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S. V. KARES SEKRETORIUS 
PRANCŪZIJOJE 

Trockį prašalino Leninas. 
VOKIEČIAI BOMBARDAVO NEAPOLj 

VOKIEČIAI 2UDO AME 
RIKONUS. 

S. V KARĖS SEKRETO 
RIUS PRANCŪZIJOJE. 

Iškilmingai sutiktas Pran
cūzijos uoste. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Prancūzijos uostas, kovo 
11.—Suv. Valstijų kares 
sekretorius Xe\vton D. Ba
ker su štabu iš 7 žmonių 
čionai atkeliavo ameriko
nišku šarvuotu skraiduoliu. 

Svečius prieplaukoje su
tiko ir pasveikino genero
las, reprezentuojąs Prancū
zijos kariuomene majoras 
generolas Sąuior, ameriko
niškos armijos atstovas; 
admirolas Moreau, Pran
cūzijos karės laivyno 
atstovas: rear-admirolas 
\Vilson, amerikoniško karės 
laivvno atstovas ir miesto 
majoras su tarybos nariais 

Apie karės sekretoriaus 
atkelia vima išanksto nieko 
nebuvo skelbiama, bet at
keliavus apie tai žinia žaibo 
ureitumu praplito ir žmonių 
minios susirinko aplink 
prieplauką ir gatvėje, ku-
riąja iš prieplaukos svečiai 
važiavo i geležinkelio sto
tį, lydint prancūzu ir ame
rikonų militarinei sargybai. 

Sekretorius Baker su sa
vo štabu čionai išbuvo tik 
kelias valandas ir paskui 
specijaliu traukinin iške
liavo i Paryžių. 

LENINAS TROCKĮ PRA 
ŠALINĘS. 

Londone žuvo viena rase j a 
su savo sūnum. 

Mat, Trockis nenorėjęs tai-
kinties su vokiečiais. 

SEKRETORIUS BAKER 
PARYŽIUJE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. 111.. on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo. 11—Suv. 
Valstijų karės sekretorius 
Baker šiandie atkeliavo 
Paryžiun. Čia jį sutiko gen. 
Pershing, gon. Tasker H. 
Bliss, amerikoniško štabo 
viršininkas, prancūzų ofi-
cieriai, reprezentuojantieji 
premjerą Clemenceau ir a 
merikoniškas ambasadorius 
Sbarp. 

PASIŲSTAS SU NAU 
JAIS PLENAIS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo U.— 
Anot pranešimo iš Petro
grado į Morning Post, bol
ševikų užsienių reikalų mi-
nisterį Leon Trockį prašali
no iš užimamos vietos bol
ševikų premjeras Leninas. 
Jiedu buvo susi ginčijusiu 
už vokiečių taikos sąlygas. 

Trockis išreiškė nuomo
nę, kad taika su vokiečiais 
yra priverstina su ginklais 
taika ir, kaipo tokia, nega
li but priimtina. Vokiečių 
statoma sutartis negali but 
priimtina ir Rusijos pareiga 
nepaliauti kariavus. 

Premjeras Leninas te-
čiau buvo kitokios nuorao-
nės. Jisai prisispyręs tvir
tino, kad taikos sutartis bū
tinai turi but priimta. Tai 
visa jis parėmė teorija, kad 
nepasisekusios sutartys ne
gali sunaikinti tautų, gi tą 
patvirtino jau kelis kartus 
Prūsija. 

ANGLAI ATLIKO PA 
SĖKMINGĄ UŽPUOLI

MĄ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of- Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 11.—-
šiandie sugriautų namų 
griuvėsiuose, kuriuos su
griovė praeitą savaitę vo
kiečiai lakūnai užpuldami 
Londoną, atrasta lavonai 
Mrs. Lena Guilbert Ford, 
amerikoniškos autorės, ir 
jos sūnaus apie 30 metų 
senumo. 

Sugriautuose namuose 
yra žuvę 12 žmonių. 

Iš "laisves" ša
lies. 

BOLŠEVIKAI GAMINA
SI PRIEŠ VOKIEČIUS 

IR JAPONUS. 

AMERIKONAI UŽPUL 
DINĖJA VOKIEČIUS. 

Kas girdėt užimtuose vokie
čių kraštuose. 

GEN. PERSHINGO PRA 
NEŠIMAS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of 0<-
tober 6. 1917. 

Washington, k< >v< > 11.— 
Gen. Pershingo šiandie pra
nešimas apie nuostolius pa
rodo—4 kareiviai užmušta 
susirėmime, 4 kiti sunkiai 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 10., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 11.— 
Šiandie čia oficijaliai pas
kelbta, kad bolševikų vy
riausybe Maskvoje organi
zuoja . stiprias priemones 
ginties nuo priešininkų vi
suose frontuose. 

Bolševiku vadovai tvirti-
na, jogei jiems prisieis būti
nai atremti du priešininku 
—vokiečius ir japonus, ku
rie kėsinasi sunaikinti Ru
sijos revoliucijos vaisius. 

Tarpe Rusijos ir Vokieti 
jos kova pramatoma Suo
mijoje. Socijalistų kongre-

Atliko tris užpuolimus su 
• prancūzais. 

TAIKA RUSIJOS SU SUOMIJA 
Suomija pripažinta pilnai neprigulminga. 

sužeista, 21 lengvai sužeis
ta, 4 mirę nuo žaizdų ir 6j»as padaręs sutartį su Suo 
nuo tisu. 

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ NEAPOLĮ. 

7 žmones nužudyta ligoni 
nėję. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 11.— 
Kares sekretorius Baker 
Praneuzijon nukeliavo per
žiūrėti amerikoniškų armi
jų ir atlikti konferencijas 
su militariniais viršinin
kais. 

True translation filed with the post-
nuister at Chicago, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober'6. 1917. 

Londonas, kovo 11.— 
Pasekmingas užpuolimas, 
kurio metu daugelis prie
šininkų užmušta arba ne
laisvėn paimta ir du kul-
kasvaidžiu, mūsų atlikta 
praeita naktį pietuose nuo 
St. Quentin, sakoma ofiei-
jaliam pranešime, gautame 
šiandie nuo fieldmaršalo 
Haiir. 

Būrys priešininkų, kurą 
briovėsi į mūsų linijas 
šiaurvakaruose nuo La Bas-
see, buvo atmuštas su ar
tilerija ir kulkasvaidžiais. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Rymas, kovo 11.—šiandie 
ryte. lakūnai už] molė ir 
bombardavo miestą Neapo
lį. 20 bombų pamesta į re, 
zidencijas. Nužudyta 7 žmo 
nės Mažųjų -Seserų ligoni
nėje, arti Areomirelli. 

Italų lakūnai bombarda
vo plotus, kuriuos turi už
ėmęs priešininkas. Pamėtė 
7 tonas bombų. 

ANGLAI BOMBARDAVO 
STUTTGARTĄ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oe-
tober 6, 1917. 

Su Am. Armija Prancū
zijoje, kovo 11.—Amerikos 
kariuomenė bendrai su 
prancūzais, atliko tris prieš 
vokiečius užpuolimus Lor-
raine fronto vienoj dalyj, 
kur apsikasę amerikonai. 
Du užpuolimu atlikta prd-
eitą naktį. Amerikonai per
silaužė per pirmąją vokie
čių liniją ir įsibriovė an
tro jon, 600 jardų tolumoje. 

Du būriai pasileido vidu
nakčiu. 

• Du vienu žygiu užpuoli
mai, vienas iš «šiaurvakarų 
ir vienas šiaurrytų—(iš
braukta), atlikta po smar
kaus artilerijos veikimo 
per keturias valandas. Ar
tilerijos veikimu vokiečių 
pozicijos sulyginta. 

Pusiaunakčiu du būriai, 
kiekvienas iš—(išbraukta) 
su maža prancūzų pageiba 
Saukose, puolėsi prieš vo 
kiečius 600 jardu pločio 
frontu. 

Amerikonai pasieki' 

RUSAI SU SUOMIAIS 
PADARĖ TAIKĄ. 

Bolševikai pripažino Suo 
mijos neprigulmybę. 

Kuomet Associated Press 
pranešė apie laimingą sek-' re t orius Ralpb Hayes. 

retoriaus Bakerio nukelia-
vimą į Prancūziją, karės 
departamente paskelota, jo
gei jo kolionės tiksiąs yra 
grynai militarinis, bet ne 
diplomatinis. 

Be to karės departamen
tas paskelbė, kad sekreto
rius Baker iš Suv. Valstijų 
iškeliavo aplink vasario 27 
d. Jam draugavo majoras 
gen William M. Black, 
inžinierių viršininkas; leite 
nantas pulkininkas M. L. 
Brett ir jo privatinis sek-

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 11.—An
glų lakūnai bombardavo 
Daimler, Stuttgarte, kur 
randasi motorų gaminimo 
įstaigos. Oficijaliai jprane-
šama, jogei užpuolimas at
liktas dienos metu. Jie taip-
pat bombardavo geležinke
lio stotį ir municijos dirb
tuves! 

mijos raudonąja gvardija. 
Tąja. sutartimi. gvardija. 

