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METAI-VOL. I I I . No. 112 

AMERIKONAI DAUŽO VOKIE-
CIŲ POZICIJAS 

Talkininkai stumia vokiečius 
atgal 

ANGLAI UŽKIMŠO OSTENDE 
PRIEPLAUKĄ 

Kerenskis atkeliaująs į S. Valstijas 

UKRAINAI NEIMA VOKIš 
KŲ PINIGŲ. 

Labjausia jie pageidauja 
' amerikonišku. 

AMERIKONAI TRUŠKINA 
VOKIEČIŲ POZICIJAS. 

Sugriovė observacijos vieta; 
atmušė dvi a takas . 

\ 

ANGLAI UŽBLOKAVO 
OSTENDE. 

Šitam žygyj panešė mažus 
nuostolius. 

Su Amer. Armija Pikardi-
joje, geg. 11.—Amerikonų ar
tilerija smarkiuoju bombarda
v i m u į vokiečių pozicijas m. 
van t igny sugriovė bažnyčią, 
kurią vokiečiai naudojo savo 
observacijoms. Be to sutraš
kino daugelį bustų, išardo kul-
kasvaidžių stotį ir pačios po
zicijų komandos vietovę. Nuo 
baisaus amerikonų artilerijos 
bombardavimo pagaliau paki
lo gaisras M>snil-St. Geor
gės 'e. 

Bombardavimas t e s ^ į ištj 
sią užpraeitą naktį. 

Vokiečiai dėjo visas pas
tangas, kad paimti nelaisvėn 
kiek amerikonų. Bet tas jiems 
nepasisekė. 

Amerikonai Pikardijoje kas 

Londonas, geg. 10.—Anglų 
karės laivynas atliko naują 
labai svarbų žygį—uždaryda
mas Ostende prieplauką, Bel
gijoje, kur susirinkdavo vo-
kiečhj nardančios laivės. 

Tam tikslui anglai panau
dojo seną skraiduolį Vindicti-
ve. Pr ikrovė jį konkreto, nu
vilko į minėtos prieplaukos 
išėjimą ir tenai paskandino. 

Vokiečiai prieš tą h.\g\ų žy 
gi smarkiai gynėsi, ūat anglai 
tai]> vikriai ir sumaniai ap
sidirbo, kad mažai ir nuken
tėjo. Vokiečiai tik vieną mo
torinę valtį nuskandino. 

Kaip žinoma, pirm poros 
savaičių anglai tuo būdu už-

Londonas, geg. 11.—Vokie
čių agentai supirkinėja žymią 
kiekybę amerikoniškų pope-
rinių pinigų, kad juos pasiųs
ti į Šveicariją, gi iš ten į 
Austriją ir Vokietiją. Tais a-
merikoniškais pinigais aus 
trai ir -vokiečiai mokės ukrai-
nams už perkamus pas juos 
javus. 
Yra žinių, kad ukrainiai labai 
atsargiai pasielgia su austrų 
ir vokiečių pinigais. J i e visur 
ir visuomet tvirtina, kad tie 
pinigai yra be jokios vertės. 

Ukrainai labjausiai pagei
dauja amerikoniškų pinigų. 
I r šituos mielai ima parduo
dant teutonams javus ir mais
tą. 

TRAUKINIS NUSIRITO 
NUO PYLYMO. 

ŠVENTASIS TĖVAS 
L I E P I A MELSTIES Už 

TAIKĄ. 

Paskiria specijales mal
das ŠŠv. Petro ir Povylo 

dienoje. 

7 kareiviai žuvo; daugelis su
žeista. 

i blokavo (užkimšo) uosius 
dien vis daugiau parodo savo į Zeebrugee ir Brugges. 
drąsos ir gyvumo. Jsismagi 
nimas, be abejonės, turės pasi
baigti nelaimėmis vokiečiams, 
katrie jau ir ta ip vos tega! ; 

pavilkti visus tuos smūgius, 
kokius jiems uždavė talkinin
kai. 

PRANCŪZAI PAĖMĖ GRI 
VESNES PARKĄ. 

ANGLAI ATSIĖMĖ DALĮ 
SAVO APKASŲ. 

Golumbus, S. C., geg. 11.— 
Palei Jackson karės stovvk-
lą važiuojąs su kareiviais 
traukinis nušoko nuo bėgių ir 
keli vagonai nusirito nuo py-
lymo (kefio). 

Penki kareiviai ant vietos 
:mfl*lft3Vi kareiviu mirtinai 

sužeistu paskui mirė. Kiti ke
turi taippat pavojingai su 
žeista ir 18 kitų lengviau. 

Nukentėjo tie kareiviai, ka t 
rie buvo mediniam vagone, 
š i tam parvir tus, ant jo krito 
plieninis vagonas ir medinį 
vagoną visiškai suniužgino. 

Rymas, geg. 10.—Vi
sam katalikiškam pasau
liui šventasis Tėvas Be 
nediktas XV išleido parė
dymą, melsties už taiką, 
š šv . Petro ir Povylo 
šventėje, birželio 29 die
ną, paskirta specįjalė mal 
da kalbėti po šventų mi
šių už pahovimą piktai 
kankinti žmonija. 

"Art inas i keturių metų 
pabaiga, kaip Europa at
sidūrė baisiausiose karės 
liepsnuose,1 ' sakoma pope 
žiaus pranešime. " T u o vi 
su laiku prievartos ne tik 
nesumažėjo, bet dar padi
dėjo, ta ip kad mes netu
rėjome nei vieno ramaus 
momento, išėmus širdgė
lą i r nuliūdimą". 

Popežius a tkai toja Ka
raliaus Josaphato maldos 
žodžius: 

"Mūsų tėvų Viešpatie 
Dieve, Tu esi Dievas dan
guose ir valdai visas ka
ralystes ir tautas . Tavo 
rankose yra stiprybė ir 
galybė; niekas prieš Ta
ve negali pasipriešinti. 
Mes atsiliepiame i Tave-
mūsų nuliūdimuose, gi 
Tu išgirsk ir gelbėk mus. 
Mūsų Dieve, kuomet mes 
nežinome, kas mums pra
dėti, mes galime t iktai 
savo akis atkreipti į Ta< 

TARIAMASI A P I E MOKĖS 
ČIŲ PADIDINIMĄ. 

Republikonai stovi opozicijoje. 

Washington, ( Į ' P O ' 11.—Pi-
nigyno sekretorius McAdoo 
pranešė kongreso partijų va
dams, jogei yra būtinai reika
linga apgalvoti naujas kokias 
nors priemones padidinti vy
riausybės įplaukų. Tai turėti] 
but būtinai atl ikta dar šitos 
kongreso sesijos metu. Milži
niškai padidinta karės progra 
ma. Pinigai reikalingi nepra
matomiems reikalams. "Reika
lingos milžiniškos išlaidos. 
Tuo tikslu pinigyno departa
mentas pagamino pienus į-
plaukoms. Tomis dienomis tai 
visa l)ii^ i u duota kongresui. 
Šitas paves peržiūrėti komisi
joms. 

Mokesčių įstatyme pinigyno 
departamentas padarė atmai
nas. Jei tos atmainos pasiro-
clys svarbios ir į kongreso at
stovus padarys kokį nors gi
lesnį įspūdį, tuomet mokesčiu 
klausimas bus svarstomas. 
Tuomet kongresas negalės sa
vo sesijos pertraukti su liepos 
pirmomis dienomis. Serija tu
rės užtrukti k u r k u s ilgiau. 
Sekretorius McAdoo senato
riui Simmons. iš Nortli Caroli-
na laišku pranešė, jogei, jo 
nuomone, mokesčių klausinius 
turi but kuoveikijuis kongre
so išrištas. Tokio svarbaus 

Sako, Rusija išnaujo sugryž 
aulokratizman 

TAI ATLIKS DABARTINIAI BOLŠEVIKAI 
Stockholmas, geg. 11.—Ru

sija išnaujo pasiliks reakcijos 
centras Europoje, tvirtina 
Max Hoschiller, prancūzas e-
konomistas, kurs čia atkelia
vo iš Petrogrado. J i s Rusijo
je Išgyveno pastaruosius šešis 
mėnesius. Tenai studijavo re-
voliucijinį šalies bėgį ir stovį. 

"Cariškoji Rusija , pasa
koja jis, "priešinasi demokra
tijai ir tenai mažai yra są-
jausmo su žmoniškumu. Lais
vės šalininkai tikėjosi, kad re
voliucija Rusijos gyventojus 
atvers prie demokratizmo ir 
supažindins juos su privatinė
mis ir asmeninėmis žmogaus 
teisėmis. Ant Lenino krinta 
visa atsakomybė, jei Rusijoje 
gryžla autokrstizmas. Kaltas 
jisai d ei favo pažiūrų ir meto
du. Bolševikų pasielgimas liu
dija, kad Rusijoje turi su-
gryžti car izmas". 

Anot Hoschillerio, bolševi
ku vadovai vra baisiai bes-
krupulingi ir demagogai. Tuo 
tarpu rusų buržuazija paro
do savo nepaprastą bailumą ir 
nežino kai}) orientuoties da-

reikalo atidėti negalima. Se-; bartiniam anarchiškam šalies 
autorius Simnions vra senato stovyj.. 

ve »» 

Londonas, geg. 11.—Anglai 
atsiėmė nuo vokiečių dalį sa
vo apkasų šiaurvakaruose nuo 
Albert, kuriuos užvakar vokie 
čiai buvo paėmę. 

— Berlynas, geg. 11.—Vo
kiečiai oficijaliai praneša, kad 
anglams nepasisekė užblokuo
ti Ostende uosto išėjimo. 

Paėmė nelaisvėn ir 258 vokie 
čius. 

K E R E N S K I S ATKĖLIAU 
J Ą S AMERIKON. 

— Dover, geg. 11.—Parga
benta visų žuvusių lavonai, 
kurie kri to blokuojant Osten
de. 

i 

i 
Paryžius, geg. 1 1 . - Prancu- Stockholm, geg. 11.—Gar- kai yra sugalvoję sekmadie-

sus rusų revoliucijonierins niais at idaryt i savo saliunus 

Kai kurie Chicagos saliunin-

zų kariuomenė paėmė nuo vo
kiečių Grivesnes parką, už 
penkių mylių šiaurvakaruose 
nuo Montdidier, paskelbė ka
rės ofisas. 

Be šito prancūzai paėmė ne
laisvėn 258 vokiečius. Tenai 
prancūzai dabar pasitaisė stip 
r ias pozicijas ir nusprendė 
nepasiduoti vokiečiams. 

Vladimir Burcev, kuris vos-
tik čia atkeliavo pasprudęs iš 
kalėjimo Rusijoje, sako, kad 
Aleksandr Kerenskii esąs da
bar kelionėje į Snv Valstijas. 

ir pardavinėti vientik mink
štuosius gėrimus. 
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VOKIEČIAI UŽĖMĖ ROS 
TOVĄ T I E S DONU. 

NUSKENDO ANGLŲ KA 
RĖS LAIVAS. 

Bolševikų su anarchistais ko 
va Maskvoje. 

Berlynas, geg. 11.—Vokie
čių karės ofisas pranešė, kad 
vokiečių kariuomenė užėmusi 
Rostovą ties Donu. Šitas mies
tas didžiai pagarsėjo kovomis 
bolševikų su ukrainais. 

Be to pranešama, kad vei
kiai prasidėsiančios tarybos 
kas link nustatymo nuolatinio 
rubežiaus tarpe Rusijos ir Uk
rainos. 

Kijevo laikraščiai praneša 
apie kovą anarchistų su bol
ševikais Maskvoje. To pasek
mėje apie 400 anarchistų su-
imtair uždaryta Kremline. 

Stockholm, geg. 11.—Gegu
žės 1 d. Anglijos minų gau
dytojas užplaukė ant minos ir 
nuskendo. Žuvo 3 oficieriai ir 
23 jurininkai. 

Teisėjas Sullivan andai kri
minaliam teisme Paulį A. Por-
ter pasmerkė ligi gyvos gal
vos kalėjiman už detektivo 
Sliea nužudymą. 

J 

šv. Tėvas ragina pa
saulį pasitikėti Dievu, 
Kurs yra žmonių norų tei 
sėjas ir tarpininkas. Ra
gina pasitikėti J o susi-
mylėjimu pagreitinti ga
lą toms vėsuloms, pasku
binti taiką, ir atgaivinti 
žmonijos tarpe teisybę ir 
mielaširdystę. Už šituos 
didelius žmonijos nusidė
jimus Dievas būtinai tu
r i but permaldaujamas. 

• V 

Parko Lincoln komisijonie-
riai paskelbė, kas jie Goethe's 
stovyklos iš parko nepaša l in 
sią, kol to aiškiai i/cpareika-
lausianti vyriausybė. I Andai 
toji stovykla buvo aplieta gel
tonu dažu. 

finansinės komisijos pirminin
kas. 

Nepaprastai augštos pozici
jos išlaidose šįmet yra — 1.*> 
milijardų dolierių kariuome
nei, pusantro milijardo karės 
'laivynui ir kuone pustrečio 
milijardo prekybos laivynui. 

Anot senatoriaus Simmons, 
šiloj sesijoj kongresas turės 
autorizuoti vyriausybę išleisti 
naujus bondsus, nežiūrint to, 
ar naujas įstatymas apie mo
kesčius bus pravestas, ar ne. 
Bondsų sumos didumas pri
klausys nuo mokesčių didil

i n o . 
Mokesčių padidinimo svar

biausias klausimas bus—padi
dinti mokesčius nuo pelno ir 
nuo pelno (uždarbio) pervir
šio. Kongrosmanas Kitehin 
tvirtina, kad mokesčius nuo 
pelno prisieis padvigubinti. 
Gi senatorius Simmons sako, 
kad naujų mokesčių sunkeny
bė bus uždėta lygiai ant visų 
Šalies gyventojų. 

Vakarinėj Chicagos miesto 
dalyj streikuoja duonkepiai. 
Ligšiol streikuoja dar ir apie 
600 barzdaskučiu. 

r 

Bolševikai su anarchistais 
yra giminingi ir jie dailiai su
gyvena. Bet šiuo kar tu nesu
tikimai tarpe jų pakilo už tai, 
kad anarchistai atsisakė bol
ševikams išduoti kulkasvai-
džius ir amuniciją, kas labai 
yra reikalinga pastariesiems. 

Kijevo laikraščiai pažymi, 
kad Maskvoje y ra susispietę 
apie 60,000 rusų anarchistų. 

Kaip Rusijai tolesniai sek
sis, Ifosehiller neapsiimu 
spręsti. Tik sako, kad Rusijo
je laikas bėga greitai. Tenai 
sprendžiamasis faktorius yra 
tas. kad Vokietija turi paėmu 
si Pabaltijos provincijas, Uk
rainą ir Suomiją. Šiandie prie? 
bolševikus opozicijos centras, 
jei toksai gali but, yra tik Ši
lu'rijoje, bet ne kur kitur. 

Jei bolševikai butų tikri so
či jalistai ir jie turėtų ką nors 
bendra su socijalizmu, jie bu
tų atsisakę susitaikinti su Vo
kietija ir patvirtinti taikos su

tartį Brest-Litovske. Nes to
kia taika yra daugiau niekas, 
kaip tik didžiausia šalies iš
davystė. Rusijos socijalistai 
juk visam pasauliui buvo pas
kelbę, kad jų obalsis yra—tai
ka be jokių aneksijų. Bet, ma
tote, tą savo skardų obalsį pa
tys sutrempė, pavezdami vo
kiečiams Rusijos teritorijas. 
Reiškia socijalistai, kuriuos 
Rusijoje šiandie atstovauja 
bolševikai, vienaip kalba, ki
taip veikia. Kas kita pas juos 
yra teorija, kas kita — prak
tika, 

Bolševikizmas—tai tik viena 
soči jai izmo karikatūra. Rusų 
bolševikų šiandie visa idėja 
yra tame, kad plėšti viską, 
kas tik yra galima plėšti. 

Šiandie Rusijoje darbinin
kų organizacijos gyvuoja t ik 
ant poperos. I r todėl rusai 
darbininkai atsimetę nuo bol
ševikų ir dalimis nuo kitų so-
eijalistų., Bolševikai yra arti
mesni anarchistams, kaip ki
tiems kokiems socijalistams. 

Prie bolševikų išdalies šian
die laikosi valstiečiai, kuriems 
pažadėta žemės. Bet tasai pa
žadėjimas ir pasiliks tik pa
žadėjimas, nes šiandie nėra 
galima Rusijoje tikroji agra
rinė reforma. 

Leninas su savo šalininkais 
šiandie /atsidūręs tokiam pa-
dėjiman, kad belieka tik du 
išėjimu: arba rezignuoti nuo 
reformatoriaus svajonių arba 
palikti valstiečių buržujų po
li emonu. 

Dar nekuomet Rusijoje ne
buvo tokio didelio tarp žmo
nių nuosavybių pageidavimo 
ir pasiilgimo, kaip šiandie. 
Tas reiškia ne kitką, kaip tik 
bolševikizmui ir soeijalizmui 
paskutinis galas. 

Sumanomam pinigyno de
partamento naujam mokesči v 
įstatymui, sakoma, kongrese 
atsiras priešininkų. Energin
ga opozicija laukiama iš re-
publikonų atstovų puses. 

Senatorius Lodge iš Mass. 
ir senatorius Smooth iš Utah 
pranešė, kad mokesčių padi
dinimo klausimas gali but ati
dėtas ligi gruodžio, kadangi 
pinigyno departamentas tuo 
būdu negalės gauti didesnių 
įplaukų pirm 1919 m. pava
sario. 

DIDELĖ VĖTRA. 

Užvakar nakties didelė vė
tra, kuri netikėtai aplankė 
Chicagą, nors tęsėsi trumpai, 
bet padarė didelius nuosto
lius. Didžiausius ^ nuostolius 
padaiy vėsula, nes nuph 
daugelį krautuvių iškabų vi
sose miesto dalyse, išdaužė 
langus, išvartė medžius. 

Vienam naman trenkė per
kūnas ir kelis žmones sužeidė. 
Daug žmonių sužeista gatvė
se. 

Miesto tarybai pranešta, 
kad kaikuriuos saliunininkus 
policija perdaug globoja. Lei
džia aniems ir sekmadieniais 
biznius varyti. Todėl taryba 
sumanė paskirti komitetą ir 
ištirti tų pranešimų tikrumą. 
Jei bus tiesa, policija išnaujo 
atsidurs nemalonumu ratan. 

SUAREŠTUOTA P E N K I 
LENKUČIAI. 

Miesto Ypreso, Flandrijoje, griuvėsiai. Tai atliko Vokiečių armotos. 

Iš forto Sheridan pabėgo 
penki dezerteriai. Su jais pa
bėgo ir kareivis Sassano, kat
ras juos saugojo. Vienas pats 
pasidavė Evanstono policijai. 
Kiti ieškomi. 

Policmonas Hendrioks 
New City policijos nuovados 
suareštavo penkis lenkučius 
nepriauglius, kuomet tie m 
gino įsilaužti grosernėn po 
num. 4615 So. Ashland ave. 

Areštuota: D. Vyškovski, 
metų; J . Pščorka, 11 m.; du 
jo broliu Juozas ir Mikas, 9 
ir 10 m, ir S. Framček, 13 m. 

išva-Šiandie iš Chicagos 
žiuoja specijalis traukinis 
internuotais vokiečiais, kurie 
gabenami fortan Oglethorpe. 
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LIETUVOS ATSTATYMU BENDROVE 
Kviečia prisidėti prie jos su serais, vieno šėro kaina — 10 dol., vienai ypatai pardnodatna 

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

rublius parduodame juos ant vieno punkto ^pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu 
skelbiama yrą laikraščiuose rublių kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo 
adresu: 

/ 
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LITHUAN1AN DEVELOPMENT CORPORATION 
3 2 0 FIFTH AVENUE, " NEW YORK, N. Y. 

t 
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Protokolas 
Amer. Lietuvių Visuotinojo 
Seimo, kovo 13 ir 14 dd.. 
1918 m., New York, N. Y. 

(Tąsa iš pereito num.). 

CHICAGO, ILL. 

Rap Zaura — Leib. Gvard. 
D. L. K. Algirdo. 

MASSACHUSETTS. 

Le^ianavičiutė tf.—Mar. Vaik. 
ir Gyv. Ražančiaus dr-ja. 

Ldutkevičienė V. — A.L.R.K. 
Mot. Sa-gos 5 kp. 

Lukoševičienė K. — Draug. 
Lietuvaitė. 

Lukševičius A. — Vyčių Dra
bnos dr-ja. 

Mačiuliutė A. — L. P. B. S. 
25 kp. 

Mažeikienė T. — A. L. R. K. 
Mot. Sa-gos 5 kp. 

Mitrikevičienė A. — Šv. Onos 
dr-ja. 

Neveckas J. — L. Uk. Kl. 
Palevičia P.—LPBS. 25 kp. 
Purvinskas S. — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 
Šeškevičienė K. — Šv. Marijos 

Vardo. 
Sidaravičia J.—LPBS. 25 kp. 
Šimokauskas Alek. — Paš. Dr. 

Biruta. 
Sutkus J. — Šv. Liudviko 

dr-ja. ' 
Suskus M. — ALTS. 16 kp. 
Steponkus P.—L. Vyčių 26 kp. 
Stočkus A. — Šv. Jurgio Paš. 

dr-ja. 
Vaitkus J. Šv. Jėzaus Vardo 

dr-ja. 
Valinskas J.—Šv. Jurgio Paš. 

dr-ja. 
Vieraitis J. — Šv. Jurgio Paš. 

dr-ja. 
Vismontas A. — LDS. 7 kp. 
ataveckZas P. — SLRKA. 41 

kp. 

