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VOKIEČIAI VIS ARČIAU 
PETROGRADO 

i '• 

Užimtuose Rusijos kraštuose 
organizuoja armija 

i . 

S. V. AMBASADORIUS SKATINA RUSUS KARIAUTI 

S. V. AMBASADORIUS 
ATSILIEPIA Į RUSUS. 

Pataria Jiems nesitaikinti 
su Vokietija. 

TIK 68 MYLIOS NUO 
PETROGRADO. 

Turkai taippat varosi 
pirmyn. 

True translation filed with the post-
uinster at Chicago, IH.. on March 8 
1918, as reąuired by the act of Oo-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 7. — Vo
kiečiai paėmė Yamburgą, 
gulintį rytuose nuo Narva, 
kad tuo tarpu turkų-vokie
čių užpuolimas tęsiamas 
jau šioj pusėj Trehizonde* 
sakoma šiandie čia gauta
me rusu ofieijaliam prane
šime. 

š i tas veikimas, sakoma 
pranešime, yra priešgiiiįa-
vimas vokiečių vyriausiąja i 
komandai, kuri buvo ofici-
jahai paskelbusi, kad veiki
mai prieš Rusiją sustabdy
tas. 

(Yamburg guli ttes ge
ležinkelio linija Revelis-
- Petrogradas ir tik 68 
mylios nuo Rusijos sosti
nės. Vakar buvo praneš
ta, kad vokiečiai buvo ap
sistoję Narvoj, už 10i> 
myliu nuo Petrogrado. 
Trebizondas randasi ant 
Juodųjų jūrių kranto, 
Turki) Armėnijoje. Buvo 
pranešta, kad turkai Tre-
bizondą pasiekę stoję už-
puoliman tuo metu, kuo
met po taikos sutartimi 
pasirašyta) . 

VOKIEČIAI ORGANI 
ZUOJA KARIUOME 

NĘ RUSIJOJE . 

Nepaklusniems grūmoja 
sušaudymu. 

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

Petrogradas, kovo 7. — 
Čia pabėgusieji iš vokiečių 
užimtų kraštų pasakoja, 
kad tuose kraštuose 
vokiečiai organizuoją ka
riuomenės korpusą iš vie
tos gyventojų. Tai organi
zuojamai kariuomenei va
dovausią vokiečių ofieieriai. 

Vokieėiai grūmoja nuga
labinti kiekvieną gyvento
ją, kuris atsisakysiąs įstoti 
korpusam Suorganizuoti 
kariuomenė busianti pasių
sta Prancūzijos frontan. 

Laikraštis Nova ja Žizn 
praneša, kad Ensign Kry-
lenko, vyriausias bolševikų 
kariuomenės vadas, rezig
navęs, nes su kitais komisa
rais nesutikęs nuomonėmis 
politiškuoju ir militariniu 
žvilgsniu. 

True translation filed with the post-
master at Chtcago, 111., on March 8 
1918, as rechiired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Vologda, Rusija, kovo 7. 
— Čia laikinai apsistojo 
Suv. Valstijų ambasadorius 
Rusijoje, David R. Francis. 
J is viešai štai ką pranešė 
rusams gyventojams: 

" Amerika ne.turi jokių 
pienų ir nemano savinties 
jokių Rusijos teritorijų. 
Kad dabartinės rusų vy
riausybės formaliai nepri
pažįsta nei Amerikos vy
riausybė, nei talkininkai, 
yra kaltu abudu — prem
jeras Leninas ir užsienių 
reikalų ministeris Trockis. 
Aš jiedviem pasakiau, kad 
mano vvriausvbė visuomet 
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apsiims pripažinti kiekvie
ną rusų gyventoja nustaty
tą vyriausybe, taippat rems 
tą vyriausybę materijaliai 
tik su tąja sąlyga, jei jinai 
tęs ir tolesniai karę prieš 
centrales valstvbes. < 

• 

"Vokiečių pasisekimas 
reiškia' rusams Mideli nuo
stoliai laisvėje ir visame 
tame, ką jie yra iškovoję 
revoliucijoje. Suv. Valstijų 
laisvi gyventojai turi viltį, 
kad rusų tauta nepripažins 
ir nepatvirtins jokios ant-
metamos jiems vokiečių 
pažeminančios atskirios tai
k o s / ' 

ŽUVO LAKŪNAS 
KADETAS. 

i 
*•*• 

IŠRADĘS NAUJA 
KULKASVAIDI. 

Išaunąs 33,000 kartų 
per minutę. 

Anot pranešimo * Ex-
ehange Telcgrapn komp., 
vokiečiai savo ėjime buvo 
susilaikę antradienio ryte, 
bet vakare ir vėl pradėję 
briovimąsi įvairiose vieto
se, kad sujungti liniją tar
pe Yamburg ir Gnov (ly
tuose nuo ežero Peipus IT 
pietuose nuo Narvos). 

Petrograde gauta žinios, 
kad visose vokiečių užimto
se vietose išnaujo atidaryta 
bankos, žemės jų savinin
kams sugrąžinta i r atnau
jinta visur buvęs senasis 
valdvmas. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
PASEKMĖS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 8 
1918^ as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. i 

Boston, Mass., kovo 7. — 
Po 37 metų darbo Levi W. 
Lombard pagaminęs centri-
fugah šautuvą (kulkasvai-
dį), kuris išaunąs 33,000 
kartų per minutę. 

Lombard tvirkina, kad 
šautuvų ekspertai tiesiog 
nustebinti to ginklo tikru
mu ir jėgos veikimu. 

SEKANČIU DftAFTU 
BUSIĄ PAŠAUKTA 

800,000 VYRŲ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 8 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 7. — 
Karės departamento pienai, Tautiška šventė Chicagoje 

praėjo labai pasekmingai.. Ant | kaip šiandie suzmota, šiais 
Bridgeporto surinkta aukų 1918 metais neorganizuoti 
500 dol. su viršum, Apveizdos 
Dievo parapijoj — 400 dol. su 
viršum, Šv. Mykolo Ark. pa
rapijoj (North Side) 370 dol., 
šv. Antano parap. apie 300 
dol. Kiek surinkta kitose pa
rapijose, dar nesužinota. 

<tKt*t>«XiXtKi«i«t»i*iXlKt; 

jokios atskiros divizijos. 
Tik per ištisus metus bus 
pašaukta didelis skaitlius 
vyru, kad jais užpildyti rei
kalingus trukumus kariuo
menės organizacijoje. 

Spėjama, jog sekantis 
draftas neužilgo busiąs pa-

Trne translation filed with the post
ui aster at Chicago, 111., on March 8 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Fort Worth, Tex., kovo 7. 
Burton Hurlburt, karališ
kojo lakūnų korpuso kade
tas, kurio motina gyvena 
Prescott, Ont., žuvo šiandie 
rvte nusileidžiant žemvn su 
lakstvtuvu. Su juo buvo ir 
inst ruktor iui Bet šitas iš
liko sveikas. \ 

Hurlburt vra 36-tas čia 
žuvęs kadetas. 

NEREIKALAUJA PRA 
ŠALINTI FERDINANDĄ. 

Tegu sau pat Rumunija ži
nosi su savo dinastija. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 8 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, kovo 7. — 
Dinastijos klausimas Ru
munijoje yra vienas iš am
žinųjų. Taip yra pasakęs 
baronas von dem Bussche-
-Haddenhausen, vokiečių 
užsienių reikalų pasekretoT 
rius, kalbėdamas reichstage 
apie Rumunijos sosto ateitį. 

skelbtas, sulyg kurio busią 
pašaukta ne daugiau mili
jono ir nemažiau 800,000 
vyrų. Šaukimas busiąs at
liktas ne vienu žygiu, bet 
dalimis, per ištisus metus. 

SEIMO DELEGATAMS 
Chicagbs ir apylinkių 

seimo delegatams prane
šame, kad specijalis de
legatų traukinys išeis pa 
nedėlyj, 11 d. kovo lygiai 
10 vąl. ryto iš Chicagos 
Grand Central stoties 
(kampas W. Harrison st. 
ir So. Wells st. (Seniau 
5-th Ave.) Baltimore & 
Ohio linija. 

New Ybrke traukinys 
bus 12 d. kovo apie 4 vai. 
po pietų. 

Visi delegatai prašomi 
atsilankyti sn pinigais 
nedėlios vakare 7 vai., 10 
d. kovo, } Šv. Jurgio pa
rap. mokyklą ant 3 lubų. 
Tenai bus pardavinėjami 
geležinkelio tikietai. Ti 
kietas į abi pusi kartu su 
lova kaštuos 42 dol. 80c. 
Kas lovos nenorės, galės 
jos neimti. Tikietas be lo
vos į abi pusi kaštuos 38 
dpi. ir 30c. t Galės ir vie
nas žmogus nupirkti ti-
kietus visiems savo kolio 
nijos delegatams). 

Panedėlio ryte visi de
legatai turės būti gele-
ležinkelio stotyje ne vą-
liau, kaip 9:30 A. M. 

Tie, kj«įą nenorės grį
žti sykiu su visais kitais 
tuo pačiu traukiniu, bet 
norės užtrukti New Yor-
ke ar kitur kur pakeliui, 
galės tai padaryti be jo
kio primokėjimo, bi tik 
grįžtų tuo pačiu keliu. 
Tikietas bus geras visam 
mėnesiui. % 

Pageidaudama yra, kad 
turintieji laiko atvažiuo
tų į stotį išleisti delega
tus į kelionę. 

SEIMO KOMISIJA, 
3230 Auburn Ave. 

VOKIETIJA PADARIUSI 
SUTARTĮ SU SUOMIJA. 

VOKIEČIAI TAIKOSI 
PAIMTI ODESSĄ. 

Tai padaryti pagelbėsią 
patys rumunai. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March i 
1918, as reąuired by the act 0f Cc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, kovo 7. — 
Iš Bucharęsto pranešama, 
kad įžengiamoji taikos su
tartis Rumunijos su centrą-
lėmis valstybėmis parašais 
jau patvirtinta kovo 5 d. 

