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IR AMERIKONAI DALYVAUJA MUSYJE 
VOKIEČIAI SKELBIA IMA 

VIRSU 

OFICIJALIAI PRANEŠI 
MAI. 

gi miestelius Vanex—Vran-
eourt ir Morchies. Anglams 
kontrataka nepasisekusi. 

Užpulta trečioji linija. 

Tarpe Gonnelieu ir upelio 
Omignon, sakoma pranešime, 
pirmosios dvi priešininko po
zicijos sutruškinta ir paimta 
augštumos vakaruose nuo 
Gonzeancourt, Hendicourt ir 
Villers—Fancon. 

Jėgeriu batali jonai persi-
briovė per Oise, vakaruose nuo 
La Fere (už 12 mylių į pietus 
nuo St. Quentin). 

I VOKIEČIAI PANAUDOJA Tarpe upelio Omignon ir 
MILŽINIŠKAS ARMOTAS. j Somme, paėmus pirmąją prie

šininko poziciją, vokiečiai pa-

Paėmė nelaisvėn 25,000 angly 
PER 76 MYLIAS BOMBARDUOJA PARYŽIŲ 

• 

Sprendžiamasis mušis - sako vokiečiai. 

VOKIEČIAI SKALDO ANG 
LŲ FRONTĄ. 

Anglai atsimeta į užpakalines 
pozicijas. 

True translation field with the post-
master at Chicago, H!., on March 2">, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Vokiečių. 

BERLYNAS, kovo 24.—Vo-

True translation field with the post-
master at Chicago, UI., on March 25, 
1918, as required by the aot of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 24.—Pary
žiaus bombardavimas atnau
jinta šiandie 7 vai. ryte, eks-

True translation field with the post-
master ,at Chicago, III., on March 26, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 24.—Vokie
čiai per 21 mylią ilgio sulau
žė anglų frontą. Vakaruose 
nuo Cambrai jie į anglų lini
jas įsibriovė keturias ar pen
kias mylias ir pasiekė Ham. 
Vakaruose nuo St. Quentin, 
suskaldę frontą, pirmyn pasi
varė kokias 9 mvlias. 

250,000 UŽMUŠTŲ IR SU
ŽEISTŲ. 

Didesnė pusė žuvusių yra vo
kiečių. 

kiečių kares ofisas šiandie j piį0duojanč dešimties cfclių šo-
p r a n e š e : Iviniams, paleistiems iš milži-

1 Mušis, aplink Monchi niškos anuotos. Spėjama, kad 
Cambrai, St. Quentin ir La 
Fere laimėtas. 

prieš Paryžių vokiečiai turi 
nustatę kelias milžiniškas ar-

" Anglų trečia ir ketvirta motas, kurios turbūt stovi St. 
armijos ir dalys prancūzų—a-
merikonų atsargos, sumušta 
ant linijos Bapaume—Bou-' Paryžiaus, 
chevesnes ir anapus Sename 
tarp Peronne ir Ham, taip ly 
giai ir ties Chauney, atblokšta 
su dideliais nuostoliais". 

Gobain miške, vakaruose nuo 
Laon. lygiai ui 76 mylių nuo 

Anglų. 

LONDONAS, kovo 24.—Ofi-
cijaliam pranešime sakoma: 

*'Karės fronte stovis neat
simainęs per praeita naktį, te-
čiau mūšiai seka daugel vie
tose. 

"Mūsų kariuomenė laikfosi 
linijos nųo Somme upės ligi 
Peronne. Maži priešininko bū
riai, kurie perėjo Somme Par 
gny apylinkėse, atmušti atgal. 

"Dešiniajam sparne mes 
laikomės su prancūzais ir i 
šiaurius nuo upės Somme, ties 
Peronne, mūsų kariuomenė lai 
kosi savo pozicijų, atmušusi 
visą eilę atakų įvairiose vie
tose per naktį. 

"Didelis mušis laukiamas". 

Prancūzų. 

PARYŽIUS, kovo 24.—Ka
rės ofisas šiandie perspėjo 
publiką prieš pesimistiškus 
pranešimus, kad vokiečiai su
laužė frontą ir kad bombar
duoja iš toli Paryžių. 

"Prancūzų frontas yra tak
te. Kitaip tvirtinimai yra me
las", pranešime pasakyta. 

_ — — 

VOKIEČIAI ATSIDŪRĖ 
TIES TREČIA APSIGINIMO 

LINIJA, 

sidarė kelią tiesiog per Holnon 
miškelį ir pasistūmė skersai 
Savy ir Roupy ąugštumų, įsi
braudami trečiojon priešinin
ko pozicijon. 

Vokiečių oficijaliam prane
šime pasakyta: 

"Vadovaujant imperatoriui 
iv karaliui atakos prieš anglų 
frontą ties Arras, Cambrai ir 
St. ^uentin prasitęsė dvi die
ni. Vakar taip pat atlikta ge
ras pažangumas' \ 

VOKIEČIŲ ĮVEIKIMAS 
GAL BUS KARĖS PABAI

GA. 

Pats kaizeris vadovauja vie
nai armijai. 

NUSKENDO VOKIEČIŲ 
TRANSPORTAS. 

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

Stockholmas, kovo 24.—Ant
ras vokiečių transportas už
plaukė ant minos ir nuskendo 
ties Aland salomis, toje pa
čioje vietoje, kur nuskendo 
Iiindenburg. 

True translation field with the post-
master at Chicago, 111., on March 25, 
1018, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Berlynas, kovo 24.—Vokie
čių oficijaliam pranešime ko
vo 23 d. sakoma: 

"Pirmasis didžiulio mū
šio Prancūzijoje veiksmas jau 
pasibaigė. Mes laimėjome ko
vą ties Monchy, Cambrai, St. 
(įuentin ir La Fere. Svarbiau
sioji anglų kariuomenės dalis 
įveikta. 

"Mes dabar kovojame išil
gai linijos šiaurrytuose nuo 
Bapaume, Peronne ir Ham". 

Perėjo Crozat perkasą. 

Šeštadienio dieniniai prane
šimai sako, kad vokiečiai per
si briovė tiesiog per priešinin
ko linijas ir nesulaikomai prie
šininką perbloškė skersai Cro
zat perkasą (kanalą), tiesiog 
i vakarus. 

Pranešime pasakyta, kad 
vokiečiai dabar atsidūrę ties 
trečia anglų apsiginimo lini-

Yra žinių, kad anglai aplei
do savo pozicijas pietuose nuo 
Cambrai ir vokiečiai juos ve
ja tiesiog per Demicourt, 
Flesąuieres ir Ribecourt. 

True translation field wlth the post-
master at Chicago, 111., on March 25, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober C. 1917. 

Londonas, kovo 24.—Šian
die visos Anglijos doma at
kreipta į vakarų karės frontą. 

Čia nėra jokio girimosi, te-* 
čiau pasitikima pilnai kariuo
menės narsumu. 

Nuo tos dienos, kuomet vo
kiečiai pradėjo šitą baisią pa
saulio istorijoj negirdėtą ofen-
syvą ir pasibaisėtiną karės 
laukuose susirėmimą, kaip 
publikoje, taip spaudoje vieš
patauja vienoda opinija, kad 
ofensyvos nepasisekimas reikš 
vokiečių įveikimą ir karės pa
baigą. 

Oopenhagen, kovo 24.—Čio
nai apturėtuose vokiečių laik
raščiuose rašoma, kad dabar
tiniai vakarų fronte mūšiai 
yra sprendžiamieji ir pasku
tiniai. 

Sakoma, jogei tai esančios 
"paskutinės pastangos prieš 
taiką". 

"Vokiečių pastangos greitu 
laiku įveikti priešininką. Ka
riuomenės vadai turbūt mė
gins priešininką pribelsti pirm 
galutinės atakos". 

i l 

Pareikalavo 2 milijonų mar
kių pabaudos. 

Paimta 25,000 anglų. 
Vokiečių pranešime sakoma, 

kad jie yra paėmę 25,000 ang
lų su 400 armotų ir 300 kul-
kasvaidžių. 

Tarpe Fontaine les Croisel-
les ir Moeuvres vokiečių ka-

Kitas transportas Frank-|riuomenė įsibriovusi į antrąją 
land išgelbėjo skenduolius. priešininko poziciją ir paeinu- monstraciją. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 25, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 19J7. 

Londonas, kovo 24.—Iš 
Amsterdamo pranešama, kad 
vokiečių karės vyresnybė Bel
gijos miestą Brusselį nubau
dė 2 milijonais markių pabau
dos už prieš—flemanų de-

Nevienodi pranešimi. 

Vokiečiai praneša, kad een-
tralių valstybių kariuomenės 
mušasi linijoje šiaurrytuose 
nuo Bapaume, Peronne ir 
Ham. Tečiau anglų ofieijaliuo-
se pranešimuose apie tai ne
prisimenama. 

Anglų pranešimuose sako
ma, kad jie kai kurias vietas 
apleidę ir atsimetę į užpakali
nes linijas. Tai yra padarę, 
ties St. (juentin, kur, anot pra
nešimo, anglų fieldmaršalas 
Haig savo kariuomenę atsi
traukęs į naujas užpakalines 
pozicija's ir kur nepaliauja pa
sibaisėtini mūšiai. 

Tš Berlyno oficijaliai prane
šama* kad vokiečiai esą jau 
įveikę svarbiausią anglų ka
riuomenės dalį. Tečiau tasai 
tvirtinimas nieku nepamatuo
jamas ir todėl jis negali but 
vartojamas kaipo faktas. 

Maži anglų nuostoliai. 

Kad teutonai galėjo piimtįl 
nelaisvėn 25,000 anglų, tai tas 
negali but stebėtina. xas ga
lėjo įvykti del nepergreito 
anglų atsimetimo iš kaikurių 
linijos vietų. Tasai skaitlius 
yra menkniekis prieš skaitlių 
kariuomenės, kokią valdo gen. 
Haig. 

Pašėlusieji mūšiai tęsėsi 
ištisą šeštadienį. 

Vokiečių tikslas—Paryžius. 