Bloomfield. 
Ruseckas J.—Šv. Petro dr-ja. 
Staknevičia A. J. — Tautos 

Fondo 4 sk. 

Camp Dix. 

Rosickis Ant. — Liet. Litera
tūros dr-ja. 

Sinkeviče Jonas — Liet. Litc-
x raturos dr-ja. 

Vaškevičius Vincas — Liet. 
Literatūros dr-ja. * 

Elizabeth. 

Akulionis J. — Šv. Kazimiero 
dr-ja. 

Bacevičius Dr. A. — T. M. D. 
49 kp. 

Bražinskas D. — Šv. Petro ir 
Povilo parap. v 

Brazinskienė M. — Šv. Ražan
čiaus dr-ja. 

Budreckis J. — Šv. Jurgio 
dr-ja. 

Budreckis C. — Šv. Mikolo 
Areli, dr-ja. 

Džiovelis R. — Šv. Mikolo 
Arch. dr-ja. 

Kubilius J.—Liet Sunų dr-ja. 
Osipauskas F. — Liet. Sunų 

dr-ja. v 

Jersey City. 

Zutkis J.—Šv. Jurgio dr-ja 

Linden. 

Augutis Jonas—SLA. 28 kp. 

Newark. 

Akiolis M. — T. F. 1 sk. 
Ambrazevičius V. — A. L. T. 

S. 19 kp. 
Areliunienė O.—L. R.-K. Lab. 

Są-gos. 
Bartkus P. — Šv. Petro dr-ja. 
Biekšas P. — L. Jaunuomenės 

Kliubo. 
Budrevičia Kun. E. — parap. 
Dambrauskas K. — L. Vyčių 

29 kp. • 
Daugžvardys P. — Šv. Jurgio 

dr-ja. 
Daukšienė O. — Šv. Uršulės 

Paš. dr-ja. 
Daukšis P. — Šv. Petro dr-ja. 

mifimiiiiiiiifiiiiiimimiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"!! 

Kur Tamsta Perkate? i 
Kodėl ne pas mus? 

Galašiutė P. — šv. Elžbietos Glemžytė P. — A. L. T. S. 

TeguLJKVORKA padabina Jūsų na- f P ' g g g w ^ g t 
mą. Pas mus galima gauti visokių S 
naminių rakandų k. t.; ^ 
RAKANDŲ, PEČIŲ, DIVONŲ, SIU- | 
VAMŲ MAŠINŲ, PIANŲ GRAFO = 

NOLŲ. Viskas pas mus gaunama. =: 
Kuomet jum prireikės ko prie namo ^ 

kreipkitės prie r 

PAUL KVORKAI 
B 

1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o A v e n u e F 
A r t i A s h l a n d Avę .» C h i c a g o E 

Telefonas Monroe 2500 -' 
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18 TOS GATVĖS. 
A. Dargia 

726 W. 18th St. 

: PRANEŠIMAS! 

MICHIGAN. 

Detroit. 
Abysalas K.—SLRKA. 171 kp. 
Aleksandravičius A. — L. Vy

čių 79 kp. 
Balčiūnas J. — L. L. ir Moks. 

dr-ja. 
Liškevičia J. — Šv. Jurgio 

dr-ja. 
Grigaitis Petras — Liet. Lais. 

dr-ja. 
Grinoms Ig. — Šv. Petro ir 

Povilo dr-ja. 
Griška Tam. — Šv. Juozapo 

dr-ja. 
Janeaitienė A. — Šv. Ražan

čiaus dr-ja. 
Kliučnikas Ant. — Šv. Kazi

miero dr-ja. 
Kopustaitis B. — SLA. 3 kp. 
Kuniutis Kazim. — Šv. Juo

zapo dr-ja. 
Lapinskas J. F. — Paskolos 

Bendrovė. 
Liutvinas A. — Šv. Jurgio 

dr-ja. 
Liutvinas L.—Šv. Jurgio dr-ja 
Liutvinienė O. — Šv. Ražan

čiaus dr-ja. 
Lukoševičius Jonas —Šv. Ka

zimiero dc-ja. 
Makauskas S. — Paskolos 

Bendrovė. 
Raugailiutė A. SLRKA. kp. , Paš. dr-ja. 
Ribinskas A. — Paskolos Ben

drovė. 
Saliklis M. — Jaunuomenės 

Kliubo. 
Stanislovaitienė O.—SLRKA. 

3 kp. 
Steponavičius Jonas — S. L. 

R.-K. A. 3 kp. 
Valavičiūtė E. — Šv. Elžbie

tos dr-ja. dr-ja, 
Naujokas J.—Šv. Jurgio dr-ja. Vičis J. L. Brolių. 

Zailskas A. P. — Paskolos 
Grand Rapids. 

Greičaitis D. — Amer. Liet. 
Tarybos (16 d.). 

Karantavičia J.—Amer. Liet. 
Tarybos (16 d.). 

NEW HAMPSHIRE. 

Manchester. 
Jakaitis P. —-DLK. Vytauto 

dr-ja. 
Kundrotą R. ^- Visų Šventų 

parap. 
Vaičiūnas J.—Mass-Mitingas. 

NEW JERSEY. 

Bayonne. 
Jusaitis Kun. A. — Šv. Miko 

lo parap. z 
Navickas Jonas — Šv. Miko

lo parap. 
Sidaras Dom. — L. Vyčių 67 

kp. 
Žindžius Aug. — Šv. Mikolo 

parap. 

Bendrovė. 
Žindžius Kun. B. — Šv. Petro 

ir Povilo parap. 
Zupkus V. — Jaunuomenės 

Kliubo. 

Harrison. 

Baltrukonis J. — TMD. 62 kp. 
Bingėla V.—Šv. Juozapo dr-ja 
Kubilius J. — Gab. Br. ir Ses, 

dr-ja. 
Mačiulis P. — D. L. K. Rim

gaudo dr-ja. 
Mečionis Kel. — L. Vyčių 90 

kp. ir L. D. S. 15 kp. 
Milinavičius Ant. — Šv. Juo

zapo dr-ja. 
Šalasavičiutė A.—^irutės Ch. 
Stačkus V. — D. L. K. Rim

gaudo dr-ja. 
Svetulevičius J. — S. L. R.-K. 

A. kp. 

Kearney. * 

Gerulaitis An. — Liet. Sunų 
dr-ja. 

19 kp. 
Jačis P — P. Blaiv. kp. 
Kaminskas A. — LDS. 14 kp. 
Kašatienė R. — Š. Š. Jėzaus 

Ap. Maldos. 
Kralikauskas J — parap. 
Krušinskienė O. — Š. Š. Jė

zaus Apašt. Mald; 
Kųisienė O. — Šv. Raž. Paš. 

dr-ja. 
Lapieniutė E. — L. Vyčių 29 

i • r - . 
kp. 

Leismonas J. — Liet. Banko 
Šėr. 

Leščinskas Vladas — T.M.D. 
41 kp. 

Liudvinaitis H. — S. L. R.-K. 
A. 36 kp. 

Liudvinaitis T. — Šv. Jurgio 
dr-ja. 

Lukšienė O. — Šv. Uršulė Paš. 
dr-ja. 

Lukšis P. — Šv. Mikolo dr-ja. 
Masandakas A. — parap. 
Matjošaitienė A. — Šv. Raž. 

Duodame žinoti, kad Šerai LIBERTY LANI) & INVESTMENT CO. 
pakįla, pabrangBta, nuo BIRŽELIO (June) PIRMOS DIENOS. Še
rai pakįla iki $12.50, arba $2.50 daugiau ant kiekvieno šėro. 

Norintieji greitu laiku turėti pelną, tai dar turite progą pirkti 
šen] už tą pačią kainą iki birželio (June) 1 d., o paskiau bus branges
ni. Nepraleiskite progos. 

Su pagarba, 
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 

3301 South Halsted Street, , :-: : Chicago, Illinois 

— 

Matjošaitis A. — Šv. Juozapo 
dr-ja. 

Matulienė Iz. — Šv. Raž. Paš. 
dr-ja. 

Misiūnas S.—Šv. Jurgio dr-ja. 
Narbutas J. — Šv. Juozapo 

dr-ja. 
Paparčiutė V. — T. F. 1 sk. 
Petati* J. — L. R. K. Lab. 

S-gos. 
Pranienė A. — L. K. K. Lab. 

Są-gos. 
Pranis S. — LDS. 14 kp. 
Rapainis D.—Šv. Jurgio dr-ja. 
Šedienė B. — Šv. Raž. Paš. 

dr-ja. 
Šopienė M. — Tautos Fondo 

1 sk. / 
Staniulis B. — Tautos Fondo 

1 sk. 
Stankevičius A. — Šv. Jurgio 

dr-ja. 
Trečiokas A. S. — L. Atstat. 

Šėr. būrelio. 
Truska M.—Šv. Jurgio dr-ja. 
Valickas J. — Šv. Juozapo 

dr-ja, c 

Vanagienė D. — Šv. Raž. Paš. 
dr-ja. I * 

Vaškevičius K. — T. F. 1 sk. 
Vaškevičiutė Barbora — A. L. 

R.-K. Mot. Są-gos 11 kp. 
Verbienė J. — Šv. Raž. Pas. 

dr-ja. 
Vileikis P. — S. L. R.-K. A. 

36 kp. 
Vilimaitis A. — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 

Passaic. 
Pauža S. — Šv. Jurgio dr-ja. 
Sakatauskas P.—SLA. 47 kp. 

Paterson. 

Auguseiutė M. .— Šv. Onos 
dr-ja. 

Dragūnas J. — parap, 
Faltinaitis P. -^-TMD. 42 kp. 
Jokubavičiutė A. —= P. B. kp. 
Kulikauskas J. — T. F. sk. 
Petravičius Kun. J. — parap. 
Spranaitis J. — parap. 
Tačionis Liudvikas—L. Nepr. 

Paš. Kl. 
Ulčinskas I. — Šv. Kazimiero 

dr-ja. 
Vlčkaičiutė Pr. — L. Vyčiu 

61 kp. 
* 

Perth Amboy. 

Petronis P. — Šv. Kazimiero 
dr-ja. 

Zavadskas J. — SLA. 138 kp. 

Trenton. 

Junča A. — Pol. T. Kl. 
Velyvis K.—Šv. Jurgio dr-ja. 

Nrhv YORK. 

Albany. 

Lauraitis B. — SLRKA. 188 
kp. ir L. B. S. kp. 

Marcinkevičius M. K. -
Jurgio dr-ja. 

Šv. 

Židanavičius Kun. Juozas — 
Šv. Kazimiero parap. 

Binghamton. 

Ambrozaitis Kun. K. — Šv. 
Juozapo parap. -

Jaratskienė Nat. — M. Mag
dalenos dr-ja. :..:, 

Kučinskaitė Kos. — Šv. Jono 
dr-ja. 

Šaučiuli P. — SLA. 200 kp. 
Stanislovaitis Jon. — TMD. 

15 kp. 
Žalneraitis J. — Šv. Juozapo 

parap. 

Geo. Žagunas 
1916 Canalport Ave. 

WEST SIDE. 
Peter Šliogeris 

2139 W. 23 Place 
A. Kaulakis 

2222 Leavitt St. 
J. Bagdžiunas 

2334 Oakley Ave. 

KENSINGTON ir WEST 
^ PULLMAN. 

N. Stcponaviče, 
10535 Edbrooke ave., 

, TOWN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4617 Hermitage Ave., 

NORTH SIDE. 
A. Nausieda 

1658 Wabansia Ave. 
K. Nurkaitis 

1617 N. Robey S t 

George Karp, 
VVestville, m . 

Juozas Rimkus, 
Westville, III. 

OOIOTECnCUT VALSTIJOJ. 
A. J. Pateckis, 

234 Park S t , 
Hartford, Conn. 

Darb. Sąjungos 5 kp., 
11 S. Leonard St., 

Waterbury, Conn. 
J. P. "VVasiliauskas, 

820 Bank S t , 
Waterbury, Conn. 

P. Zenkauskas, 
20 James S t , 

Waterbury, Conn. 

MASSACHUSETTS. 
The "Lįthuanian Store, 

Athol, Mass. 
M. Abračinskas, 

18? Ames S t , 
Brockton, Mass. 

Rev. Pr. Virmauskis, 
94 Bradford S t , 

Lawrence, Mass. 
V. Kancleris, 

18 Hanover S t , 
Westfield. Mass. 

M. Paltanavičia, 
15 Millbury S t , 

Worcester, Mass. 

CICERO, ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Ave. 

iiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimmiiiiiiimi 

PRANEŠIMAS 
ši u o m i pranešame savo kostume-

riams, kad mes jau persikraustėme į 
savo nauja ir didelį namą. Mes turė
sime pilną eilę skurų ir kity čevery-
kanis reikalingų dalykų. 

K. KAPJiAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas: YARDS 3404. 

llllllllHIIIIHIlHIHIlIUIIItHIIIIHilIllIlIlIM 

Amsterdam. 
> 

Ambrasas Sim. — Liet. Sunų 
ir Dukterų dr-ja. 

Baltrūnas J. —, Šv. Antano 
dr-ja. 

Butkus Ant. — Šv. Kazimeiro 
dr-ja. 

Bliuviutė Ver.—Marijos. Duk
terų dr-ja. 

Daučiunas V. — Šv. Jurgio 
dr-ja. 

Gaška Jur. — T.-F. 65 sk. 
Gudzinska& Jonas — Šv. Ka-

ziiniero dr-ja. 
Jurkūnas D. — Šv. Tuozapo 
Lalas P. J. — TMD. 144 kp. 

dr-ja. 
Maroza Vladas — L. Pil. Kl. 
Rupaitė Elz. — Marijos Duk

terų dr-ja. 
Simanavičius St.—T. F. 65 sk. 

Žiugžda A. — SLA. 245 kp. , Urbelis Jurgis — L, Pil. Kl. 

"Draugą/• galima gauti antt 
šių kampų: 

Didmiestyje. 

N. W. Kampas State ir Madi-
son, prieš Boston Store. 
N. W. Kampas State & Van 
Buren. 

Kampas Halsted & Van Buren 
Kamp. Halsted & Archer 
Kampas 22-ros ir Leavitt 
Kamp. Halsted & Maxwell 
Kamp. Halsted & 14th St. 
Kamp. Halsted & 18th st., 
Kamp Halsted & 31st St., 
Kamp Halsted & 35th St. 
Kamp. Halsted & 47th St. 
Kampas 47th & Wentworth. 

BRIGHTON PARK. 
Pr. Jurcvičia 

4440 S. Maplewood Ave. 
Pr. ^Macijauskaitė 

4358 S. Fairfield Ave. 
M. D. Seeford 

3817 Rockwell St. 
D. Giačas 

3159 W. 38 Place 
John Smith 

3813 S. Kedzie Ave. 
I. Poškauskas, 

4409 S. Fairfield Ave. 
į 

ATLANTIC. 
Teo. Dappas 

4610 Fifth Ave. 
A. Janautkas 

4565 Wentworth Ave. 

ENGLEWOOD. 
G. J. Yanas 

6002 So. State St. 

67-TOS GATVĖS. 
Juoz. Kabelis 

6828 S. Maplewood Ave. 

BURNSIDE. 
H. Lipkovitch 

736 E. 93 St. 
S. Ažukas 

8374 Birkhoff Ave. 
J. Krasncy \ 

9432 Burnside Ave. 

ROSELAND. 
Kaz. Bičiūnas 

10753 Perry Ave. ,-

SOUTH CHICAGO. 
Jonas Cheruski 

8834 Marąuette Ave. 

GRESHAM. 
S. Ažukas, 
8374 Birhhoff Ave. 

MARYLAND. 
F. Filipovich, 

437 So. Pacą S t , 
Baltimoce, Md. 

A! Ramoška, 
614 W. Saratoga S t , 

Baltimore, Md. 

MINNESOTA. 
Wm. Engleson, 
C-o World News, 

Minneapolis, Minn. 

NEBRASKA. 
A. Zalpis, 

5418 So. 32nd S t , 
SO. OMAHA, NEBR. 

N 

N E W HAMSHIRE. 
W. M. Zaremba, 

141 Manchester S t , 
Manchester, N. H. 

N E W JERSEY. 
John Daukšys, 

90 Warwiek S t , 
Newark, N. J. 

Petras tuksia, 
314 VVamu*;, S t , 

Newark, N. J. 
Petras Pranis, 

166 New York Ave., 
Newark, N. J. 

į Barb. Vaškevičiutė, 
71 Warwick S t , 

Newark, N. J. 

J 

> 

IfEW YORK. 
Dziduck ir Karpaitis, 

127 E. Main St., 
Amsterdam, N. Y. 

J. Mikėnas, 
235 E. Main S t , 

Amsterdam, N. Y. 
A. Drabišis, 

456 Grand S t , 
Brooklyn, N. Y. 

J. Pasniewski, 
87 Grand S t , 

Brooklyn, N. Y. 
A. Struminski, 

184 Grand S t , 
Brooklyn, N. Y. 

omo. 
Geo Lekavicz, 

8406 Pulaski Ave., 
Cleveland, Ohio. 

P. šūkis, 
2004 S t Clair Ave., 

Cleveland, Ohio. 

"DRAUGO" AGENTAI 
GHIGAGOJ. 

BRIDGEPORTAS. 
V. Balanda, 

3313 S. Halsted St. 
J. M. Damijonaitis 

901 W. 33 St., 
J. Budrik 

8343 S. Ilalated St. 

ti DRAUGO" AGENTAI. 

I L L m O I S VALSTIJOJ. 
Rev. A. Baltutis, ] 

285 E. 14th S t , 
Chicago Heights, Iii. 

J. N. žičkus, 
539 Collinsville Ave., 

East St. Louis, III. 
A^ Dargužis, 

127 Davis Ave., 
Rockdale — Joliet, 111. 

Ant. Gotautis, 
210 E. 6th S t , 

Spring Valley, 111. «• 
Pr. Bujanauskas, 

1112 — - 1 0 t h S t , 
Waukegan, 111. 

Joseph Matulenas, 
1408 So. Lincoln Ave., 
\Waukegan , 111. 

/ 

PENJTSYLVAHIA. 
Stanley Mazeitis, 

P. O. Box 360, 
Bentleyville, Pa. 

Kazys Lekavičia, 
615 Cypress Alley, 

Donorą, Pa. 
J. A. Stanevičius, 

500 Main S t , 
Edwardsville, Pa. 

M. Vaikšnoras, 
532 Ammon S t , 

Homestead, Pa. 
Liet. K a t Spaudos Dr-stė, 

600 W. Pine S t , 
, Mahanoy City, Pa. 

12. Gužiunas, 
221 N. 3rd S t , 

Philadelphia, Pa. 
A. Palauskas, 

141 Moore S t , 
Philadelphia, Pa. 

Jonas Povilaitis, 
460 N. 9th S t , 

Philadelphia, Pa. 
Pr. Statkus, 

382 N. 13th S t , 
Philadelphia, Pa. 

Rev. L Zimblys, 
324 Wharton S t , 

Philadelphia, Pa. 
J. A Katkus, 

2204 Forbes S t , 
Pittsburgh, Pa. 

Jonas Packevičia.i 
2104 Merriman' Alley S. S. 

Pittsburgh, Pa. 
Rev. J. Kuras, 

116 Theodore S t , 
Scranton, Pa. 

\T. P. Kriianauskas, 
OU8 E. Centre S t , 

Shenandoah, Pa. 
Milton Clewell, Public Sąuare, 

Wilkes Barre, Pa. 

^ 

wiscoBT8nr. 
J. Radavičia, 

1425 Huron Ave., *" 
Sheboygan, W i a £*. 

/ 

file:///Waukegan


šeštadienis, gegužio 11 d. D R A U G Ą S 

Kontestas jau eina 
< 

Nauji šėrai jau pradąjo plaukti. 
Nuo 6 d. gegužės iki šiai dienai pribuvo 1 šėrininkas iš 

• rami RapicLs Mieli, su penkiais Serais i r 8 šėrininkai iš šv . 
Ju rg io parapijos, Chicago, HL, kiekvienas po 1 šėra. Gauna
me daug užklausimų iš. įvairių miestų. Visur didelis užsiin-
teresavimas. " D r a u g o " prieteliai veržiasi į darbą, kad tik 
pas tara is savo dienrašti ant tvirtų finansinių pamatų. 

Kurie atsišaukė, tiems išsiuntėme jau kvitanciju knygu
tes priėmimui pinigų. (Netrukus kiekvienas gaus i r t ikrus 
serus) . 

Kuogreieiausiai steigkite visur komitetus bent iš 3-jų as
menų ir praneškite mums apie juos. Reikalingas kiekvienoj 
kolonijoj pirmininkas,, sekretorius ir iždininkas. Per iždinin
ko rankas turės plaukt i visi pinigai. Gavęs pinigus iždi
ninkas tuojau tur i pasiųsti " D r a u g u i . " Sekretorius surašo 
visus š ė n n m k u s ir jų paimtus Šerus. Gi pirmininkas—suka 
visa mašina. 

Komtietai prašomi yra kuodažniausiai šaukti susirinki
mus, per kuriuos aiškinti žmonėms apie kontestą. Taip-pat 
komitetai prašomi yra išaiškinti šį reikalų katalikų draugi
joms. Je igu draugijos užgirs šitų reikalų, tai jisai pasiseks 
kuopuikiausiai. 

Galima drąsiai sakyti , kad dovanas laimės tos kolonijos, 
irių draugijos geriausiai parems kontestą. 

Taigi į darbą "Draugo" prieteliai. 

mt 

kiman delegatus, nes svarsty
mų ir raportų bus labai daug. 
Iš anksto tai pranešu. 