Sulyg sutarties sąlygų, 
Rumunija atsižada Dobru-
dža provincijos net ligi Du
nojaus užsisukimo. Rumu
nija taippat yra priverstina 
visomis savo galimomis 
priemonėmis pagelbėti teu
tonams siuntimą jų kariuo
menėm per Moldaviją ir Be
sarabiją į Odessą. 

Sutarties sąlygos yra se
kančios : 

1. Rumunija paveda cen
trą Jėms valstybėms Dobru 
džą visu Padunojumi. 

2. Keturlipių talkininkų 
šalims leidžiama turėti savo 
komercijinius susinėsimus 
su Juodomis jūrėmis keliu 
tiesiog per Constanza. 

3. Rumunija prisiima per
tais vt i rubežiu tarne A u-

* • 

t rijos-Yengrijos ir rTuunim--
jos, sulyg pirmutines reika
lavimų. 

4. Taippat ekonominės 
priemonės, atsakančios sto
viui, yra apdraustos. 

5. Rumunijos vyriausybė 
kuoveikiausiai pasistengia 
demobilizuoti mažiausia aš
tuonias divizijas savo ka
riuomenės. Demobilizacijos 

V 

ii 

.. "DRAUGO" BENDROVĖS AUGIMAS 
Katalikų visuomenės ūpas auga, jos susipratimas 

bręsta. Geriausiu to pavyzdžiu — nuoširdus rėmimas 
savo katalikiškos spaudos. Per paskutines 8 dienas 
"Draugo" bendrovė gavo net 23 naujus brolius dalinin
kus, "Draugo" šėrininkus — pavienius asmenis ir 1 
draugiją — Motinos Dievo Sopulingos, Cicero, 111. 

Išviso dabar Bendrovė turi 180 šėrininkų — pavie
nius asmenis ir 6 draugijas. Per tą laiką į mūsų bendro
vę pribuvo 9 iš Chicago, IU. (Town of Lake), du iš 
Cicero, 111. ir po vieną iš Roseland, IU., Millinocket, Me.. 
DeKalb, m., Detroit, Mich., Waterbury, Conn., New Ha-
ven, Conn., New Britain, Conn., Hartford, Conn., Tama-
qua, Pa., Springfield, IU., Elizabeth, N. J., Indiana Hai-
bor, Ind. 

Mūsų kolonijos skaičiumi "Draugo" šėrininkų 
šiaip pasiskirsto: 
Cicero, 111 30 
Town of Lake (Chic.) 19 
Bridgeport (Chicago).. 17 
18-oji gatvė (Chicago) 15 
So. Boston, Mass ^ 6 
Brooklyn, N. Y r. 4 
Waterbury, Conn 4 

4 
« 

Roseland, IU. . 4 
Montello, Mass 3 
New York, N. Y 3 
Philadelphia, Pa 3 
Elizabeth N. J 3 
Mahanoy City, Pa 3 
North Side (Chicago).. .3 

Po du šėrininkų randasi šiose kolonijose: Worees-
ter, Mass., Pittston, Pa., Sheboygan, Wis., Cambridgi. 
Mass., Baltimore, Md., Chicago Heights, IU., Detroit, 
Mich., Hartford, Conn. Kitose kolonijose — po 1. 

"Draugą" pradeda mylėti visos mūsų kolonijos. Gi 
labiausiai mylės, žinoma tie, kurie pataps ro leidėjais ir 
savininkais, nes tai bus jų laikraštis, jų nuosavybė, ii 
auginkime mūsų bendrovę iki keUų šimtų narių, o 
"Draugas" pataps tikrai nesugriaunama mūsų tvirtove. 

• • • « • ; - . » , * > • 

NELAIMINGAS 
PYRAGAS. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago, IU., on March 8 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, kovo 7. —-
Iš Berlyno šiandie oficija-
liai pranešta, kad Vokieti
ja sti Suomija padariusi 
taikos sutartį. Be taikos pa
daryta sutartis ir prekybo
je. 

Sutartis parašais patvir
tinta pusiaudieniu. , 

PRAMATOMA SUTAR
TIS SU SUOMIJA. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, IU., on March 8 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Basei, Šveicarija, kovo 7. 
— Baronas von dem Buss-
che-Haddenhausen, Vokie
tijos užsienių reikalų p;> 
sekretorius, pranešė vyriau
siam reichstago komitetui, 
kad Vokietija trumpu lai
ku padarysianti taikos su
tartį su Suomija. 

PANAIKINTA KABĖS 
STOVIS BRAZILIJOJE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, IU., on March 8 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Rio de Janeiro, kovo 7.— 

Atiantic City, N. J., kovo 
8. — Leitenantas Samucl 
Walden cia gavo pyrage, 
kurs atlikęs nepaprasta kc 
lione. 

Leitenantas Waldcn pci•-
niai apie* Padėkončs diena 

prižiūrėjimas pavedama.^ gyveno mieste Amistou, 
fieldmaršalo von Maekcnse-
no armijų grupės vyriausiai 
komandai ir rumunų vv-
riausiam vadui. 

Kuomet pa paliaus bus 
pravesta taika tarp Rumu
nijos ir Rusijos, tuomet ir 
vėl turi but demobilizuota 
tokia rumunų armijos d-i-
lis, idant paliktų tik reika
linga kiekybe jos rusų pr 
sienio sargybai. 

6. Rumunijos1 kariuome
nė kuoveikiausia turi aplei
sti užimtą Austrijos-Ven
grijos monarchijos teritori
j a y 

7. Rumunijos vyriausybė 
visomis sau prieinamomis 
išgalėmis prisideda prie' 
centralių valstybių kariuo
menės gabenimo per Molda
vija ir Besarabija į Odossn. 

8. Rumunija kuoveikiau
siai iš savo kariuomenės 
prašalina visus oficierius 
tų šalių, kurios yra karėje 
prieš centralesi valstybes. 
Centrales valstybes tų ofi-
cierių sugrįžimą į savo ša
lis apdraudžia. 

Šita sutartis tuoj aus ima 
veikti. 

ŠVEDUA DAUGIAU 
NESIPRIEŠINA. 

Ala. Iš cia jam buvo išsių
stas pyragas. Kadangi lei
tenantas suspėjo pirmiau 
iškeliauti Europon, negu 
kad jį butų galėjęs pasiekti 
pyragas, pastarasis jmsiųs-
tas taippat Europon paskui 
leitenanto. Teciau ir tenai 
pyragas su leitenantu apsi
lenkė. Leitenantas sugrįžo 
Amerikon, ^paskui jį atpyš 
kėjo ir pyragas. 

I r tik dabar po pusket
virto mėnesio kelionės py
ragas atrado leitenantą na
muose. 

Leitenantas gavę* ]>yra
gą ir jį apžiūrėjęs pasakė: 

" J i s geriau tiktų\ pavar
toti amunicijai prieš prieši
ninką." 

True translation filed with the post-
master at riiicag-o, f\l., on March 8 
1918, a s reąuired by the act of Oc-
tober f. 1917. 

Anusterdam, kovo 7, — 
Jš Berlyno pranešta, kad 
vokiečių reichstago socijali-
stai atstovai kritikavę vy
riausybei už norėjimą mai
šyti es į Suomijos reikalus 
ir erzinimą švedų. 

ržsienįų reikalų pasekre-
torius baronas von dem 
Bussche-Haddcnhausen t«• -
riaus atsakęs, kad Švedija 
daugiaus nesipriešinanti 
vokiečių įsimaišymui Suo
mijoje, kadangi vokiečiai 
tai veikia sulyg pačių suo
mių piiašymo, kad ateiti 
jiems pagelbon. 

Salų Aland užėmimas dar 
nereiškia, kad tenai vokie
čiai turėsią padaryti savo 
vei kinu) stovy k 1 ą. bari m i -
pažymį o. 
. Greatj' Nortliorn viešbuty.} 

susirinkusieji barzdaskučiai 
nutarė uepa<li<liuti kainos už 
plaukų; kirpimą ir barzdų sku-
timą. 

Brazilijos vyriausybė pa
naikino karės stovį visoj ša 
lyj. Karės stovis gyvavo 
pradėjus lapkričiu praeitų 
metų. • 

K 

RUOŠKIMĖS Į POLITIŠKĄJĮ SEIMU NEVV YORKAM 
13 ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas 

Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo 
reikalams apsvarstyti. 

Kviečiami visi lietuviai, be skirtumd luomo, lyties ir 
įsitikinimų. 

Galės siųsti delegatus parapijos, draugijos, kuopos, 
skyriai, Jdiubai — po 1 nuo 50 narių. Draugija, netu
rinti nei 25 narių negali siųsti delegato. Tada ji gali 
susidėti su kita draugija ar kuopa. Oentralinės organi
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3. 

Seimas atsibus MADISON SQUARfc OARDEN 
TEATRE, kampas 27 (*AT VĖS ir.. MADISON AVE 

; 



^̂ H s^^pĘT'1-^-' 

D R A U G A V 

mVIV KATA U i£Ų DIENRAŠTIS 
kasdiena išsl.yrua nedėldienius." 