Ima baltosios gvardijos su
sitaikymas su Vokietija. 
Raudonoji gvardija jau ir 
dabar smarioai mušasi su 
baltąja gvardija. 

Vokiečių užimtuose kraš
tuose gyventojams antmes-
ta vokiečių policijos ir mi-
litarinės sistemos prie*pau-
da. Visi ten leidžiamieji 
laihiraščiai sustabdyta. Dar 
bininkų organizacijos pa
naikintos ir šimtai žmonių; konų kulkasvaidžiai ant a 

biejų f lanku smarkiai veikė, 
kad tuo būdu neleisti vokic 
ciams apsiausti tuos drą 
šuolius. 

Vienam flankė prancūzai 
atrado du sužeistu vokiečiu 
duburyje ir abudu paėmė 
nelaisvėn. Amerikonai tuo 
tarpu neužtiko nei vieno. 

Išbuvo 45 minutes. 

pir 
mąją vokiečių litnkLir su
burbėjo tenai į priešininko 
apkasus mušties durtuvais. 
Bet apkasuose vokiečių ne
atrasta. Jie buvo pabėgę. 
Tuomet amerikonai pakilę 
iš apkasų toliau ėmė briau 
ties ir pagaliau įsilaužė an 
trojon vokiečių apsiginimo 
linijon. Visas laikas ameri 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act-of Oc-
tnber 6. 1917. 

Petrogradas, kovo 9 (su
vėlinta).—Rusai ir suomių 
vyriausybė pasirašė po tai
kos sutartimi. Rusija ant 
visados pripažino Suomijos 
neprigulmybę ir prijungė 
prie tos šalies juostą že
mės, vakaruose nuo Cola, 
ties Arktiko vandenynu, 
tokiuo . būdu suteikdama 
Suomijai atvirą žieminį 
uostą. Taippat Rusija gva-
rantavo apmokėti visas sko
las, kokias, rusų vyriausybė 
buvo užtraukusi ant jšuomi-
jos. Be to pasižadėjo iš Suo
mi jos vandenų prašalinti 
rusu karės laivus ir tuo bu-

i 

du Suomijos uostus palikti 
liuosus.' 

Nuskirta finansinė komi
sija, kuri patikrins, kiek 
reikia atlyginti rusams už 
jų kapitalų indėlius Suomi-

Suomijos pakraščius, kad 
tenai išsodinti savo kariuo
menę. Vokiečių karės laivų 
tikslas nėra rusams žino
mas, bet manoma, kad jie 
gaminasi prieiti prie (lei
si ngforso, kadangi tame 
uoste yra susispietęs kuone 
visas rusų karės laivynas 
su daugiau kaip 100,000 to
nų intilpimo prekybinių 
laivų. 

Rusijos karės laivyną su
daro 3 dreadnautai, 7 skrai 
duobai, 20 naikintojų (des-
troyers|) ir 9 nardančių lai
vių. Toksai žvmus laivvnas 
vokiečiams neduoda ramy
bės ir todėl jie mėgini ji 
užpulti. 

Daugelyje rusų karės 
laivuose trūksta žmonių, 
kadangi jurininkai yra iš
bėgioję. Ant dreadnautų 
vargiai rasis po kokius 2<M) 
žmonių ingulos ir kokie 25 
nuošimčiai iš reikalingų 
oficierių. 
Neturi daugelio reikalingu 

aparatų. 
Rusų karės laivai yra ne

tekę daugelio reikalingų 
aparatų, kaip tai chronomct 

ANGLAI LAIMĖJO ME 
SOPOTAMIJOJ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on Mąrch 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

. .Londonas, kovo 11.—A-
not ofn'ijalio pranešimo, 
anglai Mesopotamijoje užė
mė Hit, gulintį už 80 mylių 
vakaruose nuo Bagdado. Oi 
Palestinoje taippat jie pasi 
varė pirmyn abiem pusėm 
kelio Jerusalės-Nablus, 13 
myliu frontu. 

suareštuota. 
Estonijoj daugelis žmonių 

nugalabinta. Patys buržu
jai persekiojami. Bolševikai 
buržujus interia, kad jie 
buvo prielankus vokiečių 
įsiveržimui. 

Iš Rygos pranešama, kad 
ir tenai vokiečiai gyvento
jus persekioja. 

Stipri vokiečių kariuo
menės koliumna eina ant. 
Noyozibkov, kurį rusai pa
sirengę ginti. Orsha fronte 
vokiečiai atmušti. 

Bolševikų kongresas sa
vo partijos vardą "Social
demokratija" pakeitė "Ko
munistų partija", kad ne
turėti nieko bendra su vo
kiečių socialistais, kuriems 
vadovauja Philip Scheide-
mann. 

* 

DIDELI NUOSTOLIAI 
MIŠKUOSE. 

bus pavesti arbit racijos ko
misijai, kuriai pirminin
kaus švedų socijalistas. 
Laivynui įsakyta plaukti į 

Kronštadtą. 

Praeitą savaitę sovietas 
paskelbė paliepime, kad ru
sų karės ir prekybos laivai 
apleisti) (} ei si ngforso uostą 
ir plauktų į Kronštadtą, 
kad išvengti tiems laivams 
susitikimo su vokiečių ka
rės laivais ir transportais, 
kurie siunčiami į pietinės 

joje. 
A t l e t e f m « n s 4 n m r - ~ 4 l 4 ^ n a ^ 

teritorijaliai nesutikimai tdesMpų anuotoms nusta
tyti. Visa tai pagrobta pa
čių jurininkų ir kur ant 
sausžemio parduota. Dau
gelis laivų yra tokiam sto-
vyj, kad juos baisu ilgiau 
jnrėsc plukdyti. 

(Vntralis komitetas Oel-
singforse nusprendė tokius 
netinkamus laivus panai
kinti, jei nebūtų galima jų 
nutempti į Kronštadtą. Tie 
laivai turi but išvilkti ato
kiai iš uosto, kad juos plai-
šinant trenksmas nepaken
ktų miestui 

Perniaii sudegė 962,000 ak 
rų miškų. 

Washington, kovo 11 .— 
191,7 metais Suv. Valstijose 
sudegė suvirs 962,000 akrų 
miškų. Nuostoliai siekia 
apie $1,358,600. Tai taip 
dideli, kokivi ilgas laikas 
nebūta. 

Amerikonai priešininko 
linijoje darbavosi 45 minu
tes ' Jie ten atrado puikiai 'užpuolimų, amerikonai at-
pagamintas ' konkretinesi l l ko da i> ™*>* k r r k tolėliau 
duobes, kurias suardė. A t - | i m o pi™ojo dešinėje pusė-
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artilerijos, kaip sunkiosios, Truf translation nied witn the po«t-
" 7 L master at Chicago. 111,, on March 12, 

taip lengvosios, veikė ka
reiviai, kurių didžiuma iš 
—(išbraukta). 

Neužilgo po šitų dviejų 

gal gryždami su savimi par
sigabeno daugelį karės 
medžiagos ir Hrangintinus 
raštus. Kuomet jie buvo 
priešininko linijose, vokie
čių artilerija ėmė baisiai 
veikti. Tečiau tasai veiki
mas veikiai buvo nutildy
tas amerikonų sunkiomis ir 
lengvesnėmis armotomis, iš 
kurių prieš vokiečius pa
leista didelis skaitlius šovi
nių su dujomis. 
S. V. Nortiros pratiesia ke 

lią. 
Amerikoniška apkasų 

mortirų batarėja, kuri na 
mie buvo žinoma—(praleis
ta), ėmė dalyvumą artileri
jos primosime pinu užpuo
limo ir pagelbėjo sulyginti 
priešininko pozicijas. Prie 

jo- Po 45 minučių artilerijos 
veikimo kareiviai išėjo iš 
apkasų ir pasileido pirmyn. 
Toje vietoje priešininko 
linijoje atrasta duobės, ku
rios buvo pagamintos ka
reivių atsilsiui. 

Su šituo užpuolimu da-
lvvavo ir inžinieriai. Šitie 
ištyrė, kaip didelį naikini 
mo darbą, atlieka ameriko
niškos artilerijos veikimas. 

Užpuolimai atlikta pilnai 
ir smarkiai su nuodugniau
siu pasiruošimu. Bet ka
dangi vokiečiai laiku suspė
jo pabėgti, tatai noparsiga-
benta nelaisvių. 

Manoma, kad amerikoniš 
ki šoviniai su dujomis yra 
atlikę didelius nuostolius 
priešininkui. Nei vienas a-
merikonas nepražuvo. 

1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Harbin, Mandžurija, ko
vo 11.—Po pirmojo susirė 
inimo.su raudonąja gvardį? 
ja ir po paneštų nuostolių, 
kozokų vadas, gen. Semio-
nov, pagamino naują frontą 
išilgai JSiberijos geležinke
lio, kur bolševikų kontrolei 
bus pa darytas galas. 