Vokiečių ofensyvos tikslas 
yra tas: desperatiškomis pas
tangomis įsiveržti pietvaka-
rinėn St, (juentin apylinkėn, 
pasidaryti kelią tarpu anglų 
ir prancūzų armijų, persi-
briauti per Somme kanalą, 
pulties visu smarkumu į Com-
peigne ir pagaliaųs į Paryžių. 

Bombardavo Paryžių. 

Praeitą šeštadienį prieš pie
tus Prancūzijos sostinė Pary
žius buvo bombarduojamas 9 
colių kalibro šoviniais. Kaip 
ir kokiuo būdu tas buvo daro
ma, niekas negali išaiškinti. 

Arčiausia karės fronto vie
ta "nuo Paryžiaus yra 62 my
lios, ty. daugiau kaip dukart, 
kiek gali lėkti di
džiulių armotų šoviniai.- To
dėl spėjama, kad vokiečiai yra 
pasigaminę kokią nors prie
monę, su kurios pagelba jšlei-
džiama orinė torpeda. Kitaip 

True translation field with the post-
n?aster at ChiCago, 111., on March 25, 
1918, as reąuired by the act of Oc-

tober 6. 1917. 

Washington, kovo 23.—Vie
tos militariniai žinovai apro-
kuoja, kad per praėjusi dvi 
dieni baisių musių vekarų 
fronte 250,000 kareivių turėjo 
but užmušta ir sužeista, arba 
kiekvienoje 50 myliu fronto 
mylioje po 5,000 kareivių. 

Tš to skaitliaus vokiečiai tu
rėjo prarasti nemažiau 150,-
000 kareivių užmuštais ir su
žeistais. 

VOKIEČIAI BOMBARDAVO 
PARYŽIŲ. 

KRYMAS PASISKELBĖ 
RESPUBLIKA 

Vokiečiai briaujasi ant Maskvos. 
PASIGERINĘS STOVIS 

SIBERIJOJE. 

Raudonoji gvardija šaudfo ka
reivius. 

KRYMAS PASISKELBĖ 
RESPUBLIKA. 

10 žmonių užmušta ir 25 su 
žeista. 

True translation field with the post-
master at Chicago, 111., on March ?5, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 23.—Vokie
čiai apšaudė Paryžių su toli 
šaujaučiomis anuotomis. 

Pradėjus. 8-val. šiandie ryte 
240 milimetrų (W/2 colių) šo
viniai pasiekė sostinę ir prie
miesčius. Apšaudymas tęsėsi 
15 ar 20 minučių. 

Apie 10 žmonių užmušta ir 
apie 25 sužeista. 

Apie Paryžiaus bombarda
vimą šiandie vakare pranešta 
oticrjahai. 

True translation field wfth the post-
master at Chicago, Ui., on March ?*, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Harbin, kovo 24.—čionai 
pirmu kartu į tris pastarąsias 
savaites atėjo pasažierinis 
traukinis. Keliauninkai pasa
koja, kad ant Siberijos gele
žinkelio stovis pasigerinęs. 

Traukinį lydėjo bolševikų 
kareiviai net ligi Mancluvrijo< 
rubežiaus. 

Tasai traukinis išėjo iš; Pe
trogrado. Juo keliavo Ameri-
kos, Japonijos ir Kinijos am
basadų nariai. Išėmus Japoni
jos, kiti ambasados nariai pa
siliko Vologdoje. 

Jekaterinburge, europinėj 
Rusijoj, į traukinio du vago : 

nu buvo susi k raustę karei
viai. Raudonoji gvardija pa
reikalavo, kad kareiviai ati
duotų savo ginklus. Tie nepa
klausė. Tuomet -raudonoji 
gvardija*atsuko kulkasvaidį į 
vagonus su kareiviais ir pra
dėjo šaudyti. Vienas kareivis 
užmušta ir du sužeista. Kili 
pasidavė.. 

Vokiečiai eina ant Maskvos. 

True translation filed irith the post-
master at Chicago, 111., on March 25, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. ' 

Maskva, kovo 24.—Simfero
polio bolševikų sovietas pra
nešė bolševikų vyriausybei, 
kad Kryme paskelbta nepri-
gulminga nuo Rusijos Tauri-
dos respublika. 

Bolševikų naujas^ karės mU 
nisteris Trockis paskelbė, jo
gei esanti melagystė, kad vo
kiečiai ir austrai nelaisviai 
butų užėmę Transsiberinį ge
ležinkelį. ' 

Nežiūrint to, kad vokiečiai 
su bolševikais padarė taiką ir 
kad taikos sutartį pripažino 
sovietų kongresas, vokiečiai 
posenovei briaujasi Rusijos 
gilumon. Kuomet bolševikai 

Jm Petrogrado išsikraustė Mas
kvon, vokiečiai dabar maršuo-
ja ant šito miesto. 

Vokiečiai Aland salose su
areštavo bolševikų atstovą 
Kamenev, kurs dalyvavo tai
kos derybose Brest—Litovske. 
Jis per ten keliavo į vPetro- ' 
gradą. 

AMERIKONAI PAĖMĖ VO 
KIEČIŲ APKASUS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 25, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Su Amer. Armija Prancuzi 
joje, kovo 24.—Amerikoniška 
kariuomenė užvakar užpuolė 
vienus vokiečių apkasus ir iš
mušė ten visus apkasų apgi-
nėjus. 

Amerikoniška artilerija po 
to pasigamino atremti vokie
čių užpuolimą už sunaikintus 
apkasus. 

Užpereitą naktį šiaurvaka-
ruose nuo Toul vokiečiai ap
šaudė amerikonus stipriomis 
nuodingomis dujomis. 

ANGLAI IR PRIEŠININKAS i KARĖS SEKRETORIUS 
MELDŽIASI UŽ LAIMĖJI

MĄ. 

to stebėtino apsireiškimo nie
kas negali išaiškinti. 

Pėstininkams pagelbon vo
kiečiai mūšių verpetan siun
čia ir raitariją, ypač St. (Juen
tin apylinkėsna. 

Toliaus į šiaurius anglai at 
simetė į užpakalines pozicijas 
ir stipriai ten laikosi, •ries 
Mory seka baisus mūšiai ir 
ten pozicijos pereina iš ran
kų į rankas. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 25, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. ' 

Londonas, kovo 24.—Can-
terbury anglikonų arkivysku
pas šitą šeštadienį paskelbė: 

"Yra aišku, kad tomis Hiv 
duomis ir baimės pilnomis die
nomis patariamos specijalės 
maldos turėti visose mušu 
bažnyčiose už pasisekimus ka
riuomenės ir už teisybę, 
del kurio šiandie kariaujama" 

Specijalės pamaldas visose 
bažnyčiose^ yra užsakęs iv 
Municho arkivyskupas vokie
čių armijų pasisekimui, kai]) 
pranešama iš Haagos. 

Tuo tikslu į visas bažny
čias išsiuntinėta piemeniškas 
raštas. 

BAKER LONDONE 

True translation filed with the post-
maBter at Chicago, 111., on March 25, 
1918, as reąuired by the act mt Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 24.—Karės 
sekretorius Baker iš Calais 
čionai atke.liavo su majoru 
Frederick Palmer. Jis susitiko 

J čia su ambasadorium Page, ge
nerolais Biddle ir Bartlett ir 
pulkininku lordu Duncannon 
iš Anglijos karės ofiso. 

Sekretorius Baker nuvvko 
į ambasadoriaus Page namus. 
Ambasadorius sekretorių su-
pažindius su visu ofieijaliu 
Londonu. 

Sekretorius Baker aplankė 
Belgijos frontą ir buvo priim
tas karaliaus Alberto tuo me
tu, kuomet Cambrai fronte 
griaudė anuotos. 

175 AMERIKONAI VOKIE 
ČIŲ NELAISVĖJE. 

Prancūzai anglams pagelbon. 
Pranešama, kad anglų fron

to dešiniajam sparnui pagel
bon eina prancūzai ir jau iš
tikę susirėmimai. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 25, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washing?pn, kovo 24.— 
Valstybės departamentas va
kar paskelbė sąrašą ameriko
nų, atsirandančių Vokietijos 
nelaisvėje. Išviso jų yra ne
laisvėje 175. 

Nelaisvių sąrašą pagamino 
pati Vokietijos vyriausybė 
per Ispanijos ambasadą Ber
lyne ir per ispanų pasiuntiny
bę Berne. 

PAKLAUS, KAIP ATSINE
ŠA Į JAPONŲ SUMANYMĄ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, IU., on March 25, 
1918, as reąuired by the act ef Oc-
tober 6. 1117. 

Petrogradas, kovo 24.—So
vietų komisarai įgaliojo užsie
nių reikalų ministerį Tchit-
clieriną paklausti Anglijos, 
Amerikos ir Japonijos, ar tik
rai Japonija mobilizuoja ka
riuomenę su tikslu- užimti Si-
beriją, j 

Trockis jau yra karės mi-
nisteris. Jis taiso pienus gin
ties prieš japonų užpuolimą. 
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Socijalistai savo laikraš
čiuose ir prakalbose nuolat 

' dumia darbininkams akis, kad 
; ji*, taigi socijalistai, daugau-

si£i rūpinęsis darbininku rei-
karais. Gi visi kunigai, anot 
socijalistų, tik išnaudoja dar-
bininkus. 

Mūsų socijalistams skauda 
-„* jau ne bile kaip širdis, ypač 

šiais laikais, matant, kaip mū
sų liaudis, mūsų darbininkai 
būriais susipranta ir glau-

1 džiasi prie savo parapijų, 
prie savo klebonų. Paraga
vę jie "sa ldaus ' ' socijalisių 
" r o j a u s " (ypatingos rūšies 
jungas), atsimeta nuo jų, 
pradeda skaityti gerus laik
raščius, ima tobulinti savo 
sielas ir pasidaro naudingi 
kaip Bažnyčiai taip visuome
nei. 