PRENUMERATOS KAINA: 
ms $5.00 
1 metų fS.OO 
rkant atskirais numeriais po 2c. 
anumerata mokasi iŠ kalno. Lai-
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

LYBĖS PERSISKYRIMŲ 
POROSE. 

edusių žmonių persis-
mais šįmet labai pagar-

žinoma "soeijalistiška 
n e " Petrogradas. Kuo-
tenai socijalistai davė 

uėms visuotiną laisvę 
! moraliu, taip materija-
Ivilgsniais, tuomet, kaip 
atai, pravesta prakti-
soeijalistų iš seno sva-
moji "laisvoji meilė." 
ai mažai rusų tarpe te-

vedusių poru, kurios 
^enttj ištikimybėje. Di-
ma jų pasimetė, persis-
\ i r gyvena taip, kaip 
Įsakyta ponų soeijalistų. 
vienam gal iš mūsų ste
na buvo, kuomet apie 
>ranešė telegramos. Bet 
socijalistų ką geresnio 
ir negalima tikėties. 
jie pasisuka, kur įsivy-

a, tenai visuomet pas-
9ave palieka moralia 

Lvimo,, išdykimo pėdsa-

lip šiandie dedasi nelai
ko j Rusijoj, kur kol-kas 
alistams sekasi palai-
kuone visoj šalyj bai

dą betvarkę. 
mg labiaus reikia ste-
'S šios šalies santikia . 
taippat porų persisky-
i yra palaidi, nevaržo-
okiais įstatymais. Kil
us, kaip kitur, taip ir 
QUQ. persikyrimij drau-

Bažnyčios įstatymai, 
tikiams gi čia leista 
es kaip patinkama. To-
aedyvai, kad čia mies-
3 žmonių dora kaskart 
ėmiau ir žemiau puola, 
ynos įra, šaliai ir' tau
rumo j a pavojus. 
ii laikraščiuose paskel-

porų persiskyrimų 
linės mieste Chicago 
. Cook). Baisus daik-
•asirodo. Paaiški, kad 
igoje porų persiskyri-
įvyksta daugiau, kaip 
nijoje. Kas mėnuo 
agoje persiskiria kuo-
00 porų! Jei prieš tą 
lemi ją ' ' nebus atrasta 
tmų vaistų, tai čia per-
Timai veikiai pcrvir-
usituokimų skaitlių. 

os faktus paskelbė pa
likdama iš pavieto vi-
lenės tarybos biuro .pir
tikė, Mrs. G. Howe 
on. Tos skaitlinės su
os iš teismų * rekordų 

1915 ir pirmų šešių 
:sių 1916 metų. 
ii kelios indomios skai-
*: 

16 metais moterysčių 
Ii LIS padidėjo (̂  nuoš 

kaip 1915 m., bet persisky
rimų skaitlius tuo pačiu lai
ku padidėjo 20 nuoš. 

Pirmame 1916 m. pusme-
tyj ant kiekvienų 6 apsive-
dimo licencijų buvo vienas 
persiskyrimas. 1915 me
tais ant kiekvienų 7 licenci
jų buvo 1 persiskyriinas, gi 
1914 metais buvo tik vienas 
persiskyrimas ant kiekvie
nų 10 apsivedimo licencijų. 

Abelnas kas mėnuo per
siskyrimų skaitlius buvo: 
1914 metais 301; 1915 m. 
343, gi per 19141 ra. pirmąjį 
pusmetį kas mėnuo buvo 
412 persiskyrimų. 

Atsižvelgus į tokius bai
sius santikius Mrs. Britton 
pasiulck viso j šalyj pravesti 
vienodą įstatymą, kurs su
varžytų persiskyrimus, kur 

.del bile menkniekių aštriai 
uždraustų poroms pasime
timą ir persiskyrimą. Gi 
jau jei to nebūtų galima pa
daryti, tai, Mrs. Britton 
nuomone, būtinai reiktų ko-
kiuo nors būdu apsunkinti 
apsivedimus. 

Bet vargiai čia ką gelbės 
priverstinieji šiokie ar kito-
ke įstatymai. Nieko jie ne
gelbės, jei žmonėse nebus 
doros, jei vietoje Sutvėrė
jo žmones garbins materi-
jalizmą ir vis daugiau tolin-
sis nuo Šviesos, kurią gali
ma atrasti tik ,KataHkų Ba
žnyčioje, jos moksle. 

WEST PULLMAN, ILL. 

Vyčių susirinkimas. 

Vasario 17 d. Šv. P. ir P. 
bažnytinėje svetainėje, L. 
Vyčių 35 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Ap
svarsčius kuopos reikalus, 
pirmininkas p. J. S. perskaitė 
Tautos Fondo atsišaukimo 
laišką* ir savo kalboje 
aiškiai nurodė didelį rei
kalingumą ir didelę svarbą 
aukoti į Tautos Fondą Šiame 
taip svarbiame momente. — 
Štai ir pasipylė vyčių aukos. 
Aukavo sekantieji: 
Juozas Sorokas $10.00 
f Po $5.00: — J. Kilas, S. 
Aukštuolis, Ig. Aukštuolis, J. 
Zubė, J. Glavackas, Ig. Ka
počius, Pr. Švažas, O. Raudo-
naitė.A. Razumas. ' 
K. Paldauskis $2.50 

Po $2.00: — B. Daugentai-
tė, D. Druskinis. 
S. Raudonis 1.50 
P. Giniotis 1.00 
Iš kasos paaukota $5.00 

•? 

Viso labo - $70.00 
Nors L. Vyčių 35 kuopa 

neskaitlinga nariais, bet jie 
yra karšti tėvynainiai, išįiki-

1 mi Lietuvos vaikai, nes tai ir 
m tos gausios aukos suauko-' 

v 

Lenktynės tarp kuopų 
kščioniškos meiles d a r b u o -
še smarkiai eina. Paskuti
nėje savo apyskaitoje pa
skelbėme jau 104 amžinus 
narius. 

Pe r šį laiką pribuvo daug 
šviežių. 

Stipriai pasivarė pirmyn 
1-oji kuopa Šv. Kryžiaus 
parapijoj. Prie pirma bu
vusių 20-ties amžinų narių 
ji gavo dar 9 naujus. Štai 
jų pavardės: 

105. S. Norvaišaitė 
* 106. O. Rudminaitė 

107. A. Levinskaitė 
108. M. Marcinkevičiene 
109. O. Bakšaitė 
110. Tretininkų kuopa 
111. Saldžiausios širdies 

Jėzaus Moterų ir Merginų 
draugija 

112. Šv. Agotos Moterų 
ir Merginų, draugija 

113.* Šv. Pranciškos Ry
mietės Moterų ir Merginų 
draugija. 

Atsiliepė iš Brigbton 
Park 'o labdarių kuopa. J i 
turinti 6 amžinus narius, 
(dvi nares -panorėjusios bū
ti nežinomomis); taigi 

114. N. N. 
115. N. » . 
116. Eugenija Volkaitė 
117. Aleks. Volkaitė 
118. J ieva Žilaitė 
119. Jadv. Staponkaitė. 
Toliausiai nužengė vėl 4-

toji kuopa Apveizdos Dievo 
parapijoj, pralenkdama vi
sas kitas kuopas ir užimda
ma vėl pirmąją vietą. 

Tos kuopos koresponden
tas mums rašo šit ką: 

Dievo Apveizdos parapijos 
Labdarių 4-ta kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą. Proto-
kolą perskaičius, garbės na
riai pradėjo mokėti savo duo
kles našlaičių reikalams ir be
žiūrint kelios šimtinės pasitie
sė ant stalo..Iš stambesnių au
kotojų yrą sekantieji: 

Agota Papšiutė 100 dol., 
Juoz. Puplesis 100 dol., kun. 
J. Paškauskąs . (dabaigė pas
kutinius mokėti) 50 dol., Ju
zefą Lukošiunaitė $25, Ona 
Martišiunaitė $25, Ant. Bar
ščius $25, Bar. Gečienė $10, 
Pran. Radavieia 5 dol. ir tt. 
Nekurie, nors ne garbės na
riai, taip pat aukavo po 5 
dol. Po to pasirodė skaitlin
gas būrelis naujai įstojančių į 
Labdarių 4-tąją kuopą. To-
lesnei pakilo klausimas apie 
padauginimą amžinų garbės 
narių, kad laimėjus lenktynes, 
nes vėl pasirodė, kad 5-toji 
Labdarių kuopa pralenkė 4-
tąją. Kun. J. Paškauskąs pa
aiškino, kad vyčių 4-ta kuopa 
net mėnuo atgal kaip įstojo į 
skaitlių garbės narių, ir ragi
no kuodaugiausiaį 'įstoti \ 
amž. garbės narius, nes, girdi, 
jau paskutinis susirinkimas 
iki lenktynės užsibaigs. Po 
tokio paaiškinimo visų ūpas 
pakilo ir bematant dar 7 garb. 

tos ant tėvynės aukuro liudi
ją. Už tai garbė Jums, vyčiai! 
Vyčiai ir vytės, tįesos keliu 
pirmyn! 

J. 5. 

Ghicagos labdariai rimtai narįai prisidėjo, Pirmiau 4-tą 
ruošiasi šįmet statyti na&- Labd. kuopa turėjo 37 amį 
laiŽių prieglaudą. Visur garbės narius, kurie aukojo 
didelis judėjimas. Skaičius po 100 dol. našlaičių prįęglauj 
stambiųjų' aukotojų — am- dos namo pastatymui, dabar 
žinų narių vis dar auga. turi "45 amž. garbės narius.^ 

Naujai įstojusių vardai: 
12Q. L. Vyčių 4-tą kuopa, 
121. Ant. Barsčius, 
122. Jonas V. Dimša, 
123. Pran. Radavieia, 
124. Juoz. Puplesis, 
125. Step. Pivariunaitė, 
126. Ant. Grisius, 
127J Prakseda Buividaitė. 

Dabar, regis, vėl 4-tą kuo
pa užėniė pirmutinę vietą. 

Kaip matome, Šv. Jurgio 
parapijos kuopa keliais na
riais liko užpakalyje. Bet 
mes nemanome, kad tai bu
tų ilgam laikui Netru
kus bus tos kuopos susirin
kimas ir ji vėl pasivys, o gal 
ir aplenks kaimynę kuopą. 
Štai 6 d. kovo per iškilmin
gas išleistuves ŠvJ Jurgio 
parapijos kunigų (Vaičiūno 
i r Albavieiaus) ir priimtų-
ves naujo klebono kun. M. 
Krušo — prisidėjo 5-tai 
kuopai (Šv. Jurgio parap.) 
dar du amžinu nariu (išviso 
bus dabfar 42). 

128. Kun. M. Krušas 
129. Kun. Ig. Albavičius. 
Taigi Šv. Jurgio parapi

jos kuopai tik trijų betrūk
sta, kad pasivijus 4-tą kuo
pą. Čia aukojo ligšiol tik 
neperturtingi darbininkai. 
O fcur gi Šv. Jurgio parapi^ 
jos draugijos, kur gi Brid-
gėporto biznieriai, kuriais 
taip garsi yra Bridgeporto 
lietuvių kolonija. Ligšiol 
tik vienas p. Nausieda su 
šimtine prisidėjo.^ Kada 
tos pajėgos išsijudins — 
vargiai ar atlaikys kokta 
nors kita parapija. 