Bolševikai vartoja sun
kiąsias anuotas vokiečių o-
ficierių priežiūroje įr ši
tiems vadovaujant. 

— i 
True translation filed with the post-
master at-Ohioag-o, 111., on March 12, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober «. 1917. 

Camp Dodge, Iowa, kovo 
11.— Generalis karės teis
inas pasmerkė kalėjimai! 
aštuonis tautiškosios armi
jos kareivius, paeinančius 
iš St. Paul, katrie iš profe
sijos yra socijaiistai ir kat
rie atsisakė pildyti savo 
viršininkų įsakvmus. 

A. S. Broms gavo 20 metų 
kalėjimo, gi visi kiti po 25 
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VISUOTINAS SEIMAS IR 
i SOCIJALISTAI. 

i ; 

Rytoj, kovo 13 d., Ne\v 
Yorke prasideda visuotinas 
Amerikos lietuvių seimas 
arba suvažiavimas. J i s vi
suotinas todėl, kad jame 
dalyvaus kaip katalikiškos 
visuomenės, taip taut i nin
ku liberalų atstovai. Nuo 
dalvvavimo atsisakė tik 
vieni išgamos* mus M soolja-
listai ir kaikurios socijalis-
tų suklaidintos nežymios 
lietuvių kolonijos. 

Kadangi lietuviuose soei-
jalistų yra neperdaugiau-
sia, gi ir tie nuolat piršiasi 
" in ternacional i s ta is" i r 
statosi dideliais Lietuvos,, 
lyoįai ir tautos, priešinin
kais, tatai seimas ir išeina 
visuotinas, ko negali užgin
čyti nei visas "Nauj ienų" 
štabas, nei jo sumulkinti 
nesusipratėliai mūsų darbi
ninkai. 

Visuotinas Amerikos lie
tuvių seimas visais žvilgs
niais bus svarbus.., I r mes 
pilnai Įsitikinę, kad suva
žiavę atstovai savo pasidar
bavimu, savo rimtumu ir 
sutikme tautos politiškuose 
reikaluose atliks tokius di
delius darbus, kuriais tik 
reiks pasidžiaugti ne tik iš
eivijai, bet visai lietuvių 
tautai. 

Juk daugiau mums nieko 
ir nereikės, jei šito seimo 
klausiman apie Lietuvos ar-
eitį prielankiai atsakys šios 
šalies vyriausybė, kuri lig-
ši(l dar nėra tariusi savo 
viešojo žodžio Lietuvos lai
svės ii neprigulmybės rei
kale. 

Vyriausybės prielankus 
atsakymas, tai bus didžiau
sias mūsų tautai istorinis 
momentas. Nes su šios ša
lies vyriausybės žodžiu tu-
rės sutikti ir talkininkai. 
Turės nuleisti nosis ir visi 
mūsų tautos priešininkai, 
kurie po mūsų tauta kasė ir 
tebekasa cįuobę. Tuomet, 
žinoma, gaus dūlią, ir soci-
jalistai, kurie tai nori Lie
tuvą parduoti rusų sociali
stams, tai vėl džiaugiasi, 
kad rusai soeijalistai ją 
parduoda vokiečiams. 

Gi jei šito seimo metu 
tautininkai liberalai patai
sytų savo klaidą ir prisidė
tų prie visuomenės nuo ka
rės pradžios veikiančių įs
taigų — Tautos Tarybos ir 
Tautos Fondo — tuomet 
Amerikos lietuviai atsisto
tų tokion pozicijon, prieš 
kurią nedrįstų niekas pasi
kėsinti. 

Tai butų didžiausi šito vi
suotina seimo laimėjimai. 

Soeijalistai, ypaė jų orga
nas "Nauj ienos / ' visas lai
kas nepaliauja šaukę ir abe-
joję, argi šitas seimas išti-
krųjų gali būt visuotinas. 
Soeijalistai patys žino, kad 
jie visuomenėje turi menką 
reikšmę. Bet savo piktais 
darbais jie mano įkalbėti 
darbininkams, kad be soei-
jalistų bosavimo seime nie
ko gera nebusią galima at
likti. 

Palaukime. Tegul jie pas
kui pasidžiaugs, kuomet pa
tirs seimo atstovu skaitliu-
gumą. Nors jie prieš sei
mą dėjo visas pastangas at
kalbinėdami kaikurias 
jiems prieinamas mažesnes 
kolonijas prieš delegatų 
siuntimą, teeiau retai kur 
jiems pavyko lietuvius su
klaidinti. Daugel vietose 
be lietuvių žinios keli soei
jalistai susirinkdavo ir vie
ni pagamindavo protestus 
prieš šaukiamąjį seimą. 
Taip jie darydavo visų lie
tuvių vardu. 

Kai-kur jų klastingumas 
buvo sučiuoptas ir jiems 
buvo parodoma šluota. Ki
tur ir taip praeidavo. Ne
gi pešies su tais nenuora
momis. 

Ir , kaip matome, jų pa
stangos, niekais nuėjo.* 

Kaip sau norite, bet dar
bininkai jau kitaip žiuri į 
socijalistus. Nes soeijalis
tai ne tik Lietuvos meilės 
savyje neturi, bet dar ją no
ri pragaišinti, tolesniai ten 
platinti vargus ir ašaras. 

Gana jau Lietuva išken
tėjo. Už tas jos kanėias 
jai priguli laisvė. Bet to
li gražu ne socijalistiška, 
tik krikšeioniškai-demokra-
tiška. 

-w*r 

Mokesčiu nuo pelno klausime. 
H 

Daugelis žmonių kreipia
si į " D r a u g o " redakciją, 
prašydami paaiškinti jiems 
kaip mokesčius nuo pelno 
reikia mokėti, kiek mokėti 
ir t t Apie tai jau kefis 
kartus perniai '4 Drau ge ' ' 
buvo rašyta. Negalėdami 
kiekvienam^ atskirai laiš
kais aiškinti, čia taigi iš 
naujo plačiau apie mokes
čius nuo pelno paaiškiname 
ir meldžiame tai gerai įsi
dėmėti. 

Kiekvienas nevedęs vy
ras ar mergina, turįs nema
žiau tūkstantį dolerių me
tinio pelno, arba vedęs vy
ras ar moteris, turįs nema
žiau du tūkstančiu dolerių 
pelno, ligi kovo 1 d., 1918 
m. (jau laikas pfaėjo), pri
valo savo apskričio mokes
čių kolektoriui induoti "af-
fidavitą," kuriame turi but 
pažymėta, kiek apskritais 
1917 metais turėjo pelno. 
Nevedę mokės nuo pelno 
mokesčius, jei to pelno per 
1917 metus turėjo pervirš 
tūkstantį. (Mokės tik už 
tą pelną, kurs perviršija 
tūkstantį dol.). Vedę as-
menįs tą pat turės padary
ti turint metinio pelno su
virs du tūkstančiu dolerių. 

Mokesčiai nuo pelno bu-
tinai turi but sumokėti ligi 
birželio 15 dienos, 1918 me
tų. Kas to parėdymo ne
paklausys, toks, žinomas 
daiktas, bus nubaustas. 

.Mokesčių nuo pelno ne
moka turį metinio pelno 
lygiai 2,000 dolerių vedusie
ji arba 1,000 dolerių neve
dusieji- asmenys. Gi už 
perviršį tų sumų reikia mo
kėti 'mokesčiai kaip vie-
iems, taip kitiems. 

Išimtis yra vedusiems ir 
turintiems vaikus. Turin
tieji vaikus gali turėti pel
no ir viršaus poro** tūkstan
čių dolerių. To viršaus 
del kiekvieno nepilnamečio 
vaiko gali būti- 200 dol. į 
metus. lu ta i s žodžiais: 
Kas turi metinio pelno, sa
kysime, $2,800 ir turi ne-
suaugusius 4 vaikus, tasai 
nemoka mokesčių nuo pel
no. 

Vaikų eilėn be to pasta
tomi našlaičiai, a r šiaip ko
kie vaikai, kuriuos žmogui 
prisieina užlaikyti. 

Kiekvienas žmogus, ap-
skaitęs iš visų šaltinių gau
namą metinį pelną, nuo to 

pelno gali dar atrokuoti: 
* Biznio vedimui arba jo 
pagerinimui, rasi, dar gal 
kokiam amatui išlaidas. 

Išmokamus nuošimčius 
už skolas. 

Pensijas (pensija prie 
pelno nepriskaitoma." • 

Mokesčius lokalius, vals-
tijinius ir federalius. 

Paneštus nuostolius biz
nyje, nuostolių nuo gaisrų, 
apvogimų ir tt. 

Dovanas ir aukas religiji-
niams, labdariams, moks
liškiems arba auklėjimo tik
slams, bet ne daugiau kaip 
15 nuošimčių iš gryno pel
no. 

Visa tai atrokavus, taigi 
ir pasilieka tikroji metinio 
pelno suma, už kurią sulig 
jos didumo priseina arba 
mokėti mokesčius arba ne. 