Matant tokį apsireiškimą 
soeijaMstus pagauna br.isns 
piktumas ir todėl jie u^fcai > 
ką r;i ims kaltinti, rjei ne ku
nigus. Ant kunigų todėl lie
ja bjauriausias pamazgas per 
savo laikraščius ir kas antras 
žodis prikaišioja kunigams 
koki tai darbininkų išnaudoji
mą. 

Iš to taigi ir pakyla klausi
mas, argi ne socijalistai dar
bininkus išnaudoja. Kad 
tiems mūsų tautos išsigimė
liams uždaryti burnas, reikia 
pasakyti kadi r tas, kad kas 
labjaus rūpinasi tautos rei-

• kalais, tasai, beabejonės, dau-
f giau už kitus rūpinasi ir liau-
\\ dies ir darbininkų reikalais ir 
!". jų ateitimi. * 

Štai, pav., šios šalies lietu
ti viai nesenai turėjo visuotiną 
.1 Seimą. Tasai Seimas juk 

tai buvo gyvas lietuvių tau-
I tos reikalas, taigi ir pačių lie
ji tuvių darbininkų svarbus rei-
!I kalas. Seime be svietiškių, 
j j tų pačių mūsų brolių darbi -
\į ninku, dalyvavo žymus skait-
II liūs ir lietuvių kunigų, kaipo 

delegatų. Tie kunigai bend
rai su kitais svietiškiais inte
ligentais ir su tais pačiais dar 
bininkais rišo t e n Lie tuvos 
laisvės ir neprigulmybės klau
simus, apkalbėjo darbininkų 
likimą, aptarė, kad laisvoje 
Lietuvoje užvis didžiausią pa
garbą privalės turėti ne kas 
kas kitas, kaip tik darbinin
kai, kurie šaliai pagamina 
maistą ir visus kitus reikalin
gus daiktus. Laisva Lietu-
juk daugiausia ir turės rem-
ties tik ant darbininkų. Ka
pitalai Lietuvai bus reikalin
gi. Bet bus prižiūrima ir 
taip tvarkoma, kad jų nepa-

neskriaustų ir neišnaudotų 
darbo žmonių. 

Be kitko laisvoj Lietuvoj 
darbininkai turės visiems ki
tiems lygų taisą šalies val
dyme ir todėl jiems patiems 
bus proga stovėti ant sargy
bos už savo teises. 

Žodžiu tariant, visuotinas 
lietuvių Seimas nors jis ir į-
vyko, taip sakant, Lietuvos 
laisvės veikalais, tečiau tai 
buvo lietuvių darbininkų Sei
mas, tų darbininkų, katrų ,iš-
tisios minios pageidauja lais
vės ne tik savo tautai, bet ir 
sau. 

Kaip tautos, taip ir darbi
ninkų reikalais, mūsų patri-
jotai kunigai daug jau pasi
darbavo ir ateityje neapleis 
tų visų svarbių klausimų. 

galėti skleidžiamam socijalis-
tų piktui. 

Tegu dabar bus aišku, kas 
čia daugiau darbininkų reika 
lais rūpinasi, ar socijalistai, 
ar kunigai. 

PRIVERSTINAS DARBAS. 

Šios karės metu kai-kuriose 
valstybėse pravesta įstaty
mas, sųlyg kurio kiekviena* 
sveikas žmogus būtinai priva^ 
lo turėti bent kokį užsiėmimą 
per kelias valandas dienoje. 
Be užsiėmimo žmonės are>-
tuojami, statomi teisman ir 
baudžiami. 

Eina kalbos, kad Illinois 
valstijoj norima pravesti tos 
rųšies įstatymą. 

Paviršiumi į tokį įstatymą 
žiūrint, atrodo, kad tai nei šio 
nei to. J is darbininkams nė
ra hei karštas, nei šaltas, nes 
darbininkai kasdien dirba ir 
tai dar ne bile kokius darbus. 

Taippat toksai įstatymas 

=MW SH&3&- s» m$mm 

SEIMO ĮSPŪDŽIAI. 
Uosis. 

(Žiūrėk " D r a u g o " 69 N.) 

, Disfiplį»% autarilfctaJA *i| 
New Yorko Seimas — tai 

ne tik demonstracija mūsų 
pajėgu, kitataučiams ir saviš* 
kiams, bet vienkart svarbi iv 
naudinga pamoka mūsų tau
ta i , vos tepvadedančiai eiti į 
savitą politikos gyvenimą iv 
veikimą. Tautai, norinčiai 
būti neprigulminga — reikia 
disciplinos* susiklausimo; rei
kia pagerbimo savų autorite
tų, kurie' galėtų visus vienyti 
naudingam darbui. Važiavo
me į Seimą <įar nei nežinoda
mi tikrai, ar mes įstengsime 
tas ypatybes parodyti. Prie
šingai, visi žinojome, kad lie
tuviai dar tik tepradeda tą
sias ypatybes savyje auklėti 
ir kad tas darbas nelengvai 
duodasi. Vėlgi žinomai yra, 
kad didžiausi priešininkai tau
tinės vienybės — socijalistai 

Ką gi socijalistai veikė ir 
veikia? Ar iš jų nors vienas 
ot'icijaliai Seime dalyvavo! 
Ar pareikalavo Lietuvai lais
vės? Ar išreiškė troškimus, 
kad po karės Lietuva butų 
neprigulminga? Ar svarstė 
apie lietuvių darbininkų liki
mą nuteriotoj Lietuvoj? 

Nieko panašaus! 
Socijalistams ne lietuvių 

daibininku labas rupi, bet tik 
pasisekimas tokiems socijalis
tams žydeliams, kaip Trockis-
Braunstein, kurie baigia smau 
gti rusų tautą ir kurie bai
gia Rusijos provincijas par
davinėti Vokiečiams. 

Mūsų socijalistams ne dar
bininkų likimas rupi, bet tas, 
kad į Lietuvą susikviesti vi
so pasaulio nenuoramas soci-
jalistus ir tenai palaikyti 
žmonių skerdynes ir anarchi
ją, kokia šiandie, ačių rusams 
socijalistams, siaučia visoj 
Rusijoj. 

Bet užvis labjaus jiems rupi 
Lietuvoje įvesti bedievybę iš
griovus ir panaikinus bažny
čias. Kovodami prieš kunigus 
if bažnyčias, jie nesigailėtų nei 
savo galvų padėti savo nedoro 
tikslo atsiekimui. Nes kuo
met Lietuvoje nebūtų kunigų 
ir bažnyčių, tuomet socijalis
tams ten -atsidarytų tikras 
" ro jus , ' ' kokio jie per dienų-
dienas ištroškę. Duotų jie 
valią visiems savo gyvuliš
kiems geismams. Nebūtų kam 
žmonių prieš jų nedorus dar
bus perspėti ir tuomet, žino
ma, jie carautų bjauriau ir 
baisiau, kaip šiandie carauja 
rusų socijalistai. 

Tai ve ko socijalistai pa
geidauja ir ko siekia. UI tai 
jie ir kunigų, tikriausių darbi
ninkų prietelių, baisiai neap
kenčia. Nes mūsų kuiu'gai 

statymas yra labai pavojin-' (katalikų konferencijoje daly-
gas ir patiems darbininkams, s^avo apie 500" delegatų, hbe-

glpmžtų vienatos ir paskui neleidžia tarp darbininkų įsl-

rods yra geras daiktas ir vi
siems tinginiams ir valka-[per s a V o spaudą, plačiai pa-
toms. Nes jisai juos su prie
varta pciverčia imties kokio 
nors užsiėmimo. 

Kas kitav yra su turtingai-
§ 

šiais žmonėmis, kurių didžiu
ma nekuomet nedirba ir nuo
latos turi, taip sakant, geruo
sius laikus. Tokio įstatymo 
turtingi tinginiai nepabunga. 
Nes jei čia pravedama pri
verstinas kiekvienam suaugu
siam vyrui darbas-užsiėmi-
mas, tuomet jie sveikutėliai 
keliauja tokion valstijon, kur 
toksai įstatymas negyvuoja ir 
tenaį posenovei pilvus kaitina 
prieš saulę. 

Ve taigi tuo žvilgsniu tok
sai įstatymas nėra geras irjsančiaįs. 
kaipo toksai jis neturėtų gy- Daug p a g e l t o prtesseinu-
vuoti ir veikti. nės konfereneiios kati 

Toksai priverstinas darbo į-

plitusią, tik ir dėjo visuomet 
-pastangas, kad neprileist lie
tuvių, prie nusistovėjimo, su
stiprėjimo, kad žmonių ^pro
tus palaikius nuolatinėje a-
narchijoje ir neramume. 

Tad nei didelio pesimisto 
nereikėjo, kad pranašauti iš 
šio Seimo didelio trukšmingu-
mo ir nepasisekimo, Juk 
daugelis įvairių Jurginių 
draugijų atstovų važiavo į 
.Seimą, kad prisirėkus visa 
gerkle ir vįsų pilvu, kiek tik 
širdelė geidaus. 

Atsitiko visai kas kita. Sek
mas įvyko tvkrkus, lietuviai 

i . pasirodė rimtais ir susiklau-

nės konferencijos katalikų ir 
liberalų, skyrium laikytos 

Pradžioje pasakėme, kad dar 
bo žmogus kasdien dirfesa ir be 
prievartos, todėl jam priver-
stinumo įstatymas bereikalin
gas. 

ralų apie 200). P. Julius 
Kaupas intikino visus, norin
čius daug kalbėti, paprastais 
matematikos dėsniais. Girdi, 
jei keliolika šimtų atstovų no-

Tečiau jis pavojingas tame, Į rėsią visi ir daug kalbėti, tai 
kad tuomet darbininkams bu
tų užginta kelti streikus, ko
voti už savo buvi6 pagerini
mą. Juk streiko metu strei
kininkai nedirba. Gi nedir
bantieji įmonės priskaitomi 
prie eilė« valkatų veltėdžių ir. 
todėl gali but areštuojami a r 
baudžiami. šitai butų bai
si neteisybė. 