Taigi dabar su amžinai
siais ^nariais mūsų kuopos 
šiaip stovi: 

Apveizdos Dievo parapi
jos kuopa 45 

Šv. Jurgio par. kuopa 42 
Šv. Kryžiaus par. kp. 29 

Penktadienis, kova! 8 d. 

1 * 

styti apie tai ar leisti Mariu
tę ir Jonuką, kurieins jau su
kako 14 metų ainjiaus, į mo
kykla ar pagal tiesas siųsti 
įuos į dirbtuvę. Kodėl tėvai 
priralo vaikus laikyti moky
kloje! Priešastįs deleį kuriu 
atskiros valstijos ir Suvieny 
tos Valstijos sako, kad vaikai 
privalo neiti į darbą yra: 

1. Fiziškai ^darbas ant jų 
blogai atsiliepia. Daktarai 
prirodinėja, kad tarpe vaiką 
pradėjusių dirbti nuo 14-kos 
metų ligos žymiai platinasi. 

2. Jaunų metų vaikai ir 
mergaitės, įstodami į darbą, 
greičiaus papuola į visokias 
nelaimes bei nesmagumus, ne
gu tie, kurie pasilieka mo
kyklose. 

aię^erum: 
nkis, ar 

r- . » » » » * » • • » » » » » • • » » » » » • • » » • ***mmm? 

(Tąsa). 

Tuojaus po įvedimo pro-
hibieijos įstatymo žymiai 
sumažėjo prasikaltimai. 

Omahoj. 

Skaitlius prasikaltėlių^ 
pavieto kalėjime pirmiaus 
būdavo nuo 150 iki 250. Už 
dviejų ir pusės mėnesių po 
uždarymui saliunų viduti
niškai būdavo apie 50. / 

., Liepos 3 d., 1916 m., 
3 Toks darbas neapmoka- j k u o m e t s a l i u n a i M b i m ) ^ 

Šv. Antano par. kp. 
Nekalto Prasidėjimo 

parapijos kuopa 6 

Išviso 129 
Lai sukrunta visų para

pijų kuopos rinkti amžinus 
narius, nes lenktynėms lai
ko nebedaug liko: vos apie 
3 savaitės. 

Lenktynių pabaiga — 31 
d. kovo 10 vai. vakare. 

Našlaitis. 

VAIKŲ DARBAS. 
• • • • ' 

Sausio 27-tą buvo Vaikų 
Darbo Diena. Ap vaikščioji
mas tos dienos yra užtvirtin
tas arba užgirtas Suvienytų 
Valstijų Prezidento, Karės 
Sekretoriaus ir Laivvno Se-
kretoriaus. Ant tų trijų vy
rų puola visa atsakomybė už 
karės laimėjimą ir jie tvir
tai pritaria tam, kad Nacijos 
(tautos) ir vaikų gerovės dė
lei reikia žiūrėti, kad neapsi-
lenkųs su Vaikij Darbo Tieso
mis, ypatingai^ šiame laike. 
Šiame laike/vaikams siūlomi 
uždarbiai ir aųgštą kaina vi
sokio maisto ir aprėdalo tie
siog verčia tėvą ir motiną mą 

mas doleriais ir ermtais. Vai
kai žemiaus 16 metų amžiaus 
negali būti priimti prie 
amato darbo; tokie vai 
kai įr mergaitės, ku-
lie , pradeda dirbti nuo 14 
metų, dirba vien paprasčiau
si darbą. Dirbdami tokį dar
bą jie už dešimts metų dau
giau neuždirbs, negu uždirba 
už trijų metų darbo, reiškia, 
kad nieko negali dasidirbti. O 
už dvidešimts metų jie pa
prastai mažiaus uždirba, negu 
iš sykio uždirbdavo7. 

Kiekvienas tėvas ir moti
na, atkeliavę/ iš Europos į 
Ameriką," trokšta, kad jųjų 
vaikai turėtų gyvenime ge
resnę progą, negu jie patys 
turėjo. Tatai yra viena prie
žastis dėlei kurios jie pa
tys turėjo. Tatai yra viena 
priežastis delėi kurios jie 
čion atvyko. Dėlei tos pat 

priežasties pasirodo, kad ma
žesnis nuošimtis ateivių tėvų 
vaikai nemoka skaityti nei ra
šyti už vaikus čion gimusių 
tėvų. Kadangi daugelis atei-
vių-tėvai neturėjo progos lan
kyti mokyklas, tad jiems ru
pi ir turėtų rūpėti, kad jųjų 
vaikai gautų priderantį mok
slą. Tame apsireiškia pasi
šventimas iš tėvų pusės, nes 
vaikams sukakus keturiolika 
metų amžiaus pasišventimas 
turi būti didesnis, nes maistas, 
drabužiai ir apsiavimąs daug 
brangiau atsieina, tečiaus rei
kia neužmiršti, kad galų ga
le tasai pasišventimas apsimo
kės. 

Dabar, kada šioji šalis yra 
priversta aukauti savo jaunų
jų vyrų gyvastį, mokslas vai
kams yra dar labiaus reika
lingais. Pagal išsitarimus aug-
ščiausių autoritetų, mokslas 
vaikams yra vienas iš patri-
jotiškiausių mūsų priedermių. 

Išleido Komitetas besirūpi
nąs moterimis industrijoje 
tautos apgynimo skyriaus. 

daryti, buvo 111 areštavi
mų už apsigėrimą ir netvar
kų apsiėjimą, 

Liepos 3 d.,x1917 m., jau 
uždarius saliunus, tebuvo 
tiktai 16 areštavimų. 

Denvere. 
girtuokliavimų ir tt. 

Viršininkas Armstrong sa- Majoras Gili sako: Dau-

kiek buvo paskutiniais me
tais saUunų gyvavimo. 

Distrikto uistovo rapor
tas parodo, kad per pusę 
mažiau tebuvo žmogžudys
čių probibicijog mete, negu 
kad buvo saliunų mete. 

Miesto kalėjimas yra tuš
čias. Dabar jis yra varto
jamas kaipo ligoninė sužei
stųjų gydymui ir slaugoto-
jų lavinimui. Miesto ir 
apskričio' daktarai juomi 
rūpinasi. 

Seattle\ 

Čia, taipgi, sulyg majoro 
Gili? "Didžiausi prasikalti
mai, žmogžudystės, vagys
tės, klastavimas beveik vi
sai išnyko. Prostitucija 
jau nebepalyginama su sa
liunų laiku. Dabar nebė
ra gaudymų prostitucijon, 

RACINE, WIS. 

Nedėlioję, kovo 10 d., šių 
metų, vietos Šv. Kazimiero 
draugijos mėnesinis susi
rinkimas atsibus tuojaus po 
pamaldų bažnytinėje sve
tainėje, ne vėliaus ^kaip 
10:30 vai. ryto. 

Todėl draugai ant paskir
to laiko privalo atsilankyti 
susirinkintan. 

Priežastis tame, kad toje 
dienoje ir toje pačioje sve : 

tainėje, 2 vai. po pietų pra
sidės prakalbos, rengiamos 
.vietinės SLRKA. 67 kuo
pos. Kalbės p. Al. Račkus 

Pirm. J. LasdaĮigfkafi. 

ko: Prasikaltimai didžiai 
sumažėjo. Didieji krimi
naliai prasikaltimai, vagys
tės, klastingumai, ir tt., be
veik visai pranyko; mat, 
tapo įšardyti slaptingi va
gių ir kitokių kriminalistų 
lizdai. Mažesni prasikal
timai, blevizgos, i r tt., susi
mažino iki 50 nuoš. Prosti
tucija labai žymiai sumažė
jo. Žemiausios ir bjau
riausios pasileidimo formos 
išnyko. Girtuokliavimas, 
lošimas iš pinigų, gaudymai 
prostitucijon išnyko. Are
štai už lošimus iš pinigų su
mažėjo nuo 515 1915 m. iki 
252 1916 m. 

Areštų skaitlinė " sausuo
se ' J miestuose susimažino 
30 nuošimčių. Policijos 
patrolių važiavimai dabar 
reikalingi 51, kuomet mies
tas buvo "š lapias ' ' reikėda
vo 100 važiavimų padaryti, 

Lėšos užlaikymui miesto 
kalėjimų susimažino 26 
nuošimčiais, pirmiaisiais 
metais; apskričio kalėjimo 
užlaikymas susimažino 27 
nuošimčiais. 

Prieš įvedimą probibici-
jos skaitlius kalinių apskri
čio kalėjime buvo 400, da
bar vidutiniškai yra api£ 
75. 

Portlande. 

Čia, taipgi; valkatos ir ki
tokie nevidonai tapo praša
linti. Policijos departa
mento doros saugotojų bū
rys sudarė ilgą surašą žy
mių charakterių, kurie tu
rėjo apleisti miestą. Poli
cijos vyriausias sekretorius 
sako: " J ų s negalėsite įsi
vaizdinti, kiek mūsų darbas 
yra švaresnis. Dabar nei 
pusės nebėra areštavimų 
Portlande, kaip kad buvo 
paskutiniais metais saliunų 
gyvavimo. Mes teturime 
tiktai 60 patrolmanų ant 
sargybos, stovinčių trimis 
permainomis po 8 vai. I r 
tai jiems beveik permažai 
užsiėmimo yra. Užpuoli
kai, vagys, i r k., išnyko. 
Jįe nesilaikys, jeigu nebus 
saliunų jiems "apsistoti." 

» 

Raportas koronieriaųs iš 
pirmų prohibicijos metų 
parodo, kad sauiudyseių te
buvo mažiau negu pusė, 

giausia areštų dabar* yra už 
peržengimus prohibicijos 
įstatymų i r judėjimo regu
lų; nes mieste randasi 14,-
000 automobilių. 