Mokesčių nuo pelno didu
mas yra sekantis: * 

Nevedusiems asmenims: 
2 nuošimčiu tarp 1,000 ir 3,-
000 dolerių metinio pelno. 
Gi kuomet turima daugiau' 
3,000 metinio pelno, moka
ma 4 nuošimčiai. Paskui 
mokesčių nuošimtis auga 
pradėjus 5,000 metinio pel
no, būtent po 1 nuošimtį už ' 
kiekvieną 2,500 dolerių. 

Vedusiems asmenims: 2 
nuošimčių pradėjus 2,000 ir 
baigus 4,000 metinio pelno 
ir 4 nuoš. jei turima dau
giau 4,000 dolerių metinio 
pelno. Tolesniai mokesčių 
nuošimtis seka kaip ir ne
vedusiems. 

Kad tai visa geriau su
kontroliuoti, kad nei vienas 
žmogus negalėtų išsisukti 
nuo mokėjimo tų mokesčių 
nuo pelno, vyriausybė rei
kalauja nuo kiekvieno dar
bdavio, kad jie praneštų 
mokesčių kolektoriui apie 
visus pas juos dirbančius 
darbininkus, kuriems į me
tus mokama 800 dol. algos. 
Darbdaviai be kitko priva
lo nurodyti ir visų darbi
ninkų adresus. 

Mums rodosi, kad dabar 
bus aišku kiekvienam. Ki
tokius neaiškumus kiekvie
nam gali išaiškinti mokesčių 
kolektorių biuruose, kur 
randasi vyriausybės pasta
tyti specijalistai. 

Jei kas su "afidavitais" 
užsivilko, tasai turi skubin-
ties—eiti artimiausian mo
kesčių kolektoriaus biuran 
ir ton pasakyti visą reikalą. 

™'f"iT' 
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iŠ SURĖKIA IRSAVO 
^SPARKP i t t O -
Jau senai, senai p-lė B. Žil-

vitaitė ir aš, žemiau pasira
šiusi, per "*M. K.", "Naujie-
nosej', atsakydamos tūlai 
Darbininkei Onytei trupučiu
ką palietėme socijalistų po
ziciją, kas, matyt, jiems buvo, 
yt širšėms karštas vanduo. 
(Žinoma, teisyoė akis bado), 
kadangi net Valparaiso uni
versiteto soeijalistai mokslei
viai įpuolė karštan upan. Ex-
tra susirinkimus šaukė, pas 
mudvi atbėgę stalą trankė-ir 
šukavo: "Kaip jųs taip galė
jote rašyti, ar jųs žinote, kad 
jūsų parašytas straipsnelis, 
tai socijalistų organizacijai 
peilis po kaklu?! Mes, soeija
listai, jus taip gerbiame, o 
jųs?" Ir soeijalistai prisispyrę 
meldė, kad atšauktumėm pir
miau išreikštą savo mintį. 

Po kiek laiko "Naujienų" 
30 num. po L. S. S. 120 kp. 
išnešta rezoliucija pastebėjau, 
jog mano drauge; pabūgus so
cijalistų, nusilenkė ir atsipra
šė jųjų, nusiskųzdama, kad 
tai padariusi retorišką klaidą. 
Puiki "retoriška klaida". 
Gerai, bet kas vilku ir kartu 
avim gali būti? Gi aš to ne
dariau ir ntimanau daryti, 
nes mano sąžinė ir išmintis 
prie to nedaleidžia. Aš ką ma
tau ir jaučiu, tą ir kalbu, to
dėl ir už savo išreikštą nuo
monę nei kada neatsiprašau, 
bet priešingai. Visuomet, ką 
rastru ar kalbu, tą ir t virtinu. -

Buvau manius nieko į iš
neštą L. S.S. 120 kp. rezoliu
ciją neatsakyti. Nes esu persi
tikrinus, kad siaurai žiūran
čiam rodyk širdį, Q jis sakys, 
kad tai bulvė. Bet štai neper-į 
senai tūlas Mokinys "Naujie-
nose" išsireiškė, buk aš nega- Didelis koncertas, tautos 
lhr1 prirodyti tą, ką kalbėjau, šventės paminėjimas, 
ir tūli net ypatiškai bando K o v Q . g ± ^ b u y o t a u t o g 
man tai prikišti. Todėl keliais ^ ^ apvaikščiojimas. 
žodeliais jų norui atsakysiu, B u y o k o n c e r t a s . D a l y v a _ 
bet tik ne per -Naujienas , o, V o ^ ų c h o r a s i p į į - « į . 
per mano mylimą ' • Drpgą' ' . j z[mieTQ * p a r a p i ; j o s c h o r a f i . 

Man regis, kiekvienas pro- paskui vyčių benas ir lietu-
taujantis žmogus galėtų t l i jviška orkiestrą. 

PAIN-EXPELLER 
branginti iki 35 centy mažą buteliuk* ir iki 65 centu 
Pilnai tikėkite, kad gaasi t t y«ad« tą « n a i išbandytą 
gyduole tokio pat gerumo ir pagelbmgumo. Nesi
duokite apąąut suklastuo tais vaistais, parduodamais 
už pigesne čienią. . .• . _ A . *-, 
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip Čia parodyta. V"™™™******* 
butų ant pakelio ženklas „ INKARAS* ir žodis 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavarde. 
Tikrasis PX1N-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiskose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patar iame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 
F. A D . RICHTER * CO. 

74-80 Waahington 

Net ir visą kaltę bandė suver
sti ant pildomojo komiteto 
sekretoriaus ir administrato
riaus ir, svarbiausia, išsireiš
kė, kad jis dirbąs ne vi idėją 
bet tik už pinigus. O ką tas 
reiškia? Ir dar- jųs nenorite 
prisiimti vardo "doleriniai". 

O kas link tuščių. frazių, 
tai veltui butų ir kalbėti. Vi
si žino, kad jūsų literatūra ir 
norai ne tik tušti, bet dar ir 
pavojingi. -

"Soeijalistai veda mus prie 
gyvuliškumo". Ir ištikrųjų, 
kad taip jie ir daro. Aš ma
nau, kad kuomet žmogus nu
puola doroje, yra jis baisesni^ 
ir už patį gyvulį. O kad soei
jalistai veda prie ištvirkimo 
žmoniją,, tai aiškus dalykas. \ 
Jie iš nemokyto žmogaus ban
do išplėšti jo brangiausią sie
los turtą — tikėjimą, o tikė
jimo vietoje neturi ką duoti, 
kad tamsų žmogų taip jau 
doru-palaikyti. Gi žmogus be 
tikėjimo, tai nieku negali skir
ties nuo gyvulio. 

Todėl* turiu pasakyti, kad 
soeijalistai yra panašus tam 
orui, kuris padangėmis skrai
do ir savo sparnų ieško. 

O. Pucevičiutė. 

WORCESTER, MASS. 

pastebėti, nesigilinant į ki
tų tautų socijalistų, mes rasi* 
me užtektinai faktų, kad so
eijalistai tik ir yra dolerio 
tarnautojai. Patys gerbiameji 
soeijalistai, gerai žinote, ką 
kalbėjo p. Kaitis, kol aukso 
kišenių prisipylė... O kur jis 
dabar darbuojasi darbininkų 
gerovei? Žinote Vidiką, kuri! 
teisindamasis pamiršo viską. 

7 sužeista automobilių susi-
dauiyme. 

Septyni žmonės sužeista, 
kuomet vakar ryte susidaužė 
du automobiliu ties Montro-
se ir Western avės. 

Carl Kruger, 5222 North 
Clark st., labai sužeistas. Ski
lusi jam kankuolė. Jo automo
biliu je buvo Frank Lillian ir 
Ed. Baumal, 1144 Clarenee 
ave., Oak Park, Ben \Valdens; 

11)30 So. Kidgeway ave., ir 
lrene Svvanson, 5228 Nortk 
Clark gat. 

Visi pastarieji lengviau su
žeista. 

TUVIS KAPELIONAS, 
BOTU REIKALINGAS LIE- t £ X g & * m 

laikraščių. Vienas nume
ris vieno socijalistų laikraš
čio ateina cia, ėmėjas yra 
iš Waukegano. 

O kiti lietuviai, kinių su 
manim yra apie 15, tai vi
sai neskaito laikraščiu. Bet 
labai džiaugiasi, kada aš 
jiems paduodu "Draugą" 
arba " V y t į " pasiskaityti. 

Daug yra ir vyčių. Ka
talikai yra aprūpinami su 
tikejimiškais reikalais ypač 
"Knights of Columbus" or
ganizacija labai darbuojasi. 
Gaila, kad lietuviai yra var
gingiausiam padėjime, nes 
tik jie vieni yra, rodos, 
kaipir užmiršti. " Knights 
ot" Columbus" name randa-

Vienas dienraščio "Drau
g o " skaitytojas (kareivis) 
rašo mums laišką, kurio da
lį čionai atspauzdiname: 

"...Mano mylimiausias 
draugas kariuomenėje gy
venant vra dienr. "Drau-
gas ," nes čia taip toli gy
venant nuo lietuvių butų 
labai ilgu, bet dabar kas
diena gaunu * Draugą," tai 
visai vra linksma, nes ma-
tau lietuvių veikimą, tai ru-
dosi, kaip Chieagoje būnu. 

