 11 1051 Milwaukee Ave.f 
CHICAGO, ILL. 

Age: lai reikalingi visur. 

PUIKU TEATRĄ 
PO VARDU 

"Sv. Elzbietos Karalienes" 
Nedėlioję, Kovo-March 3, 1918 

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SVET. 
Pradžia 7 valanda vakare 

fotografijos Orupų, Vestuvių Draugijų, 
Kliubų ir Šeimynų S p e c i j a l l š k n m a s . 

Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose. 

4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, I1L 

l DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS OTDTTOJA8 

IR CHIRURGAS 
S5S7 80. Broadway 

ST. LOUIS, MO. 
Telefoną*— Bell Sidney 4§l 

Kini och Victor 598 
Gyvenimo vieta: 

SSS7 PULASKI STREET 
Tel. Kinloch Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 i* ryto 
lkl 11 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėl lomia 10 išryto lkl 18 plet. 

lĮiiumiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
| JOSEPH C. WOLON | 
iž LIETUVIS ADVOKATAS § 
S Kam b. 824 National Life Bldg. S 
E 89 So. LaSalle St., = 
r Vakarais 1666 Mllwaukee Are. r 
= Central 6890 = 
~ Rasldence Humbuld 97 = 
:: CHICAGO, ILL. į 
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WS.S. 
MVARSAVINGSSTAMPS 

I S S U E D B Y , T H E 
UKITED^ STATES 
GOVERNMENT 

• 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINl. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienyti} Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda? 
banMerius, laikraštininkas ir kiti agentai Klaus
kite jų. 

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

l i n 

•#%#*#•#•#•#•*•*****•#•*•# 

PAIEŠKOJIMAI 

Vietos Lietuvišku Draugijų 
Sąryšis (išskyrus s-ocijalistus) 
kovo '» d. rengia iškįlnitmvą 
Vakurą paminėti Tautos š v m -
to — Šv. Kazimiero dieną. 
Vakaras įvyks Acme svotai 
Bėję. Prn>i('<s 5:00 vakare. 
ProgTama bus labai indomi. 
Bus kalbij, dainų, paskaitų ii 

ir C. L. Teatrališkas. 
Matas. 

Pradės taisyti bulvardą. 

Ateinančio balandžio pra
džioje prasidės darbai apie 
bulvardo pravedimę, kuriuo-
mi bus sujungta Miebi^an 
avV. su Lake Shore. 

• — — • — — _ _ _ _ ^ _ ^ — _ _ _ ^ _ _ 

Ir žydės stovi prieš saliunus. 

Cbieagoje žydu moterių or-
nizaeija nutarė prisidėti 

prie kampanijos nusausinti 
11. Dainuos eborai L. Vyčių [ Cbicagą ateinančiais balsavi

mais, katrie atsibus balandžio 
2 dieni). 

PaieSkau savo draugij: Antafto 
Klobo ir Antano Grigalio. Jie patya 
ar kas kitas apie juos žinąs at
siliepkite sekančiu antrašu: 

KRANK RIMKUS, 
12239 r.mcrald A T C , 

Wost Pullman, 111. 

ANT PARDAVIMO, 
Parsiduoda labai didelė groser-

n<\ geroj vietoj. Geri rakandai, sei
f a s vocos vertės 8380, cash refeistras 
vertės $90 ir (vairus (rroserei. Parsi-
duoda nž pigia kaina — $800.00. 
Priežastis pardavimo — sav. Išva
žiuoja aut farrou. 

A. BURDŽIUS, 
102 Van Buren St., Newark, If. J. 

Padaryta 
Pagal 

Orde-

Specialia 
ei ui Imas 
patvirtinti mu
šu gerą darna 

Sioa gražios 
kelnės paairė- /PjĄMT^ 
dymui ar dar
bui, pasirinkimui gra 
i ios mados, gvaran-

tuotos 18 mėnesių, ge
ram neiiojimui ••«•4v 
pasiganėdinlmui arba 
pinigus gražinsime 
tikrai 5 dol. ertėe—^kol kas tik po 
vieną kiekvienam kostumerlui. 
JOKIŲ EXTR A MOKESNIŲ. 
Nemokėsi nei už dideli Peg Tops 
arba Cuff guzikua, • nieko extra 
už diržo kilpas ar kišenių karvo-
šius nieko nemokėsi už atdarus 
kišenius didelius ar mažus, visi 
pagražinimai dykai. Nieko extra 
nereikia mokėti. 
QERAS UŽDARBIS jums Imti 
mierą Iš draugų ir giminių. Jau
nas Jurgis Gekowicz padarė $66. 
16 vieną dieną. Kasyk dykai 

sampeiių. 
Chicago Tailors Association 

Dopt. .1. 122, 51 r> S. Fmnkl in St., 
Chicago. Nesiųsk pinigų. 

Phone Canal 1878 

JEDLANIS & JUSZKA 
Plumbing and Gas Fitting 

2342 So. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL. 

SVARBUS PRANEŠIMAS IS BRIGHTON PARK! 
šiuomi pranešu visiem tautiečiam, 
kad aš užsiimu su pagrabais, vesell-
jomis, krikštynomis ir t.t. Užlaikau 
pirmos klesos automobilius. Taipgi 
užlaikau ir expresą. Atlieku darbą 
geriausiai ir pigiausiai. 