Skaitlius saužudysčių te
buvo tiktai viena-pusė 
to, kiek būdavo saliunų lai
kuose. 

Žmogžudysčių skaitlius 
sumažėjo iki 60 nuoš. 

Prasikaltėlių miesto kalė
jime teliko mažiau negu pu
sė, kiek būdavo saliunų lai
kuose, ir išlaidos jų užlai
kymui sumažėjo nuo vieno 
trečdalio iki pusės. 

Gerb. J . T. Ronald, teisė
jas Augščiausiojo Teismo 
King apskričio, Seattle, sa
ko: ' 

" A š sakau be svyravimo, 
kad nuo to laiko, kuomet 
"sausinimo" įstatymas į-
ėjo į galę, išlaidos krimina-
lio įstatymo pildyme, ma
no teisme, sumažėjo iki pu-, 
sės. • 

"Ta i yra mano aprokavi-
mas, kad 70 nuoš. prasikal
tusių, kurie buvo nuteisti 
mūsų teisme iki sausio 1 d., 
1916 m., buvo tiesioginė ar 
netiesioginė pasekmė gėri-
m u / ' x 

Majoras Gili sakė man, 
kad jie dabar turį 40 po-
licmonų mažiau, necu kada 
jie turėję saliunus, ir jis 
dar pridėjo: "Mes dabar ir 
tiek nereikalaujame, laiko
me tiktai nelaimių atsitiki
mo reikalui." 
" - * • - • • • , - — - -

SV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
Waukegan, DT. 

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

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St., 

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

Pranas Bujanauskas, — or
gano priž., 1112 — 10 St. 

PRANEŠIMAS MORTM SDDE LIE
TUVIAMS. 

Praaešu viai«m« dlaumiCio "Drau
go" skaitytojam*, kad \v l r i minėta 
laikrašti galite paa mane gauti. Ku
rie nori užsirafiyti, te »ranefia man 
atvirute. Paa mane galite gauti kaip 
dienini taip savaitinį "prauga". 

Taipgi pranešu tiems, kurie •kai
tote, j e igu kurte negertumėte, tai 
praneškite man greitai, o a i riska 
patalsfehi. 

A. STAUB&DAS, 
m. 
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i Lietuviai Amerikoje 
KENOSHA, WIS. 

^ i ^ ^ ^ ^ k 
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Tai bent susipra&raas. 

Štai uNaujienų'• N(x 54 
tilpusioj korespondencijoj 
iš Kenosha, Wig., rašoma, 
kad Lietuvos Bako draugi
ja priešmetiniame sųsirin-

ime, laikytame vas. 24 d., 
išrinko delegatus. ne į lie
tuvių visuotina seimą Ne\v 
Yorke, bet į socijalistų kon
ferenciją Chicagoje, arba 
taip sakant, nubalsavo prieš 
neprigulmybę. Na, o juk-
gi tie patys minėtos draugi
jos nariai per visuotiną su
sirinkimą išnešė rezoliuciją 
už Lietuvos nepriguimybę 
ir sudėjo pinigų siuntimui 
delegato į seimą New Yor
ke. Tie patys nariai per 
susirinkimus katalikiško 
draugijų taippat išrinko 
delegatus, ar suteikė įgalio
jimus delegatams į seimą. 
Čia-gi pasielgta kaip tik 
priešingai. Kodėl taip kei
stai atsitiko? O-gi štai ka
me priežastis. Mat, minė
toje L. B. draugijoje prigu
li visas socijalistų štabas, 
su fetfėbeliu priešais, ku
ilį rankose visa draugijos 

valdyba (visi kiti nariai lie
tuviai katalikai), na ir tie 
keli cicilikėliai "nur i ja" 
visą draugiją, taip kaip 
jiems patinka. Korespon
dencijoje rašoma: "Pirmi
ninkas paklausė, lfas nori 
siųsti delegatus į kunigų 
seimą i — 9 balsai; kas no
ri į socijalistų konferencija 
Chicagoje — 16 balsų. Ki
ti susilaikė." (Reiškia vi
sai tylėjo). Paskui duota 
įnešimas, kad už organą 
paimti "Naujienas." Lei
sta per balsus. — 16 ypatų. 
Taigi aišku, kad ta 16 išga-
mėlių apdūmė visai draugi
jai akis ir užtempė visus 
nt savo barabano. Mūsiš

kiai nei žodelio neištarė. 
Kieno dabar vardu nubal
suota prieš Lietuvos nepri
gulmybę? Ar tų 16 cici-
likelių? Ne! vardu visos 
Lietuvos Balso draugijos 
(taip rašoma koresponden
cijoje), reiškia, kartu ir lie
tuviai katalikai, kurie čia 
tik ką išrinko ir delegatus 
^ seimą. Kurgi susiprati
mas? 

Lietuviai katalikai! Ar
gi neužtektinai turime čia 
įvairių savų, katalikiškų 
draugijų, kur galime visus 
reikalus liuosai savaip at
likti. - Ar dar neaišku 
mums, kad mūsų socijalis-
tai tikrai vėžio pėdomis ei
na. Nors jie gal ir supran
ta, kad katalikų sumany
mai naudingi ir prakilnus, 
bet jie turi elgtis atbulai — 
tai jų idealas! Koks-gi iš-
rokavimas dėti centus ten, 
kur priešai išnaudoja mūsų 
dvasią ir purvina taip bran
gų lietuvio vardą. Lietu
viai, susipraskime! Xes 
jau patys šių laikų nuoti-
kiai šaukia mus prie susi
pratimo. B—lis. 

: » 

draugijų, nuo parapijos, 
nuo įžymesnių organizacijų 
bei kuoį)ų ir nuo šiaip vi
sokių ra celių. Manyta, 
jog bus galima visiems su
eiti į krūvą, pasitarti apie 
seimą, sudaryai rezoliucija 
išrinkti delegatus į seimą ir 
visiems visuomenišką dar
bą drauge veikti. Bet iš
ėjo kitaip. Mušu regresi-
stai socijalistai netik nesi-
tarė į beųdrą suėjimą, kai
po sunųs vienps motinos 
Lietuvos, bet dar jie savo 
rezoliucijoje išnešė vientik 
protestą prieš busiantį A-
merikos lietuvių seimą. De
legatai, matydami tokį vai
kišką pasielgimą, tokį pai-
kišką nesubrendimą mūsų 
socijalistų, visai nepaisė jų 
zaunų, visi stovėjo už bu
siantį A. lietuvių seimą. O 
jų rezoliuciją vienbalsiai 
atmetė ir paliepė tokiems 
išgamoms apleisti svetainę. 

Regresistams svetainę 
apleidus, kurių tik saujalė 
ir buvo, viskas tvarkiai bu
vo vedama pagal dienotvar-
kį. Buvo nutarta pasiųsti 
du delegatu nuo Grand Ra-
pidso lietuvių, kurie buvo 
išrinkti ten tuojaus, ant 
vietos. Į delegatus pate
ko J. Karantavicius ir Dom. 
•Greičaitis, abudu geri, pro
tingi vyrai. Yra garbė 
Grand Rapidso lietuviams 
už išrinkimą tokių delega
tų į seimą. Ten-pat buvo 
sutverta ir Grand Rapids 
Lietuvių Taryba iš visų bu
vusių ten delegatų, ir iš
rinka pilna pastovi val
dyba, kuri tvarkys mūsų 
tautiškus bėgančius reika
lus ir stengsis suvesti visus 
beniiai veikti, 

Grand Rapids Lietuvių 
Tarybos. 

Korespondentas. 

A. Kavanauskas 1.00 
Pr. Gaška 1.00 
B. Televičiųs 1,00 
B. Vaičkus 1.00 
J. Simanavičius 1.00 
J. Kreišmontas l.Q0 
A. Žvinis 1.00 
K. Celešius ' 1.00 
Smulkių aukų $20,61 
Išviso surinkta . . $65.36 
Visi tie pinigai perduota 

vietos T. Fondo 79 skyriaus 
iždininkui Tarnui Zizmin-
skiui, persiuntimui į T. P. 
centro iždą. 

J. L. 

CICERO, ILL. 

CHICAGO, HEIGHTS, ILL. 

RACINE, WIS. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Čionai atsibuvo lietuvių 
konferencija. Dalyvavo de
legatai nuo visų pašelpiniu 

Nedėlioję, kovo 3 d., Liet. 
R. Katalikų Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, apvaikščiota 
Lietuvių Diena. Laike pa
maldų buvo rinkimas aukų 
vargstančiai mūsų Tėvynei. 

Aukavo sekantieji asme
nys; s 

Pr. Tylius 
D. Jackevičius 
Ad. Tvirbutas 
J. Lazdauskas 
J. Kesminas 
T. Zizminskas 
Ag. Zizminskaitė 
J. Bagdonas 
K. Balsevičius 
J. Zakauskas 
K. Grikepelis 
P. Atkočiūnas 
J . Verikas 
K. Kudirka 
Ant. Jelinskas 
VI. Jankauskas 
J. Lenkauskas 
St. Urbonas 
Kaz. Šapalas • 
O. Čeža 
J. Turčinskas 
Pr. Razevičius 
St. Ralis 
J. Piepalis 
P. Čepukinas 
J. Vintas 
Ant. Gudžiūnas 
St. Statkevičius 
A. Vaičiūnas 

$5.25 
5.00 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00, 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
;.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

- 1.00 
1.00 
100 

Lietuvių Dienos apvaik
ščiojimas. 