Čia yra daug kareivių lie
tuvių, žinoma, daug jų yra 
nesusipratusių, vieni visai j si lenkų ir kiti} tautų viso-
neskaito laikraščių, o kiti kiu nasiskaitynių, bet lietu

viu n.era. I r delko taip y-
raf 

Nėra ką sakyti, darbuo
jasi lietuviai, begalo, bet 
vis dar, aš nežinau, kaip 
jie į šitą dalyką žiuri, nes 
•tiesiog pavojus yra apleisti 
lietuvius kareivius, kaip 
tautos dvasioje, taip ir tikė
jimo dalykuose. 

Dabar yra Gavėnios lai
kas. Kunigas ragina žmo
nes, kad naudotųsi, kol yra 
laikas, nes gali ateiti laikas, 
kad sunku bus gauti kuni
gą, kad aprūpintų su Šv. 
Sakramentais. Taigi patė-
mijo kiti lietuviai, kad aš 
einu prie komunijos šv., tai 
klausia manęs, kur aš bu
vau išpažinties. Aš jiems^ 
paaiškinau, kad galįma ir 
nemokančiam prierti, taip
gi yra lenkas kunigas, jei 

Vakaro vedėjas J . Alek
sa pirmiausia pakvietė L. 
Vyčių beną, kuriam vado
vauja J . Venclauskis. Be
nas gražiai sugrojo Lai gy
vuoja mųs tauta ir kitus 
tris šmotelius. Šitas benas 
tik pirmu dar kartu viešai 
koncerte pasirodė. Vietos 
lietuviai mažai apie jį žino
jo. Todėl visi, nugirdę pui
kiai grojant, labai stebėjo
si. ' 

Paskui dailiai pagrojo lie
tuviška orkiestrą vadovau
jant J . Kaveckiui. 

Paskui sekė chorų dainos 

vadovaujant vietos vargo
nininkui Z. A. Visminui. 

Solo dainavo p. Kropkai-
tienė pritariant orkiestrai. 
Tdliaus dar pagrojo orkies
trą ir padainavo choras. 

Sekė vietos gerb. klebo
no kun. J . J . Jakaičio kal
ba. Gerbiamas kalbėtojas 
pasakojo apie Lietuvos pra
eitį, apie praleistas Tėvy
nės tragedijas, jos neprigul-
mybę senovėje. Pasakojo 
apie. šiandieninį Lietuvos 
nuteriojirną, jos piliečių, iš
trėmimą į svetimas šalis. 
Kiekvieno tikro lietuvio 
širdis turėjo smarkiau pla
kti ir ašaros riedėti, atsimi
nus mūsų bočių nepapras
tą narsumą ir išiaikomybę, 
jų stiprumą, apsukrumą ir 
meilę prie savo gimtinio 
krašto. 

Po kalbos paskaityta vi
suotino lietuvių susiriniki-
mo rezoliucija, kuri pasiųs
ta šios valsojos senato
riams ir kongresmanams. 

Paskui sekė kita progra
mos dalis: grojo orkiestrą, 
benas, dainavo chorai, solo 
padainavo žinomas pagarsė
jęs dainininkas p. P . S7 

kis. Ant galo visa susi 
kusioji publika su choru \ 
drai, pritariant orkiestrai, pa
giedojo tautos himną. 

Koncertan buvo susirin
kę apie 1,200 žmonių. Mat, 
koncertas — tautos šventės 
paminėjimas buvo plačiai 
pagarsintas, tam tikslui nu
samdyta viena iš didžiausių 
mieste svet. -"Mechanic's 
Hal i . " 

Į kalbėtojus buvo pasiža
dėjęs būti miesto majoras 
ir kun. Urbanavičius. Te-
eiau gauta nuo jų atsipra
šymai, nes buvo užimti. 

Kadangi buvo tik viena 
prakalba, tai susirinku
siems atlyginta su muzika 
ir dainomis. Visi buvo tuo 
patenkinti. 

Koresp. 

mokate lenkiškai. Taigi, 
mat, kaip yra vargas lietu
viui ant visko. 

Čia gerbiamos redakcijos 
meldžiu viešai laikraštyje 
atsakyti į šitą klausimą: 
Delko negali lietuvis kuni
gas čia būti, kuris butų ir 
lietuviams naudingas ir len
kams ? 

A. Benevičius. 
Red. prierašas: Čia pake

liamas kareivio A. Banevi
čiaus klausimas yra didžiai 
svarbus. Tuo klausimu 
turėtų užsiimti Amerikos 
Lietusių R. Katalikų Ku
nigų Sąjunga. 

ŠV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
"VVaukegan, UI. 

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

Ant. Semaška —^raštin. 
1408 Lincoln St , 

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

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

"DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA. 

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 nmlmrtkite at
kreipti dom* į tai. 

Stocks ir BbaOa Perkami Ir 
" * *>. I * * * * s u ***** ****** 
dumi veiklus darbas. Audraus H Oo* 
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SIOUX CITY, IOWA. 

Vasario 25 dieną čionai 
apsilankė gerb. kun. N. Pa
kalnis iš Ckieagos. Tą pa
tį vakarą ir prakalbos įvy
ko. Kuomet vietos lietu
viai sužinojo apie kun. Pa
kalnio apsilankymą ir kad 
jis sakys kalbą, vakare 
žmonių pilna svetainė pri
ėjo. Atėjo kaip dideŲ, 
taip maži. Kiti paliko vie
nus namus, kad tik išgirsti 
gerb. svečio kalbą. Susi
rinkę laukė su didžiausiu 
nekantrumu kalbėtojo pa
sirodant. Pasirodžiusį gi 
ant pagrindų kalbėtoją vi
si džiaugsmingai sutiko il
gu rankų plojimu. 

Gerb. kalbėtojas pasako
jo apie karę ir jos baiseny
bes, kurias jis savo akimis 
matęs. Pasakojo, kiek mū
sų Tėvynė nukentėjo nuo 
karės baisenybių ir kiek 
mūsų broliai ir seserys pa
nešė vargo tuo laiku. 

Daugel mums nupasako
jo apie Lietuvą, apie Any
kščius, Debeikius ir Utena-
Visi Su didžiausia doma 
klausėsi, nes didžiuma vie
tos lietuvių paeina nuo tų 
kraštų. Lietuviai yra pasiryžę 

Tolesniai gerb. kalbėto- stoti į eiles už Tėvynę ko 
jas pasakojo apie kazo- voti, ir visi remia tautos 
kų žiaurumą, ką įie tenai I reikalus. Ką nesutiksi, su 
prajovų yra išdarę pakilus Į kuo nekalbėsi, pas visus 
barei. i pirmas žodis apie Lietuvos 

Gerb. kalbėtojo žodžiai į laisvę. 
ne vienam sugraudino širdį i Matyt, kad donoiieeiai y-
ir išspaudė iš akių ašaras, ra mylėtojai tos brangios 

tėviškės, kad jie tikrai tro
kšta, idant Lietuva apturė
tų laisvę. 

Nedėlioję, 3 d. kovo, 1918 
tik ,mms dienoms. Per tas b u v 0 su r ink imas ir at-
t • • i * * l * l mm * V V * 

M. Čeprickienė, M. Macai
tis, Pr. Žukauskis. 

Po 50c.: V. Radeckis, A. 
ŠiinkevicTus, J. Kusleika, 
M. Versiackas, M. Brind-
zienė, C. Marcinskis, Bol. 
Tyla, Pr. Kriščunas, Pr. 
Danauskis, A. Zalpis, M. 
Biekša, J. Jonaitis, J. Dzin-
gelevieius, S. Pilius, J. Ar-
moš ka, M. Giltinavičius, A. 
Smailis, F. Pukėnas, Židi-
liene, Pr. Kriščiūnas, K. 
Paškevičiūtė, A. Lukoševi
čius, J. Labanauskiene, Le 
luvis, Jančauskiene, Bil. 
Gastow Ig. Graiviškis, M. 
Viršelienė, M. Sabutienė, 

Po 40c.:. K. Tamulevičie-
nė. 

Po 30c: M. Šukienė ir 
Brindzienė. J 

Po 25c: J. Mežinis, Jab
lonskienė, J. Šakinis, Ant. 
LvTikseiunas. 
Po. 20c: Baršienė. 

Su visoms smulkmenomis 
iš vakaro pelnyta $60.62, 
kurie pinigai bus pasiųsti 
Tautos Fondui. 

Liudas Danauskis, 
Kazys Kusleika. 

DONORĄ, PA. 