V. Stancikas, Aps. rast . 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Šiose dienose mūsų koloni
ja neteko žymaus veikėjo-pa-
rapijono. Nelemtoji mirtis pa
kirto gyvybę a. a. Mykolui 
Miežiui. Velionis buvo geras 

Šušis. Korporacijai susiorga
nizavus iš kelių ypatų, pradė
jo t raukt i ir daugiau žmonių, 
kurie noriai pirko šėrus. Kuo
met radosi aplink porų šimtų 
šėrininkų, tai tapo uždėta bu-
eernė. 

Iš pradžių biznis ėjo gerai, 
bet vėliaus kaip tik jos virši
ninkai suspėjo išvogti prekes 
ta ip greitai buvo paskelbtas 
bankrutas. 

Bučernės uždėtojai visi vir-

3 Dideli išpardavimai pas Klein Bros. 
Mes turime daugiau lie
tuvių pardavėjų negu 
kokia kita krautuvė Chi
cago j e. HALSTED. 2 0 1 " ST'S A»° 

CANALPORT A V E 

IŠPARDAVIMAS DEL 
PANEDĖLIO, UTAR-
NINKO IR KETVER
GO. 

katalikas ir pilnas energijos !v •! . r - A \ - i -Z smmkai ir jos priziuretoiai veikime. Laidotuves atsibuvo , .v
 J . . . . . ; . Jw! 

buto pasižymėję, socijahstisko 

* t D R A U G A S " 
1800 W. 4Sth Street., Chicago, Illinois. 

Lietuviai 
Amerikoje. 

NEVVARK, N. J . 

Oi a susitvėrė tautininku 
" t a r y b a " , ar sparnas gal Ne\v 
Yorko Lietuviu Tautinės Ta
rybos. Tai tarybai dar reikia 
kojų ir galvos, tai bus dide
lis paukštis . 

Kaip girdėt Xewarko " T a 
r y b o s " sparnas savo įsteigia
majame susirinkime geg. (i d., 
nusitatė vien tautos rei
kalais rūpintis, bot CIK tiek 
nuostabu, kam tautininkai no
ri prie savęs pat raukt i kata
likiškas draugijas, k u ritu* jie 
paprastai niekina. ' t^tai ši< 
narnas jau pasigavo viena 

-v. Petro ir Povvlo d r-ja. Ste-
I >ėtina via , nes sv. P. ir P. 
i r-ja turi savo atstovus išrin-
.iis i " K a t a l i k u Centrą ." Ar-

*. t, 4. 

I I galės diem ponam tar-
ii:ut ? Linkėtina tautininkams 
savas jėgas panaudot Lietu
vos reikalams, bet kad tas ne
būtų daroma su tikslu užbėg
ti katalikams už akių, net pa
t raukiant jų dr-jas. 

K. C. Atstovas. 

SPRINGFIELD, ILL. 

L. Vyčių vakaras . 

Gegužės 2 d. L. Vyčiu 48 
kuopa buvo surengus linksnu) 
vakarėlį, kuriame tapo suloš-
:aspuikųs veikalėlis: "Ger iau 
\ėliau, negu n i e k a d . " Loši
mas nusisekė labai puikiai , 
rus lošėjai visi savo roles mo-
\ėjo gerai ir matyt buvo ge
nu išsilavinę. Tali net pasiro
dė t ikrais ar t is tais ir verti 
yra pagyrimo. 

Po lošimui p-lė O. Gudaus-
kaitė gražiai padeklemavo. 
Po to vietinis Sv. Vincento 
parapijinis, gerai išlavintas 
vargonininko p . A. Glemžos, 
elioras sudainavo keletą tau
tiškų dainelių ir vyčių himną. 

Viskas pavyko gerai. Publi-
Icos norint neperdaugiausiai 
atsilankė, bet visi buvo užga
nėdinti. Geistina, kad ir ant 
toliau mūsų vyčiai neužmirštų 
parengti tokių vakarėlių, ku
rie palinksmina kiekvieną 
kaip seną, ta ip ir jauną, kaip 
didelį ta ip ir mažą, 

Veversėlis. 

SUNDtAV 
WHEATLESS 
TOT MO BBXAIX OUCKEJLC 
fA<nz\- IK tmxj>iaj>st joastz 

Chicagoje. 
T 0 W N OF LAKE KRONIKA 

labai iškilmingos. Iš namų pa
t ikt i atvyko vietos klebonas 
kun. J . Albavieius ir draugi
ja Šv. Pranciškaus I I I zoko-
no. Visi su degančiomis žva-

rojaus skelbėjais. 
Po trijų mėneąių netik biz

nis susibankrutijo, bet dar 
padarė penkis šimtus dolerių 
skolos. 

MUŠU METINE RAKANDŲ SAVAITE 
Mes nor ime praneš t i J u m s , k a d visų svarbiausias i š p a r d a v i m a s t a r p e r a k a n d ų ta i šis kur i s a ts ibus ši m e t a 
—kabios y ra t a ip žemos k a d iš t ikrujų je igu i r n e r e i k ė t ų J u m s r a k a n d ų ta ip n e g a i l i t e iškėsti nepi rkę . 
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Vaikučių pirmoji šv. Ko
munija. 

Gegužio 9 d., Kris taus dan-
un žengimo dienoje, Švento 

Kryžiaus parapijinės mokyk
los mokiniai, skaitliuje pusan
tro šimto vaikučių, ėjo iškil
mingai prie pirmosios šventos 
Komunijos. Bernaičiai ir mer
gaitės puikiai pasipuošę lai
kydami rankose žvakes, vietos 
kunigų ir seserų vienuolių ve
dami, suėjo į bažnyčią ir su
klaupė sėdynėse netoli alto
riaus. 

Visų pirma klebonas, kun. 
A. Skrypka pasakė jiems pri
taikintą pamokslą. PasEui lai
ke šv. mišių visi priruoštieji 
seserų su dideliu nusižemini
mu priėmė šv. Komuniją. Po 
mišių vėl klebonas pasakė an
trą pamokslą, kuriame išdėstė 
dienos šventę ir ant galo pri
minė vaikučiams, kad ta die
na yra brangiausia jų gyve
nime. Bijūnėlis. 

J*. »".. M. 
- . » • •<»• *.." 

L. Vyčių susirinkimas. 
Gegužio 8 d. Davis Sąuare 

parko svetainėje Lietuvos Vy
čių kuopa laikė susirinki
mą. Šį sykį jiems suplaukė 
nemažai svarstymų. Tarpais 
gerokai pasiginčyta kai kurių 
dalykų dėlei. 

Al. Ponavas pranešė, kad 
iš atsibuvusio vakarėlio visą 
pelną $15.10 pridavė Labda
rybės Są-gai, taipgi užsiminė 
apie reikalingumą pagerbimui 
4 'Motinų Dienos", kuri pripuo 
la gegužės 12 d. Nutar ta už
pirkti šv. Mišias, atlikti vi
siems išpažintį ir laike šv. mi
šių " i n e o r p o r e " eiti prie šv. 
Komunijos. 

Ar nėra kuo pasidžiaugti 
iš mūsų veikimo! Vytė. 

s* * # 
Lietuvos Vyčių 13 kuopa eis 

išpažinties sub., geg. 11 d., 5 
vai. po pietų, o nedėlioję, 7 
vai. išryto visi y ra kviečiami 
susirinkti bažnytinėn svetai
nėn iš kurios visi in co rpore" 
eis j Šv. Kryžiaus bažnyčią. 
Tas y ra daroma pagerbimui 
"Mot inų Dienos". 

J . Vasiliauskaitė. 
Oį M. M. 

W "«- "K" 

SLRKA. Chicagos Apskričio 
susirinkimas. 

Birželio 9 d., 2 vai. po pie
tų, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, Town of Lake, S. 
L. R.-K. A. Chicagos Apskri
tys turės bertaininį susirinki
mą. 

Tat visos kuopos pasirūpin
kite prisiųsti minėtan susirin-

kemis nulydėjo i Dievo Ap-
• J v v v. ^ A1U Dabar buvusieji korporaci veizdos bažnyčią. Kun. Alba- . , . . . . 

vičius atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias už Miežio dūšią. Po 
bažnytinių apeigų tapo nuly
dėtas j amžiną poilsį, į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Velionis M. Miežis gyven
damas nemažai pasidarbavo 
naudai tautos ir bažnyčios. 
Buvo geras rėmėjas katalikiš
kų draugijų, o ypač labdary
bės įstaigų. Prigulėjo prie se
kančių draugijų: Šv. Pranciš
kaus I I I zokono, Apaštalystės 
maldos, Pilnųjų Blaivininkų 
41 kuopos, L. Vyčių 4 kuopos, 
Lab. Są-gos 4 kuopos, Tautos 
Fondo 31 skyriaus, SLRKA. 
kuopoj ir Šv. Jono Evange
listo. 

Ilsėkis veikėjau svetimoje 
žemelėje. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Brighton Parko kolonijoj 
gyvena jau nuo senai daug 
lietuvių. Čia ypač dauguma 
myli gyventi vasaros laike. 

Oras daug švaresnis negu 
pačiame Cliicagos mieste. 

Lietuviai katalikai tur i gra
žią bažnyčią ir mokyklą. Čia 
randasi nemažai ir katalikiš
kų draugijų, kaip pašelpinių, 
taip ir idėjinių. Veikime lab-
jausia, pasižymi L. 'Vyčių kuo 
pa, prie kurios yra susispietęs 
gabiausis jaunimas. 

Vargas tik, kad neturime 
nuosavios svetainės vakaru 
rengimui. Yra maža svetainė 
prie parapijinės mokyklos, 
bet ir tenai L. Vyčiai negali 
žaisti po susirinkimui. 

Kaip girdėti nekurie ren
giasi prie statymo naujos sve
tainės. Yra viltis, kad ant at
einančio rudenio susilauksime 
gražios svetainės. 

Svetainės įsteigimo daugiau 
šiai rūpinasi p . P . Kvietkus. 
Vyčiai- žada tą sumanymą 
remti ir nėra abejonės, kad 
sumanymai išsipildys. 

# $ # 

Laisvamaniai. 
Kaip kitose kolonijose taip 

ir čia randasi nemažai šliup-
tarnių ir cicilikų, tik laimė, 
kad jie yra apsigyvenę biskį 
nuošaliai apie Kedzie ave. ir 
38-tos gatvės, tai tenai randa
si ir visos jų guštas. 

Nuo seniau čia yra suorga
nizuotas taip vadinamas Keis
tučio kliubas, kuris kadaise 
buvo tautiškas. Prie to kliubo 
ir dabar priguli daug ir kata
likų, nors kliubo vadovai da
bar yra socijalistai ir visą jį 
ištempė ant savo • socijalistiš-
ko kurpalio. Tas kliubas taip
gi protestavo prieš Amerikos 
Lietuvių Visuotiną Seimą. 

Argi nevertėtų katalikams 
susiprasti ir spiesties prie sa
vų katalikiškų draugijų ir ne
siduoti už nosies vedžioti ei-
cilikučiams. Tada pamatytu
me, kaip jie vieni toli važiuo
tų. 

Pradžioje šių metų čia buvo 
pradėta organizuoti lietuvių 
korporacija. Pirmutinis jos 
užmanytojas buvo socijalistė-
lis Daubaras ir jo draugas 

jos vadovai tąsosi po teismus. 
Vienas sako: tu daug vogiai, 
kitas sako, kad tu dar dau
giau. 

O visi žmoneliai, kurie pir
ko šėrus turėjo nukentėti ir 
jų pinigėliai žlugo, o kas nors 
gerai pasipelnė. 

Cicilikai. 
Mūsų cicilikuHiai tankiai 

' 'Nauj ienose" giriasi, kad jie 
gerai gyvuoja. Sako, kad net 
ir Vyčius subitina ir kur tau 
jie negyvuos, nes jais apgy-
ventoj vietoj, tai saliunas ant 
saliuno, o gale baro yra sve
tainės. 

Tenai jų visas gyvavimas. 
Tankiai parsikviečia apaš

talą Dubicką, kuris moka gra-. 
žiai pabliauti arba kartais ir 
Mockus atvažiuoja jų protą 
sustiprinti. 

Pastarame laike buvo persi-
kvietę kokią tai bobelką, kuri 
laikė spyčius ir sakė, kad ji 
renka aukas išliuosavimui iš 
kalėjimo Stilsono ir kitų pra
sikaltėlių. f V. 

PRANEŠIMAS. 

Lcdaunė , pad i rb t a Iš 
kietmedžio $26.50 

L c d a u n ė su t r imis du
rimis, didelė . . . $ 1 8 . 8 5 

Pl ieninės lovos, su 
s torais s tulpel iais 
dideles, su bal tu 
Vernis Mart in a r 
ąžuoli
niu pali-
{3U • • • • • 

Seklyčios Setas, t ik ros ispaniškos sku 
ros su puikia is ąžuolo a r r a u d o n m c 
džio rėmais ; gražiai nupal išuot i 

$5 i.škalno, $1 J savai te . 

$5,45 

19.95 
Vaikams vežimė-1 i a i—tikri reed, 
su i šverč iamompakinklem, spal
vos na tūra l ia i r rudo . 

Specia
l ia i . . . . 

L ibrary S t a l a i , 
padirbt i iš kiet
medžio, Amer iko
niško ąžuolinio 
pališo, dideliais 
vir-
Šais, 
p o . . . . 

$1 iškalno,—50c 
į savaite . 

u i u v i i a i s 

$5.85 

Sampeliniai paduškoms užvalkala i ; 42x36, 
Ij| 45x36; biskutį suterš t i , 

Didelis Išpardavimas Išdirbejy Sampeliy 
15-

Sampelinis neba l ty tas audek las 34 colių plo- 1 g l / c 
čio; ya rdas • ** / 2 

Sampelinis Maršk in iams perkel is (pe rca le ) 1 C l / c 
drižiuotas ir languotas , 36 col. ploč., j a r d a s / 2 
Sampel inis nerėdytos skrybėlės del moterų Ir 0 7 c 
mergaičių naujausių madų ir spalvų ° ' 
Sampel inės Naminės Šlebėsdel moterų perkel i - 7 Q c 
nės ir g-ingumlnės ; * ' 

• Sampeliniai O. N. T. Mezgami Siūlai; geros rų- 1Qo 
sies; 3 špulės (panedėly j t i k t a i ) po f9 

$2-49 

! Didelis Išpardavimas Grosernes Dalyku 
Visas s tockas nuo F reund ' s Depa r tmen t Krautuvės , 
4344-48 Wen twor th Avenue tapo pa rduo tas a n t licita-
cijos. Mes nup i rkome didesnę dalį grocernės dalykų. 

Vaikų Sampel inės Panė lakos , juodos didžio 
nuo 6 iki 9%, p o r a po 
Sampel inės Gas P la t ė s ; Jewel, 2 šviesom 
specialiai 

j SAMPELINIAI APATINIAI 
! Visas s tockas J . V. Farwel l s apat inių drabužių 
sampeliai , ku r i amo randas i Vyrų, Moterų ir Vai
kų apa t in ia i ; papras t i , r ibbed ir pusšilkiai ( l isle) 

keljnes, maršk ia i , vests, sekančiose kainose 

W—19°—27°—57°—87c 

: . ; , . • • , , , >»»~»»» » » » » » » » » 1 M — m m m»m m *.%% 

Muilas 2100 šmotų Sv i f f s 
Classic Laundry Muilas, 
Panedėlyj t ik ta i 3 ^ / 4 c 

šmotas ** / 2 

Catsup, 830 bonkų Witch 
Catsup, 25c didžio, 1 7 c 
Panedėly j t i k t a i . . . . 
Pupos , 315 blė.šįnių ge
riausių Raudonųjų Pupų, 
specialiai a n t šio iš- 1Qt* 

20 
8-

pardavimo, blėšinė 
Chips, 761 pakelių 
Mule Team B o r a s 
p jaustytb m u i l o . . . . 
Apricots 412 svarų ger iau
sių California sudžiovinti} 
Apricots 1 *7c 
svaras ' 
Kava 1000 svarų šviežios 
Peabe r ry Kavos, 1 f > l / c 

svaras • u / 2 
Muilas 865 šmotai P a l m 
Olive Muilas 13c ver tės 
an t šio i špardavimo Oc 
tikta i ° 
Ryžiai 1200 svarai , dide
lių gražių ryžių spoeiMiai 
a n t šio i špardavimo Q 3 / . c 

svaras ' • 

Slyvos, 1362 svarų gražių 
California slyvų, ~l^/nc 

specialiai s v a r a s . . ** 
Pork & Beans, 76 5 blėši-
nių Po rk & Beans Qc 
Panedėlyj t i k t a i . . 
Soup, 1025 blėšinių Camp 
bells* Tomato Soup, 0 1 / ' c 
Panedėlyj t i k t a i . . Z-2 

žirniai, 1025 blėšinių g ra 
žių anktyvų birželio žir
nių; 15c vertės, a n t šio 
išpardavimo J Q l/c 
t iktai ' ' * 
Tomeičiai, 975 blėšinių 
Tomeičių No. 2 1 1 c 
Panedėlyj t i k t a i . . 
Pienas 1072 blėšinių Car -
nat ion Brank Evapora ted 
Pieno; dideli blė- 1Q1/2

C 

m i n o * • • • • • • • • • • • • • 
Sardines 812 blėšinių ge
rų Aliejuotų Serdinkų 12c 
vertės, blėšinė ft1/^6 

dabar / z 

Corn Flakes . Quaker Corn 
Flakes , specialiai Oc 
pakelis 

L. R.-K. Pilnų JŲ Blaivinin
kų 41 kuopa subatoj, geg. 
11 <1., eis išpažinties, o nedė
lioję, 12 d., 7:15 vai. ryte na
riai prašomi susirinkti į Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainę iš kur " i n corpore" ei
sim j bažnyčių prie šv. Komu
nijos. Taipgi bus laikomos šv. 
mišios ant Blaivininkų inten
cijos. Butų geistina, kad visi 
nariai ateitų, ypač nauji, nes 
bus daromi prižadai. 

Ona Viselgiutė.j 

« a « « M i 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS, 

3250 So. Hals tcd St., 
Ghicago, 111. 

Gydo visokias l igas moterų 
Ir valkų. 
P r i ė m i m o Valandos : nuo 9 ry to 
Iki 12; 3 iki 9. Nedėl iomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
• . Iki 8 r. 

L. 
CICERO, ILL. i 

Šv. Grigaliaus Giedorių dr-
ja tur i išrinkus komisijų iš 
aštuonių narių rinkimui aukų 
del naujų vargonų, kuomet ba 
nyeia bus padidinta. Giedoriai 
ir giedorkos patys pasižadėjo 
nemaži aus kaip po dolerį au
koti ant tų vargonų. Visi au
kokite. Neatsilikto nei vienas. 
Pasirodykite ir šį kartų. 

Pr. 
• 

Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

LR CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 
• . • • — . . • 
•«™ — ™ 

n M • • , . . 

> 
Tel. P rospec t 4866—7905. 

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

Specijalistas akušeri jos , moterų i r 
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų. 

5058 SO. ASHLAND AVE., 
K a m p . 51 ga t . Chicago. 
VALANDOS: 10-12 ry to 1-3 popietąj 
Ir 6-8 vak . Ncdėlioms, 10-12 ry to . 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

kl i f ± 

Dabar y ra patv i r t in tos ir var to
jamos daugumos lietuvių, kur ie gra-
jija ' koncert iną ir augš ta i r ekomen
duo jama kaipo ger iausia koncert iną 
p a d a r y t a Suvienytose Valstijose, A-
morikoje. Mes ga l ime j a s parūp in
ti augš to a r b a žemo tono. 

Re ika lauk i t e katalogo, kurj išsiun
čiame dykai . 

Georgi & Vitak Music Co. 
1B40 W. 47th St., Chicago, m 

m K. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St.; 
Fhone Drover 5052 CHICAGO 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

P U S B A L S I O S Y S T E M A S 
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina gra-
jisi j 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankšičau. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktor ius 

3343 South Union Avenue 
ar t i 3 4-tos gatves 

IIIIIlIflIlIlIlIlflIlIlIlfllIlIllHIllllUUIlIlIlIl 

ORKESTRĄ. 
Sutaisiau ger iaus ia MUZIKA del 

visokių pareikalavimų, k. t. koncer 
tų, balių, p ikninkų ir t t Taip p a t 
mokinu an t ins t rumentų . 

A. BUDRIS, 
2321 Frankfort Str., 

Telefonas Armi tage 8401. 

Netiktai vyrai, bet ir mote
rys ligiai gali prigulėti prie 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos. Užtai moterys, parodyki
te savo susipratimą, organi-
zuokitės, naudokitės kiekvie
na proga. Ateikite nedėlioję į 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 49 kuopos susirinkimą, 
kuris atsibus pirrr.ą valandą 
po pietų, Šv. Antano parapijos 
svetainėje. Neužmirškite. 

Pirmininkas. 

Tr 

/ PRANEŠIMAS CICE 
RIEČIAMS. 

Susirinkimas visų draugi
jų viršininkų įr komitetu, ku
rie tvarkė apvaikščiojimą ba
landžio 28 d. įvyks subatoj, 11 
gegužės, Šv. Antano parapijos 
svetainėje. Meldžiu susirinkti, 

Su pagarba, 
F . Strelčiunas. 

OS5L DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE (tfHCĄfiOJĘ 

PEARL QUEEN KONCERTINĄ 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už že~Ti..usią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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CM* kawU«« Hakjrua nedeJdieaiaa, 
Į Publtahed Daily escept Snndnys by 
i DRAUGAM P t BLiSHOfG OO., Ino. 

•6.00 įsoO W. 40th Street, Chicago IUlnois 
_ , •**°° Phone: HcKlnley 0114, BstabL 1008 

n perkant atskirais numeriais po 0c 

PR£NUM£RATOS KAE5A: 
. . • . • 

Prenumerata mokasi iŠ kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyta o dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir senas adresas. Pinigai geriausia 
•tusti iiperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba {dedant pinigus 
| registruotą laišką. 