Vietinės kolonijos - lietu
viai, kovo 4 d., Šv. Kazi
miero dienoje, apvaikščiojo 
Lietuvių Dieną. Apie 8-tą 
vai. vakare susirinko pusė
tinas būrelis, — o gal šulyg 
kolonijos butų "galima pava
dinti skaitlingų, Lietuvos 
šunį ir dukterų katalikų 
Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėn. Buvo ir pora 
svečių atvykusių iš Chica-
gos. N 

Svarbiausias tikslas tos 
dienos.apvaikščiojime buvo 
patiesti kelią Laisvės Sa
vaitei, kad per tą savaitę 
suorganizavus visus gero 
noro lietuvius į būrį Lietu
vos gelbėtojų prie vietinio 
T. F. skyriaus. Agitacijos 
varymui buvo sudarytas 
tam tinkamas programėlių, 
kuris susidėjo iš deklema-
cijų ir trumpų prakalbų. * 

Vakaro vedėjas vietinis 
klebonas, gerb. kun. A. Bal
tutis, paaiškino tikslą Lie
tuvos Dienos ir, apibudinės 
svarbiausius dabartiniame 
momente mūsų tautos rei
kalus, perstatė jaunas mer
geles deklemuot. Jaunos de-
klematorės savo eilėmis ža
dino gailestingumo jaus
mus ir meilę savo Tėvynės 
Lietuvos. Paskui svečiai 
iš Chicagos trumpai apibu
dino šelpimo reikalus ir or
ganizavimosi gelbėjimui sa
vo brolių ir seserų, netik 
nuo bado ir pražuvimo, bet 
ir išgavimui laisvės savo 
Tėvvnei Lietuvai. Po to 
gerb. kun. A. Baltutis paai
škino plačiai pakeltus klau
simus, nuo savęs pridėda
mas vieną kitą mintį, kas 
palyti mūsų tautos reika
lus. Paskui pakvietė vie
tinį jaunimą, taipgi ir pub
lika atsistojus sugiedoti 
Lietuvos himną: "Lietuva, 
Tėvynė mušu." 

Beje, vienas svetis ant 
galo dar priminė apie da? 
bartiriį mūsų polįtišką ju
dėjimą ir mūsų bolševikų 
begėdiškus užsipuolimus 
ant katalikų visuomenės, 
buk toji parduoda Lietuvą 
vokiečiams italbėtojas 
pažymėjo, kad mūsų bolše
vikams daugiaus rupi Ru
sijos bolševikizms, negu 
Lietuvos laisvė ir kad jie 
dabar deda visas savo pas
tangas, kad Lietuva pasilik
tų Rusijos vergė, kaip kad 
buvo. Todelei ir skleidžia 
visokius šmeižtus, kad su-
demoralįzavus visą mūsų 
liaudį, o paskui su tokių 
pagelba įvesti Lietuvoje 
bolševįkizmą. 

Tuomi vakaras ir užsibai
gė. Ten buvęs. 

Žmonės myli Lietuvą. 
Lietuva nuo amžių^ Lietu-

/Va per amžius. Lietuva, tai 
graži, miela, brangį tėvynė, 
tiek daug jos sūnų, dukterų 
tėvynainių čionais gyvenan
čių. Jje visi trokšta savo nu
mylėtai Tėvynei, to brangiau
sio pasaulyje turto — Laisvės. 
Žodis Lietuva, sujungus su 
juomi žodį Laisvė, žavėja vi
sus žmones, sužadina juose 
meilės jausmus. 

Priėjo reikalai seimo, ten 
delegatų siuntimo. "Nugirdę, 
sužinoję žmonės, kad seimo 
svarbiausias tikslas bus parei
kalauti Lietuvai laisvės, tai 
čia, pas mumis, pakilo žmo
nių ūpas, jie sujudo, sukruto, 
pradėjo dirbti išsijuosę ir dar 
žymiai aukoja pinįgiškai. 

Susitvėrė čia Laisvės komi
sija. Jnėjo jon tėvynainiai ir 
tėvynainės ir jų nenuilstanti 
darbai atnešė netikėtus, di-. 
džius vaisius. 

Draugijos visos aukojo sei
mo reikalams. Štai L. R. K. 
Piln. Blaivininkų 37 kuopa 
$25.00, ir dar, pasitikima, pa-
aukės $5.00 daugiau. 
L. Vyčių 14-kp $20.00 
Panelės Šv. po Priegloba 
Šv. Juozapo dr-ja 20.00 
Apaštalystės Maldos dr. 15.00 
Šv. Grigaliaus Giedorių 

dr-ją 14.50 
Tretininkų Šv. Pranciš

kaus 10.00 
Visų Šventų dr-ja 10.00 
Motinos I}icvo Sopulingos* 

dr-ja " 7.00 
Lietuvių Darbininkų Sa
gos ^9 kuopa 5.00 
Moterų Są-gos 2 kp. 5.00 
Sald. Širdies V. Jėzaus dr 5.00 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja 5.00 
Šv. Antano dr-ja 5.00 
Romuvos Ordenas Ž. N. 8 3.00 

Susirinkime atstovai tiek 
seimo reikalams laukojo: 
P-nia K. G. $2.00 
Al. Krencius , .1.50 
Pr. Zdankus 1.00 
O. Nausiedaitė 1.00 
J. GiedriMs 1.00 
O. Savickienė 1.00 
M. Dambrauskas 1.00 
P. Čekanauskas 1.00 
J. Brazauskas .50 
Kr. Junčienė .50 

Smulkmenų .50 
Seiman iš Tautos Fondo 59 

skyriaus bemaž visas lėšas au
kodamas važiuoja pasišventęs 
veikėjas p. J. Mockus. Lais
vės komisija, kurion visos 
draugijos kuopos * ineina, iš
rinko seiman delegatus: *Pr. 
Zdankus, K. Račkienė ir Sta
sys Daunoras. Šitie bus siun-N 

čiami draugijų lėšomis. 
Taip-pat šita komisija 

ątengsis,* kad kuoanksčiausiai 
jos delegatai žmonėms rapor
tus išduotų, gal kartais kovos 
18 d. 

Ilgai dar svarstė. Visi buvo 
veiklus, suprantą tautos rei-
kalus. Jų prakilni dvasia 
jįems vadovavo. Jų troškimai, 
buvo matyti Lietuvą laisvą. 

Pr. 

u i 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 
m 

Visiems savo prieteliams patariami skaityti 
Jr platini inusų. išleista* knygų* 

Užsirakant knygas visad reikią pažymfcl kny
gos pumerT ir Vardą., f inigu*. rejlda siųsti iškalno 
Išpąrkant monėy order' arpą registruojame „ laiške. 
Mažfeus dolerio galinta siųsti krasos Ženkleliais. 
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Dr. A. R. BlMienthal 0 . 0 . 
Aklų Specialistas 
Patarimas pykai 

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

4849 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Tardą 4917. 
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25 

.15 
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.15 

.16 

.10 

.20 

.10 

.46 

.05 

.75 

.26 

.20 

fi* 

sTo. 5. A n y ž i ų gileliai JL * . Vyskupo Ant 
Baranausk-io amžina atmintin, yra* tai 
perlas lietuvių poezijos. Pusi. II.*., 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Cblcagd, m. 8v. Kazimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis, 1914 m. 

, Gražios dainelės. Pusi. 2-4 "Draugas*' 
No. 1S. Aušrelė. Dramatiška vienoje, veik

mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 „ 

18. Gurklhitės teilės, Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaite turėtų mokėti. Pusi. 22 

No. 26. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 lSalsams. Parašė Dr. Vipcas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis .'. 
II dalis *. *0 

No. *0. Heile Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Tra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 24 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmiu scenos vaiz-
delia. \Lenkiškai parašė Kaz. Goral-
cxyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis . . -

No. 48. KatriutČ. Triveiksmls dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

No. 85. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 8-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 80. Komedijelės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pušį. 24 

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

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

v sakaitė Iš lietuvių gyvenimo . . . . . . 
No. 87. Braiiinėlial. Tai labai įdomios apy

sakaites. Kalbą lengva. Pajrašė Skruz
dė. Cbicago, 111. 1915 m 

No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. puaL 22 

No. 85. Huckleberry Finnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina Sią apysaka, 
kalba lengvą ir kningos intalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

No. 98. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. PusL 70 . . - « . . . 

No. 108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 191C m. "Draugas", 
pusi. 50 v 

No. 108. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Jsigyti Vy-f 
čių Dovanėle. Cbicago, 111. 1915, 
misi. 2 8 ' .10 

No. 110. Oliveris Turistas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ena. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsl-
vilsi gavės šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi. 

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. 180. Trjs 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 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m 

No. 180. Lietuvių Tautos Mcmorijalas. Pa
rašė ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atslvuvusiam liepos 
20-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

No. 164. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1418—^ 
1912) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 60 . . . . 

No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 

No. 173. pažinkime socijaUzmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci
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. 160 

No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Paraiė 
J. Gerutis Laida II1> Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
A3JU • • • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • 

No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Herezija ir m|rtis. Parašė F. V. ir 

^ o s i s Didžios vertės knygutė 
No. 194. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė 

Kunjgas. Trečią laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"clcifistai". Su paveikslais 

No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yrą tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. <(ia rasi daugelį paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd. 60 
Drūtais drobės apdarais Si.00 

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

No. 292. Užkrečiamųjų Ligų IŠsipletojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas . . . . . . . . 

No. 850. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

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

No. Krikj^loniškp Mokslo Katekizmas, da-
l i a l . Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimpres Koncilijaua. Pagal ang
liška sutaisė kuo. F. B. Serafinas. 
.Talpina truippus klausimus ir atsa-

N kimus pritaikytus pradedamiemsitmj 
ąkyrląms. Kaina . . 

No. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltlmores Konci&gaus, pagąj 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K J. 
D. Išleista lėšomis gvietimo Dr-jos 
"žiburėlis". Graži knygelė. 1915 ta.. 
pusi. 26 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 

/A. Milukas. Yra tai puikus įrankis 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. Pusi. 156 

No. 279 Mažasis Katekizmas 'Vaikeliams, 
prisiruošiantiems į pirmąją išpažintj 
ir Sv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažnyJ 

čioje šv. Kaina 
No. 292. 8v. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 

Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . ,' f. 

No. 805. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė .Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

No. 307. Trumpa žv. Istoriją Seno ir Naų>» 
įstatymo. Parašė kun. 1. Buster. 
Kieto popero apdarais '. 

No. 815. Vaikų. Žvaigždutė. Bendoriaus, 
dalįs I, kieto poperos apd. . . . ' . , . . . 