• v 

Daugelis susirinkusių ap-
kfc . 

aigęs kalbą pažymė-
nVt jis yra atvažiavęs 

tris dienas klausė išpažin
ties ir sakė pamokslus. Pa
sakė, kad pas mumis atra
dęs tvarkę, kaip bažnyčįoj. 
taip parapijos reikalų vedi
me. Nes vietos parapija, 
mirus a. a. kun. J. Griciui, 
neturi kunigo. Tečiau pa-
rapijonai nenuleidžia % ran
kų, darbuojasi, pradėtus 
darbus varo toliau dar su 
didesne energija ir pasiš
ventimu savo pafapijos ir 
lietuvystės naudai. Geros 
valios katalikai sudėjo vi
sus reikalingus pinigus, iš
mokėti visas parapijos sko
las. Net svetimtaučiai 
stebisi iš tokio nepaprasto 
lietuvių katalikų susiklau
symo, vienybės. 

Mes tikimės, jog neužil
go gerb. kun. N. Pakalnis 
pas mus išnaujo sugryž ir 
čionai apsistos klebonauti. 

Duok, Dieve! 
Vietinis. 

stovauti mūsų parapiją vi
suotiname lietuvių seime, 
Nevv Yorke^buvo išrinktas 
musų klebonas kun. V. Ab
romaitis. 

Nedėlioję, 17-d. kovo, ant 
7 P. M., bus prakalbos su 
įvairiais pamargini mais. 
Pirmiausia kalbės gerb. ku
nigas Strimavičius. Jis ne
senai at s važiavęs iš Lietu
vos, tai dabar visi čia lau
kia jo atvažiavimo, nes 
kiekvienam žingeidu suži
noti apie savo brangią Tė
vynę Lietuva. 

Donorietis. 

WEST PULLMAN, ILL. 

OMAHA, NEBR. 

Aukos Tautos Šventės 
Dienoje. 

Kovo 3 d., Tautos Šventė
je, aukavo nukentėjusiems 
nuo kares, sekantieji asme
nys : 

Kun. J. F. Jonaitis $3.00 
St. Bartkus 2.00 
Po 1.00 dol.: Kun. A. Ta-

muliunas, J. Sukis, J. Švie-
žiauskis, V. Misius, Step. 
Aroatauskis, Ig. Puzauskis, 
Al. Jablonskis, St. Bartkus, 
Bol. Kybortas, Kl. Treina-
viėius, B. J. Bazaras, V. 
Uždavinis, M. Mažeikiene, Vasiliauskas, J. Paulikas, 

Šv. Juozapo draugija ber-
ytaininiam susirinkime, įvy
kusiam vasario 24 d., nuta
rė dalyvauti Amerikos lie
tuvių visuotinam seime 
New Yorke ir pasiųs savo 
vieną delegatą. 

Be to vienbalsiai padarė 
rezoliuciją, kad po karės 

1. Lietuva butų neprigul-
minga, , > 

2. Turėtų republikos 
valdymo formą, 

3. Panašiai Suv. Valsti
joms. 

Nutarta dalyvauti Lietu
vių Dienos apvaikščiojįme. 
Tam tikslui iš draugijos ka
sos paskirta $5.00 ir nuo 
narių surinkta, būtent: 

$3.00 davė Jonas Šerpe-
tis. 

Po $1.00: M. Kiupebs, P. 
Gcniotis, Kaz. Kilas, A. 

v 

"Turi būti 30,000 jų 
-- musų kareivių * ru
ko Helmar Cigaretus. 

IkUrbčhis geru tusiom riĮŠics 
Cigaretų visam pasaulyje. 

7 

M. Grupas, A. Viniautas, 
A. Vainauskis, 

Po 50c: B. Šimkus, J. 
Glavackas, J. Drungilas, A. 
Vaigauskas, J. Stonkus, K. 
Zube, A. Jurijonas. 

Smulkesnių aukų $3.40. 
Viso surinkta $23.00. 
Šitos aukos induotos Lie

tuvių Dienos apvaikšČioji-
man siunčiamam draugijos 
atstovui, kad jisai jas pa
siųstų Tautos Fondo cent-
įan, arba jas per apvaikš-
čiojimą induotų vietos T. 
Fondo skvriaus valdvbai. 

Tebūnie garbė už tai Šv. 

Juozapo draugijai ir jqs 
nariams, Jkurie nepamiršta 
nukentėjusios Lietuvos ir 
jai laisvės išgavimo. 

Ten buvęs. 

"Draugo" stotįs mieste. 
N. W. Kampas 

State & Siądison, 
N. W. Kampas 

State & Van Buren. 
Greitu laiku turėsime 

daugiau stočių viclurmies-
tyje. Tėmykite praneši
mus. 

! : 
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"Draugo" Bendrove: 
i 

• • 

i 

• • 
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Visiems savo prietelmaia patariame, skaityt) 
ir platinti musų išleistas knygas. 

IXžsi#akaat knygas visad relkia-»pažymėtl kny
gos numefri ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškaluo 
išperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasoa ženkleliais. 

No. 5. Aavkšeių Šilelis. A. A, Vyskupo Ant. 
liarar.au&kio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poezijos." Pusi. 16 . . . ,10 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chįcago, 111. šv. Kazimiero Sese
rims. Parašo M. Gustaitis, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 24 "Draugas" .10 

No. 18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kningelė. Pusi. 14 10 

No. 18. Gurkliutės Eilės. Yrą gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. PusL^S2 .10 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių l ietu-^ 
vlams dainelių. 1 dalis 25 
II dalis 30 

No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. , 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1M4 m. Pusi. 24 16 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Gorai-
czyk, vertė Adolfaa Vėg^ė. Tinkas 
scenai veikalėlis 10 

No. 48>«atr lutė . Trivoiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo . . . . . . . . . . .15 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 15 

No. 60. Kotnedijelės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. GtukKutė, 
Gražų s, lengvi veikalėliai, pusi. 84 . . .10 

No. Tarp dilgelių {Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 8 aktuose. Parašė J. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . 

No. S60. Apsvarstyk: Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas .06 

No. 254. A. Bi O. Pradžia mokslia. Sutaisė 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

85. Antanukas. Apysaka £ . Prūso. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė iš lietuviu gyvenimo 

87. Braižinėliat. Tai labai Jdomios apy
sakaites.. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Caieago, 111. 1916 m 

90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F . V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". I I laida. Graži pasiskaity
mui kningrutė. Pusi. 82 

95. Hucklcberry FJnnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią. apysaka, 
kalba lengva ir kningos lntalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

98. Iš daktaro pasakojimo. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 . . . . . 

103 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka, Knygelė apra-

^ šantl karės baisumą ir jos žiaurumą 
musų broliams. 1916 m; "Draugas". 
pusi. 66 f 

10C. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir t ikra dovanėlė. Kiekvienas, jaunl-

' kailis bei mergaitė privalo jsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, 111. 1915, 
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110. Oliveris Twistas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dlck-
ens. Apysaka, kuria myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vllsl gavęs šią knyga.. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi. • &, 

115. Patarlės Ir išminties" grūdeliai. 
Surinko ir Išleido P. Mulevičius. 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

ISO. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pa3aka. Ver
tė P. B. Antra laida 190 7 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

Vaizdeliai. Progos belaukiant- ir kitos 
6 gražios pasakaitės. P; įrašė Jonas 
Kmitas. Tikri to Žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m 

160. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašo Ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

182. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

164. Lletuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su-
kaktuvlų Gardelio unijos (1413— 
1913) Gražus Istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 

169. Patr impo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 . . 

178. Pažinkime soči jai izrua. Parašė P . 
G. Yra tkl rinkinys \ faktų apie soci-
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 . ' . . . . . »̂ «••• •» 

176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K> A. ,K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida DU. Graži pilna 
moksliška spaaiškinimų knygutė. Pusi. 

190 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F . V. ir 
Tošis Didžios vertės knygutė ..*".... 

i»4. Tiesos žodis Soeljallstams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
musų lietuviškieji socljallstal bet 
"cicilistai". Su paveikslais 

199. Lietuvių Kataliku Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je. Čia rasi daugelį paveikslų musų 
veikėjų; aprašymą Ilotuvių orgraniza-
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakal-
'čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šj knyga. 448 pusi. 
popero apd 
Drūtais drobės apdarais 

210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Grafču-
nas; kiekvienai motinai šj knygelė 
patartina perskaityti -

232. Užkrečiamųjų Ligij Išsipletojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 

J. Damijonaitis, drobes apdar. , . . . . 
No. KrikščioniSko Mokslo Katekizmas, da

lis • 1. Surengtas ir užgirtaa trečiojo 
Baltimores Koncšlij-iu*. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina tnrfrpjii klausimus ir atse
kimus prlUbM&yUM pruledamiemsiems 
skyriams. Kaina 

No. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Koncilijaus, pagal 
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 Švietimo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1916 m.. 
pusi. 26 

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

No. 270 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiar.tiems į pirmąJ4 išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P . 115 

No. 296. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje m. Kaina 

No. 292. 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 tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir NauJ* 
įstatymo. Parašė kun. 1. fiusler. 
Kieto popero apdarais 

No. 315. Vaikų, žvaigždutė. Bendortaus, 
dalis I, kieto poperos apd 

No. 316. 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. 68 > . . . 