TERMS OF SUBSCRIPTION: ) 

> « . « « « . . « . . • . . . . ••"» IM; One year 
Slz montns $3.00 
Thursday's Edltion $2.00 
At News-—Stands 2c a Copy. Advcr-
tising rates on applicaUoo. 

iaoo w "Draugas" Publfshing Co. 
K 46th St . Tel. McKinlcy 6114 Chicago. 111. 

Šeštadienis, geg. 11 d., Šv. Pranciškaus Heromiečio. 
Sekmadienis, geg. 12 d., šv. Epifanijaus, 
Pirmadienis, geg. 13 d., Šv. Petro ReguHato 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
SUSKAUDĖJO JIEMS GALVA. 

Pastarasis Amerikos Lietuviu 
Tarybos ir kitų lietuvių suva
žiavimas Washingtone mušu. 
išgamoms socijalistams ir v<M 
davė progos pabjaurioti lietu
vių visuomenės veikėjus ir 
"graudžiomis" ašaromis pra
virkti apie Lietuvos likimą. 
Matote, po to suvažiavimo 
" D r a u g e " buvo- paskelbta, 
kad kaikurie Europos lietu
viai veikėjai sutikę su monar
chija Lietuvoje. Tuo tikslu 
tie keli lietuviai visoms ša
lims buvo pasiuntę ir memo
randumą. Po memorandu tar
pe kitų yra pasirašęs ir Ame
rikos lietuvių atstovas Švei
carijoje, kun. Bartuška. Ta* 
memorandumas pasiųstas ir 
šios šalies vyriausybei. 

Kas gi čia tokio baisaus? 
Amerikos Lietu vhj Taryba, 
kaipo Amerikos lietuvių vi
suomenės troškimų iš reiškėją, 
nesutinka su tokiuo kelių Eu
ropos lietuvių noru. Todefne 
tiktai memorandumo autorius 
nupeikė, bet dar atšaukė iš 
Šveicarijos savo atstovą kun. 
Bartuška. Am. Liet. Taryba 
stovi už Lietuvos respubliką, 
bet ne už monarchiją. Tuo 
tikslu, bet ne kitokiuo, veikė
jai darbuojasi. Amerikos lie
tuvių visuomenė reikalauja 
laisvos, ir neprigulmingos 
Lietuvos, kurioje valdymosi 
forma butų ne monarchinė, 
bet respublikoniška. Nenori 
jokios sau vokiečių, nei kitų 
globos. Amerikos lietuvių iš
eivija taikosi prie Lietuvoj 
gyvenančių ^avo brolių ir se
serų norų ir troškimų. Bet 
griežtai priešinasi Lietuvos 
monarchijai, nežiūrint to, kad 
tai ir butų dalies Lietuvos gy
ventojų troškimas. 

Visa tai labai gerai žino lie
tuviškieji socijalistai. Bet kuo 
met jie " D r a u g e " pastebėjo 
kun. Bartuškos vardą, ir kad 
šis atstovas už memorandumą, B e t p o d r a u g įig n e d u o s n i e k o 
atšaukiamas, pakėlė baisiau- g e r a i r i š g a m o m 8 socijalis-
sį trukšmą. Girdi, jie buvę t a m g D a r b i n i l * a i taippat ži-
senai žinoję "kherikarų' ' no> k a d n e k a s k h a g k a i p t i k 
troškimus.* Girdi, lietuvių 

eiuoliauties su vokiečiais ir 
atsaukt savo atstovą. 

Bet tautos išgamoms soci
jalistams to neužtenka. Bjau
rio ja "klierikalus", kad net 
seilės teška. Ir nuolat vis re
miasi lietuvių darbininkų mi
niomis. Tarytum, kad jie bu
tų visų darbininkų vadovai 
arba butų pasižymėję kokiais 
nors prakilnesniais darbais 
darbininkų tarpe. 

* % * 

Daugiau ir plačiau aiškin-
ties prieš išgamas socijalistus 
nėra reikalo. Tik reikia dar 
kartą paklausti, ką socijalis
tai tu f i bendra su Lietuvos 
likimu? Atsakymas visiems ži
nomas: Nieko. Nes jie yra iš
gamos. Jie kaip tikėjimo, taip 
Dievo ir tautos yra atsižadė
ję. Mūsų socijalistai rūpinasi 
tik darbininkus mulkinti, kad 
butų lengviau juos išnaudoti. 
Jie priešingi žmonių patrijo-
tizmui. Tautiškuosius lietuvio 
jausmus jie pajuokia ir bjau-
rioja. Ir tokie žmonės dar 
drįsta kelti trukšmą už Lietu
vos likimą? 

Lietuvos likimas socijalis
tams tik tiek rupi, kad po 
šios karės mūsų Tėvynėje 
pravesti bolševikizmą, ty. a-
narchiją, žmonių skerdynes 
ir naują kraujo gožimą. Ve 
kas jiems rupi ir ko jie nori. 
Už tai jie šiandie trukšmau-
ja, visuomenės veikėjus šmei
žia ir bjaurioja. Užsiima net 
nedoriausiomis denunciacijo
mis. 

Tečiau tas visas jų truks-
mas nėra vertas nei supuvu
sio skatiko ir veltus. Ameri
kos lietuvių visuomenė, taigi 
tie patys lietuviai darbinin
kai, pasitiki savo veikėjais, 
katrie su pasišventimu ^da r 
buojasi Lietuvos laisvės ir 
nepri#ulmybės reikalais. Taip
pat tie patys darbininkai ži
no, kad dabartinis socijalis-
tų keliamas trukšmas nepa
kenks Lietuvos reikalams. 

Audijencija pas Prezidentą. 
Suvienytų Valstijų prez. W. 

Wilson sutiko lietuvių delega
ciją Baltuose Rūmuose pėtny-
čioj, gegužio 3 d. po pietų. 

Delegacija susidėjo iš se
kančių asmenų Amerikos Lie
tuvių Tarybos narių ir kitų 

. . . . veikėjų: 
Kun. J . J . Jakaitis iš Wor-

cestcr, Mass.; Julius B. Kau
pas, Washington, D. C ; Jo
nas E. Karosas, Boston, Mass.; 
A. Nausiedienė, Chicago, UI.; 
V. K. Račkauskas, New York, 
N. Y.; A. Staknevičius iš 
Bloomfield, N. J.; kun. J. 
Švagždys, Phila., Pa.; K. Čes-
nulis, Washington, D. C ; 
kun. M. Cibulskis, Dayton, O.; 
kun. J . Miliauskas, Wanamie, 
Pa.; kun. F . Kemėšis, Chica
go, 111.; Leon. Šimutis, Brook-
lyn, N. Y.; kun. B. Paukštis, 
Wilkes-Barre, Pa.; kun. J . Ka-
sakaitis, Pittston, Pa.; K. Pak
štas, Brooklyn, N. Y.; kun. J . 
Dobužinskas, Boston, Mass.; 
Dr. J . J . Bielskis, P. F. Mas-
tauskas, Washington, D. C ; 
M. Kižiutė, Washington, D. C ; 
kun. J . Žilinskas, New York, 
N. Y. 

Kun. J . J . Jakaitis perskai
tė sekantį adresą: 

Mr. President: 
The Lithuanian National 

Council, for itself, and on be-
half of nearly 1,000,000 Lith-
uanians who have sought re-
fuge from autocracy in the 
free and enlightened environ-
ment of the United States, 
pledges you the loyal support 
and lasting affection of the 
Lithuanian people of America. 
Perhaps the most tangible 
evidence of our loyalty to the 
country and to yourself is to 
be faund in t h e f a c t that in 
the great army which we are 
now sending to Europe to 
"make the world safe for de-
mocraey" are to be found 
more than 25,000 Lithuanians, 
by far the greater pcrcentage 
of whom responded to your 
call by volunteering to make 
the world, with the bayonet 
where need be, a decent plaee 
to live in. 

For centuries Lithuania has 
longed to be an independent 
nation. For centuries she has 
been ground between the mill-
stones of imperialism, Russia 
and Germany, but the unyield-
ing kernel of nationai aspira-
tion has refused to disinte-
grate. Today it sends fortli its 
shoots searching for encour-
agement and assurances of a 

To Poland has been vouch-
safed, in the Thirteenth Con-
dition of your program for the 
world ,s peace, such assurances 
and guarantees as Lithuania 
would fain apply to herself 
and for which she petitions. 

„Lithuania formally declared 
her independence December 
11, 1917, in consonance with 
that desire of small nations 
" t o determine their own alle-
giances and their own forms 
of political life." She has been 
abandoned by Russia with 
whom she would no t, if she 
could, renew her former co-
ercive connection. She revolts 
at the idea of a resumption of 
the old personai union with 
Poland, and botter oblitera-
tion than Prussian domina-
tion. Independence and auto-
nomy, free from alum influ-
ences, are those things for 
whieh she has declared and 
for which she -strives. 

You ^have precisely stated, 
Mr. President, that " th is war 
had its roots in the disregard 
of the rights of small nations 
and of nationalities which 
lacked the unibn and force to 
make good their claims," and 
you have declared that "cove-
nants mušt now be entered 
into which will render such 
things imposąibte for the fu-
ture; and those covenants 
mušt be backed .by the united 
force of all nations that love 
justice and are willing to 
maintain it at any cost." 

The Lithuanian of today 
possesses the union, but she 
still lacks the force, unaided 
and unencoufagcd, to make 

recognizing the Chinese 
public, so will they follow the 
United States in extending as
surances and guarantees to 
Lithuania, for the United 
States under your leadership, 
Mr. President, means the 
world under the leadership 
of the United States. 

Upon the practical consider-
ations which urge the exten-
sion to Lithuania of assur
ances and guarantees similar 
to those wich have been ac-
corded to Poland, we shall not 
dwell. Rather do we respect-
fully refer the President to 
the memorandum prepared by 
us and submitted to the State 
Department on April 27th, in 
which the ąuestion is more 
lengthily discussed. But to 
this ancient of nations and 
infant of republics, bounded 
on the east by chaos and on 
the west by despotism, the 
importance of being - assured 
that Lithuania's independence 
will be recognized, and her 
territorial integrity guaran-
teed, cannot be over-estimated. 

We respectfully ask your 
favorable consideration of our 
reąuest, and we pledge anevv 
our loyalty, and our faith in 
the cause which you champion. 

. 

Pone Prezidente: 
Amerikos Lietuvių Taryba 

nuo savęs ir vardu veik 1,000,-
000 lietuvių, kurie ieškojo 
prieglaudos nuo autokratijos 
laisvose ir apšviestose Suvie
nytų Valstijų aplinkybėse pri
žada Jums savo ištikimą pa
ramą ir tveriančią meilę Ame- ri<>s m> Ii teisybę ir ^ s i ryžę 

RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

i Kapitalas padidinti nuo $25,000 iki $50/XX). 
NUTABTA: j fi^ ^ ^ nu0 $2SXX) iki $10*0. 

šiandien musg iaikraiiig biznis dar neneSa pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomene mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui cerai sektgsl. 

Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $26.00 numažinti iki $10.00, Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio nauju. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos Šerus. 

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

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

46th Street, Chicago, III.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg 

priėmime. 

\ 

• • 

• m 
! Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendroves Seru. 

DRAUGAS 1M BLIS1DNG COMTANY, 

i IftOO Wert 4fth Street, 
CHICAGO, ILLIjroiM. 

Prisiunčia $ . . . . Ifoney Orderiu ar Čekiu ir meldžiu 

man pa*lu*ti "Draugo" Bendro*** »*ro. 

Vardas Ir pavardė « 

antraftu v 
-

•al*tu» 
-

Mie*ta« 
' 

rikos lietuvių. Turbūt apčiuo
piamiausiu lojališkumo šaliai 
ir" Jums prirodymu yra tas, 
jog didžioje armijoje, kuri 

good her claims. One of the Europon dabar siunčiama 
first tasks yrith which she 
finds herself confronted is to 
rid the land of German in-
fluenccs and German propa
ganda. Once that has been 
achieved the stabilizing of na
tional status will speedily fol-
low, for we are rcnfident we 
possess those attributes and 
račiai characteristics which 
niake for sound government. 

No single factor would more 
result in stiffening Lithua
nia's resfstance to German 
control than an assurance on 
the part of the United States, 
voiced by our President, that 
when she shall have proved 
her capaeity for self-govern-
ment Lithuania will be gua-
ranteed permanent indepen
dence. As the Allied Powcrs 
in Europe followed the cx-

Imrdy and durable growth. ample of the United States in 
M 

darbininkių pinigai naudojami 
nupirkti Lietuvai vokišką ka
ralių, girdi "klierikaJai" jau 
pardavę Lietuvą, ir tt. 

..«.. J*. .«-
"K- ' / . - '4--

Socijalistai yra pasižymėję 
nešvariomis kalbomis ir raš
tais. Ir šiuo kartu jų laikraš
čiai išplūdo, išniekino, išbjau-
riojo lietuvių visuomenės vei
kėjus. I r už kągi? Už tai, kad 
jie darbuojasi ne kokiomis 
suktybėmis, bet sąžiningai. 
Jm* jie pirmieji patyrė kai-
kurių Europos lietuvių klai
dingus žingsnius. Ir ar tai vi
sa paslėpė, ar užtylėjo! Tuo-
jaus papeikė ir paskelbė vi
suomenei. Pasakė, kad yra 
griežtai priešingi tokiems 
klaidingiems žingsniams—bi 

socijalistai yra artimiausi vo
kiečiams sėbrai. Jie giminin
gi rusų bolševikams. Gi šitie 
yra ištikimiausieji kaizerio 
agentai. Nes jie, ne kas kitas, 
pardavė vokiečiams Lietuvą. 
Tais judošiškais pinigais šian
die naudojasi ir lietuviški bol
ševikai. Gal tų pinigų tenka ir 
Amerikos lietuviškiems soci
jalistams. 

.'». M. M. 
• w '»»" te 

Patartumėm lietuviškiems 
s o c i j a l i s t a m s perdaug 
nesirūpinti Lietuvos li
kimu. Tuos reikalus pasek
mingai1, atliks lietuvių visuo
menės veikėjai. Ir nesvajoti 
apie pravedimą smarchijos 
Lietuvoje. Nes kiekvienas lie
tuvis valstietis ir darbininkas 
su atsidėjimu gins savo šalį, 

savo tikėjimą,' bažnyčias, do
rą ir savastį nuo išgamų pasi
kėsinimo. Pasakys, kad išga^ 
moms nėra vietos Tėvynėje. 

MINIMUM UŽDARBIS YRA 
GERAS DAIKTAS. -

"Ta i nėra koks filantropi-
jinis klausimas, bet puikus 
daiktas kaip darbdaviui, taip 
darbininkui , , . , 

Taip pasakė Edward E. 
Filene, kalbėdamas Washing-
tone reikale nustatymo jsta-
tymdavybės keliu minimum 
užmokesnio darbininkams. 

Filene yra Suv. Valstijų 
Prekybos Buto direktorius. 
Yra savininkas vienos iš di
džiausių specijalybės pirkly-
bų visam pasaulyj, kur dirba 
daugelis moterių ir kur mini
mum uždarbis pritaikomas 
praktikon. J is išreiškia savo 
pažiūras, kaipo darbdavis, sa
kydamas: 

"Mes, darbdaviai, taippat 
reikalaujame įstatymdayybė> 
tuo žvilgsniu. Pigus užmokes-

nis yra kaltas netikusiam 
darbui. Prastai apmokamas 
darbininkas nekuomet nepri
dės savo noro ir energijos 
prie atliekamojo darbo. Kad 
tuo tarpu geras ųžmokesnis 
padaro tai, kad darbas atlie
kamas išmintingai ir inteli
gentiškai. Prastai apmokami 
darbininkai visuomet turi bū
ti baimėje, kad jie savo už 
darbiais nepasidarys pragyve
nimo, kad nekuomet savo gy
venime nebus geri darbinin
kai. — 

"Mūsų reikalai negali kles
tėti, kuomet mūsų darbininkai 
nepasidaro tinkamo pragy
venimo. Pigus darbininkas— 
juk tai didžiausias pačiam 
darbdaviui nuostolis". 

Toksai žymaus pramoninin
ko pasakymas leis rimčiau pa
galvoti visiems darbdaviams 
apie savo darbininkus. Taip
pat darbininkų veikėjams 
duos progos smarkiau pasi
darbuoti už minimum užmo
kesnio pravedimą visose dar
bo šakose. S 

*i idant padaryti pasaulj demo
kratijai saugiu" yra virš 25,-
000 lietuvių, kurių didesnis 
nuošimtis atsiliepė liuosnorifa 
į Jūsų atsišaukimą, kad pada
ryti pasaulj durtuvu ten, kur 
to reikės, patogia gyvenimui 
vieta. 

Per amžius Lietuva troško 
būti neprigulminga. Per am
žius jijė buvo malama tarp 
dviejų girnų—Rusijos ir Vo
kietijos, bet tvirtas branduolį s 
tautiškų troškimų nepasidavė 
sutrupėjimui. Šiandie jau jis 
išleidžia atžalas, ieškančias 
padrąsinimo ir užtikrinimo 
tvirto ir tveriančio augimo. 

Jusų pasaulinės taikos pro-
gramo tryliktoje kondicijoje 
Lenkijai pažadėta užtikrini
mai ir gvarantijos. Ir Lietuva 
panašių užtikrinimų ir gva-
rantijų sau geidžia ir prašo. 
Lietuva formaliai apreiškė sa-
vo neprigulmybę gruodžio 11, 
1917, vadovaudamasi su tuo 
mažųjų tautų troškimu, " idant 
nulemti savo pavaldinystę ir 
savo politiško gyvenimo for
mas ." J i tapo apleista Eusi-
jos, su kuria neatnaujintų, jei 
galėtų, seną priverstiną sąry
šį. J i purtosi nuo minties at
gaivinti seną personale uniją 
su Lenkija ir bevelija išnykti, 
negu būti po prūso valdžia. 
Neprigulmybė ir savistovybė, 
liuosa nuo svetimų intekmių, 
yra tai dalykai, už kuriuos ji 
išsireiškė ir prie kurių ji va
rosi. 

Jus aiškiai apreiškėte, po
nas Prezidente, jog šios karės 
šaknys, randasi nepaisyme tei
sių mažųjų tautų ir tautų, ku
rioms truko vienybės ir spėkos 
išsikovoti savo reikalavimus 
ir Jus apreiškėte, jog tokios 
sutartys dabar turi padaryti, 
idant ateityje tokie dalykai 
neatsikartotų; ir jog tas su
tartis privalo remti sujungto
mis spėkomis visos tautos, ku-

ją užlaikyti visokiame ajsiti-
kime. 

Lietuvių tauta turi vienybe, 
bet jai trūksta spėkos, nepri-
gelbiama, nepadrąsinama ne
gali pasiekti savo reikalavi-
mij. Viena pirmutinių užduo
čių, kurią turi priešakyje, yra 
tai Lietuvos paliuosavimas 
nuo vokiečių intekmės ir vo
kiečių propagandos. Kartą tas 
bus padaryta, tai netrukus 
seks atnaujinimas tautos sta
tuto, nes mes įsitikinę, jog 
mes turime tas ypatybes ir ra-
siškus privalumus, kurių rei
kia tvirtai valdžiai. 

Jokis dalykas nepaakstintų 
Lietuvos priešinimąsi vokie
čių kontrolei, kaip Suv. Val
stijų užtikrinimas, mūsų pre
zidento apreikšta, jog, kuo
met ji parodys savo gabumą 
save valdyti, kad . Lietuvai 
butų užtikrinta tverianti ne
prigulmybė. Kaip Europon 
Valstybės pasekė Suv. Valsti
jų pavyzdį jmpažinime Chini-
jos respublikos, tai jos paseks 
Suvienytas Valstijas užtikri
nime ir gvarantavime Lietu
vai, nes Suvienytos Valstijos 

AMERIKOS LIETUVIU TA
RYBOS SUVAŽIAVIMAS 

30 BAL., 1, 2, ir 3 D. GEOU 
2ĖS, 1918 M. WASH-

INGTON, D. 0. 
, _ . • _ Tarybos suvažiavimo* prie

žastis, tai atėjusios nesenai ži
nios, kad Lietuvos Taryba 
Vilniuje padariusi sutartį su 
Vokietija, pagal kurios neva • 
pripažįstama Lietuvos nepri
gulmybė, bet kartu įvyksta 
visiškas ekonominis, o su lai- ~ 
ku be abejo ir politiškas—pa
vergimas mus šalies Vokieti
jai. Taip-pat gauta žinios, kad 
Šveicarijos lietuvių Taryba^ 
išvien su Lietuvos veikėjais 
išsiuntinėje visoms valdžioms 
memorandumą, kur reikalau
ją neprigulmingos Lietuvos ir 
tai Lietuvai svetimo kraujo 
karaliaus. 

Suvažiavime dalyvavo 8 A-
mer. Liet. Tarybos nariai: 1) 
kun.7 J . Kaulakis, 2) A. Nau
siedienė, 3) P. F. Mastauskas, 
4) kiu\ J . Jakaitis, 5) kun. 
F. Kemėšis, 6) Dr. J . Bielskis, 
7) Julius B. Kaupas, 8) J. E. 
Karosas. Be tų Tarybos narių 

po Jusų vadovavimu, pone' buv<> ( ^ r pakviesti ir dalyva
vo pasitarimuose šie asmenįs: 
9) Inž. T. Naruševičius, 10) 
Kun. J . Žilinskas, 11) kun. J. 
Švagždys, 12) J. S. Vasiliaus
kas, 13) A. Staknevičius, 14) 
K. Česnulis, 15) kun. 2idana-
vičius, 16) kun. M. Cibulskis, 
17) kun. J . Kasakaitis iš 
Pittston, Pa., 18) kun. J. Mi
liauskas, 19) Leonardas Ši
mutis, 20) Kazys Pakštas, 21] 
kun. P. Paukštis, 22) kun. J. 
Dobužinskas, 23) kun. V. Ma
tulaitis, 24) kun. Petravičius. 
2 d. balandžio, pakvietus te
legrama į posėdį ir Am. Liet. 
Tautinės Tarybos atstovus — 
atvažiavo į posėdį tos Tary
bos ingaliotinis p. V. K. Rač
kauskas. (Audijencijoje pas 
prezidentą dalyvavo 20 žmo
nių; penki jau buvo išvažia
vę). 