No. 816. Vaikų žvaigždutė dalis II. kietais 
apd. 

No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasimokini-
mui tikybos dalykų. Pusi. €6 . . . . 

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

No. 360, Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
m 8 m. Išleido L D. S. Yrą tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 

• tą kalendorių įsigyti. Boston. Pust. 
. v . . . 
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No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus; pus. 22 
c> Žmoniškumas ir vergija, pusi. i t 
d) l Socijalistų Kojų, pul 12 . . . . 
e) Giordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g) Socijalistų norai ir darbai, put»f. 18 
1) Revolincijonierių tarpe, pus'. J 3 . . 
m) Mandagus valkelis, pusi. 28 . . . . 

No. 894 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Tusi. 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 

LUliuania and the Autonomy of Poland with 
a map., by J. Gabrys. Paris 
rys. Paris 

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

Album Lithuanian 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 

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

No. , 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
i Staniukynaa Pusi. 79 

No. 375. Ypatingas sąžinės perkratinėji-
n o būdas. Pusi. 58 audeklo viršel. 

No. 858 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 81.00 
Popiero viršeliais . . . . .71 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 

-Audeklo apdarais 28.00 
Poperos viršeliais 2.00 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 326. Juodos sku
rdės apdarais . . 
Juodais audeklo apdarais . . . . . . . . 

No. 3"" ?Tn5ar-. Katalikų tikėjimo kate
kizmas. Pusi. 48 audeklo apdarais 

N a 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

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

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus . M . 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dldeni 
Mažesni po 

6v. 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. Ii 
Prancuzičko vertė" J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 
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MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža. parankiau- f 

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. PusL 394. Poperos apd. .69 
Baltais kauliniai apdarais |1*50 

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

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pusi. 290. Kalną au
deklo apdarais • 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kuklnių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c iki $1.5© 

fikaplerių karmelitanskų iš' Lietuvos su pa-
x saiteliais 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 . . 
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"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th Street, :-: Chicago, Illinois J 
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D R A U G A S1 Penktadienis, kovo 8 d. 

Penktadienis, kovo 8 d. Sv. Jonas nuo Dievo. 
Šeštadienis, kovo 9 d. Sv. Pranciškus Kymietis. 

VAKARAS LAISVŽS SA 
VAITAS UŽBAIGIMUI. 

Nedėhoj kovo 10 d. atsibos 
puikus koncertas ir perstaty-
tymas Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. 

Programas to vakaro yra 
labai įvairus ir turiningas. 
Koncerto dalis susideda iš 
puikiausių dailės posmų — 
dainų, kurias išpildys vieti
nis Kanklių choras ir žy
miausios mūsų artistės — dai 
nininkės, kaip tai p-nia Ja
nušauskienė ir kitos. Persta
tymą išpildys L. V. 16 kuo
pos gabiausios artistės. Jos 
perstatys labai puikų ir vaiz
dingą veikalėŲ: "Tėvynės 
Ašaros". Prie to dar bus de-
klemacljų, smuikavimų ir 
k.t, kuriuos išpildys gabiau
sios šv. Kazimiero vienuoly
no auklėtinės. 

Iš t© viso galima spręsti, 
kad atsilankiusieji bus pilnai 
užganėdinti. Todelei, kviečia
me visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga, palyginus su progra 
mo dailumu ir turingumu, vi
sai menka—tiktai 15c. ir 25c. 

Visas to vakaro pelnas 
yra skiriamas Lietuvos šelpi
mui ir laisvės reikalams. 

Rengimo Komisija. 

TO WN OF LAKE. 

Paskelbtas prieplaukos 
atidarymas. 

I 

Chicagos viešųjų darbų ko
mi sijonierius Bennett paskel
bė, kad munioipalė prieplauka 
šįmet busianti atidaryta gep:u-
žės 30 diena. 

Dainos cenzūruojamos. 

Pirmu kartu istorijoje pasi
taiko, kad federalė valdžia 
Cbica^oje ėmė cenzūruoti 
įvairias dainas. Muzikalių vei
kalu firmoms įsakyta kaiku-
rias dainas sunaikinti ir jo-
kiuo būdu nepardavinėti. 

Smarki policijantė. 

Chieagos policijantė Alice 
Clement suareštavo (leorge'a 
Smith, kurs pasisakė paeinąs 
iš Danville, 111. Suareštavo už 
nešiojimą detektivo ženklo. 

Policija -dabar praveda tar
dymus, kad patirti suareštuo
to pavarde ir kad sužinoti, 
kokiuo tikslu jis nešiojęs de
tektivo ženklą. 

Kovos prieš šarlatanus. 

C1 dragos medikalė draugija 
nuskyrė taip vadinamą apsau
g o jamąjį komitetą, kurs viso
kius susektus šarlatanus "gy
dytojus* ir kitu* išnaudoto
jus pasistengs patraukti tie-
Fon už bėdiną žmonių apgau
dinėjimą. 

4 'DRAUGO " SKAITYTO. 
JAMS ŽINOTINA. 

Aukos iš tautiškos šventės. 

3 kovo Sv. Kryžiaus parap. 
svetainėje vietos Tautos Fon
do skyrius savo specijalio va
karo neturėjo parengęs, tik 
buvo leista Šv. Veronikos Mo
terių ir Mergaičių draugijos 
parengtame vakare šį-tą pa
kalbėti ir padaryti rinkliavą 
pertraukoje. 

Gražią prakalbote susirin
kusiems pasakė gerb. kun. N. 
Pakalnis. Kalbėjo apie Lietu
vą ir mūsiškių tenai skurdą. 
Priminė, kad mūsų Tėvynės 
gyventojai turės įgyti liuosy-
bc — gerbūvį. 

Lietuvių- amerikiečių pasi
darbavimas, aukos jai padės 
atgauti laisvę ir neprigulmy-
bę. 

Po kalbos sekė rinkliava. 
Aukojo sekantieji asmenys: 

Klebonas, kun. A. Skryp-
ko .' $5.00 

Kun. N. Pakalnis 5.00 
Br. Tiškus 2.00 
N. Sokaitė . . . . 2.00 
Pr. Vendzelis 2.00 
P. Mockaitė 2.00 

Po $1.00: — U. Laurinavi
čienė, J. Kinėinis, A. Zabal-
skaitė, A. Lukoševičienė, O. 
Setunas, K. Statkus,, A. Dau
gi las, J. Juška, J. Nausiedas, 
M. Paukštis, P. Knzunas, A. 
Zarinskis, J. Steponavičius, 
L. Jundulaitė, A. Šertvitienė, 
J. Laurinavičienė, O. Joses-
kienė, A. Noreikienė, P. Ober-
taitė, J. Šiaudvitienė, A. Lau-
rinaitė, V. Silaitė, J. Abroma
vičienė, P. Laurinavičius .?. 
R., P. Vitkus, J. Rauba, A. 
Mikaliunas. 

Stambių aukų $46.00 
Smulkių 11.05 

Viso labo $57.05 
Taipgi reikia priskaityti, 

kad tą pačią dieną gerb. kleb. 
kun. A. Skrypko pridavė iš 
Šv. Kryžiaus parapijos treti
ninkų 25 dol. 

Pinigai paskirta Tautos 
Fondan. 

Tš T. F. susirinkimo įplau
kė $6.50. Viso labo bus $88.55. 

Mūsiškiai tikisi daug lai
mėti nuolatinių aukotojų per 
laisvės savaitę, nes susirinki
me nutarė kreipties į vietos L. 
Vyčių kuopą, kad vyčiai pa
gelbėtų surasti parapijoje 
nuolatinių aukotojų. 

Pakviesti vyčius talkon 
nuskirta pirmininkas Pranas 
Veriga. 

Butų labai pageidautina, 
kad vietos parapijiečiai stotų 
kuoskaitlingiausiai į eiles 
nuolatinių aukotojų Lietuvos 
reikalams. 

V. S. 

True translatlon filed wlth the post-
master at GMcago, IH., on March K 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

— St. Louis, Mo., kovo 7t 

—r Wagner Electric Co. 
įstaigose sustreikavo 2,300 
amunicijos darbininkų. 
Kompanija gamina darbūs 
pagal vyriausybės kontrak
tų. Sustreikavo 300 darbi
ninkų ir Simmons Hard-
ware Co. Policija sustabdė 
parodavimą ir aršetavo 27 
darbininkus. $ 

RASTA, 

Šalyj busto "Draugo" Re
dakcijos, 1800 W. 46 st., ras-
ta krepšelis su pinigais. Kas 
pametė, tesikreipia "Draugo 
ofisan: • 

BRIDGEPORTIEČIAMS 
ŽINOTINA. 

» 

Pranešame Bridgeportie-
čiams, jog Dienraščio " Drau
go" generališku agentu yra 

VIKTORAS BALANDA.. 
Negaudami laikraščio ar no
rėdami atnaujinti prenumera
tą, ar su kitokiais reikalais 
malonėsite kreiptis sekančiu 
adresu: 

VIKTORAS BALANDA, 
3313 S. Halsted St., 

Chicago. 111. 

BE • ^ « * ^ " i * 

PUIKUS IR ĮSPŪDINGAS 

VAKARAS 
LIETUVOS VYČIŲ 4 KUOPA 

STATO SCENOJE 

" J O N O ŠIRDIS" 
5 aktų dramos vaizdelį Iš liaudės gyvenimo 

Nedelioj, Kovo 10 ,1918 
. Dievo Apveizdos Parapijos Svet, 

Prie Union Ave Ir 18 g a t . 

"JONO ŠIRDIS", yra labai įspūdingas ir užimantis vaizdelis, 
vertas kiekvienam pamatyti. Tra tai ivairus mišinys humoro bei 
juokų, nuliūdimų ir ašarų. -» 

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. Mes iŠ savo pusčs 
stengsimės visus užganėdinti. 

PASARGA: losimas prasidės punktualiikai 3:30 diena Ir 
8:00 vai. vakare. Todel'bukite' tikri, kad nepasivėlintumet. 

RENGfcJAL 
Pelnas fifei Vakaro parapijom naudai. 