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

No. 360. Lietuviu Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Ižleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
ta kalendorių įsigyti. Boston. Pusi. 
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No, 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, pus. 32 
c) -žmoniškumas ir vergija, pusi. IS 
d) J Socijalistų Rojų, pul 18 . 

v e ) Giordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 13 
g) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 13 
1) Revoliticijonierių tarpe, r "" ' 1" •-
m) Mandagus vaikelis, pusi. z* . ; . . 

No. 304 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pu.sl 
v 186. Su paveikslais, audimo apd. ... 

Litliuania and the Autonomy of Poland with 
a map., by J. Gabrya Paris 
i j f S . x 3 . r i S » • • • » •-» • • • « • • • * • • • • • « 

A Skcteh of the Lithuaniaa Nation, by J. 
Gabrys. Paris 

Albam Lithuanian Dances for orchestra, 
J Correeted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 34-00. Viena knygelė 

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

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Rimkus • . . [r 

No. 373 {žadu Katekizmas.! Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 19 

No. 375. Ypatingas sąžinės perkratinėjt-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo viršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 
Popiero viršeliais . . » . . . . . . r . . . . 

No. Apmastymai, visiems metams ir Šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais 
Poperos viršeliais , . 

No. B Į . Maldų knygelė. P. 336. "Juodos sku
r d ė s apdarais 
Juodais audeklo apdarais 

No. ?*m ^—:-•-: r:-^:/ ' ! t :::j..-.te L.ruj-
fcj/uius. Pusi. 4» audeklo apdarais 

No. S63 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

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

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus J 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni %•J 
Mažesni po . . . . . j 

šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už . . f 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. IŠ 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pūsi. 32 

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

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. . i t 
Baitais kauliniai apdarais $1.6t 

No. B 7. Breviorėlis. Grali maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 240. 
Kaina poperos apdarais .45 
Skuros minkštuo$e apdaruose . . . . .76 
Baltos skurolės apdaruose .65 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis,' gxa» ir pa
ranki knygutė. Pusi. 290. Kaina au
deklo apdarais i 40 
Skuros minkštais* apdarais 

Rožančių kuklnių ir ^rangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15o. iki 

Kkaplerių karmelitansku iŠ Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir šv. Juozipo s|i maldelėmis už vie
ną nuo 2c. iki • .^».... 

Bideyų paveikslų (abr^zu) visokių šventųjų 
(didumas 14X20}. Kaina už vieš* . . 

.50 

1.00 

.€0 

.25 

.15 

11.00 
.75 

$3.00 
2.00 

.75 

.40 

.25 

.40 

.76 

.46 

.15 

.16 

.15 

.25 

.16 

• ' 

• • 

* 

* 

f 

i 

• • 

: • 

.60 

$1.56 

16 

.10 

.26 
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Antradienis, kovo 12 d. ft*. Grigalius Didysis. " 
Trečiadienis, kovo 13 d. šv. Roderikas. 

BBE 

. 

ŠIANDIE REGISTRACIJA. 

Chicagoje šiandie yra pas
kutinė piliečių registracija 
prieš ateinančias rinkimus 
balandžio 2 d. Gali registro-
ties kaip vyrai piliečiai, taip 
ir moterys. Registravimui vie
tos bus atidarytos nuo 8 vai. 
ryte ligi 9 vai. vakare. 

Tik tiems piliečiams nerei
kia registruoties ir jiems bus 
galima balandžio 2 d. balsuoti, 
katrie nuo praeitų prezidento 
rinkimų nėra permainę savo 
gyvenimo vietos. 

šita registracija pagaminta 
tik persikėlusiems kitur gy
venti ir naujiems piliečiams. 

NORTH SIDE. 

Kovo 3 d. Labd. Sąjungos 
6 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą Šv. Mykolo Ark. pa
rapijos svetainėje. Susirinki-
man atsilankė nemažas skai
tlius narių, tatai ir daug svar
bių reikalų apsvarstyta. 
Matyti, northsidieriai supra

to svarba labd. veikimo, nes 
kas kartas daugiau naujų na
rių įstoja Labd. kp. Čia reikia 
pažymėti, kad ir skaičius am
žinų narių taipgi auga didyn. 
Tame pat susirinkime Labd. 
S. 6 kp. susilaukė dar du am
žinu narinę Dr-stė Panų ir 
Moterų M. P. Rožancavos, 
kuri įstodama įmokėjo $100.00 
labdarybės naudai, ir Lietu
vių (J iešmininkų Dramatiška 
Dr-stė, po globa Šv. Cecilijos, 
kuri irgi tuojau įmokėjo 
$100.00. 

Tai yra labai malonus apsi
reiškimas mūsų tautos gyve
nime, kad bent neapsistotų 
toks mūsų susipratimas ėjęs 
pirmyn, bet žengtų jau pra
mintu taku. 

S. Bitautas. 

M. Stankevičius 1.00 
Kun. J . Kloris 1.00 
N. N. 2.00 
S. Radzevičiūtė .50 
A. Dūdas 1.50 
J. Mikaliunas 1.00 
K. Veidmonas 1.001 
S. Baravikas 1.00 
A. Maskoliūnas 1.00 
Z. Dobrovolskis 5.00 
P-lė Krotkaitė 2.00 
S. Paurazas 1.00 
Blaivininkų 28 kp.v 7.40 
C. Baltrūnas 1.00 
J . Saunoras 5".00 
K. Saunoras 1.00 
A. Daubartas 3.00 
P. Šmitas 3.00 
A. Vingelis 2.00 
K. Kiela 1.00 
B. Maskoliūnas 1.00 
D. Vaitkevičia 1.00 
P. Urbonaitė 2.00 
F. Žukas 2.00 
L. Vyčių 24 kp. 7.00 

Smulkių 6.62 
T. Fondo skyriaus rast. 
mėnesinių sumokėta 20.00 

• ĮMMMM 

HAMLETAS 
LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPA TOWN OF LAKE 
Statys scenoje "Hamletą" Danijos Karalaiti 5 veiksmu, 20 atidengimu tragediją 
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Nedėlioja, Kovo-March 17,1918 
SGHOOL HALL SVETAINĖJE 4758 So. Honore gat. 

Pradžia 4 valandą po pietų . 

• 

i 
veikalas vienas iš didžiausių ir gražiausių, kuriame dalyvaus 

daugel lošėjų, statomas tik pirmą sykį lietuvių kalboje. Tokią filozo-
fišką tragediją kaip Šekspyro "Hamletas" vertėtų pamatyti kiekvie
nam Chicaf os ir apielinkes lietuviui. 

m 
Z&PS7* 

C t M I R l K KAD TURI SKILVI. 
fftoiinaniM visoee vaistlnyčkMe. 

Po kiekvienam valgiui Imkit* vieną 
o pamatysi'*, kad tariau Jausite* 
PradAklte ilandien*.! 

Viso labo $95.52 

80 saliunininkų neteksią licen
cijų. 

WEST SIDE. 

L. V. 24 kuopos susirinkimas. 

Lietuvos Vyčių 24 kuopa 
turės savo susirinkimą kovo 
13 d., 8 vai. vakare, paprastoj 
savo susirinkimų svetainėj. 

Susirinkiman kviečiami vi
si vyčiai nariai. Bus tartasi 
apie vyčių seimo perkėlimą. 
Yra tai svarbus klausimas ir 

, reikia jis nuodugniai apsvar
styti. 

Valdyba. 

PASTABA. 
y 4 Draugo" 56 num., til-

pusiame L. V. 24 kp. metinio 
susirinkimo protokole, įsis
kverbė klaida: — vietoj 24 
kp. pažymėta 25 kp. Taigi 
šiuomi tas pataisoma. 

SURINKTOS AUKOS ŠV. 
KAZIMIERO DIENOJE, AU

ŠROS VARTŲ PARAP. 

Aukotojų vardai: 
J. Lesauskas 
M. Časnaviče 
A. Giedra 
U. Stankevičienė 
J. Bružas 
J . Cibulskis 
A. Pocius 
M. Jokubaitienė 
J . Kudutienė 
A. Stanevičius 
S. Cibulskis 

$UX) 
1.00 
1.0U 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 

1.00 
1.00 
5.00 

Kaip tik miesto Chieagos 
majoras Thompson sugryž iš 
New Yorko, kur jis kelinta 
diena vieši, laikinas policijos 
viršininkas Alcock tuojaus 
jam paduos 70 saliunininkų 
surašą ir pareikalaus, kad nuo 
jų butu atimtos salimui licen-

v C a t. 

cijos. 
Praeitą sekmadienį dar 10 

saliunininkų daugiau 'peržen
gė sekmadienio parėdymą. 