Prezidente, reiškia pasaulį po 
Suvienytų Valstijų vadovavi
mu. 

Praktiškos pusės, kurį ver
čia ir Lietuvai užtikrinti ir 
gvarantuoti tą, kas Lenkijai 
pažadėta, mes čia neliesime. 
Lai teikiasi prezidentas at
kreipti atydą į memorandumą, 
valstybiniam departamentui į-
teiktą balandžio 27, kur tlaly-
kas pilniau išgvildentas. Bet 
svarba suteikti Lietuvai ne
prigulmybę ir užtikrinti teri-
torijalę čielybę tai senobinei 
tautai ir naujai gimusiai, res
publikai, apsiaustai iš Bytų 
chaosu, o iš vakarų despotiz
mu, negalį būti perdaug pa-
briežta. 

Su pagarba prašome prie
lankiai atsižvelgti į mūsų pra
šymą ir išnaujo apreiškiamo 
Jums savo ištikimybę ir tikė
jimą į principą, už Hcurį Jus 
stevite. 

Tasai suvažiavimas pasižy 

(Tąsa ant 5 p.). j 
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mėjo labai svarbiais savo nu
tar imais . Čia paduosime tik 
ka i tkur iuos svarbesniuosius. 

1)-Amerikos Lietuviu Ta
ryba j au senai vir to centru 
Amerikos lietuvių veikimo 
Lietuvos laisvės reikalais. Pa
skutiniais laikais padaugėjo 
darbo, padidėjo atsakomybė. 
Tuo t a rpu žymi dalis mūsų vi
suomenės lyg žiūrėdavo su ne
pasit ikėjimu į tą mažą būrelį 
žmonių, kurie, organizacijų 
ingalioti , vilko ant savo pečių 
visą naštos sunkumą. Tad su
many ta ir nu ta r t a padauginti 
skaičių Tarybos narių, atsižiū
r in t ypač į du dalyku: 1) kad 
Taryboje butų i r dirbtų visi 
žymiausieji jlr veikliausieji 
mūsų visuomenės atstovai, 
kad butų joje atstovaujamos 
visos mūsų tirščiau apgyven
tos kolonijos. Pr i imta koop-
tacijos pr inc ipas : esančioji 
Taryba gali kooptuoti dar 90 
naujų narių—kieKvieną vie
niems metams. Buvo nužiūrėti 
ir* kandidata i . 

2) Atsižvelgus į tai, kad 
vokiečiams, nors ir despotų ir 
išnaudotojų rolėje esant, te-
čiau pasisekė, matyt , inkalbė-
t i daugeliui Lietuvos veikėjų, 
kad su vokiečių pagelba jie 
galės išgaut i Lietuvai nepri-
gulmybę, Amerikos Lietuvi ų 
Taryba nu ta rė imties griežtos 
ir energiškos akcijos priešais 
vokiečių intekme, surišant 
Lietuvos ateitį vien str ai i jau
tų, ypač Amerikos laimėjimu. 
Nu ta r t a kovoti už tikrai lais
vą ir demokrat išką Lietuvą. 
Siunčiama Šveicarijon delega
cija iš kelių ypatų, prie ku
rios, rodos, prisidės ir tauti
ninkai l iberalai. 

3) Nu la r t a žymiai padidin
ti politišką agitacijų tarpe 
Amerikos lietuvių. Šisai svar
bus darbas organizuoti ir ve

sti pavestas daktaru i J . Biel
skiui. J i sa i turės keletą padė
jėjų, kurie važinės po visą A-
meriką, keldami mūsų išeivių 
politišką mintį, stiprindami 
jų susipratimų, organizuoda
mi rinkimą parašų, aukų ir tt. 

4) Nutar ta abiejų Tarybų 
lėšomis išleisti anglų ir lietu
vių kalbomis—po 5000 egz. 
memorandumų, parašytų kun. 
J . Žilinsko ir dapįldytą p . inž. 
Naruševičiaus. Tasai darbas, 
tai pirmas r imtas informaciji-
nis reikalas apie lietuvius, 
pri taikintas ypač Amerikos 
žmonėms. « 

5) Paaiškėjus, jog Ameri
kos valdžios yra nuskirt i žmo
nės (daugiausiai Univ. profe
soriai) Lietuvos klausimo tiri-
nėjimui—Taryba nutarė turė
ti santikius su tais žmonėmis, 
pr is tatant jiems kuotikriausių 
žinių iš Lietuvos praeities ir 
dabarties. Toms žinioms rink
ti ir sistematizuoti yra kvie-
č i ami AVasl iu\i>;{ onan r i mčiau-
si mūsų mokslavyriai. (Patsai 
Inf. Biuras tapo sustiprintas). 

6) Atsi lankydama pas pre
zidentą W. Wilsoną ir, jam 
inteikdama ant rašto (ir gyvu 
žodžiu) l ie t imų tautos reika
lavimus—Am. Lietuvių Tary
ba įžengė į naują laikotarpį 
savo politiško veikimo, in-
t raukdama Lietuvos klausi
mų Į eilę neatidėtinų, svarsty
tinų ir išristinų po karės klau
simų. 

Gavimas nuoširdaus užuo-

jis gali prirodyti savo protu 
savotiškai. J i s tiki į tą, kas 
jam gali būti pr irodyta mate-
rijahstiskai. 

Chemistas, bevirdamas puo
delyje neatrado nepaliečiamo 
dalyko vadinamo siela arba 
dvasia, todėl jis, vardu mok
slo, pasakė, kad siela tai pasa
ka. Anatomistas supjaustęs 
negyvėlio kūną, bet neradęs 
jame nemirtinos sielos užgina 
jos buvimą. Fizikas, svarsty
damas prieštaraujančias pirm-
takunų teorijas ir kritikos 
svarstyklių, galutinai nuspren
džia, kad kūnai yra ne kas 
kitas, kaip tik netikėtas susi
rinkimas ir susidėjimas iš ato
mų; jis tuomi užgina Sutver
to jaus buvimą. Geologas, iš
tyręs vien paviršutines pa-
paslaptis žemės, saukia, buk 
jis surinkęs daugybę gyvų pri
rodymų, kurie numuša bibli* 
jos kosmogoniją ir tuomi jis 
nuversiąs inkvėptus rekordus. 
Astronomas giriasi suradęs 
reikalingiausius gamtos įsta
tus, kurie nereiklauja pripaži
nimo Dieviškos Galybės, kuri 
sutvėrė visą pasaulį ir, kuri jį 
valdo. Vienas, užbaigdamas, 
sako: "Dievas yra pasaka, o 
siela tai sapnas. ' ' 

Bedieviai užsigina Dievo 
buvimo, bet jie neatsako nei į 
tuos klausimus, kuriuos jiems 
svietiškas mokslas pastatė, 
būtent: Kas yra elektr ikai 
Eterasf Kas y ra Magnetiz
mas? Iš kur ir kaip atsirado 
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jautos žodžio Lietuvos lais- gyiyybė? Kas yra pati gj^vybė? 
vės reikalams is lupų Amen- K a i p a u g a ž o K s l a p a i j k v i e t _ 
kos prezidento turi lietuviams k a i f K o k i o j G smagenų dalyje 
begalinę reikšmę ir yra pir
muoju mūsų žymesniu laimė
jimu politikos srityje. 

Kad davarvii visą darbą iki 
laimingos užbaigos — reikės 
dar daug ir vargo* ir aukų 
padėti. Bet dirbdami nenuil
stančiai t ikrai savo tikslų at
sieksime. A. L. T. Narys. 

J. P. Poška. 

Tikrasai 
(Užbaiga) . 

Prancūzų revoliucija, kaip 
ngniakalnio išsiveržimas su 
pur tė draugiją iš visų pusių. 
Vienok j i nepasidalino geni
jaus šviesa, bet puolė, kaip 
arcbangelo augštas protas, 
paliko pustynę ir mirtį ant 
savo ugninio tako. 

Mokslas be tikėjimo yra 
pražutingesnis, negu kardas 
rankoje nedoro žmogaus. 

Robespierre pasakė teisybę: 
" S a u g u m a s valstijos, jos ga
lybė ir laimė, ta ip pa t ka ip ir 
pavienio žmogaus laimė, yra 
t ikė j imas . , , 

De Focąueville savo veikale 
" T h e American I tepubl ic" 
sako: "T ikė j imas yra draugas 
liuosybės visose jos karėse ir 
tr i jumfuose; lopšys jos kūdi
kystės i r dvasiškas baltinis jos 
re ikalavimu; jis y ra sargyba 
moralybės, o moralybė ge
riausia apsauga teisių, taip 
ka ip užtikrinimas l iuosybės." 

Žmonės tankiai klausia: 
" K u o m e t tikėjimas tur i bnti 
mokinamas; kuomet jis turi 
būt i įskiepintas į širdį žmo
gaus? Klaust i , kuomet tikėji
mas tur i būti mokinamas, 
reiškia tą patį, ką klausti, 
kuomet pamatas namui tur i 
būt i padėtas , arba kuomet 
ūkininkas tur i sėti? Jaunystė 
y r a t y r a sėkla gyvenimo. Pa
tyr imas parodo ir e r o t a s pri-
rodo, kad t a pat i taisyklė tin
ka prie medegiškų ir prie.* 
minties vaisių, būtent : " K ų 
pasėjai, tą nupjaus i . ' ' Ši tai
syklė, rodos, labai teisinga.. 
Bet pasaulyje yra stebėtinų 
žmonių, i r mokslinčių. Nekurk 

mano susilaukti doros jaunuo
menės iš bedieviškų mokyklų! 
J ie užmiršta, kad gamtos įsta
tai negali būti permainyti " S i -
milis similem iec i t , , panašus 
gimdo panašų. 

Vaiko mintis paklusni mink
štutė, kaip vaškas, siela ne
kaltą atvira. J o širdis lengvai 
gali būti padaryta tokia, ko-

yra žmogaus p ro t a s ! Delko 
žmogus protauja? ir daugybę 
kitų klausimų galima pastaty
ti, į kuriuos svietiškas mok
slas neturi atsakymų. 

Laisvamaniai bedieviai ne
sąžiningai klaidina žmones 
didžiausiomis" "melagystėmis . 
Per melagystę tie žmonės už
sipuola ant Šventų Tiesu, ku-
rios negali bnti nei pajudina
mos. 

"Kaip išgelbėti žmonija nuo 
bedievystės, kuri žada išgriau
ti pačią civilizaciją? Nėra ki
tokio išėjimo iš bedievystės 
žabangų kaip tik tas, kad bu
simoji gentkartė butų išauklė-
ta^katalikiškoje dvasioje. Lai 
jai būna įskiepintas mokslas, 
kuris eina drauge su tikėjimu 
—tikras mokslas. 

Katalikiškos mokyklos duo
da sveikesnį ir naudingesnį 
mokslą, negu svietiškos. Kata
likiškų mokyklų mokytojai kios norima. Tėvai ir mokyto 

jai turėtų atminti šią taikyk- sąžiningai nurodo mokslo ša 
lę: Ką pirmiausiai išmokinsi,! kos teisingumą. J ie nušviečia 
tas paskiausiai bus užmiršta.1 moksleivio arba studento p ro 

Saugokit jaunys tė j ' jų šir
dis ir protą, 

Nes medis ten virsta, kur 
f šakos jį traukia. 
Religija turi būti taisyklė 

gyvenimo, o ne koks nepapra
stas atsitikimas. Laimai neprd-

tą ir parodo studentui mokslo 
pilnoje prasmėje, kaip jis yra. 

Mokslo srityje labai mažai 
tėra faktų. Svietiškas mok
slas remiasi daugiausia ant 
plikų teorijų. Teorijos tankiai 
mainosiv Jos negalį būti pri
imtos už faktus, pakolei ne-

tingas dalykas pašvęsti sesias * . . . • \ l v « , 
,. ° -x-- i • • TT>US pilnai prirodytos uz fak-

tus visų mokslavyrių pripa-
dienas savaitėje mokinimui 
svietiškų dalykų, o tikėjimui 
tepašvęsti vienų arba dvi va
landas sekmadienyje." Šia" sis
tema mes gal padarysime ir 
ištobulinsime geros mechani
kus, gabius knygvedžius, gud 

žintos. Užtai teorijoms nie
kuomet nereikia tikėti. 

Je igu mokytojai, sąžiningai 
neišaiškins tų teorijų ir nepa
rodys mokiniams, kad jos yra 

rius vartotojus ir t.t., bet jo- n e f a k t a i b e t teorijos, tai mo 
kiu būdu negalima manyti, k i n i a i » tankiausiai, paima teo-
kad padarysim^ iŠ jų gerus 
piliečius tuolabiau gerus ka
talikus. 

Gyvename tuose laikuose, 
kuriuose žmogus mokinasi ir 
specializuojasi viename daly
ke, kuris jam bus naudinga? 
gyvenime, ir iš kurio jis da
rys sau pragyvenimą. Žmogus 
turi mokyties ne dėlto, į a d 
padaryt i pragyvenimą, bet 
dėlto, kad gyventi. Žmogus be 
simokinuamas vieną dalykų 
tampa siaurapročiu. J i s ni<iko 

rijas už faktus ir tampa be
dieviais pirmos rųšies. 

Bedieviai antros rųšies yra 
tie, kurie neturėjo progos su
sipažinti su katalikišku* mok
slu. Trečios rųšies bedieviai 
yra tie, kurie tampa prašalin
ti iš mokyklų už prasižengimą 
prieš mokyklos tiesas arba už 
tingėjimą mokinties. (Apie 
bedievius reikėtų atskiriai pa
kalbėti, bet čia paminėjau 
svarbiausias priežastis, del 
kurių moksleiviai arba stu-

e, kito nemato, kaip t iktai tų, ka (lentai tampa bedieviais). 

Leiskime vaikus ir paaugu
sį jaunimą į katalikiškas md-
kyklas. Jeigu mes iša'uklėsime 
savo jaunimą katalikiškoje 
dvasioje, tai turėsime dorus 
tvirtus ir ištikimus tautos pi
liečius, y 

Tikėjimas yra saulė tautos, 
o dorybė jos stulpas. Istorija 
mums aiškiai parodo, kad tos 
šalys, kurios nustojo tikėjimo, 
nustojo ir dorybės, o nustoję 
dorybės, pradėjo puti, dvokti 
ir amžinai dingo. . 

Mūsų tauta rengiasi stoti į 
naujas gyvenimo vėžes. J i nori 
susijungti į vieną^ politišką 
kūną ir tapt i neprigulminga 
tauta. Dabartinis jos momen
tas yra svarbiausiš; jos daro
mi pirmieji žingsniai į naują 
laimingą, o gal pražūtingą gy
venimą. 

Mūsų tautos ateitis, laimė, 
jos galybė, pažangumas ir jos 
pati gyvybė daug prigulės 
nuo pirmųjų žingsnių. Prie
žodis labai teisingai sako: 
" K ą pasėsi tą ir p jaus i . " 

Statykime naują Lietuvos 
mūrą ant akmens, o ne ant 
smėlio pamatų!... 

BERNO KONFERENCIJOS 
NUTARIMAI. 

(Nors ir vėlokai gavę, bet dcl 
nutarimų svarbos dedame juos į 
dienraštį. Red.).' 

Šita konferencija prasidėjo 2 <» 
lapkričio ir tęsėsi iki 10 d. lapkri
čio 1917 m. Joje dalyvavo atsto
vai—veikėjai iš Lietuvos, iš Va
karų Europos ir iš Amerikos. Pa
daryti joje nutarimai skamba se
kančiai : 

i. 
Lietuvos valstijos atgaivinimo 

klausime 'Lietuviu Berno Konfe
rencija stoja ant Lietuvos Konfe
rencijos Vilniuje' (1917 m.) rezo
liucijos pamato, būtent reikalauja 
nepriklausomybės lietuvių valsti
jos demokratiniu būdu sutvarky
tos. 

Liet. Berno Konferencija pažy
mi, kad Lietuvos valdymo fornuj 
nustatyti tam tinkamu ir logaliu 
būdu pasirūpins Lietuvos Taryba. 

II. 
Kad del Lietuvos rybų Lietuvių 

Berno Konferencija sutinka su 
Lietuvos Konferencijos rezoliuci
ja, būtent reikalauja tepriklauso
mos Lietuvos etnografinėse rybo-
se su reikalingomis ekonominiu, 
arba kitais žvilgsniais korektivo-
mis. Konferencija mano, kad ry
bų klausimą reikėtų tuojaus pra
dėti rišti. Jos numanymu-etnogra-
finįn Lietuvos plotan įeina visa 
Kauno ir Suvalkų gub., šiaurinė 
dalis, Baltstogės'apskritys su Balt
stoge, Oardino, Slonimo, Sokolkos 
ir Volkyvysko ištisi apskričiai 
Gardino gubernijoj, nes šituose 
apskričiuose nors kalbama slaviš
ku dialektu, teeiaus jų gyventojai 
savo tikyba, būdu, papročiais ir 
ras*a privalumais priklauso prį^ 
lietuvių tautos. Jie gyvena teri
torijoj, kuri nuo seniausių histo-
rijos pamenamų laikų, t. y. XIII 
šimt. pradžios prie Lietuvos pri-
klausė, todėl net ir rusų valdžia 
visada žiurėjo į Gardino gub. kc: 
f)o į intergradę etnografinės Lie
tuvos dalį. Einant rytuose prie 
Lietuvos priklauso Nagarduko ap
skritis Minsko gub. ir visa Vil
niaus gub., išskyrus tas Vileikos 
ir Disnos apskričių dalis, kur gy
ventojų dauguma išpažįsta pravo
slavų tikybą. Šiaurėje etnografinė 
Lietuvos siena siekia iki Dauguvos 
upės, apimant visą Hukštos ap
skritį Kuršo gub., o paskui eina 
maž-daug Kauno—Kuršo guberni
jų sienomis iki upės Barta vos \x 
upė Bartava iki jūrių. 

Tarp ekonominių korektyvų 
Konferencija nuliuri kaipo svar
biausią reikalą Lietuvai uosto.\ 

III. 
1. Lietuvių Berno Konferencija, 

delci santikių su mažumomis ^to-
ja už Lietuvių Konferencijos Vil
niuje nutiesto pamato. 

2. Iš Gardino ir Minsko guber
nijų lietuviškų dalių, kurių gy

ventojai skiriasi savo kalba ir ti
kyba sudaryti administratinė vie-
nata surišta su-Lietuvos valstija 
tam tikrais dar nustatytinais san-
tikiais. 

3. Kreiptis į Lietuvos TVyba, 
kad ji išsirūpintų nuo vokiečių 
okupacijos, okupacijos, valdybų: 
' ' Baltstqgė—Gardinas " i r ' ' Kur
šas" tuojaus atskirti lietuvių gy
venamas apielinkes ir prijungti 
jąsias prie dabartinės Lietuvos 
valdybos, ir kad visoje busimoje 
Lietuvos valstijoje butų užkirsta 
kelias propagandai, varomai ypač 
per. bažnyčias, mokyklas ir t. t., 
priešingai Lietuvos valstybės at
statymui. 

4. Jeigu Lefgaliai prisidėtų prie 
Lietuvos valstijos, tai jiems duoti 
kultūros, švietimo, ūkio ir admi
nistracijos savivalda ir atskiria 
rymo-katalikų vyskupija, surista 
su Lietuvos arkivyskupija. 

IV. 
Lietuvių Berno Konferencija 

pripažindama Lietuvos Tarybą, 
išrinktą. Vilniaus Konferencijos 
(18—22" d. rugsėjo, 1917 m.) tik
ra Lietuvos atstove, vyriausia lie
tuvių tautos vadove ir nepriklau
somos Lietuvos valdžios branduo
liu reikalauja šiai Tarybai tinka
mos kompetencijos; būtent: tam 
tikrų organų: 

1. Lietuvos ūkiui sutvarkyti (a) 
rekvizicijos, b) karės nuostoliai, 
c) išgriautų miestų ir sodžių at
statymas, d) agrare reforma, e) 
valstijos turtai ir t.t.). 

2. Visuomenės gyvenimui nusta
tyti (a) draugijos, spauda, i r tt.). 

3. Skundus ant okupacijos val
džios pertikrinėti (del rekvizicijų 
bei kitų karės sunkenybių). 

4. Švietimo reikaluose. 
5. Kultūros dalykuose. 
6. Finansų sutvarkyme. 
7. Pramonės ir prekybos orga

nizavime. 
8. Teisių dalykuose (ypač Lie

tuvos valstibinės konstitucijos pa
gaminimas ir teisių kodekso išdir-
bimas). 