Jau perniai buvo kalbama 
apie panašios rųšies įstatymo 
pravedimą Illinois' valstijoj, 
Šįmet išnaujo pakilę apie tai 
gandai. Nežinia, kiek tame 
yra teisybės. \ 

Pastaraisiais laikais toksai 
įstatymas norima pravesti 
New Jorsey valstijoj. Vals
tijos gubernatorius nelaukda
mas nei įstatymo pravedimo, 
paskelbė parėdymą išgaudyti 
visus va lka tas i r p r i s t a ty t i 
juos prie darbų. 

Dabar tatai visi tinginiai ir 
valkatos iš New Jersey valsti
jos kaip pakaustyti bųriais 
dumia į kaimyniškas valstijas. 

Automobilių aukos. 

Šeštadienį Chicagos gatvėse 
pravažiuojančių automobilių 
užmušta du vaiku: James Bar-
row, 8 metų, 6342 Justine st., 
Fred Kelly, 6 metų, 7642 
Dante ave. 

Abudu automobilistu suareš
tuota. 

.Seimui ne dviejų dienų, bet 
ir dviejų savaičių bus maža. 
Tad nužiūrėta kalbėtojai, nu
skirti kandidatai į prezidiju-
mą, į visas komisijas. Be to 
konferencijose plačiai išgvil
denti svarbiausieji Seimo 
klausimai. Katalikų ir libe
ralų vadaį ir kalbėtojai žinojo 
iš anksto ko. laikyties, ligi 
kiek nusileisti. 

Veltui paskui pačiame Sei
me kai-kurie atstovai konfe
rencijose nebuvę, protestavo 
prieš jau nustatytus kandida
tus, prieš visą tvarką: jie, 
mat, važiavę, kad išsišnekėti, 
išsirėkti, o Čia kaip bematant 
j. kiekvieną ne vietoj išsireiš
kimą, tuoj girdisi visur aplin
kui: sėsk, kad nežinai, tai rte-
kūlbėk! 

Seimas iškėlė-aikštėn keletą 
asmenų, kurie ingi jo Seimo t 

didelį pasitikėjimą. Autori
tetams atsira.dus, lengviau ėjo 
ir visas Seimo darbas. f r ie 
tos progos mūsų A. L. Tary
ba ingijo katalikų atstovų tar
pe didelio autoriteto. Veltui 
net ir vienas-kitas kunigas, 
kažin kodėl matydami iš pu
sės Tarybos pavojų katalikų 
reikalams, stengėsi išrodyti 
Seimui, kad Taryba esą nega
lima pasitikėti. Seimas ir 
jiems nedaug teleido kalbė
ti: sėskis, girdi, ir gana. 

Sveikas tauto* instinktas. 
Labai gaila, kad šiame Sei

me nebuvo pačių aitriųjų mū
sų socijalistų vadų. Jie bu
tų išvieno dalyko tikrai pasi
naudoję: jįė butų pamatę ir 
pagerbę sveiką tautos instink
tą, kurio neįstengs suardyti 
net pikčiausios visų cicilikų 
pastangos. Delegatų minios 
nusiskyrė Seimo laikui vadus, 
kalbėtojus, bet gyvasai Sei
mo pulsas plakė ne ant estra
dos, ne kuluaruose, bet pa
čioje delegatų minioje. Pave
dusi neva savo balsus va
dams, ji, minia, svarbiausią 
balsą vis deltp pasiliko sau. 
J i liko tikruoju Seimo valdo
vu, ji nustatė Seimo upą, to
na? jį išgelbėjo jo tvarką ir 
užtikrino pasisekimą. 

Reikėjo girdėti tą galingą 
taip, išsiveržianti iš keliolikos 
šimtų krūtinių, kada Seimo 
vedėjas klausdavo pritarimo 
reikalui, kurs buvo artimas 
Seimininkų širdžiai ir protui. 
Arba vėl kaip greitai minia 
apsidirbdavo su yisais, kurie 
nfcvėdaivo įžeisti jos jausmus: 
švilpinjau, riksmas... ir drą
suolis, susigėdinęs, tupiasi ant 
suolo. Atsilieps kas ne vie
toje, įneš falšyvą toną — kaip 
bematant ir lieka iššvilptas, 
subartas. Seimo rengėjai 
neparūpino pirmininkui plak
tuko. Jo vietą puikiai atsto
jo sveikos minios išmanymas, 
ir didelis troškimas užbaigti 
Seimą kuopasekmingiausiai. 

Visi geri, sveiki ir apgalvo
ti įnešį^ai kaip bematant be 
jokių yiučuj'Maei^avo. Visi 
žino, kad laikas yra brangus, 
kad tas Seimas tai nejuokai ir 
dirbo visi taip šcyrai ir nuo 
širdies, kad geriaus, rodos, ir 
negalima buvo. 

Delegatų minios pasirodė 
ne be tamsuoliais rėksniais, 
kuriuos bile demagogas nu
temps, kur norės, — bet in
teligentiškais veikėjais, pilnai 
suprantančiais valandos svar
bą, savo atsakomybę ir visus 
svarstomuosius dalykus. 

Galėjome konstantuoti link
smą faktą, kiek daug gyvų 
naudingų veikėjų davė mums 
keletas paskutiniųjų metų. 

Tautinės idėjos trijumpas. 
Bolševikų nelaimė. 

Seimas parodė, kad visas 
socijalistų ilgų metų darbas, 
visos jų pastangos atšaldyti 
tautinį susipratimą, tėvynės 
meilę—buvo tik oro plauki
mas, tuščias burnų aušinimai, 
bereikalingas rašlo liejimas. 

Kaip sutartinai jie agitavo 
prieš Seimą. Į pagelbą jiems 
atė jo net daugel is bedievių 
tautiečių. 0 to viso pasek
mė — jų didžiausia gėda, gi 
tautinės idėjos galingas tri
jumpas. Keliolika šimtų at-
stovų, daugiausia darbininkų 
žmonių, išnešė dekretą visiems 
priešininkams Neprigulmin-
gos Lietuvos, apklodami juos 
pa#dva. 

Kada iškilo klausimas, kaip 
vadinti šitą Seimą, delegatai 
su dideliu entuzijazmu nutarė 
jį vadinti visuotinu: girdi, bu
vę kviesti visi lietuviai, nie
kas nebuvęs nei užmirštas, nei 
paniekintas, į Seimą važiavo 
visi, kurie myli Lietuvą ir tro
kšta jai neprigulmybės; jei 
mušu nutautėliai-internaci-
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KAIP IASYTI LAIŠKUS 
KAREIVIAMS. 

• Vienas amerikoniškas ka
reivis rašo, kad karės (lavini
mosi) stovykloje jis susipa
žinęs su keturiais jaunais ir 
budriais vaikinais ir su jais 
ėmęs draugauti. Trys-iš jų 
visuomet buvę linksmi, juoka
vę, pasakoję apie savo namiš
kius, kaip su jais atsisveiki-
ne . iškeliaudami kareiviauti. 
Gi ketvirtasis ilgas laikas nei 
lupų>neatvėrcs. 0 gal jis tai 
ir buvx> narsiausias už anuos 
visus tris. Pagaliau tasai 
tylusis vieną kartą visgi pra
drįso atsiliepti šiais žodžiais: 

"Ai , viskas butų buvę ge
rai, kad tik nebūtų verkus ma
no motina!" 

Tuose žodžiuose yra visa jo 
tylėjimo ir nuliūdimo prieža
stis. Jo motinos ašaros nuo
lat jį, persekioja, atima iš jo 
visą reikalingą linksmumą ir 
ramybę. 

Tatai, motin, jei tavo su
miš eina kareiviauti, atsisvei
kink su juo visuomet ne su 
ašaromis, bet su maloniu mo
tinišku nusišypsojimu, o tuo
met savo sūnų padarysi lai
mingu. Gaila, motin, tau sū
naus, tiesa. Bet su juo at
sisveikindama savo tą kartų 
gailestį nors trumpam Laikui 
paslėpk širdies gilumoje ir 
neišsigluok, kad tu sūnų ap-
raudoji. 
jNes linksmai kariuomenėn 

išlydėtas sunūs kuodažniausia 
pasakys pats sau: " J e i ma
no motina, nežiūrint savo šir
dies skausmo ir liūdesio, pa
rodė man savo malonų ir lin
ksmą veidą, tai kogi aš turiu 
liūdėti f" V 

Be to, kuomet rašai, motin, 
savo sūnui laišką, nekuomet 
jam nepaminėk liūdnų atsiti
kimų. Neaprašinėk laiške 
jokių juodų minčių, kurios 
žmogų nuolat slegia. Rašyk 
jam taip, kad žodžiai atrody
tų, jogei tu didžiuojiesi jo ka
reiviavimu, jo tarnyba. Tok
sai laiškas jį padarys laimin-

• 
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Seniausias baltas amerikonas. 

Senas manymas, kad balta
odis žmogus negali ilgiau gy
venta kaip tik 125 metus, pa
galiau sutraškintas sekančiuo
ju faktu. 

Kainuose Custer, už 15 my
lių nuo Arkadia, Nebr. vals
tijoj, gyvena farmoje (ukėje) 
škotas Tbomas Morris, kurs 
yra j*au baigęs 125 metus sa
vo amžiaus. 

jonalistai atsiskyrė nuo visų 
lietuvių vienybės, tai nejaugi 
likusioji tauta, gyvoji ir išti
kimoji savo tautinei dvasiai 
— neturės teisės tautos vardu 
kalbėti ir veikti. 

Butų nejuokais sudrebėję 
iš baimės mūsų Grigaičiai, jei 
butų savo akimis pamatę tą 
rųstų tautos upą prieš saviš
kius nutautėlius. 

Sveikas tautos instinktas pa
rodė savo galę. Jisai neatsi-
žiurėjo nei į "Lubelskos Uni
jos " balsus, viliojančius į 
Varšavą, nei į lietuviški} bol
ševikų padūkusius šauksmus, 
šaukiančius į sdcijalizmo ver
giją. Jisai veda tautą savo 
keliu. Ir išves. 

Galima drąsiai ^pasakyti, 
kad senelis Morris yra seniau
sias baltas žmogus visose S. 
Valstijose, Deja, senelis 
Morris jau nieko nebemato, 
yra kurčias ir jau negali pa
vaikščioti. 