Pirm trijų savaičių polici
jos viršininkas buvo perspėjęs 
visus saliunininkus, kad jie 
pi lt lytų miesto parėdymą. Bet 
pasirodė, kad ne visi klausoj 
tų ir kitokių perspėjimų. 

Šitą sekmadienį po pietų 
suareštuotas laivo "Whi te 
Queen' kapitonas Paul Sea 
ties Randolph gatve upėje. 

I^aive atrasta daugelis pa
šalinių žmonių, taippat dideli-
išteklius degtinės ir alus. 

nutarta padėti visas pastan
gas panaikinti saliunus vi-
durmiestyj, kurio artimais 
randasi daug kariuomenės. 

Išrinkta komitetas iš 7 žmo
nių, kurs keliauja \ Washing-
tona ir tenai vyriausybės bus 
pareikalauta uždaryti visus 
saliunus vidumiestyj. 

" Sausų jų' ' federacijos pir
mininkas pastorius Yarro\v 
vis dar tikisi, kad Chieagos 
apsausinimo klausimas bus 
padėtas ant balioto ateinan
čiais balsavimais. 

w"nBw, m 335 
Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arba Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
Parašyta Kun. P. G ūgio 

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 West 46th St., Chicago, 111. 
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ws.s. 
WARSAVfNGSSTAMPS 

ISSUED BY.THE 
UNITEDS STATES 
GOVERNMENT 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. Į 

Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų 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, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų. •/' S 

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šitą karę! m—+— ^ 

Nauji parėdymai Chieagos 
viešbučiuose. 

KATALIKŲ SPAUDOS DR-
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chicago, 
UI. 

• J. Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 st., Chicago, 
11K , 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33 rd S t , Chicago, 111. 

REIKALAVIMAI. 

M* 

.Viešbučiu savininkų ' sąjun
ga visuose viešbučiuose ma
tomose visiems vietose iška
bino sekantį pranešimą. 

1. Kiekvienas asmuo, par-
duodąs svaigalus kareiviui ar
ba jurininkui uniformoje, per
žengia federalį įstatymą. 

2. Klastingas registravima
sis viešbučiuose yra federalio 
įstatymo peržengimas. 

3. Kiekvienas asmuo, kurs 
bile kokiam asmeniui pagel
bėti peržengti augsčiau minė
tus įstatymus, peržengia fe-j 
deralį įstatymą. 

4. Kiekvienas, kurs peržen
gia federalį įstatymą, papuo
la po $1,000 bausme ir metus 
kalėjiman. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 

"GARSAS" 
•GARSAS" eina kas 

j ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GARSAS" yra vierj 
j geriausių ir svarbiausių 

Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

GARSUI" sandarbi-
uinkauja gabiausieji A 
menkos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome- Į 
nininkai. 

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

"GARSAS" 
456 GRAND ST., 
BR00KLYN, N. Y. 

Reikalingos "finifterkos" ir Mpre-
seriai", ant moteriško darbo. Atsa
kančiai suprantančios darbą ypatos 
malonėkite atsišaukti. 

BACIUNAS, 
157S So. Ogden Ą v c , Chicago, III. 
Netoli Madison gatvės, ant 2 lubų. 

Telefonas Monroe 6703. 

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

4«17 SO. PĄl'LINA ST. 
Tel. Drover 977». 

PAIEŠKOJIMAI 

Ola yra Jūsų Proga! 
Oauti gersn) darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėju, trimerlų, ranko
vių, kišenių Ir skylučių 
dirbėju. Taipgi preseriu 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Iyangvl mokesčiai. 

Specialiai kursai mer- R) 
ginoms formų kirpime B& 
pritaikinime ir siuvime 
— $15.00 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų miorą — bile 
stallės arba dydžio, IŠ 
bile madų knygos. 

ftLaSTER DESIGIfTFfG SGHOOL 
J. V. Kasnfcfca, PerdotinU 

118 iff. La Salle gatve. Kambarys 
416-417. Prieš City HalL 

* v v 

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

i No. 1487. Karoliai j vai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko-

,kios spalvos.pageidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri-
siuntimu 7 5 c 

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

No. 1430. Galima 
gauti {vairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 

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

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
i Adresuokite: 

* 

DRAUGAS PUBLISHING CO.. 
1800 WEST 46th STREET, '" "CHICAGO, ILLINOIS 

Paieškau savo brolio Juozaoo 
Dirmeikio, paeina Kauno gub., Ra
seinių pav. Nemakščių parap. 6 pčdų 
augščio, tamsiai geltoni plaukai, 'mė
lynos akys. Amerikoje jau 18 metų. 
7 metai, jau kaip buvo Chicagc.ie. 
Jis pats ar kas jj žino malonės pra
nešti šiuo antrašu: 

STANISLOVAS DIRMEIKIS, 
4«12 So. Wood st., ChJcago, 111. 

Paieškau Augustino Piklerio Su
valkų gub., paeina nuo Stnrapolės ir 
yra gyvenęs Carfin, Škotijoje, iš 
Škotijos buvo parkeliavęs Lietuvon. 
Dabar girdėjau gyvena Amerikoje, 
ir yra gyvenęs mieste Buffalo, N. Y. 
Meldžiu atsišaukti, j is pats ar kas 
žinote apie jį meldžiu man pranešti. 
AŠ busiu labai dėkingas. 

J. J. TJLINCKAS, 
023 \V. 35th PI. Chicago, 111. 

Tolefonaa: McKINLBY 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 SO. TOSTERI* BLVD. 

Kampas W. 35-tos gatvės. 

— 

>z-

^Darbuojasi ui saliunų panai
kinimą. 

i i . Kuomet Chieagos "sausų 
jų' federacijai su peticija ne
pavyko, vakar jie teatre Gar-
rick atlaikė susirinkimą. Ka-

l.OOjdangi viso miesto nusausinti 
5.00 kol-kas negalima, susirinkime 

r ~ * 
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. 
LIETUVIS DENTISTAB 

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

4712 SO. ASHLAND AVENT7E 
arti 47-tos Gatvės 

mti* m m m m m m m** 
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I JOSEPH C. WOLON | 
= LrET l T 1 8 ADVOKATAS = 
~ Kamb. S24 National Life Bldg. S 
= 19 So. LaSalle St., E 
S Vakarais 1B99 Milwaukee Ave. s 
= Central CS90 E 
E Hasldence Humbuld 97 2 
5 CHICAGO, ILL. = 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

labai pigiai iš priežasties savininkas 
nuo 15 kovo, turi Išvažiuoti ant ūkės 
— farmos gyventi, paskubėkite at
sišaukti, nes nupirksite už pigę pre
kę. Po šiuo numeriu: 
4330 So. Wood st., Chicago, 111. 

TIKRAS PIGUMAS 
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mas su akmeninių fundamentų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius. Par-
siduos labai pigiai. Naujas "gara-
gius" užpakalyje. 
3445 So. Ashland Ave. Chicago, 111. 

K. ii 

• 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
Akių Specialistas 
Patarimas Dykai 

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

4619 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317. 

K ~ 
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F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

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

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 8112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2S99 

1 Dr. G. M. GLASERI 

is 

Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

5149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 111. 

SPECIJAJ.ISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką g 

Taipgi Chroniškų Lijrų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet | j 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- U 
mis vakarais ofisas uždarytas. J\ 

Telcphone Yards 687 

TA! MŪSŲ DARBAI 

• • 

Spausdiname Plakatus, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus span-
bdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musę 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir 

jausio stylians raidėmis. 

\ 
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euveduH m u m a 
savo btle kokf 
•pandos d a r b ą 
tt e s i g a l i ė s i t 

• 
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DRAUGAS PUB. CO. 
W. 46th St., Chicago, Illinois 
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DIENINE 
IR 

(Vakarini K 
, Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbgti, skaitvti ir rašytu tai iankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.Isorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos Prieky bos Teisių, 
Lotynų " S.V.PiUetybes Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
Jr GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve-I 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai. 

American Goliege Preparatory School 
3103 S. HALSTED ST. CHICAGO 

KAMPAS 31-M0S K HALSTED GATVIŲ 

Home BIcnd vežimu 
pardavėjai ir daug krati 
tuvių parduoda tą pačią 
kavą po 30c. 

GERIATTSI.S 
SVIESTAS 

49c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

30c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent kokia, 
1-2 sv. 14d 

DAERY 
SVIESTAS 

45c 

ase 

WEST sn>E 
1878 Mihvaukee a. 
2054 MihTaukeea. 
1054 Milwaukee a. 
1510 W. Madison 
2830 W. Madison 

1«44 W Chicasoa. 
1838 Blue Is landą 
2612 \V- North a. 
1217 S. Halsted st 
1832 S. Halsted st 
1818 W. 12th s t 

3102 W. I2nd «L 1TORTH SEDE 
SOUTH SIDE 406 W. Divlsion rt 

3082 Wentworth a JJO W. North a. 
mAmm « „ ,_, M , 2640 Lincoln av. 
3427 8. Halsted st 8 2 4 4 TjnColn av. 
4729 S. Ashland a. 3418 N. Clark s t 