9. Policijos žinyba. 
10. Savivalda. 
11. Mokslo ir dailės įstaigų ži

nyba. 
Kad Lietuvos Taryba galėtų 

tinkamai atlikti augščiau išdėsty
ti} darbų eilę, Lietuvių Berno 
Konferencija laiko reikalinga įvy
kinti Tarybos memoriale išdėsty
tus pageidavimus ir rūpintis pa
keisti Lietuvoje dabartinę valdy
mo sistemą ir jos agentus, perma-
ža atsižiurinčus į šalies ir gyven
tojų reikalus. 

r v. 
Lietuvių Berno Konferencija 

imdama domon tai, kad tūlos Lie
tuvos visuomenės grupės ir atsky
ri asmenys iš tautinių Lietuvos 
mažumų varė ir tebevaro priešin
gą nepriklausomai Lietuvos valsti
jai politišką akciją, kurios aiškiau
siu pavyzdžiu yra ncmorialas gru
pės 44-rių Vilniaus lenkų, reika
laująs prijungti Lietuvą prie Len
kijos—šiuomi parcikia, kad pana
šus žygiai, pasmerktini iš viso, 
Lietuvos Tarybai, kaipo valstybi
nei Lietuvos įstaigai susidarius, 
turi būti baudžiami ir todėl krei
piasi prie Lietuvos Tarybos, kad 
ji ateityje, prasikaltusius tuo 
žvilgsniu Lietuvos piliečius trauk
tų tiesos atsakomybėn kaipo kraš
to išdavėjus. 

VI. 
Lietuvių Berno Konferencija 

kreipiasi į Lietuvos Tarybą, kad 
jį, turint omesyje pasielgimą Vil
niaus vyskupijos Kun., Adminis
tratoriaus Kun. Michalkiewicz, 
kuris, būnant oficialiu Lietuvos 
Bažnyčios atstovu, drįso pasirašy
ti po 44 Vilniaus lenkininkų me
morialu, kad ji, tai yra Taryba, 
prašytų Apaštališko Sosto, idant 
Jis teiktųsi kuogreičiausia i Kun. 
Miehalkicwicz nuo užimamos vie
tos prašalinti. 

VII. 

Lietuvos Berno Konferencija 
griežtai protestuoja prieš Viln. 
vyskupijos valdytojo Kun. Michal-
kįcwiez pasielgimą, kuris drįso 
įvesti Vilniaus kapitulon asmenis, 
pasižymėjusius lietuvių tautai 
kenksmingų veikimų, ir rcikalau 
ja, kad tie Nasmenis-butų iš k, 
tūlos prašalinti. 

VIII. 
Lietuvių Berno Konferencija 

žinodama, kad Seinų vyskupijoj 
ypač Dvasiškoj Seminarijoj yra 
varoma auklėtinių ištautinimas, 
kad Kauno vyskupijoj irgi Baž
nyčiose daroma lenkų agitacija, 
dainuojama lenkų patrijotiškos 
dainos,—nutarė prašyti Lietuvos 
Tarybos, kad ji saugotų lietuvių 
tautos čielybės ir griebtųsi visų 
įrankių, idant nutautinimą per 
Bažnyčią visai sustabdyti. 

IX. 
Lietuvos Berno Konferencija 

išeidama iš to supratimo, kad Lie
tuvos švietimas visoj pilnumoj tu
ri būti pritaikintas prie krašto gy
ventojų reikalų ir turi būti paves
tas artimiausioj ateityje Lietuvos 
Tarybos žiniai, skaito būtinai rei
kalingu, kad jau tuojau pradinėse 
liaudies mokyklose Lietuvoj butų 
pašalintas priverčiamas vokiečių 
kalbos mokinimas. 

X. 
Lietuvos Berno Konferencija 

matydama augštos mokyklos bū
tiną Lietuvoje reikalą kreipiasi į 
Lietuvos Tarybą, kad ji pasirū
pintų išgauti iš vokiečių valdžios 
leidimą lietuvių Vilniaus univer
sitetą atgaivinti. Šiuo tikslu rei
kalauja, kad ji t. y. Lietuvos Ta
ryba tuoj pasistengtų išgauti bu
vusius universiteto rūmus su ar-
chivu ir knygynu, kviesti mokslo 
vyrus profesoriais ir daryti kitus 
primosimo darbus. 

/ XI. 
Lietuvos Berno Konferencija 

dėkuoja šv. Tėvui už paskirtą viso 
pasaulio bažnyčiose* rinkliavą nu
vargusiai Lietuvai ir prašo tų vy
skupų, kurie dar rinkliavos neda
rė, kad kuogreičiausia padaryti 
teiktųsi^ Konferencija prašo, kad 
visos surinktos aukos sulig šv. Tė
vo ir Lietuvos vyskupų nurodymo 
butų siunčiamos Pildomajam Ko
mitetui Nukentėjusiems nuo Ka
rės šelpti Lausannoj, kuris gautos 
aukas siunčia pašalpinėms organi
zacijoms Lietuvoje, o šios teikia 
pašalpą Lietuvos gyventojams. 

XII . 
Lietuvos Berno Konferencija 

konstantuodama faktą, kad lenkų 
šelpimo organizacijos Europoj yra 
kėsinusios paveržti bent dalį aukų 
surinktų per šv. Tėvo paskelbtą 
Lietuvos naudai dieną, stebisi, kad 
tos organizacijos, jau pirma gavu
sios Lenkijos bei Lietuvos vardu 
paskelbtą šv. Tėvo dieną ir suvar
tojusios surinktus pinigus beveik 
vien lenkų reikalams, skaito gali
mu del savęs daiktu dar siekti 
prie suvargintai Lietuvai surink
tos pašalpos, ir kelia prieš tai pa
stangas griežtą protestą. • 

Konferencija taip pat protestuo
ja prieš tai, kad iš 100.000 rublių, 
siųstų 191G m. Petrogrado Tat
janos Komiteto Lietuvių Komite
tui Vilniuje per kunigaikšti Zdzis-
]aw Lubomirski Varšuvoj, minė
tasis Lietuvių Komitetas lig šiol 
tėra gavęs 10.000 rublių, nors vi
sais prieinamais budais mėgino ne-
dagautus 90.000 rublių surasti. 

XIII. 
Kad pašalinus galimus kilti abe

jojimus, buk renkami pasaulyje 
pinigai del nuvargusios Lietuvos 
nepasiekia savo tikslo, Lietuvių 
Berno, Konferencija pareiškia, kad 
Lietuvoje veikia šelpimo komite
tai, dar pradžioje karės visuome
nės išrinkti ir turi galimybes gau
ti pašalpas siunčiamas Lietuvai. 

XIV. 
Lietuvos Berno Konferencija 

prašo Amerikos Lietuvių rinkti vi
somis pajėgomis aukas merdenčiai 
Tėvynei ir siųsti jas Lietuvon, 
kuri pirmiausia reikalauja pagel-
bos. Konferencija siunčia delega
ciją pas Suvienytų Valstijų pa
siuntinį Berne' prašydama, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia ne
trukdytų persiuntimo surinktų 
per Lietuvių Dieną 130.000 dol. j 
Centr. pašalpos Komitetą Litua-
nia Šveicarijoj, kuris lengvai ga
lės tuos pinigus įteikti pašalpi
nėms Lietuvos organizacijoms, 
remdamasis tokių pinigų paskir
stymo būdu, kuris yra pripažintas 
lietuvių visuomenės Amerikoje. 

Lietuvos 
patyrusi, 

XV. 
no Konferencija 

iki šiolei vien tik 

Lietuvių Amerikos Katalikų orga
nizacijos šelpė piniginėmis įnaše-
mis Lietuvių Organizacija Švei
carijoj, išreiškia toms Amerikos 
Lietuvių Katalikų organizacijoms / 
savo už tai padėką, kviečia jas ir 
toliaus jų savo pašalpomis neuž
miršti ir išreiškia savo tvirtą pa
geidavimą, kad ir kitos organiza
cijos, lygiai kaip ir pavieni asme-
nįs pasrupintų Lietuvos nepri
klausomybei atgauti šiom dviem 
įstaigom (Lietuvių Tautos Tary
bos ir Lietuvių Informacijos Biu
rui) pinigus siųsti. Be to Konfe
rencija matydama, kad ne visos 
dar politiškos lietuvių organiza
cijos bei partijos į minėtąsias 
Šveicarijos įstaigas savo atstovus 
prisiuntė, ragina, kad jos savo 
įgaliotinius prisiųsti kiek galima 
greičiau pasirūpintų. 

XVI. 
Lietu vos Berno Konferencija 

pripažįsta Lietuvos Tarybą Lietu
vių Konferencijos Vilniuje (rug
sėjo m. 18—22 d., 1917 m.) iš
rinkta tikra Lietuvos atstove vy
riausia Lietuvių Tautos vadove ir 
aiškiai suprazdama sunkumo dar
bo, kuris teko Lietuviu Tarybai ' 
šiuo karės metu ir aplinkybėmis, 
tvarkant Lietuvos visuomenės gy
venimą ir saugojant Lietuvos pi
liečių materi j alinius ir dvasinius 
reikalus, pasižada Lietuvos Tary
bai remti ją šitame jos darbe ir 
reikalui esant stoti už.ją pasauly
je. 

XVII. 
Lietuvos Berno Konferencija 

tvirtai pasitiki, kad šiandie kuo
met Didžioji Lietuva visų sriovių 
sutarimu aiškiai savo žodį tarė ir 
pastatė vieninteli tikslą—Lietuvos 
valstijos atnaujinimą nepriklauso
mybės pamatais, nebegali jau bū
ti vietos tiems kivirčams,^ kurie 
iki šiol stabdė Rusijoje ir Ameri
koje gyvenančių lietuvių politiki-
nį darbą ir slopino, jų bendrą po
litinį balsą. 

Lietuvos Berno Konferencija 
atsiliepdama į Lietuvių Konferen
cijos Vilniuje tartąjį žodį Rusi
jos ir Amerikos lietuviams, ku
riuo žodžiu jie prašomi daugiau 
persiimti tautos ir krašto reika
lais ir užmiršus vidujinės varžy
tines ir rietenas, sutartinai stoti 
į eiles kovotojų del nepriklauso
mos Lietuvos, iš savo pusės krei
piasi į Rusijos bei Amerikos lie
tuvius tuo pat žodžiu,' einančių iš 
suskaudusios Motinos-Tėvynės šir-
dies, ir ypač kviečia Rusijos lietu
vius, kad kuogreiciausia sudarytų 
vyriausią organizaciją, kuri reik
štų bendrą Rusijos lietuvių nuo
monę ir remtų nepriklausomos 
Lietuvos idėją, taip pat kviečia 
Amerikos lietuvius, kad sudarytų 
vieną Amerikos lįMuvių Tarybą. 

XVIII. 
Lietuvių Berno Konferencija, 

suprazdama gerai, kiek sveria 
lietuviai Vilniaus vyskupijoj ir pri
pažindama dabartinį josios stovį 
visai nenormali r, kreipiasi į Lie
tuvos Tarybą, kad ji pasirūpintų 
kuogreičiausia tą nenormalumą 
prašalinti. 

Šiam dalykui Konferencija ran
da reikalingu, kad Taryba a) 
kreiptus į šv. Tėvą su memorialu, 
kame butų išdėstyta visas Vilniaus 
vyskupijos dabartinis padėjimas 
ir butų prašoma šv. Tėvo duoti 
Vilniui vyskupas lietuvis; b) kad 
Lietuvos Taryba užkirstų kelią 
lenkininkų dvasiai ir sistemai, ku
ri dabar viešpatauja Vilniaus ku
nigų seminarijoj; c) kad įvestųf\ 
Vilniaus kunigų seminariją išgul-
domą paremta ant katalikiškai-
-valstybinio Lietuvos pamato 
kad tuojau butų įvesta lietuvi 
kalbos, literatūros ir istorijos 
guldymas. 

Sudaryti kunigų delegaciją i3 
konferencijos narių, kuri apsil; 
kytų pas nuncijų Marchetti B 
ne, su tam tikra nota dėlei ^ 
niaus ir kitų Lietuvos vyskup: 
reikalų. Taipgi painformu 
Reichstago Centre atstovus 1 
tus įtekmingus asmenis Beri 
apie bažnyčios stovį. 

Lietuvių * Berno Konfc: 
pirmininkai: Kun. Kanauni 
K. Olšauskas ir Pr. 
Lietuvos Tarybos pirmi 

Sekretoriai: 
Dr. V. Ba? 
i)r. J. F*urr^H 
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šeštadienis, gegužio 11 d. 

DRAMA 3-jų AKTŲ, 4-rių ATIDENGIMŲ 

"Vert© 
L AUKŠTAITIS. 

(Tąsa). 
GRA\ I Č I ^ (tykiai į Tatrov) Negalima di^oti pavelijimo, 

gal tas kapitonas turi ką bendro su tremtiniais. 
TATROV. Nesibijok nieko (rašo kelis žodžius ir popierą 

paduoda oficieriui). Su jautria sargyba galima jį apvedžioti, 
tik reikia žiūrėti, kad ne žodžio nepratartų į tremtinius. (Ofi-
cieras ant ženklo generolo išeina). 

SCENA III. : * ! U * ~ - " l a — 

Tatrov ir Gravičin. 
GRAVIČIN. Toks netikėjas pasirodymas prancūziško lai

vo, kuomet mūsų laivai su visa įgula gavo įsakymą išplaukti, 
man yra nesuprantamas. Kad tas viskas nebūtų tik sarišy-
je su tremtiniais. 

TATROV. Reikia padaugint skaitlių sargybos. Įsakyti, 
kad išplauktų arba prašalinti iš prieplaukos laivo, negalime, 
nes turi pavelijimą nuo gubernatoriaus. 

GRAVIČIN (juokdamasis). Visgi tai nereikalingas liu
dininkas tremtinių pabėgimo. 

TATROV. Nekalbėkime apie tai. Tremtiniai yra po 
mano priežiūra ir mano atsakomybėje. Įsakymai reikalauja 
prirodymų, o iki jų neapturėsiu, laivas "TaganrogT peiš-
plauks iš prieplaukos (po valandėles). Ar manai majore, kad 
ištikiu tame yra pavojus ir kad tremtiniai svajoja apie pa
bėgimą ? 

GRAVIČIN. Esu tikras ir jeigu "Taganrog" šiandie ne-
išplauks, tai po įgulos pasitraukimui gali būti jau pervėlu. 

TATROV (piktai). Prirodymų!... Prirodymų man rei
kia!... (po valandėlės ramiai). Majore, argi manai, kad aš 
mažiau tėmiju ir jaučiu už tave? Juk čia viskas eina už ma
no galvą. Jeigu šiandie mane uždarytų į požeminius urvus, 
kas tada butų su mano duktere Olga? Niekur nerastų laimės 
nei užuojautos. Tu žinai, kad aš gyvenu tiktai del laimės 
savo dukters Olgos. Tokiu būdu tremtiniams neduosiu pa
bėgti. 

GRAVIČIN. Persergėjimas mano paėjo iš tikros širdies. 
TATROV. Tikiu, tikiu, bet-su tremtiniais esu ramus, nes 

žinai, kokie santikiai riša mane su Kazimieru? 
GRAVIČIN. Kazimieras, Lietuvos kunigaikštis!... Jų 

tėvas!... Tiesa, kad jo visi tremtiniai klauso ir gatavi viską 
išpildyti. 

TATROV. Kazimieras išgelbėjo mano dukterį Olgą, ku
ri be jo pagelbos butų prigėrus jūrėse, kuomet stovėdama ant 
jūrių kranto, kur dirba tremtiniai, paslydo ir buvo įpuolus į 
jūres. Nuo to laiko palioviau būti ant jo komendantu ir jis 
nustojo būti tremtiniu. Mano .namai del jo yra atdari ir aš 
laikau jį už savo draugą. PrakiLąuš jauninkaitis! Aš jam at
lyginsiu tuo, kas man brangiausis yra pasaulyj. 

GRAVIČIN. Žinodamas silpnumus ir prakilnumą, Jūsų 
Didybės, Kazimieras moka tuo pasinaudoti ir tremtiniams yra 
daug lengviau. 

TATROV. Tiesa, niekuomet aš jam nieko neatsakiau ir 
jeigu seniau buvau žiaurus, tai dabar turiu už tą atsilyginti. 
Tremtiniai Kazimierą myli nors žino, kad jis tankiai atlanko 
mano namus. Jtekmė jo nėra be reikšmės. 

GRAVIČIN. Taip, nėra'be reikšmės, but kad ir šiandie 
Kazimieras tik galvą pakreiptų tremtiniams, tai tuojau nei 
vieno nebūtu kasvklose. 

TATROV. O ne, ne! Kazimieras manęs ne suvilios. 
Jame mano viltis. Ant galo žinai gi, kad jis myli Olgą. 

GRAVIČIN. Žinau apie tai. 
TATROV. Ar manai, kad jis taptų tokiuo niekšu, kad ati

duoti jos tėvo žilą plauką ant pasmerkimo ir paniekinimo? 
Tėvą mergaitės, kurią taip myliu, kurią taip myli visi trem
tiniai ir vadina net Sibiro Žvaigžde! (sėda prie stalo ir 
žiūrinėja telegramas). 

GRAVIČIN. Koks gi tikslas tame yra, Jūsų Didybė? 
TATROV. Koks? Trokštu laimės savo mylimai Olgai. 

Išleisiu ją už Kazimiero ir viskas. O kuomet jis bus mano 
žentu, tuomet su tremtiniais busiu visai ramus. 

GRAVIČIN (po valandėlės). Todėl mano troškimas ir 
viltis nueis už niek? 

TATROV. Laimę savo dukters branginu labjau už viską 
pasaulyj. Olga myli Kazimierą ir su juo apsivedus bus lai
minga. Majore tu supranti tėvo troškimus ir žinai, kad kož-
nas tėvas savo vaikui trokšta didžiausios laimės. 

GRAVIČIN (po valandėlės). Gerbiu ir labai apkainuoju 
Jūsų Didybės nuomonę, kuri veda prie to žingsnio. Mylėjau 
jūsų dukterį Olgą. Bet šiandie... jeigu to reikalauji del lai
mės savo dukters... 

TATROV. Esi prakilnus majore, kaip tikras rusas. Tu 
moki suprasti visus mano padėjimo keblumus be piktumo!... 
Duok man ranką (Gravičin paduoda ranką). Buk visados ma
no ištikimas draugas. Pasitikiu tavimi. 

GRAVIČIN. Pasitikėt rusu, žinoma, galima, bet pasiti
kėt tuo niekšu, tai tik jau negalima. 

TATROV. O aš pasitikiu Kazimieru. Jis tuojau man 
praneštų apie gręsiantį pavojų (su abejojimu). Bet jeigu jis 
mane suviliotų t-... Vargas jam butų tuomet!... Vargas butų 
jiems visiems!... (žiuri į Gravičiną, kurs varto rankose popie
rą). Kas tai per dokumentas, kurį dabar rankose laikai ? 

GRAVIČIN. Tai ne naujas. Tas dokumentas yra nuo 
1840 metų, kurs ligšiol gulėjo neišpildytas (ironiškai). Kaip 
tik laiku į mano rankas pateko. 

TATROV (paėmęs ir pažvelgęs). Ah... nelaimingas... 
tas įsakymas visados man akyse stovi. 

GRAVIČIN. Tas slaptas įsakymas paliečia aną senuką, 
kurs uždarytas yra nuo 1831 m., kurio Jūsų Didybė... 

TATROV (pertraukdamas). Kurio neišpildžiau... Tei
sybė. Tuom syk neišpildžiau įsakymą. Tiek metų būdamas 
kariuomenėje ištikimai tarnavau Rusijai; buvau visados pasi
rengęs išpildyti vyresnių bile kokius įsakymus, bet tironu ne
buvau... ir nebusiu. Majore! Prieš tave stoviu kaip prieš 
gerą draugą, tu žinai ir supranti viską. To bokšto viename 

i \ iš požeminių urvų yra uždarytas senukas. Nuo laiko, kuomet 

apėmiau valdymą to bokšto jis taj^o prirakintas retežiais prie 
urvo sienos, nyksta pamažu jo gyvenimas ir gęsta gyvybės 
žvaigždė. Jis tik vieną saulės spindulį mato per mažą lange
lį ir pamiršo gal jau kas tai yra dienos šviesa. Supranti ką 
jis keneia? O vienok keli metai atgal iš Tobolsko atėjo i sa
kymas'... Skaityk majore! 

GRAVIČIN (skaito). " Generole ir komendante! Kairė
je pusėj to bokšto, požeminiame urve randasi tremtinis, be
veik jau arti 70 metų amžiaus senukas. Tai yra kunigaikštis 
Anzebnas. Jis buvo vadas sukilėlių Lietuvoje ir už tai tapo 
ištremtas iki gyvos galvos, bet patarimai rodo, kad tik mirtis 
caro priešų, galybę suteikia Rusijai. Todėl gi tegul kuni
gaikštis Anzelmas greitai užbaigia savo gyvenimą tamsiame 
urve. Įsakvmas remiasi ant tavęs, už kurį pats turėsi atsa
kyti." 

TATROV (neramiai). Majore, tu žinai viską. 
GRAVIČIN. Taip žinau, kad Anzelmas dar gyvena... 
TATROV. Gyvena, nes neturėjau tokios sąžinės, kad 

samdytu kalaviju butų atimta gyvybė tam senukui, kurio jau 
veikimas nieko negali kenkti mano tėvynei. Paslėpiau jį nuo 
akių gubernatoriaus ir nuo visų žandarų ir niekas apart mu
dviejų ir Olgos nežino kur jis randasi. Mano duktė kasdieną 
nueina ir nuneša jam valgyti. Ji jau numetė jam ir rete
žius nuo rankų, davė smuiką, kurios tik liūdnos stygų melio-
dijos yra jam vienintelė paguoda, kokią gali rasti tamsiame 
požeminiame urve. 

GRAVIČIN. Ir vėliau, Jūsų Didybė, nesigailėjot, kad 
palikot prie ^gyvenimą tą senuką, kada sužinojot kuomi yra 
kunigaikštis Anzelmas? 

TATROV. - Tas teisybė, nejausdamas nieko ir nežinoda
mas išmokėjau dėkingumo skolą... Kazimieras išgelbėjo ma
no dukterį Olgą... o aš... ^ 

GRAVIČIN. O Jūsų Didybė Kazimiero tėvą. 
TATROV. Kazimieras nieko nežino ir nežinos, kad jo tė

vas nuo daug metų kankinasi Sibire, tamsiame urve, nes 
mano, kad vra miręs. 