€harles Mitten, jo priimtas 
į savo įsūnius vyras, kuris jį 
dabar globoja, pasakoja, jo
gei Morris, kituomet gyvenda
mas Škotijoje, dirbo kaipo 
mėsininkas, £i paskui kaipo 
batsiuvis. ^i tam užsiėmime 
jis dirbo apie šimtą metų. 

Amerikon .Morris atkeliavo 
1871 metais. Apvažinėjo dau
gelį miestų. ' Pag r i aus apsi
gyveno Nebraskoj. Nedirba 
jau apie dvidešimts metų. 

Eidamas 117 metus jis dar 
eidavo žūklauti. Bet tais 
pačiais metais kai-kurie kūno 
pajautimai jau atsisakė jam 
tarnauti. 

T^čiu atirlintį dar turi ge
rą ir ruko tĮboką. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Atskaita Tautos Fondo 65 
skyriaus, už 1917 metus. 

T 

Mėnesinių 1 duoklių nuo 
gruodžio, 1910 m., iki 1 sau
sio, 1918 m. į $670.65 
Auka Lietuvos Sunų ir 
Dukterų dr-stįs 150.00 
Per A. Stokną įuo vest. 7.01 
Per Šv. Kazimiero dieną, 
4 kovo, 1917 m. 106.23 
Kolektoriai balandžio mė
nesyje surinko 112.67 

Viso labu $1,046.56 
5 kovo 1917: m. pasiųsta 

Tautos F. kasieriui $450.00 
4 birž. 1917. pas: T. F . 350.00 
13 rugp. 1917. pas. T. F . 100.00 

Prisirengimas apvaik-
ščiojimui Šv. Kazimiero 
dienos 4.84 

Viso išleista" / $904.84 
Kasoje 1918 m. lieka $141.72 
Kolekta ir ^ mėnesinių už 
sausį ir vas. 1918 m. $171.65 

- — 

Viso iki 1 kovo kasoje $313.37 
S. Simonavičius, 

Tautos Fondo 65 skyriaus 
raštininkas. / 

CICERO "DRAUGO" SKAI
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio "Draugo" , 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

Kas norėtų gauti "Drau
gą" mėnesiui ar net savaitei, 
teateina pas mane arba te-
prisiunčia sayo adresą, o 
"Draugą" gaus tol, kol jis no
rės. 

J. MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave., Cicero, Iii. 
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GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS: 

Primename, kad Velykų 
laikas artinasi ir kai-kuriose 
parapijose yra paprotys su 
Velykų dovanelėmis aukoti 
parapijai keletą dol. Mes ma 
tydami tą žmonių paprotį, su
manėme atspausdinti tam tik
slui gražina konvertukus, ku
rie kaip kartas tai šventei, 
yra tinlTa.^ Reikalaukite 
tuo jaus: 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 48th S t , Chicago, 111. 
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Btooks Ir Beads Portaml to 
108 So. I * Balto s t , *W* 1900 m. 
daml T«ikhu darbu. Andieira A 0°* 
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Šv. Kazimiero šventę, V. SS. 
parapijos svetainėje, Aflvaįl*,-
šciojime dalyvavo daugumos 
vietinių dr-jų atstovai. Buvo 
nuo sekančiu, dr-jų Šv. Myko
lo Arkaniolo, 6v. Vincento a. 
Paulo, šv. Petro įr Povilo, š\c 
Onos Moterių, KaKrarijo.V 
Stacijų, S. L. B. K. A. kuo-

GRAND RAPIDS, MICH. 
• 1 1 — ' 

Mūsų kolionijoje nors įr 
nebuvo apvaikščiota dideliai 
brangi Laisvės 'Savai tė , te
kiau tam tikslui vakaras bu
vo parengta* kovo 10 d. Va
karą, surengė vietos T. Fonao 
41 skyrius ir L. Vyčių 43 
kuopa. Prie vakaro be to pri-jP0*2 L* .V- 8 kuopos, L. D. Su 
aidėjo ir nesenai ėia sutverta 
vietinė Hetuvių taryba. • 

Vakaro metu buvo kalbos, 
deklemacijos ir atvaidinti 
tragedija «'Uš TV vyne/'. Kai 
bėtojai buvo visi vietiniai, visi 
stengėsi kaip galint aiškiai pri 
eiti prie Lietuvos prisiminimo 
ir šiandienio Tėvynės stovio. 

Publikos buvo labai dauir. 
Visi buvo patenkinti, pakilu
siu npu, visą vakarą praleido 
rimtai. 

Svetainėje buvo pardaviriė-

60 kuopos ir Visų Šventų par. 
ehoro,1 Užėmus jiems vietą 
prieš publiką, vakaro vedė
jai* J . S. Mockus" pakvietė 
kalbėti gerb. kleboną kun. 
P. Lapelį. Gerbk kunigas api
budinęs tos dienos tiksią pa
sakė puikią tai dienai pritai
kyta prakalbą. 

Paskui sekė atstovų pra-
kal belės ir aukų dėjimas ant 
Tėvynės aukuro. Aukojo se
kančio* dr-jos: 
L. Vyčių 8 kp. iš kasos $5.00 
Sekantieji kp. nariai sudėjo: 

jami £ Fondo ženkleliai, atvi- p . Bačkauskas $5.00 
X • 1 - _ T~fc i % 1 „ _ . _ J rutės, stampos. Be to dįar peį>-, p , gimkus 

likojo rinkta aukos. Visas su-i p . Podiiunas 
rinktas aukas ir pelną paėmė, p . Ramanauskas . . . 

• . . « • 

Tautos Fondo skvriaus vai 
dyba. Jinai pasiųs tas visas 
aukas centran. Lauksime cen
tro raštininko paskelbimo lai-
kraščiuoM-. 

Aukojo sekantieji: 
Kun. J . ScJimidt (lietuvių 

parapijos vokietis klebonas) 
$5.00. a 

Kun. J . Kelmelis $2.00. 
Iš Biznierių: Po $1.00: J . 

KarantavtČius, J. Vaičiūnas, 
M. Vaičiūnienė, po 50c.: J . 
Barštis, D. Barštis. 

Darbininkai: V. Jusas $5.00; 
po $3.00: Banis, P. Butkus; 
po $2.00: S. Slavėnas, J . Ka-
nmtavičius, P. Kučinskas. 

Po $1.00: O. Steponaitienė, 
K. Rimkus, A. Steponaitis, A. 
Skužinskas, J . Klonis, J . Tu-
ruta, A. Adomaitis, J . Teberis, 
L. Braški*, P. Kamantauskas, 
P. Lenkauskas, A. Jaseliunas, 
J . Aleksa, A. Kamantauskie-
nė. 

Po 50c.: J . Šakočius, J . Ka
nape, S. Šūkis, K. Skarulis, 
A. Kemera, P. Petkus, O. Šle-
zaitė, J . Akamavičia, A. Dai-
n e v i o i a . 

Po 25c: A. Džiugelis, La-

P. Kareekas 
P. Paulauskas 
P. Šulskis . . . 
P. Piktužis . 

» . . . . . . 

. . . . . . 

5.00 
3.00 
2.00 
2JX) 
2.00 
1.00 
1.00 

Viso . . . . $2&00 
L. D. S. 60 kp $5.00 
T. F. atst. T. P. Rama

nauskas 5.00 

J. Daratis, J . Pivariunas ir 
bulis, A. -Lukošius, J . Ben- ^ Khm^ 

Sykiu $ 36.000 
Paskui kolektueta iš pub

likos. Aukojo sekantieji as
menys: 
Kun. P. Lapelis $5-.00 
P. M. Szlikas 5.00 
P. K. liruzdis 3.00 

Po $2.00: — P. M. Kuku
raitis, S. P. KrušaS ir P. Paz-
nokas. 

Po $1.00: — P. Budginas, 
V. Gedminas, T. Mikolaitis, 
J. Jankauskas, J . Jagminas 
A. Jakutis, E. Norvaišienė, O. 
Žlibinienė, A. Paliulis,.. V. Ši
maitis, A. Susna, J . Subata, J . 
Pivadžiunas, B. Sabonienė, K. 
Naumajunienė, J . Kisielius, 
K. Venckus, L. Balčiūnas, A. 
Piktužis, K. Sabonis, K. Lu
kas, A. Bičiūnas, J. Žekis> S. 
B u t k e v i č i e n ė , J . L a u c i u s , J . 

džiunas, J . Rapalavičia, A. 
Mikulėnas, J . Sidaras, J . Mar
gelis. 

Be to dar surinkta smul
kesnių aukų, su kuriomis iš
viso pasidaro $55.73. 

Reikia pažymėti, kad Šv. 
Petro ir Povylo dr-ja davė 
dykai svetainę' prakalboms ir 
vakarui. Be to šita draugija 
ir šiaip jau yra pasižymėjusi 
savo aukomis. Jinai neatsako 
nei vienam, kas tik į ją krei
piasi su kokiuo bent reika
lu. 

Manau, kad šita auka Tė
vynės reikalams iš mūsų ko-
lionijos bus didžiausia, negu 
kada nors buvusi. Aišku, vie
tos lietuviai pradėjo daugiau 
darbuoties. Tai pagirtinas ap
sireiškimą.-. 

Visiems aukotojams reikia 
tarti širdingiausias ačių. 

Kur. 

Po 50c: — J. Rakauskas, 
J. Paulauskis, M. Petriejus, A. 
Sipavičius, A." Siukevič, J . 
Butkus, J . Žlibinąs, A. Lacius, 
P. Setkauska's, B. Šilauskas, 
J . Makaris, K. Gruzdis, J . 
Dargienė, J . Šotėnis ir J . Kan 
cius. 

Iš minėtų aukų pasidaro 
' ' $81.00 

Smulkių aukų surinkta 17.63 

• * » • " ~ » 
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"Drjugo" Bendroves Knygynas. 
šapo pieteliams patartam© skaityti 

muau7 išlelsjas knyga* 
Išsisakant Knygas visad reikia pažymėti kny-

4 a fflUtto. Tiniguą reikią tlųjpU Įstatas 
išuerkaut rųoney order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

• I 
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Lietuvių Diena. 