• • 

ffl 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

Lietuvių 
Kolonijoj 

1800 west 46th st . PIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KOLONIZACIJA AMERIKE 

FARMOS 
Dabar geriausias laikas pasižiūrėt ir pasirinkt geriausių žemių — far-

mų Lietuviškoj kolonijoj kur visi Lietuviai perka. Pirmiau negu pirksi 
farmą, kad nereiktų gailėtis, tai klausk platesnių paaiSinimų i koloni-
zacijos ofisą pas: Liberty Land and Investment Co. kurie yra fsavinfnkai 
10.000 akrų geriausios žemės Wisconsine; išdirbtos ir neišdirbtos, ant 
kurios uždedame lietuviškų miestą ir su lietuviškais bizniais. Taipgi mai
nome ant miestų praperčių. Norintiems kituose valstijose, taipgi gali gau
ti dideliame pasirinkime. 

Klauskite platesnių paaiškinimų pas: : 

• 

3301 So. Halsted St., 
nd & Investment Co. 

Chicago, III. 
* 

PAIEŠKOJIMAI 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 

, Tatpgt Chroniška Ligą. 
OFISO VALANDOS: 

ilci • ryto, nuo 12 Iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio-
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 887 

y^at&t3A&*gj«&t&*g,ig*&*ai 

Paieškau savo brolio Juozaoo 
Dirmeikio, paeina Kauno gub., Ra
seinių pav. Nemakščių parap. 6 pėdų 
ang&čio, tamsiai geltoni plaukai, mė
lynos akys. Amerikoje jau 18 metų. 
7 metai, jau kaip buvo Chieagcje. 
Jis pats ar kas j] žino malonės pra
nešti š iuo antrašu: 

STANISLOVAS DIRMEIKIS, 
4812 So, Wood st., Chicago, 111. 

Paieškau Augvstino Piklerio Su
valkų gub., paeina nuo Starapolės ir 
yra gyvenęs Carfin, Škotijoje, iš 
Škotijos buvo parkeliavęs Lietuvon. 
Dabi.r girdėjau gyvena Amerikoje, ir 
yra gyvenęs mieste Buffalo, N. Y. 
Meld/.it atsišaukti, jis pats ar Waa 
žinote opie jį meldžiu man pranešti, 
aš bui.it; labai dėkingas. 

J. J. UL1NCKAK, 
828 W. S5th PI. Chicago, III. 

O 
t 
o i 

DR, P, ŽILVITIS 
LIETITVTB /GYDYTOJAS 

IR OHIRUKOAS 

Gyvenimą vieta £ 
8208 8 0 . HALSTED STREET 

TeL Drover 7178 

OFISAS: 
SSftt So. Leavitt St. 

Oi 

V A L : 4—8 vakaro, nedėllo- * 
mis 1 0 — l t ryte. m 
TeL Oanal 4848, Chicago, Hl. 2 

S 
Eo-io-TaiSa-o^o^o-rereirgsTrreiro-

Jonas Žukas paieškau savo brolio 
Petro Žuko, paeina Kauno gub., Pa
nevėžio pavieto Truskavos parap. 
Viensėdijos Girių. Atvažiavęs Ame
rikon gyveno Brooklynė; N. Y. 10 
metų kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas jj žino malonės pranešti 
šiuo adresu: 

MR. JONAS ŽUKAS, 
152 Forhes St., Amstcrtlam, N. Y. 

(7 -8-9) . 

Ieško dukters. 

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

/ Chicagon atkeliavo John 
Rufolo, Kenosha pav. šerifo 
pagelbininkas. Jis čia nori su
rasti savo 15 metų amžiaus 
dukterį Rafaelę, kuri pabėgu
si iš namų. 

Pabėgo nuo šerifo. 

Šerifas gabeno kelis kalinius 
kalėjiman. Žinomas banditas 
Ryan nusimovė nuo rankų 
pančius ir pabėgo. Šerifas ne
galėjo jo vyties, nes su savimi 
turėjo kitus kalinius. 

IEŠKAI DARBO. 
Paieškau darbo bučernėje. Žinau 

gerai savo darbą. Moku: lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai. Jeigu kam rei
kėtų lai atsišaukia po šiuo a d r n u : 

VITOLDAS RODOWICZ, 
4540 So. Honore St., Chicago, 111. 

, 
REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAME: — senos mo
teries arba vyriško prie namų darbo. 
Atsišaukite i "Draugo" Administra
ciją, 1800 W. 46th St. 

KLEIN BROS. 
i 

Halsted ir1 20 tos gatvės. 
REIKALINGA keletas jau-

nų merginų, kurios turi paty
rimą pardavinėjime gatavų 
drabužių, k. t. kotų, siutų, 
skrybėlių ir kitų krautuvėj 
dalykų. Užmokestis gera, atei
tis puiki. Atsišaukite: 

Superintendents Office ant 
3 lubų. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda bučernė ir groce/nė, 

labai pigiai iš priežasties savininkas 
nuo 15 kovo, turi išvažiuoti ant uk -̂* 
— f ar mos gyventi, paskubėkite atsi
šaukti, nes nupirksite už plgę prekę. 
Po Šiuo numeriu: 
4*20 So. Wood it., Chicago, 111. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai Ir overkotal, ver
tės nuo | S 0 iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $28. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $35 siutai ir overkotal, nuo 
$7.50 iki 16 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotu. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$85. Dabar $6 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
•lutai nuo $2.00 iki $7.50. Va
ntos ir Kuperal. 

ATDARA KASDIENĄ 
Medelio mis ir vakarais. 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

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

Telefonas: McKINLET 6744 

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

Kampas W. 15-tos gatvės. 

MENINE 
m fakarine MOKYKLl 

Jei nori rrelUl ir putkmiai ai ttpokti Aaf 1 
kalbMl. tkaitytiiTrašvtT, tai, lankyk mast 

vielą. Apart Anglų kalboa, čia mokinama: 
irių kalbos S. V.Is.orljM LaiakuRafarmo 
tu " S. V. Valdybos Prieky bos Teisių 

. V.Pilietybės Gr amatikos 
i)es Retorikos, Ir tt 

GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kortų, i 
ns toliao mokiname per laiikus. Vi 
įama lietuviškai. 

American College Preparatorf School 
13103 S . HAUSTEO S T . CHICAOO l u - | 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

Čia yra Jūsų Proga! i 

S. (JORDON, 
1416 8. Halsted 8t., Chicago, m . 

Sergėkite savo Akis 

Neužsitikėktt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus;um 
aptiekoriui auksoriul ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

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

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

JOHM SMETANA 
Akių. Specijalistas 

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

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

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

GARSINKITĖS 
"DRAUGE." 

Gauti gersnj darbą Ir 
daugtan pinigu. 

Visur reikalinga daug 
kirpėjų, trlmerlų, ranko
vių, kišenių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preaerlų 
ir siuvėjų elektroa maši
nomis. Dabai laukia. At
tikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— $16.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mtera — bile 
stallės arba dydžio, i i 
bile madų knygos. 

T HA8TKR DESIGimrG 8GHOOL 
't, F. sTesnlrlra. FerdėtinJs 

118 W. La Baile gatve. Kambaryj 
41S-417. Prieš OttJ Hali. 
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I JOSEPH C. WOLON | 
= LIETUVIS ADVOKATAS = 
= Kamb. SS4 National Life Bldg. -
E 19 8o. LaSalle St., 
E Vakarais 1600 Mllwaukee Ave. 

S
- Central 6890 

Rasidence Humbuld 97 
- CHICAGO, ILL. H 
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SaveHalfYourSoaDMth 
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Buk tikras kad gautum teis 

Yra daug imitacijų. BEVO nei 

taip pasekmingas kaip jis yra. Bet 

BEVO skanumas turi Saazer Apy-
j nic, bet skanumas ir gerumas ir 

grynumas randasi,3EV0 tikta. 

Reikalauk teisingo — užeigose, 

restauranose, krautuvėse arba vais 

f i 

tinyčiose pikninkuose, baseball dar 
Suose, soda fountains, ir kitose vie-
tose kur blaivius gėrimai yra par
davinėjami. Tegul tau 
daro butelj ir persitikrink kad vir
šus turi lape. Tavo groserninkas 

tau pristatys. 

-BUSCH 
St.' LOUIS. 

— 

t 

* : 

Tel Drover 7042 

I / r .uz, v eželis 
LIETUVIS DENTI8TA8 

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

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

•S3 I 
. 

Dr. EL G. K L I M A S 
UETUV1S GYDYTOJAS 

2708 L AM St. PsiliHiplli, Pi. 
ESC 

1 -
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ERNEST WEINER Ę 
SBBl 

DRY GOODS 
1800 W. 47th Kampas Wo#d Gatves S 

Mis Duodine Dibeltims Staipis Kitnrge Ir Sibttoje f 
. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke-
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. 

Plunksnos 
Svaras 49c. 

s 
8 

Plunksnos 
49c. Svaras 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE 5 
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BANK 
Home Blend vežimu 
pardavėjai ir daug krau 
tuviŲ parduoda ta pačia 
kav% PO 80c. 

C0FFEE 
19c 

ii 
GERIAUSIS 

SVIESTAS 

49c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po -

30c 
COCOA 

Goriausia Bankes 
sulygino su 
bent kokia. 
1-1 sv. 

DAERY 
SVIESTAS 

i 
14C! 4 5 c 

LAUNDRYTABLET5 

WEST SIDK 
1S7S Mllwaukeea. 
2064 M11 waukee a. 
10 54 Mil waukee a. 
1510 W. Madison 
28S0 W. Madison 

1644 W Chicago a. 
1866 Blue Is landą 
2612 W. North a. 
1217 a Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1818 W. 12th st. 

1102 W. 22nd St I JTORTH 8IDE 
SOUTH SIDE 404 W. Dlvislon st 

I A H «T*«*—«*•>, o 720 W. North a. 8082 W e n t w o r t h a 2 M 0 L l n c o l n a T # 
8427 S. Halsted st 3244 Lincoln av. 
4728 S. Ashland a. 8418 N. Clark st. 
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