GRAVIČIN. O jeigu sužinotų? 
TATROV. Tegul nežino, o ne! Tegul nežino, nes aš bu

siu tada dingęs. 
GRAVIČIN. Dabar aišku, kad Jūsų Didybė nepasitiki; 

Kazimieru. Ir iš tiesų negalima pasitikėti tuo niekšu. 
TATROV. Aš juo pasitikiu, bet (užsimąsto) Majore! 

Eik ir įsakyk, kad laivas "Taganrog'' buįtų gatavas... persi
tikrinsiu visakame... Vienok abejoju... kad " Tagan
rog' ' išplauks (Gravičin išeina). 

SCENA IV. ' , 
Tatrov vienas. į 

TATROV. Išplauks! Išplauks! O ne, aš turiu viltį pas 
Kazimierą ir jo meilėje prie Olgos... Jis turėtų mane suvi
lioti... ir aš?... Tai negalimas daiktas? Kasžin kas cia at
eina... tai mano Olga. 

BEETHOVENO 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurtoje mokinama skambinti pianu* mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tu, teorija, harmonija ir muzikos Istorija. 

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

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

A n t t ' t č i u Lubų 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų 
ligas velug vėliausios santifiko 

metodos. 

2401 So. Bronduay St., 

. ST. LOUIS, MO. 
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SCENA V. 
Tatrov ir Olga. 

OLGA (ineidama). Labą dieną, tėveli! Ieškojau aš ta
vęs visur, nes norėjau pranešti... norėjau prašyti tavęs... 

TATROV (bučiuoja ją į kaktą). Ir ko, mano brangus 
vaikeli! Sakyk drąsiai, nes argi aš ne visuomet išpildžiau 
tavo prašymus f Argi aš kuomet nors tau atsakiau f Žinai, 
brangi, kad apart tavęs, nieko brangesnio pasaulyj neturiu, 

OLGA (glausdamos!). Tu toks geras, tėveli! Tu mane 
taip myli ir ta meilė mane verčia... dėlto drįstu... 

TATROV. Tu žinai, mano brangutė, kad aš esu laimin
gas tik kuomet gaunu progą tave matyti ir gėrėtis tavimi... 

OLGA. Aš norėčia... Aš norėčia tavęs tėveli prašyti, 
kad... bet nedrįstu... 

TATROV. Na ir ko. Sakyk drąsiai, mano brangi, 01-
džiu. * 

OLGA. Taigi dabar grįžtu iš požeminio urvo... Buvau 
nunešus pusryčius tam... 

TATROV. Tam senukui f 
OLGA. Taip, tėveli, jis yra labai nelaimingas! Jau nuo 

daug metų dejuoja ir vaitoja tame tamiame urve, vie
nok nekuomet nedrįso man pasakyti kuomi esąs. Sakė tik, 
kad yra lietuvis, kad buvo vadu paskutinio sukilimo. Ar tu 
tėveli nežinai kaip jis vadinas? 

TATROV. Aš f... Aš nežinau, mano brangus vaikeli. 
Žinai, kad tremtiniai yra atvaryti iš kitur, tik aš turiu juos 
saugoti... už juos savo galva turiu atsakyti... bet... kas jie per 
vieni ir kaip vadinasi kas man apeina, 

OLGA. Tai tu nežinai, mano, tėveli!... 
TATROV. Nežinau, mano brangi, Oldziut. Bet atmink, 

Išgelbėjo .lj Nuo Mirties. 
15 Monroe St., Holyoke, Mass., 

Kovo, 1917. 
Manb brolis Dovidas, iš Manchcster, 

N. H., tapo iSirelbi-tas nuo mirties var
todamas Kunigo Koenlg's Nervine, 
nuo nervų ligos. Jis bijojo, kad išeis 
iš proto, kuomet vienas vaistininkas 
jam patarė vartoti Nervine, kuris yra 
pagelbojes daugumui. Man visuomet 
priduoda drąsos kuomet aš esu nu
silpnėjęs. P. L. Smith. 

Misa May Clem, 955 5tb St., Louis-
ville, Ky., sako, kad jis vartoja Ku
nigo Koenig'a Nervine per paskuti
nius 12 metų ir jaučiasi, kad j} ne
galėtų be jų būti ir jeigu ne jos ji bu
tų turėjus eiti j pamišėlių namus. 

Labai puiki knyga apie Ner
vų Ligas ir sampelinis bu
teliukas siunčiamas kiek

vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev. 
Father Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo 
1876 m. ir dabar per 

KOENIG MED. CO.f Chieaffo, UI. 
62 W. Lake St., arti Dearborn 

Parduoda Aptiekose $1 bonka, 6 už $5. 

Telefonas: T A R D S 1S4I 

W. J. STANKŪNAS 

t. lf I U I V J U C 

DYKAI 

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių, 
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi šermenų 
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikščioji-
mų. 

Fotografuojame DIENĄ IR NAKTĮ — laikas nedaro 
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija ap
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti. 

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

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

Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
YČo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų. 

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, I!!. 
_ • » : . • 

i DYKAI DYKAI 

K — • 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTOBNEY AT LAW 

105 W. Monroe, Gor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 6698 

CHTCAGO. ILK 

Gyv.: 3112 South Halsted Street 
Telefonas: TARD8 2890 

Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes 
duosimo visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime 
didelia eilę (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų. 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROVVN PHARMACY 
4 5 5 2 SO. ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS J<06. 
8B 

._ 

STEB1KLINGAS IŠRADIMAS. 
Vienas iš geriausių ir naudingiau

sių kiekvienai šeimynai tai kerosini-
nis pečiukas. Jus išmokate deginda
mi gazą po 3.00 ar $4.00 ant mėne
sio, o ant šito pečiuko daugiau ne
išdeginsite kaip už $1.50 J mėnesi, ir 
dar greičiau galėsite išsivirti. 

Tie kurie norėtumėt pamatyti "sara-
pelį" šio pečiuko, malonėkite man pa
rašyti, o aš pristatysiu. Jeigu nebūtų 
galima to padaryti, tai aš surasiu 
žmogų kuris jūsų miestelyj bus agen
tu. 

Pečiukas yra parankus ant dviejų 
kad jeigu nors vienas tremtinis arba sargas sužinotų, kad tas katilu ir galima pasidėti ant savo vi-
senukas yra gyvas, tai tuomet tavo tėvas butų tenai įmestas ^namojo pečiaus. Kaina yra pneina-

• ANT. END. 
11234 Watt Ave., Chicago (Pul lman) 

111. 

P-IB E. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood St. 
Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pasai sutartį. 

ir retežiais prirakintas prie sienos. Apie tai niekad neturi 
užmiršti! 

OLGA (lyg persigandus). Tave, mano tėveli? O ne! 
Buk ramus! Ta paslaptis bus ant amžių čia (rodo j širdį). 

TATROV. Na, ir ko-gi norėjai prašyti manęs, mano 
Oldziut f 

OLGA (liūdnai). Tėveli, tas senukas yra taip nelaimin
gas, o jo kalėjimo urvas yra tamsus, nes tik per vienų mažą 
langelį įsiskverbia saulės spindulys, kurs puola ant drėg
nos sienos. Mano tėveli! Jau jam užgyjo tos žaizdos ant 
rankų ir kojų, kurias padarė sunkus retežiai, bet jfs jau se
nas... taip senas, kad ilgai gyventi jau negalės. Pavelyk 
jam išeiti iš to tamsaus urvo ant tyro oro, suteik jam liuo-
sybę. T̂is taps laimingesnių ir atgaus savo jėgas. Tyras ir 
skaistus dangus, gėlių kvapsnys, saulės spinduliai sustiprins 
jį ir priduos jo sielai naujų jėgų. 

TATROV. Mano dukrelė, tas nėra galima! Nereika
lauk nuo manęs to, ko negaliu išpildyti. 

OLGA. Tu neišklausai manęs ir nenori išpildyti mano 
prašymo, tėveli! O, tas nelaimingas senukas! (apsigaubia 
rankomis veidą ir pradeda verkti). 

TATROV. Tu verki, Oldžiu! Kas yra? Nebūk mažu
tė! Tavo ašaros kaip kardas žeidžia mano širdį. Duok ra
mybę, mano brangi, Oldziu. Nekalbėk daugiau apie tremtinius. 

OLGA. Tėveli, jis numirs! Atmink, kad aš persergstu! 
Mes galime jį išgelbėti. Jis silpnas ir gęsta jo gyvenimo 
žvaigždė. Q! Baisu man ir pamanyti apie tai... Man ro
dos, kad jis tame urve, ilgai nematydamas šviesos, neteko ma
tymo. Kasdieną jis manęs klausia, kam aš uždengiau jam 

(Daugiau bus). 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
plfflausi&l. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobillus. 
Taipgi dides
nė dalj grabų 
patja dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

Tel. Cicero 252. 

:-> • • » • 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
Aklų Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offiso Adynoa: nuo t iŠ ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlloms 9 iki 12. 
4«4f S. Ashland Ave. ELamp. 47 8 1 

Telefonas Vardą 4317. 
Telephone Boulevard 6487 

VALANDOS: 
ryto, nuo 3 
nuo 7 iki 9 
nuo 9—12. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

, CHIRURGAS 

4847 W. 14th 

nuo 9 iki 12 •§ 
iki 5 po pietų, 

vak. Nedčlioms: 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typeirriting, plrk-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politl-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 6 po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:80 
3108 So. Halsted St., Chicago, 111. 

niii i i i i i i i i i i i i it i i i ieii i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i it 
Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAg 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų ! 

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

VALANDOS: 1Q—11 ryto 2—S po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliotais 10—12d. 

UIIIII1IIII1II1I1IIIIIIIIIII1IIIIIII1II1IIIIIIIIIIII 

raSfflffigft 

Dr. G. M. GLASER i 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimai ir Ofisas 
814» S. Morgan St., kertė S2 t. 

Chicago, m . 
SFECIJAJLISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 8 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telephone Yards 687. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $26. 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
Iki $85 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$86. Dabar $5 ir augšeiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Valkų 
Blutai nuo $3.00 iki $7.60. Va
lizos ir Kuperal. 

ATDARA KASDIENA 
MedėUomis Ir vakarais. 

8. GORDOH, 
1415 S. Halsted 8t, Chicago, Hl. i 

J2K«a:-^:-ss:-as:-2s:-aK-^:-r£:'^K-aK-rK:^ 

Sergėkite savo Aki: 

* - - • 

Telefoną*: M c K I N L E t 6704 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
•457 SO. \ * ESTERI* BLVD. 

Kampas W. 15-tos gatvės. 

Tel Drover 7042 
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVIS DENTT8TA8 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą. 
4719 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 

t 
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I JOSEPH C. WOLON § 
~ LIETUVIS ADVOKATAS £ 
= Kamb. 824 National Life Bldg. = 
' 29 8o. LaSalle 8t., 21 
= Vakarais 1660 Hilwauke« Ava. E 
= Central €299 E 
r Raaidence Humbuld 97 £ 
S CHICAGO, DLL. S 
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, Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekoriul auksoriuL ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųs akims tik daugiau blogo. 

As turiu 15 metų patyrimą ir 
gailu iStyrt jųs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

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

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

3-čios lubos, virš P l a t f o aptiekoa 
Tcmykite | mano parašą. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 Vai. vakaro. Nedėliojo nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 

f 
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Fed< 
J. Bagdži| 
lietuvių 
jo komit 
Bondsų s] 
turite atlil 
lietuvių 
tautos vai 
Suvienyti 

BRIDG1 

Bruno Zal 
Anna Kai 
John A. I 
Antony Ai 
Wm. Gūdi 
Alphonse 
Mike Gilli 
Stanislovas 
Frank W* 
John Zwil 
Antanas S 
Jonas Buc 
Charles Ji 
Iznacas Ki 
John Koch 
Bes8ic Pai 
Aloi8Us S2 
Petras Bu 
Viktor Iv< 
Tony Karą 
Fclix Ard 
Rr-ste Sal 
Viešpaties 
Dr-ste Mot 

Petras Jai 
Josoph Bi 
William P 
Martha Ch 
Karol Juzi 
Apolinary 
Dimitras i 
Jos J. Ch 
Joscph Sti 
Magdolena 
Boleslaw J 
Frank Jod 
Tony Vara 
Antoni Zu 
Stanlis C. 
Leonard ] 
Edward D 
Felix Stru 
Jonas Poei 
Joseph B01 
Antanas C 
Julius Rin 
Stella Jovi 
Valeria B r 
Paul K. H 
Kazimcras 
Kazimir R 
Stanley V 
Frank Sto 
Liudvik I2 
Adomas P 
Kledfa Pet 
Mikodimas 
Frank Ba 
Petcr yNed 
Marionas 
Abin Wozl 
Anton An 
Alex Zvin 
m 

Joseph Sri 
Jonas Vilt 
Fabian G. 
Dr-ste Šv. 

Dr-ste Šv. 
Mateusas \ 
Antoni Sei 
Chas Chep 
Frank J. J 
Anton Mis 
Justi n Tar 
Kazimer T 
Petras Slal 
Joseph Kas 
Anton Paw 
Mateuszas 1 
Rose Bried 
Klementas 
Stanislam \ 
Jonas Mik< 
Mikolas Gr 
Jjiudvik Ki 
Lillian Mi< 
TttUiam D 
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Lietuvių Laisves Bonds u 
/ Skyrius. 

* 

Trečios Laidos Laisvės Bondsij Kampanijos vodimni Fe 
deralė Valdžia įsteigė Lietuviu Skyrių septintame Fėdera-
liame Distrikte. T0 skyriaus CENTRAS yra UNIVEBSAL 
STATE BANK, 3252 So. Halsted st., Chicago, IU. To banko 
prezidentas — p. J. J. Elias ir >a į̂ria|DM — p. John J. Bag-
diiunas, yra Lietuvių Skyriaus vedėjai. 

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

J. Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Chicagos 
lietuvių parapijose ir kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio
jo komitetus, kuriems pavedė teisę rinkti Laisves Paskolos 
Bondsų subskripcijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie 
turite atliekamą dolerį, pirkite Laisvės Paskolos Bondsusnuo 
lietuvių komitetų per Lietuvių Skyrių. Tuomi pakelsite savo 
tautos vardą ir prigelbėsite savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes 
Suvienytų Valstijų laimėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimas. 
BRIDGEPORT DISTRICT. Ignas Anužis 50.00 

Anthony Martinkas 50.00 
Lietuviška Teatrališka Dr-ste 
Šv. Martino 500.00 
Frank Waiezekauskis . . . . 50.00 
Martin Pawlikas 50.00 
Charles Degutis 50.00 
Petronela Danus 50.00 
J o e e p l i A s t r a u c k a s 5 0 . 0 0 
Anton Dziuvena8 50.00 
J u r g i s Milleris 50.00 
Jonas Jakubauskis 50.00 
Kleofas ZimbrowicjGe . . . . 50.00 
Klcofasas Zimontowic . . . . 50.00 
Vincent Stulpinas 50.00 
Stanislaus B. Dambranskis 50.00 
Chas Bazaras 50.00 
Anthony Zimonth . . . . 50.00 
Joseph Litvinas 50.00 
Prank Augustinas 50.00 
Paul Kubilius 50.00 
Pelix Povilius 50.00 
Alfono Dauginis 50.00 
Stanley Ivaskis 50.00 
Vincent Budrikas 50.00 
Simon Fialka 50.00 
Helen Gralinska 50.00 
Stani Ross 50.00 
John Sandargas 50.00 
Bolcslaw Snorkis 50.00 
J o s W i t s h n o s n s 100.00 
J o h n P o m p o r s 100.00 

50.00 J F r a n k Damsius 50.00 
50.00 i Char les Damsa is 50.00 

F r a n k P a s k a 50.00 
J o h n Brozas 50.00 
Tony Shcshus 50.00 
J o h n A u s z r a 50.00 
J o h n Chapelo 50.00 
P i ^ m a Norwashos . . . . . 50.00 
Be ii Norweishos . . . . - 100.00 
A u g u s t a s Shenul is ; . . . 50.00 
J o h n S a p u t i s 50.00 
Joe Rechcansai 50.00 
Chcrlis Morkwinos 50.00 

• • • • 

100.00 
100,00 
100.00 
50.00 

100.00 
100.00 
100.00 
50.00 

Bruno Zaleski 50.00 
Auna Kalvelis 50.00 
John A. Rimkus 50.00 
Antony Aresso 50.00 
\Vm. Gudaitis ... . '50.00 
Alphonse Sawieki 50.00 
M i k e G i U i s 5 0 . 0 0 
Stanislovas Pisheris . . . . . . 50.00 
F r a n k W a i d o t a s 50.00 
John Zwibas v 50.00 
Antanas Szidlauskis 50.00 
Jonas Buciunas 50.00 
( harles Juozapaitis 50.00 
Iznaeas Kumpis 50.00 
John Koehanski 50.00 
Bessie Paulaski 50.00 
Aloisus Szupinskis 1,000.00 
Petras Butenia 50.00 
Viktor Ivonaitus 50.00 
Tony Karazenas 50.00 
Felix Ardaisauskas 50.0*) 
Kr-ste Saldziauses Širdęs 
Viešpaties Jėzaus <. 1000.00 
Dr-ste Motėjaus Valancauskis 

100.00 
Petras Jankauską 50.00 
Joseph Bičiūnas 50.00 
William Pugcvicz 50.00 
Martha Cheskauskas 50.00 
Karol Juzaitis .̂  50.00 

oJnas Berzinis 
Antonas Armaska . . 
Dominikas Kailiunas 
Wicentas Budraitis 
Ygnacas Prūsas 
Kazimeras Zutantas . . 
Jozapas Markiwins ./. 
Domikas Gudžiūnas . . . 
Ana Lanrinawieaite . . . . . 50.00 
Antonas Bagdonas 50.00 
Petras Ročius 50.00 
tfozapas Jonikawic 100.00 
Wiktor Norwill 100.00 
Kazimeras Jonikis 50.00 
Petras Satkua . • , 50.00 
Kazimeras Miklonas 50.00 
Jozapas Aicikauskis 100.00 

. . . . . . . 

Petras Pudelis . . • 
Aleksandra Burza 
Jozapas Ziskus . . 
Jonas Paulauskis 
Franciskus Zigmantas . . . 
Dominkas Ūselis 
Antonas Lunkauskis 
Wiktor Waiswilas ' 
Jonas Katauskis 
Franciskus rPatapas . . . . 
Jonas Paukins 
Franciskus Miklonas . . . » 
Antonas Laurinawic . . . . . 100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 

100.00 
100.00 

Apolinary Szaltmeris 
Dimitras Melniks 
JOB J . Cheponis 50.00 
Joseph Stravinskis 50.00 
Magdolena Kazanaite . . . . 100.00 
Boleslaw Jonutis 50.00 
Frank Jodianis 50.00 
Tony Varacinskis 50.00 
Antoni Zukowski 50.00 
Stanlis C. Lowick 50.00 
Leonard Einent 50.00 
Edward D. Osawskis 50.00 
Felix Strumskis 50.00 
Jonas Pocius 50.00 
Joseph Borninski •.. 50.00 
Antanas Cuzauskas 50.00 
Julius Rimkus 50.00 
Stella Jovish ' . . . 50.00 
Valeria Bruchas 50.00 
Paul K. Bruchas 50.00 
Kazimeras Chiwas 50.00 
Kazimir Rinkunas r . . 50.00 
Stanley Vinskis 50.00 
Frank Stonkus 50.00 
Liudvik Izdonis 100.00 
Adomas Pranckevicius 50.00 
Kleofa Petrauskaite 50.00 
Mikodimas Masiulis 50.00 
Frank Bartkowski 50.00 
Pcter ,dNedwar 50.00 
Marionas Kasnuszys 100.00 
Abin Wozbutas 50.00 
Anton Andriulis 50.00 
Alex Zvinskis 50.00 
Joseph Sriubas 50.00 
Jonas Vilbasis 50.00 
Fabian G. Kemėšis .... 100.00 
Dr-ste Šv. Mateusa Apaštalą 

1000.00 
Dr-ste Šv. Juozapo Š. M. P. 50.00 
Mateusas Žilvitis 50.00 
Antoni Sereiko 50.00. 
Chas Cheponis 50.00 
Frank J . Litviak 50.00 
Anton Miseika 50.00 
Just in Tarvidas 50.00 
Kazimer Tamoszaitis . . . . 50.00 
Petras Slakis 200.00 
Joseph Kazimirskis 50.00 
Anton Pawlickis 50.00 
Mateuazas Bagdonas 50.00 
Rose Briedis 50.00 
Klemeusas Baldauskis . \ . • 50.00 
Stanislam Kupsis 50.00 
Jonas Mikolauekas 50.00 
Mikolas Grigaliūnas 50.00 
liiudvik Kibort 50.00 

SOUTH E N G L E W 0 0 D 
DISTRICT. 

. . . . . . . 

Jonas Pocius 
Petras Jonkaitis 
Francziskus oPcius 
J o z a p a s Uekawicz 
Kazimera Matutis 
Petras Ugincius . . 
Jozapas Erezins 100.00 
Aleksandro Szimaszin 100.00 
\Vicentas Wcncskus 100.00 
Antonas Pudelis 100.00 
Kleopas Mišeikis 100.00 

100.00 
100.00 
100.0^ 
lOO.OO 

įoo.db 
100.00 

• 
W E S T PULLMAN 

DISTRICT. 