Kovo 3 d., "Visų Šventų pa
rapijos lietuviai iškilmingai! les. 
apvaikščiojo Lietuvių Dieną,} Pasibaigus . viskam, publi 

Viso labo . . . . $98.63 
Visiems aukotojiems ir 

aukotojoms, vardu Tėvynės ir 
0 # 

badaujančių mūsų brolių ir 
šešerių, tariame nuoširdžiausi 
ačių. 

Lietuvių Dienos komisija. 
Programo užbaiga. 

Po aukų rinkimo, vietinis^ 
parapijos choras puikiai su
dainavo keletą labai'jausmin
gų tautiškų dainelių, kurios 
publikai labai patiko. 

Paskui Šv. Kazimiero vie
nuolyno auklėtinės: pp. Vįl-
kiutė ir Urbiutė labai užimpo
navo publiką. Jos padeklema-
vo labai gyvai jausmingas ei-

Pučiamasis Ragas Šaukia 
Girdėti Ištolo, 

" Nuo Rytmečio iki Vakarui 

Rūkykite Helmar 
Išdirbi jai Augsčiausios Riįšks Tur
kiškų ir Eayptišktį Cicaretų visam 
sviete. 

> ix C^2L £ h AT 
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ka išsiskirtė pilna gilių jaus
mų savo Tėvynės meilės ir 
pasiryžimo savuosius gelbėti. 

Tėvynės Mylėtoja. 
— ' • • • ' • " " • . . . . — — — . — - 1 . . . ^ i 

HARTFORD, CONN. 

mą, ar soimus laikyti kas sau, 
ar vienam mieste visoms or
ganizacijoms vienu laiku. 

Kiek teko sužinoti, kuopų di
džiuma sutiko,* kad kiekviena 
organizacija savo seimus lai
kytų paskiriai, ty. ten, kur y-
ra pernykščių seimų nutarta. 

L. D. Sąjungos įr Blaivininr 
kų S-mo seimai šįmet turi į-
vvkti šitam mieste. Todėl 

Vietos lietuvių katalikų or
ganizacijų kuopos jau, rodos, 
visos yra svarsčiusios klausi- v i e t ° * ^etuvmi gal ir statosi. 

kad tų seimų nepaleisti iš sa
vo miesto. 

Report. 

Ko. 5. A^uk^Uj Alelis. A. X. Tyskupo Ant 
Uaranauskio amžina atmintis, yra tąt 
perlas lietuvių poezijos. Pusk }** . . 

No. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta idetu-
vių Čhicago, 111. 8v. Kaslmiero Sese
rims, Parašė M- Gustaitis. 1»14 m. 
Grallos dainelės. Pusi, *4 "Draugas" 

No. X3. Aužrelė. Dramatiška vienoje reik
mėje Operette. Parašė Pranas. Qra-
i i lefifmui knmgelė. Pusi. 14 

Ho. 1S» OnrkUtttės KUės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. SS 

No. 25. Kanklės, lietuviškos daiooa sutai-
•ytos V bolsams. Parašė Dr. Viiieaa 
Kudirka. Ripkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
II dalis 

No. 80. Moilė Poema. Paraše M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 24 

No. 46. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis, Lenkiškai parašė Kas. Gorai-
csyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis r 

No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis 19 liaudies gyvenimo 

No. M. Karės Mota. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo S-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 40. Komecbjelės: Čigonės atsilankymas, 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 

su Blaivininku. Parašė U. Gurkiiutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 34 . . 

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

No. 8flL Ąntsiuaksfc. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Salimas. Antra laida. Pusi. 40. Pa 
sakaitė iš lietuvių gyvenimo 

No. 8T. Fsaittn^Hal Tai labai Įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skrus-
46. Chicago, IU. 1S1B m. 

Ne. »0. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F* • . Perspausdinta i i "Dar
bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pusi. 82 

No. 95. Huckleberry Fmnaa. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaka, 
kalba lengva Ir kningos Intarpą inte
resuojanti, vertė Jonas Kmltas . . . . 

Ho. 98. IŠ daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, miaukė 
Gražias pasakaites. Pusi. 7a . . . . . 

No. 108 Kazės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valaųdų atsiminimai. Para
šė Juosas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas". 
pųsL M . . . . , • 

No. 106. Lietuvon Vyčių Dovanėle. Parašė 
kun, Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis Ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jaunl-

i kattit bei mergaitė privalo Įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, 111. 1915, 
nusl. SS .* . . . . 

No. tlO. Oliveris Twistas. Tai viena lt ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dlck-
ens. Apysaka, kuria myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmjtaafe, 629 pusi. 

No, 118. Patarles ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir. išleidę P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 

No. ISO. Trfs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
Ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1007 m. GraiJ 
moralė pasaka. Pusi. 95 

N a Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
S gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri ta žodžio prasmei vaii-
dėllal. 1917 m 

No. 160. lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė Ir indavė Tautų (Kasių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
Iš prancūzu kalbos dalis 1 Wllkes 
Barre. Pa,, ĮSU, pusi. %Z 

No. 102. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems Ir suaugusiems, 112 n. 

No. 164. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1413— 
191 S) Gražus Istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų Šunybės. Pusi. 66 . . . . 

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

No. 178. Pažinkime socijaUzmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 

No. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika-

, lus. PusL 156 , 
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No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. PusL 
199 

Na. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas ja 
Herezija ir* mirtis. Parašė F. V. ir 
'Tošis Didžios vertės knygutė 

Ik). 18^. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistal bei 
"clciiistal". Su paveikslais 

No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na {domiausių knygų lietuvių kalbė
ję. Čia rasi daugeli paveikslų mūsų 
Teikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio gričio-
Je privalo rastis ši knyga. 448 pusi. 
popero epu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Drūtais drobės apdarais f 1.00 

No. 818. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A L. Graiču-
nas; kiekvienai motinai ši knygelė 
patartina perskaityti 

No. 888. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Budai ir Kovą su Jomis. Sutaisė Dr. 
GraiCunas . . . . 

No. 860. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa-
•Unklėlls; parengė Tėvas; * » « » * * * 

No. 354, A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdas. . . . » 

No. Krikščioniško Mqksl# lUtfktsyasjs, da
lis 1. Surengtas Ir užgirtas traMefs 
Beltlmores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaiaį k-un. ? . flk I t f l į ą i 
Talpina tru.mpus klausinius Ir atsa-
klmus pfiuikytLuj prądedamlenMiems 
skyriams. Kąlpą - . , . . . . , . » . . , 

No, £65, flrikščionflko Mokslo Katekizmas, 
. dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio

jo Baltlmores Koncilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. & Serafi

nas. Šitame katekizme sutaisanti 
klausimai, pritaikyti augttesnlems 
mokyklų skyriams. Omtus išleidi
mas. " Kalba lengva įr aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimą pamotai. Sutaisė K. 3. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Ds^os 
"žiburėlis". Grael knrgėlA 1816 m., 
pusi. 26 . . . . . . 

No. 874. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun, A. GuiUols, vertė Hu»-

••A. Milukas. Yrą tai puikus jrankis 
prieš užmėtinėji mus laisvamanių ta
me dalyke. Pųal. 166 M * * t i | 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantiems i pirmąiu IšpaiintJ 
Ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1997. F. I i i 

Ko. 290. Rolkalingimifiioa gjeamfą, bažnjf-
čieje šv. Kaina . . . . . . V^~» * . . . . 

No. 292, Sv. Kaziųsiosas lietųvos KsjraUUtsir 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygeli . . . . 

Ho. 805. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Jtoea. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkas mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperes apdv , . 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir NauM 
įstatymo. Parašė kun. 1. Susler. 
Kieto popero apdarais , . . . . 

No. 818. Vaikų. Žvaigždutė. Bendorlaus, 
dalis I, kieto poperoa and. . . . « . « . . 

No. 818. Vaikų žvaigždutė dalis II, kietais 
and. 

No. 820. Trumpas eisIrmimsB Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1911 m. Knygutė pasimekini-
mul tikybos dalykų. PugL 61 . , , , 

828 Vienuolinė Inoma, sykiu sn trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaltls. PusL 191 

No. 860. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Įsigyti. Boston. Pusi. 
129 . . . . . . . * . . . . »!.•«<•.. .«.. . 

Ko. 878. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui; 
a) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas- b- Galilėjus, puą. 82 
0) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 
d) I Socijalistų Kojų, pul 19 . . . . 
e) Giordano Bruno, pusi. 18 .. 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 . . . 
g) Socijalistų norai ir darbai. pu*l, 1&8 
1) Kevolincijenierių tarpe, purf. 16 . . 
m) Mandagus vaikelis, pusk 28 . . . . 

No. 884 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi 
186. Sų paveikslais, audimo ap<t. . . 

Ltthuauia ana the Autonomy of Poland with 
ą map., by J. Gabrys. Paris 
rys. PariSi . . . . . . . . * . . . . . ».»••. r̂» • 

A Skctcn of tbe Lithuanlan Nation, by J. 
Gabrys. Paris i 

Albusa Lithuanlan Dapcea for orekeetra, 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia

mai orkestrai. Parengė N. Niekus. Se
tas 19 knygučių 64.90. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė & Statkus 1.99 

Oioiis, Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus . . . . *4 . . . . . . . . . . 

No. 178 Jžadų Katekizmas. Parašė kun. A 
Staniukynas. PusL 79 . . 

No. 875. Ypatingas sąžinės perk ratinėj!* 
mo būdas. Pusi. 58 audeklo viršel. 

No. 858 Dvasiškojo gyventato vadavėlls, 
PusL 469. Audeklo apdaraie 
Popiero viršeliais 

No* Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusi. 
Audeklo apdarais -
Poperos viršeliais • 

Mo. B 1 . Maldų knygelė. P. 120. Juodos sku-
relės apdarais . . , . . . • •« 
Juodais audeklo apdarais 

I No. 1**? 'Tr.taMM Ka'aULų Ilkėiuno LaiO-
kizmas. PusL' 48 audeklo apdarą* 

No. 888 Didesnysis KatsJIkų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

Vo, 893. Trečioji skaitymui knyga. PusL 
17* su paveikslais, audimo apdr. . . 