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

Patarimas Dykai 
Offiso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 

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

Telefonas Yartls 4317. 

i 
A. GRIGALIŪNAS 

4434 S. Fairfield Av., UI. UcKINLEY 5941 Chicago 

Pristatome j visas miesto dalis. Telefonas: BOULEVARD 9571 

MILDA FLORIST 
JOS. F . RASZINSKIS, Sav. 

1 Dr. G. M. GLASER s M 

Turi būti parduotas, mūrinis na
mas ant Albany Ave., ir 42-ros gat
vės, arti Crane Co., ant lengvų iš
lygų arba apmainisime ant lotp. No
rintis daug pelnyti rašyk tuojaus. 

A J. FRANCKEWICZ, 
154 \V. Randolpth St., Chicago, 111. 

GERESNIS UŽ BARGENĄ. 
Parsiduoda 2 lotai: kampinis ir ki

tas nuo kampo, Naujo Crane Co. 
fabrikų apylinkėje. Turi but parduo
ti greitai už "Cash" |665.00 už abu
du. Arba vienas blsk] toliau 8250.00. 
Taipgi turiu farmų arti Chicagoa, pa
sirinkimui už pinigus arba išmainy
mui ant namų. Del platesnių žinių 
adresuokite: 

KAZIMER Z. URNIKIS, 
1818 W. 46th St., Chicago, Dl. 

JOHN MIKSHIS 
2917 Lowe Ave., Chicago, UI. 

Sutaisom gazinius ir minamus 
dviračius už pigiausia kaina. Toip-
pat parduodame dviračius. Negalin
tiems apvežti sutaisome ant vietos. Už 
darbą gvarantuojame. Kreipkitės 
laiškų ar ypatiškai. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: BARGENAS : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkot&i, ver
tės nuo $80 lkl $50, dabar par
siduoda po $15 Ir $85. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $85 siutai Ir overkotai. nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų* 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $25 Ik! 
$85. Dabar $5 Ir angščiau. Kel
nes nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va-
lisos Ir Kuperai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėl ion ils ir vakarais. 

S. GORDON, 
M15 8. Halnted St., Chicago, Dl. 

80S^SSS^^^:*SSSS8K{^'2S<S^3^S^SDS 
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Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIJAIilSTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų L-igų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto. nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Tclcphone Yards 887 

^ m m m m i ' *' ' 
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti gersnj darbą h 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga dau* 

kirpėjų, trlmerlų, ranko
vių, kišenių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preaerlų 
Ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer- £T 
ginoois formų kirpime fflj^ 
pritaikinime ir siuvime 
— $16.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jūsų mlera — bile 
<*tallės arba. dydžio, iš 
bile madų knygos. 

MASTER DES1GN1NG 8CHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

118 H. La Salle gatve. Kambarys 
41S-4I7. Prieš City Hali. 

Telefonas: McKlNLET 678 i 

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

Kampas W. S 5-tos gatvės. 

DIENINE 
IR 

Vakarinė MOKYKU 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anflų kalbos, čia mokinama :-

(Lietuvių kalbos S.V.Isorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų " S. V. Valdybos Prieky bos Teisių 

ILotynų " S.V.Pilietybis Gramatikoa 
\ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 

GRAMMAR ir H1GH SCH00L Knrsų. Gyve-j 
lančius toliau mokiname per kiškas. Viskas! 

įama lietuviškai. 

American College Preparatory School 
13103 S. HALSTED ST. CHICAGO lu_ 

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 

Gyvos gėlės: BUKIETAMS, VESTUVĖMS, BANKIETAM8 
PAGRABAMS PAPUOŠALAI ir t . t 

3112 8 0 . HALSTED 8T . 
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I Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mos? I 
s 

Tegul Kvorka padabina Jūsų na- į 
ma Pas mus galima gauti visokių = 
naminių radankų k. t. f 
rakandu pečių, divonų, siuvamų | 
mašinų, pianų, grofonolų, viskas = 
pas mus gaunama. s 

Kuomet jum prireikės ko prie 1 
namo kreipkitės prie = 

PAUL KVORKA I 
s 

1551-53 Chicago, Avenue | 
Chicago, UI. Arti Ashland Ave. | 

= fcr v Telefonas Monroe 2500 = 
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COFFEE 
Home BIcnd vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuviu parduoda ta tmfią 
kavą po 30c. 19c 

GĖRIAI SIS 
SVIESTAS 

49c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

COČOA 
Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 j 
bent kokia, l a R 
1-2 sv. * * w 

DAERY 
SVIESTAS 

45C 
WEST SIDE 

1878 Milwaukeea 
2054 Milwaukeea. 
1054 Milwaukeea. 
1510 W. Madison 
2830 W. Madison 

11644 W Chicagoa. 
1836 Blue I s landą 
2612 W. North a. 
1217 S. HalsUd st 
1882 8. Halsted st 
1818 VV. 12th st. 

• M 

8102 W. 22nd 8t. | HORTH SIDE 
SOUTH S I D £ 408 W. Dlvlslon «t 

8082 W e a t w o r t h a ^ J W jNortb a. 

S4I7 b. Halsted st J244 Liscoln av. 
4728 S. A a h l a n d a . l i H N. Clark st. 
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