MettėT Žodžiai gilelio, muzika X Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos aimtatis, gražus pa
veikslai, dideni . . . . . . *• •• »•«• 
Mažesni po . . 

Ssr. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
dą taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro« 
liua, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos —«. 8 už 

205 KaSeklsmas Apie alkoholių. 18 
Prancuzlčko vertė J. P. 
girtuoklių nuodo. Pusi. SS 
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MALDŲ KNYGOS. 
No. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera Ir 
aiškios raidės. PusL 894. Poperos apd. .50 
Baltais kauliniai apdarais 9L50 

No. B 7. Breviorėus. Graži maža maldų knygele, 
ypatingai jaunuomenei. PusL 240. 
Kft̂ n*1 poperos apdarais 
Sncuros minkštuose apdaruose . . t . 
Beitos skurdės apdaruose 

B 10. Pamaldų vadovėlis. fsaU Ir pa
ranki knygutė. Pusi, 299. Kaina, au
deklo ^apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

kukinių Ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 16c. iki . . . . . . . . . . . . . . 

Akaplertų karmelltanskų iš Lietuvos su pa
saitėliais h* be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jąsaus Mafijos 
Ir Sv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c, iki -• 

Didelių paveikslų (abrosų) visokių Svantųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . 

.48 
V .65 

.46 

.40? 

11.69 

.18 

.19 

.88 

"DRAUGAS" PUBUSHING CO. 
1800 W. 46th Streot, 

' 1 

• _ • Chicago, Illinois 
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D R A U G Ą S 
Pirmadienis, kovo 25 d. 

C H I C A G O J E 
Pirmadienis, kovo 25 d., šv. MARIJOS P. APREIŠKIMAS 
Antradienis, kovo 26 d. Šv. Liudgeras. 

NORTH SIDE. 

Iš moksleivių judėjimo. 

Kartais net prikaišiojama 
moksleiviams, kad jie, girdi, 
mažai veikia. Labai daug, 
matote, reikalaujama iš mok
sleivių. Visi daug ko tikisi iš 
įų. Moksleiviams, sakau lietu
viams moksleiviams, betgi la
bai sunku tėra patenkinti vi
suomenę. Ne dėlto, kad pas 
juos truktų gerų norų ir ener
gijos, visai ne, dėlto, kad jie 
yra ir taip perdaug apkrau
ti darbais. Juk kas-gi nebeži
no, kad dauguma lietuvių 
moksleivių ne tik lekcijas tu
ri prirengti ( ir tai dažniau
siai gerians ir už svetimtau
čius), bet dartės ir pragyve
nimo ir mokslo lėšas užsidirb
ti. Prie šitokių aplinkybių juk 
yra be galo sunku dirbti vi
suomenei. 

Visgi dirbama, krutame, 
kiek galima. Aš čia kalbu 
apie būrelį moksleivių, būtent, 
15 kp. R K. M. Šisai, man
ding, gan didokas moksleivių 
būrelis, turėjo mėnesinį susi
rinkimą (kovo 16, 1918), kur 
ir buvo labai draugiškai pasi
kalbėta ir nutarta nuveikti 
bent keli svarbesnį dalykai. 

Vienas iš svarbiausiųjų be
ne tai bus nutarimas surengti 
prakilnų vakaro gegužės mė
nesyj. Ruošiamasi perstatyti 
viena iš geriausių \*atralių 
veikalų. Taipgi bus pripildy
tas programas ir kitokiais žin
geidžiais dalykėliais. Apla
mai sakant, bus tikrai pasi
gėrėtinas vakaras. O gi turint 
omenyj tai, kad šita kuopa 
turi gan didele užjauta nuo 
vietos lietuviu, iškalno reikia 
sakyti, kad vakaras bus pa
sekmingas. Po teisybės, juš 
visuomenė ir privalo lankyties 
ant moksleivių vakarų, vadi-
dinasi, suteikti jiems tvirtą 
moralę paramą. 

Tai tiek šiuom svkiu. 
V. S. Narjauckas. 

TYRINĖS IŠEIVIŲ KLAU
SIMĄ WAUKEGANE. 

Vakar, kovo 24 d., iš Clii-
cagos universiteto išvažiavo 
komisija iš 15 žmonių į Wau-
kegan, 111., tyrinėti įvairių 
tautų išeivių klausimą. Komi
sija žada ten darbuoties apie 
porą savaičių priežiūroje so-
cijologijos ir antropologijos 
profesoriaus Burgess. 

Iš lietuvių toje komisijoje 
dalyvauja vienas iš buvusių 
''Draugo'' redaktorių p. K. 
Gineitis, kurs dabar mokinasi 
minėtam universitete. Pasiti
kima, kad AVaukegano lietu
viai neatsisakys suteikti jam 
reikalingu žinių lietuviu išei-
vijos klausime. 

Darbininkai pirks karės ženk
lelius. 

TAUPYK IR 
SKOLINK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINĮ. 

JIS D AB AB JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KABEI. 

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. 

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

f«a B B g 
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5-ios Dienos Daugiau 
Mūsų didysis išpardavimas užsibaigs ir 
sankrovą uždarome 1 d. balandžio. 

Likusi 1 5 0 , 0 0 0 sankrova Rakandu, Pečiu Divonij ir Lt, 
Paliekame Jums kainas, kokias patys padarysit nes 

VISKAS TURI BUT IŠPARDUOTA 

PARUOŠKITE SAVO KAMBARIUS GRAŽIAI UŽ PUSE KAINOS. 
Toks atsitikimas yra labai retas, gal daugiau niekad nepasitaikins 

ATEIKITE ŠENDIE! • NELAUKITE! 
i 

PAIEŠKOJIMAI 

'RUTVILĖS " REPETICIJA 

Kovo 26 dieną 7:00 vakare 
visi lošėjai, katrie los "But
vile", kviečiami ateiti į repe
ticijas į Šv? Jurgio parapijos 
svetainę. Butų gerai, kad 
kviečiamieji nesusivėlintu. 

J. Balsis, rėžis. 

Bank o s plėšikai nubausta ka
lėjimu. 

. Teisėjo Kersten rūme pasi
baigė StoekmeiTs Trust and 
Savings bartko 4 plėšikų byla. 
Vienas intariamas plėšikas 
John O'Donnell išteisintas. 

Kiti trys: Banks ir Bender 
nubausta kalėjimu nuo viene
rių metų ligi gyvos galvos. 
Gi Edward OTkmnell—nuo 
vienerių ligi dešimties metų. 

Nubaustieji, sakoma, ape
liuosią. 

Policmonas—plėšikas. 

Sears Roebuck & Co. firma 
ir gatvekarių kompanija pa
rėdė, kad jų visi darbininkai 
algų mokėjimo dienoje nusi
pirktų po vieną karės ženkle-
lį. 

Suokalbis kalėjime. 
Cook pavieto kalėjime, Clri-

cagoje, susekta suokalbis pa-
liuosuoti iš kalėjimo visus 700 
kalinių, tarp kurių yra dau
gelis galvažudžių. 

i'o susekimo, žinoma, imta
si priemonių tokių, kad apie 
suokalbio pasisekimą negali 
but nei kalbos. 

- • • » • . — — . 

rapuolė motina su dukterimi. 
Vienoj departamentinėj 

krautuvėj vidumiesty suareš
tuota kažkokia 13 metų Mary 
Pulec ir jos motina už vagys
tę. 

Policijos nuovadoj mergai
tė pasisakė, kad motina ją 
mokinusi vogti. 

Tai taipgi motina! 

Reikalingi S krančiai prie vyrų ir 
moteriški} drabužių. Darbas nuola
tinis ir užmokestis geras. Atsišaukite 
tuojau: 

ANTANAS METRIKIS, 
1710 W. 47 St., Chicago, 111. 

Paieškau Petro Sliko ir Oracijos 
Cieslinkės, abudu paeina i S Kauno 
gubernijos, Panevėžio pavieto, Pa 
nevėžio parapijos. 

Petras šlikas paeina 19 Pakalniu 
kaimo, o Gracllda Ciesllnktutė 18 Ka
ružių kaimo. Girdėjau kad gyvena 
Chicagoj, kas žinote ar jie patys at
sišaukite sekančių adresu: 

ANTANAS WALINTONlS, 
224 E . Main St., New Brltaio, Conn. 

ANT PARDAVIMO 
Ant 47-tos gatvės ir Fairfield 

ave., 21 lotas, 5 lotai 27x125 pėdas, 
kiekvienas prie 47-tos gatvės ir 16 
lotų 29x125 pėdas kiekvienas prie 
Fairfield ave. Visi arti prie lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos: gera vie
ta bizniui ir pagyvenimui. Parsiduos 
labai pigiai. 
PEOPLES REALTY INSURANCE 

CO., 
47th Gatvė ir Ashland Ave. 

Sergėkite savo Akis Krautuve atdara vakar. Utarnik. Ketv. ir Subatoj 
1327-29-31-33 Broliai_Perlowcy 1327-29-31-33 

MILVVAUKEE 

Policmonas John McNama-
ra paliuosuotas iš tarnybos ir 
uždarytas kalėjiman. Jis kal
tinamas su kitais trimis plė
šikais A. Antoniso, 819 W. 35 
gat., apiplėšime. 

Gripo epidemija. 
CUicagoje siaučia gripo 

(slogos rųšis) epidemija. Svei
katingumo departamentas 
žmones perspėja šalinties nuo 
susirgusių tąja liga, nes ji yra 
užkrečiama. 

Mūsų Vaikynai "Tenais" 
Reikalauja Helmar. 

Raportai iš Francijos parodo kad 
mūsų Amerikonai kareiviai dabar 
reikalauja tabakos daugiau negrų pir
miau. Suvienytų Valstijų Karuomenė 
perka milijonus ir milijenus ciga-
retų savo kareiviams, užtat kad jie 
permato kad tabakas yra reikalin
giausias dalykas kareivio gyvenime, 
ir kad yra taip pat dalys uilaikimo ( 
gyvebės kaip duona ir mėsa. 

Gal tu pats turi sūnų kareivi-
joj ar laivyne. Jeigu turi tai žinai 
kaip svarbus dalykas yra tabakas jo 
gyvenime. Žinai iš laiškų kuriuose 
Jis tankiai mini apie pasiuntimą ci-
garetų. nes tas padeda jam užmiršti 
nuobodumą. 

Dauguma iš mųs manome kad 
valgis yra svarbiausias' už viską. Ka
reivis žino geriau. Jis gali muštis per 
ilgas valandas be valgio ir pastoges, 
bet jeigu Jis nagauna rūkyti jo ner-
vos visos sudraskytos 

Tiktai kareiviui reikia cigareto 
kad sutaisyti jo nervas, taip pat 
kaip ir sunkiai dirbančiam darbinin
kui, kuriam jie padeda grumtis su 
gyvenimų. 

"Tenais" Francijoj mūsų vaiky
nai reikalauja Helmar, užtat kad jie 
žino kad nėra geresnės linksmybės 
kaip užsirūkyti Helmar cigareta. Jųs 
tą rasite tiktai cigaretuose kurie pa
dirbti iš grynai Turkiško tabako, ge
rai sutaisyto. 

Helmar iŠ priežasties savo rų-
sies ir kvapsnio paliko žmonių ci-
garetas, ir tikrai yra vadinamas 
Quality Superb. Yra sunkų atrasti 
gerą teisėja Turkiškų cigaretų kuris 
nerūkytų Helmar. Mūsų vaikynai sako 
"Helmar dėl mūsų," ir tą pati Tų 
turi sakyti jeigu esi geras teisėjas 
Turkiško tabako. 

Tikrai, jeigu Halmar yra geras del 
mūsų Vaikynų "Tenais" tai turėtų 
būti geras ir dėl mūsų namie. 

(Apg. ) . 

Parsiduoda saldainių ir visokių 
daiktų krautuvė, labai geroj vietoj, 
perdaug metų išdirbta. Kaina pigi. 

Atsišaukite: 
§26 W. S3rd St. 

Parsiduoda gerą Bučernė ir Oro-
sernė, lietuviais apgyventoj apie-
linkėję. Parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos. Atsišaukite J: 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJA. 
1800 W. 46th St., Chicago, IU. 

Parsiduoda iš priežasties pasau
kimo 1 kariuomene. Parduodu bar-
bernė. Vieta gera ir randa nebran
gi. Atsišaukite tuo jaus: 

JONAS KAMINSKIS, 
1711 W. 46 St., Chicago, 111. 

PARSIDUODA. 
šiaučiaus su elektra varo

mos mašinos, daug ta voro ir 
ge ai išdirbtas biznis jeigu tą 
vieta kas norėtų užimti. At
sišaukite greitai, nes turiu 
greitai ir pigiai parduoti ir 
važiuoju į farmas. 

PETRAS MARTIŠIUS. 
4544 S. Wood st., Chicago, 111. 

SVARBIOS ŽINUTĖS NUO 
LIETUVIŲ ŪKININKŲ 

DRAUGIJOS AMERIKOJ. 
Sheboygan County, Wis. 

Neužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus.am 
aptiekorlui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
telks jųs akims tik daugiau blogo. 

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

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

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

S-cios lubos, viri Platt'o aptlekos 
Tėmykite f mano parašą. 

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

AVE, 
Arti Paulina 

gatves 

MILWAUKEE 
AVE. 

Arti Paulina 
gatves 

atgttttg,tg.igiatgttt£gtgtg,ttti 

Jau ateina laikas persik-
rinti, kur yra geresnės ūkės 
del užsigyvenimo lietuviams. 
Turime keletą ukrų su gyvu
liais, mašinomis, parsiduoda 
labai pigiai ir ant lengvų iš 
mokešeiu 160 akrų visa dirba
ma viena stuba mūrinė, antra 
medinė, tvartai mūriniai del 
80 gyvulių $90.00 už akrų 
Jmokėti reikia $1,000.00, li
kusius ant 25 metų ant 5%. 
Šitų vieta yra gera del dviejų 
arba trijų lietuvių susidėjus 
(in partnership). Galima lai
kyti 30 karvių melžamų ir 20 
kožnų metų priaukantų. Pas 
mus karvės prekė $135.00 ir 
viena karvė atneša pelno į 
metus nuo $75.00 iki $100.00. 
Turime keletą ūkių po 80 ak
rų su budinkais ir gyvuliais ir 
be gyvulių. 

Meldžiu atsišaukti, aš ap
sigyvenau Chicagoje ir va-
žuoju ant ūkės vienų kartų į 
savaitė. 

Galima rasti kožnų vaka
rų, nuo 7 vai. iki 10 vai. 

P. MAŽEIKA, 
3315 Auburn Ave.. Chicago. 
Tel Yards 1138. 

Čia yra dusu Proga! 
Gauti gersnj darbą ir 

daugiau pinigą. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserlų 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At-
siklte dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinimą ir siuvime 
— 816.66. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mlerą — blle 
stallės arba dydžio, U 
blle madų knygos. 

DR. P. ŽILVITIS 
LIETUVIS G 1 M T O J A S 

IR COIRlrRGAS 

o 

i 
o 
ef Gyvenimą vieta 

1203 SO. HALSTED STREET 
J TW. Drover 7178 g 
e • ' • • . • £ , 

o OFISAS: of 
8856 So. Leavttt St. • 

VAJU: vakare, nedėllo- S 
mia 10—12 ryta. 

2! TeL Ganai 4t4S, Chicago, DL S 
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ALEX. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

BOHOOL 
S V Easnicl 

118 H. La Salle 
418-417. M e i Gitr Hali. 

-

Dr. A. R. BlBmenthal 0. D. 
Aktą Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offlao Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 

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

Telefonas Yards 4317. 
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NAUDOKITES--CERA PROGA! 
Parsiduoda labai gera, jau nuo senai išdirbta ir apgyventa far-

ma, prie pat didelio miesto Grand Rapids, Wis. 120 akrų, — 75 akrai 
dirvos, 45 akrai gero miško del ganyklos, trioba 9-nių kambarių ir 
visos kitos triobos, reikalingas prie geros farmos, visa farma aptverta 
dratinė tvora, upė eina per kampa farmos. žmogus, kuris išgyveno 
ant šios farmos 20 metų, praturtėjo ir šiandien gyvena vien tik Iš pro
cento. 

š ita farma yra labai gera — derlinga žemė, o parsiduoda labai 
pigiai, kas nori gauti gerą farmą už gatavus pinigus arba mainyti ant 
namo, tai męs duosime konogeriausias išlygas. Neatidėliokite, nes šita 
proga yra gera tik ant visai trumpo laiko. 

Ateikite tuojaus į mūsų ofisą, o mes suteiksime platesnius pa-
aiškinimiu ir išlygas. . 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St., PUMMimri$m Chicago, UI. j 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

i r 
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I JOSEPH O. WOLON 
E LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kamb. 124 National Life Bldg. = 
£ 19 So. LaSalle St.. 
_ Vakarais 1666 lf l lwaukee Ava. 
E Central 6S99 
r Rasidencs Humbuld 97 
= CHICAGO, IUL. 
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D r . G. M . GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St., kertė 82 s t 
Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po p t et 
Ir nuo 8 iki 8:20 vak. Nedėlio-
mls vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 887 • 

Telefonas: McKINLEY 676 4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8487 SO. W E S T E R 9 BLVD. 

Kampas W. 85-tos gatvės. 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą moečia per ke
lis vakaras, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmos raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigas galit 
siusti ir štampomis. 

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

BBSVBV|BW9MNMB|MBMH 

DR. J. J. VIZGIRDAS | 
Lurruvis GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS « 
1887- So. Broadway 

ST. LOUI8, MO. 
Telefonas— Bell Sldney 4 t l 

Kini och Victor 598 
Gyvenimo vieta: 

8887 FULASKI STREET 
Tel. Ktnloch Victor 989—L. 
OFISO VALANDOS: 10 i i ryto i 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. ' 
Nedėllomis 18 išryto iki 12 plet. į 

Tel Drover 7042 

£/r. C. Z,. 
LDETCVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėllomis pagal sutarimą, 

4718 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

» • » » » » » » • » ! > • • • • • • m • » » . » i » » » į { 

DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis. 

'*DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, | apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

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

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. ^ 

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

"DARBININKAS" nuolatąi išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

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

Adresas; 
<4DARBININKAS,5 

242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

MENINE 
n 

fakarinė MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai iSraoktJ Anffli. 

kai kalbėti, skaityti ir raiyti, tai lankyk mosi 
lokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama: 
-ietuvių kalbos S.V.Isorijos LaiSkų Rašymo 
Lankų " S.V.Valdybot Priekybos Teiaių 
-otynų " S. V.PUietybės Gramatikos 
' ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 

GRAMMAR Ir H1GH SCROOL Kursų. Gyve 
iCius toliau mokiname per laiSkus. Vtska 

įama lietuviškaL 

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

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 
••UI I I II III 

Home Blend vežimų 
Pardavėjai ir daus: krau 
tuvių parduoda tą pačių 
kava po soo. 

COFFEE 
19c 

GERIADSIS 
SVIESTAS 

43c 
RieSučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COOOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 i A 
bent kokia, I (LR 
1-8 tr . B ^ W | 

DAERY 
SVIESTAS 

40c 
WEST 8IDE 

1171 Milwaukeea. 
20S4 Milwaukeea. 
1054 Milwaukeea. 
1610 W. Madison 
S8SI W. Madison 

1644 W Chicago a 
188« Blue I s landą 
2611 W. Nortb a. 
1217 S. Halsted st 
1822 S. Halsted st 
1818 W. 12th s t 

8168 W. 22nd st. sTORTH SIDE 
SOUTH SIDE 466 W. Divls ionst 

8427 S. Halsted s t i t 244 Unco ln av. 
4726 S. Ashland a 1411 N. Clark st. 
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