LilHan Miczinska 
William Danes , 50.00 {Kazimeras Wismantaj . • • . * t 

Antonas Beszinis $100.00 
Jonas MikaSti8 50.00 
Antonas Satkaras 100.00 
Kazimeras Grigas 50.00 
Mikodimas Lindzius . 50.00 
Antonas Geczas 100.00 
Antonas Barkcn '.. 100.00 
Jonas Szimaszins. 100.00 
Jonas Pratapas 250.00 
Barbora Laurinawicaite . . 50.00 
Jurgis Pleskauskis 50.00 
Yuzapas Mineikis 50.00 
Francziskus Jonikawie . . . 100.00 
Franciskus Kucinskis 50.00 
Jozapas Paulikas 100.00 
Antonas Mikutaitis 50.00 
Bladdy Rupslauskis 150.00 
Ignaeas Kuškis 50.00 
VVincentas Kurlinkus 100.00 
Jzidorius Ziskus 100.00 
Francziskus Narvaisas 100.00 Vin. 
Petras Paulauskis 100.00 
Jonas Baskauskis 50.00 
Antonas Petrawic 100.00 
Antonas Jwanaitis 50.00 
Kazimeras Ūselis 50.00 
Matvvunas Pratopaa 100.00 
Ona Miseikine 50.00 
Antonas Randis 100.00 
Jonas Lekawicz 100.00 
Antonas Žutautas 100.00 
Jozapas Liekis 100.00 
Jonas Kinderis 50.00 
Jonas Rackan8kis 100.00 
Petras Plauska 100.00 
Jozapas Bagdonas 100.00 
VVicentas Kungis 100.00 
Francziskus Knizinas . . . . 100.00 
Antonas Szimaszins 100.00 

i Antonas Pezi 50.00 
. . 50.00 

Atrad. Šv. Kryžiaus par . . . $500.00 
Juoz. Strazdas 100.&0 
Ant. Vainauskas 100.00 
Vlad. Markauskas . . . . . . 100.00 
Sabast. Augstuolis 100.00 
Vin. Giminskis 150.00 
Kaz. Binišius 100.00 
Alek. Viniotis 100.00 
Ant. Repsas 100.00 
Alek. Statkauskis 100.00 
Juoz. Kaveckis 150.00 
P. Želnis 100.00 
M. Žilinskaitė 50.00 
Jona# DomHsaitis i * . . . . . . v 50*00 
Kaz. Želnis 50.00 
Juoz. Sorokas 50.00 
J . Ačas / 50.00 
V. Rūta 50.00 
Pav. Simutis , 50.00 
Pet. Rimkus 50.00 
Ben. SimanaviČia . . . . . . . 50.00 
P. KniukSta ! 50.00 
J . Krasauskis ' . . . 50.00 
Zig. Gedvilas 50.00 
Myk. Rimkus 50.00 
Gco. Žutautas 50.00 
K. Paldauskiš, 50.00 
D. Ūselis 50.00 
Juoz. Dobinas 50.00 
D. Druskinis 50.00 
Ant. Norbutas 50.00 
J. Ccsiunas 50.00 
A. Viliusis 50.00 
Aleks. Kvietkauskas 50.00 
Apol. Razmas •. 50.00 
J . Vaičikauskas 50.00 
D. Pučkorius 50.00 
Ant. Strovikas 
Leo. Lukavičia 
x . itancas 
Ant. Dūda « . . . . 
J. Andriuška 
And. Statkus . . ; 
Ant. Kuisys 
Ant. Zamytis 
Jur. Cesiunas 
Bern. Šimkus 
** UOZ. o 13OI S • • • • • • • • • • • • 

Povylas Meškauskas 
Valer. Rančas 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Tautavičia 50.00 
Ant. Janonis 50.00 
K. Kančius 50.00 
Stan. Kvietkauskas 50.00 
Juoz. Kavaliauskas 50.00 Į 
Ant. Pctšis «60.00 
J. Ruika 50.00 
Pov. Kuzavas 50.00 
Ant. Metrikis 50.00 
D. Mikėnas 50.00 
Stan. Urbonas 50.00 
Kasp. Tautavičia 50.00 
Pet. Mykolaitis 50.00 
Pran. Simutis % 50.00 
Juoz. Usele 50.00 
Mat. Akstinas 50.00 
Jonas Streįkis 50.00 
Jur . Mockevičius 50.00 
Juoz. Dagys 50.00 
Ad. Šedys 50.00 
Alek. Žukas 100.00 

Turėtum pasirinkti savo Playcr 
Piano teip kaip pasirenki sau 
drauge-nedelto kad dailiai išrodo 
iš iHrmo žvilgsnio bet dėlto kad 
galėsi ant jo pasitikėt ateitijo. 

$395 The 1918 Kers-
heim Player Piano, 
yra vienasis jų. Jis 
yra $560 instru
mentas kuri tiktai mes galimo 
parduoti užtat kad mes nemoka
me augštų randu. 

Apart to mes dar juodame Jums Dykai Gražio lempa, 20 grajamu 
.šmotelių Jūsų pasirinkimui, suoleli ir uždangalą. 

Mokėsi $2.50 1 Savaite. Mes įierokuojame nei vieno cento nuošuiiteio. 
Klekvtenas Instrumentas turi Kiekvienasy ra gavrantuojamas 

tiktai tona., ant kurio galima pa- per mus, kur mūsų patarnavimas 
sitikėti ir gražus pasižiūrėti. < yra žinomas per .38 metus. 

JKIK IR PAKLAUSYK ŠIO TEIP PUIKAUS INSTRUMENTO 
Mes esame vartoje Herbert Player . Pamatyk mūsų 1918 • Herzheim 
Piano, kuri galima nupirkti Piano, kuri vartojavi si ge-
už $2 į savaite, kainn $ 1 8 0 ' riausi pianistai $1 į savaite. $ 1 7 5 

Cable-Nelsou Ir kiti Kerzeim Patys Grojanti Pianai iki $700. 

I • 

PIANO STORE 
2027-29 SOUTH HALSTED SI 

ft'FnARYKIT Kl A i n f l C K a d a važ iuos i t 1 m ū s ų k r a u t u v ę ats l -mJnkit 
I J C U H H i r\i i I M - H I U U O xanlą | r yMąt A t d a r a u t a r n < l r B«bat. vak. 

J u o z . Kuc insk i s 50.00 
A n d . J u k n i s 50.00 
J,. Žigulis 50.00 
K. Paliliunas 50.00 
Pov. Karcckas 50.00 
Vlad. Galdikas 50.00 
Jonas Drungilas 50.00 
Pran. Rimkus 50.00 
tfcoc. Zalatorius . . ' 50.00 
Jur . Urlikas 50.00 
Kar. Raila ,. 50.00 
Ant. Zupc '. 50.00 
Juoz. Zupc . . f 50.00 
And. Kudirka 50.00 
Ant. Koldis 50.00 
Juoz. Meškauskas J 50.00 
Stan. Mažeika 50.00 
Stan. Raudonis • 50.00 
Altk. Umbraziunas 50.00 
Vlad. Aliliunas 50.00 
Pran. ... ... 

.... •«»* 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Švažas 
Kaz. Lape 
Klcm. Marjmnas 
Jonas Balutis 
Ar. Šliugaa 
B. Daugintaitė 50.00 
Z. Šliuzas 50.00 
J . Kerbclis . : . 50.00 
Ant. Kasparas . . ,.*.»...... 50.00 
Ant. Baltušis 50.00 
Jonas Paliliunas 50.00 
Jonas Metčius ..." 50.00 
J. Metčius 50.00 
Vlad. Martišauskas 50.00 
Kuu. J . Paškaųskas 50.00 
Pr. Barkat 50.00 

krasę, 45 i r 75c.) i r je igu J u m s 
re ika l ingas a t s akan t i s i r ma
lonus ga rga l i av imas skauda
mai gerkle i a r b a t in imui bur
noj , naudok i t e Tr iner io Ant i -
pu t r in (50c. i r $1.00—aptieko-
se, pe r k rasą 60c. i r $1.) . J o 
seph T r i n e r Company, 1333— 
1343 S. Ash land Ave., Chica-

CApgars.) go, Jll. 

. . . . 

P. Mačidonskis 
K. Masuliauskis 
Vlad. Perednis . 
K. Martišauskis 
J • uucia 
St. Kungis . . , 

. . . . . . 

. . . . . 
X 

50.00 
05.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00( 

Fanuos Farmos 
Mes turimo daugybę išdirbtų ir ne

išdirbtų farmų vidurinėj dalyj Wis-
consin valstijos sekančiuose pavietuo
se: Taylor, Langlade, Marethon, 
Clark, Lincoln ir Price. 

Mes parduodame farmas už labai 
žemas kainas ir ant lengvų išmokės-
člų per dešimts metų galima turčti 
savo locna farmą. 

Mes taip pat parduodamo gyvulius 
mūsų ūkininkams ant lengvų išmo-
keseiy. Mes mainome miesto namus 
ant ūkių. Dabar yra gera proga nusi
pirkti farmą. Ūkės bus geriausios 
vietos pagyvenimui ateityje. 

COKN 
SAVE 

VHEAT 

iiiriiiin;f!iiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiifiiiiur 
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MIEJI P A V E I K S L A I " 

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo uamuosc butdliuką 

D-ro Ricbter'to 

PJUN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
s k a u d a m o Reumatizmo, persišal-

dimo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su paž/meta marke 

"JKARA" , 
35c. ir 05c. buteliukas visose uptiekoso arba 

st ari II i D no 
F. AD. K1CHTER & CO. 

7 4 - 8 0 VVMbington Street, New York, N. Y. 

F 
mm 

ATONIG 
{fO* YOUft SfOMAČHySJKD 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra E A TO 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina iš negero su-
vtrlkinimo, a tas rstlkla. kad rtMkl* 
m^ginKlte viena. Parduodama (tac 
visus aptlekorius. 

SKAITYKIT I R PLATINKIT 
' D R A U G Ą " 

Iš karės lauko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 
frontų. Extra!!!! Rusijos re
voliucija.'! Illiustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi: 

Subatos ir Nedėlios vak., 
gog. 11-ta ir 12-ta dd., Nek. 

|Pras. fcv. Marijos bažnytinėje 
svetainėje, 44-os g-vės ir Fair-
field ave., Chicago, HL 

Penedėlio ir Utarninko 
vak., geg. 13-ta ir 14-ta dd., 
šv.* Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje, 46-os g-vės ir Wood 
st., (Town of Lake). 

Subatos ir nedėlios vaka
rais, geg., 18 — 19 dd., Visų 
šventų bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing-
ton, UI. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiimiiiiiiiiinii 

S^ 

PSQUS 

AVIMAS 

Rašykite ar 
adresu: 

atsilankykite sekančiu 

i 
M. J. Augulis, 

2209 W. 23rd PI., Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS MANO GER 
BUMIEMS KOSTUME- ̂ t 

RIAMS IR VISUOMENEI 

• ! • 

' $5,100.00 
i 

ERZINANTI APSI
REIŠKIMAI. L 

Žmonės, ku r i e kenčia nuo 
vidur ių nerv iškumo, t rokš ta 
mais to , kur į j ie negal i naudo
ti, ypa t inga i sa ldumynus , rie
bumus ir t t . 

J ų j ų v idur ia i ne įs tengia su
vi r šk in t i tuos da ik tus , i r ma
ža jųjų dal is sudaro gazus ir 
š i rdies plakimą. 

Toki aps i re i šk imai parodo, 
k a d ligonis y r a žemiau nor-
raalio gyvenimo i r ne tu r į s 
pr iešinimosi jėgos, i r todol 

j y r a re ika l inga eiti p r i e pavo
j aus šaknų. 

Tr iner io Amer ikoniškas K a r 
t aus Vyno El ix i ras y r a gyduo
lė, ku r i t i k ra i pagelbs t i to
kiuose a ts i t ik imuose . J i s a i iš
valo v idur ius i r pilvą, pagelb
sti v i r šk in imui ir sust ipr ini -
na visą systemą. Apt iekose 
$1.00. f 

J e i g u jus re ika lau ja te išti
kimos gyduolės reumat izmui , 
neuralgi ja i , s trėnų gėlimui, kš-
s i suk imams, e t e , Tr iner io Li-
n imentas užganėdins jus tik-
raL (35 ir G5c. apt iekose, per 

Iš priežasties persikėlimo į nau
ją vietą padariau speeiales žemas 
kainas ant tavoro kuris tęsis nuo 
gegužio 11 d. iki birželio 1 d. 

Padidėjus bizniui ir norint už
ganėdinti visus savo kostumerius, 
aš buvau priverstas persikelti po 
num. 3239 S. Halsted St., kadan
gi ji yra geresnė vieta. 

Vieta yra geriau ir sulyg vė
liausios mados įtaisyta, taigi ma
no kostumeriai gaus geresnį tavo-
rą ir darbą. Aš turiu nupirkęs ge
riausio Škotijos ir Irlaudijos ma-
terijolų, kurie turi" labai gražias 
spalvas, kurios dėvisi labai puikiai 

Mano krautuvė atdara nuo ry
to 7:30 iki 9:30 vai. vakare. Ne-
dėldieniais nuo 8:00 ryto iki 2:20 
po pietų. Bet jeigu pasitaikytų ra
sti krautuvę uždarytą, galima ma
ne visuome rasti mano rezidencijoj 
po numeriu 3247 Emerald Ave. 

A. MAUSNER, 

Lietuvis siuvėjas 
3239 SO. HALSTED ST. 
Telefonas YARDS 4608. 

Rakandų, Virtuves Pečių, taipgi gazinių, Kar-
petų, Lovų, Matrasų, Vežimėlių vaikams, Ice bak
si, Klijonkų, Siuvamų mašinų, Dažų, Stiklų lan
gams, Vandens dūdų ir taipogi gazinių, Įrankių-
staloriams ir kitieiųs yra namui reikalinga. 

Pas Brolius Basinskius 
4521-4541 So. Ashland A R , Chicago, ill. 
1514-1516 So. Broa.iway St, Gary, tad, 
Kadangi mūsų dų. broliai likosi paimti karuo-

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

• • 

•• 

BROLEI BASINSKiA! 
4521-4541 S, Ashland Ave,, Chicago, III. 
1514-1516 So, Broadway St., Gary, Ind, 

• 
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DYKAI PATRUKUSIEMS 
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao 

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa 
_"B" yra atsakančiai nataikiitta pa<fa5kat-

te tokiam vartojimui, kad su laikina Bernial 
erifiee ir taippi prilaiko vidurių daJic, kad 
pastarosios neiasisvertų į lauko pu3ę. Pa-
«iuL.kaitė^ y»a reaervuaraa. Šianre rezervua
re yra ?tcbėtinas gausinanti.« susitraukiantis 
mcdikalas. Kaip greit šis medikaJas esti kūne 

sušildytas, jis pasi-

8is duoenus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį" 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui pkaudžių Trusa, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

REIKALINGI AGENTAI 
Reikalingi visose Uetuviu 

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

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas-. Andrcvra & Co., 
108 So. La SaUe st., uždėta 1900 m 

# * 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitli'15 riaT>:,'>. 
be uimoKesr..^, '..^2 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jųs 

nieko nemokėsite už 
tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, ne v£-
liaus. 

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok j). 
I i savo paties patyri
mo jųs v žinote, kad 
Truss vien tik yra ne« 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gailina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jųs turėtumėt j{ 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kuri Jus galite dykai išmėgint 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausis siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydant} įtaisą taip 
vadinataią Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge BU ingredientab 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tiketies trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai-
te, yra prirodes, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt. 

Šimtai jaunų ir senų žmonių padare pri-
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli i i jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybS PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai i labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmes. 

Tas yra todėl, kad veikm* yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutž-po-minu-
tei, kuomet jųs atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybą ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą uiduotj—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pageibos truss, bei kitų jam panašių. 

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patemi-
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą. 

1 PLAPAO-PAD yra padaryta S stiprios, iš
sitempiamos materijos "E", kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų i* visiško smagu
mo j} devėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaite "B** nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusiipnejusiua 
muskulus, kad juos sulaikius puo Vis telyn 
be; išlinkimo. 

moustims 

leidža ir Išeina pro 
mažą skylutę, kuri y-
ra pažymėta su raide 
"C" ir yra suimtas 
j- • -z..2cs od-n ski'-
luces, kad eudru tinas 
BO=ilpnejusiu3 miska-
lu3 ir veikta ant aš-
dbryrao skylučių. 

° F " yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galaa, 
kuris turi but prili
pintas per hirbone-
nepalicčinnt taip pa
vadinto frame - work 
d^liea* išrokuoiant, 
ktid davus reikalingą" 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai, 
Mano Kaštais 
Aš noriu jums pii-

rouyt pats saro k-ra
tais, kad jųs galite 
pergalėt savo patro-
kirsą. 

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą— 

Ir, cepatemij^jr-si, skaudų, pavojingi ilsi-
/eržimai pranyksta— 

Ir tas baisus slogutis nesuirrjžtaiaai pra-
nykjta— 

Ir jų3 atgausite savo smagumą, gyvomą, 
^ncrgiJ5, ctiprumą—• 

Ir jųs atradote ir jaučiate geriau v:?anu<r 
p>škai ir jūsų draugai pattmija jūsų pagere-
jjiio pasirodymą— 

Taon-.ct jųs žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergralėtaa ir jųs- Širdingai dekavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR š | ste-
bukling) uždyką iameginimą. 
Rašyk šiandie, Reikalaudamas U i 

Dyką Išmėginimo. 
Pat* ypatiškr.i išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą. Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint eveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk ši dyksi "Išarigi-
nircą" šiądien ir jųs busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję i ia pro,?a. Raiykito 
atvirute^ arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grfžtančia krasa jųa aplaikysite tfmeginl-
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuarfo 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą. kurs buvo 
apdovanotas auksiniu mcdaliurci Rjme ir eo 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio«nuo šio bai
saus usgavimo. Jeigu jųs turite patrukw 
draugą, pasakykite jam apie š | dideli pašto 
lymą. 

M0O skaitytojų galės gaut š] išmėginimą 
, dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR. 

J 
is 

s l 
SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE LN 
PLAPAO LABORATORIE8, Inc. 

. Block 2917 S t Louis, Mo. 
Dykai LImėginuaoi Plapao ir Mr. Stuarte 

Kcyca apie Patruki saus. 

Vardas 

Adresas 
Grįžtanti krasa atneš dykai lėg. Plapao 

t 

file:///Vicentas
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" D R A U G Ą S" šeštadienis, gegužio 11 d. 
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DIDZ1AUSIS TEATRAS 
VVAUKEGANE 

RENOIAMAS -

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 99 
Nedėlios 5 v. Gegužio-May 12 d, 1918 

L I E T U V I Ų S V E T A I N Ė J E , Kampas 9 ir Lincoln gat., Wiukegan, III, 

Statys Scenoje 3jų Aktų Veikalą 

"UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS" 
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GERBIAMIEJ I IR GERBIAMOSIOS:— 

Čia jums geriausia proga pamatyt i gražiausi i r praki lniausį veikalą, kokį mes kada turėjo
me lietuvių kalboj. "Užbur tas Kun iga ikš t i s " yra vienas iš gražiausių veikalų i r reikia daug pasi
šventimo, kad jį atsakančiai butų galima sulošti. Minėtas Kliubas sutraukęs st ipriausias jėga»s ir 
deda visas savo pastangas, idant per stačius jį tinkamiausiai. Todėl tėmykitė kiekvienas atidžiai, * 
nes tai pirma tokia proga Waukegane. Tad naudokitės ta proga, nes gal daugiaus nebebus galima 
matyt i . 
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1 CHICAGOJE. 
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DIDELJS APVAIKŠČIOJI- prisiųsti savo delegatus į mi-
MAS. nėta susirinkimą. 

Susirinkimas uždarytas su 
malda kuria atkalbėjo gerb. 18-tos gatvės distrikte (kur 

randasi Dievo Apveizdos pa- i į ™ V £ u d i r k a * 
raprja) rytoj , nedehoj, visos Mažeika 
tautos rengia didelį apvaik- ™ ' p 1 1 n'> 

PUIKU ROŽINĮ BALIU 
rengia 

: Mirgos Svetainės Bendrovė : 

sriojimą karės ženklelių par
davinėjimo reikalais. 

Apie tą apvaikščiosimą per-
vėlai lietuviams pranešta. Bet 
visgi prideria ši*os parapijos 
lietuviams kaip nors ant grei
tųjų susitvarkyti ir dalyvauti 
apvaikšėiojime. Pageidautina, 
kad kuodaugiansiai lietuviu 
dalyvautų, nes tuomet vietos 
lietuviai įgytų didesnę, garbę 
svetimtaučių tarpe. 

Apvaikščiojamas prasidės 
2:00 po pietų. 

LDS. CHICAGOS APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Darbininkų S a g o s 
Cbieagos Apskričio susirinki
mas atsibuvo nedėlioj, Šv. My
kolo parap. svetainėje. Susi 
rinkimą atidarė su malda 
pirm. p. M. Mažeika. T susi
rinkimą neatsilankė valdybos 
nariai v icepirmininkas p. A. 
Stulginskas ir iždininkas St. 
Šimulis. 

Protokolas iš pereito susi
rinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. Toliaus- sekė rapor
tai iš kuopų apie LDS. savai
tę. Pasirodė, kad visos kuo
pos rengiasi prie Darbininku 
Savaitės. 

Kadangi per pereitą susi
rinkimą buvo nutar ta , kad or-
ganizatoriai pasirūpintų su 
kalbėtojais laike Darbininką 
Savaitės, gauta iš jų raportas, 
nors nebuvo galima jiems lai
kyti atskiri susirinkimai, vis-
tiek sužinota, kad nekurie kal
bėtojai jau pasižadėjo. Kad 
sušaukimui organizatorių su
sirinkimą tapo Įgaliotas pir
mininkas p. M. Mažeika. 

Pakeltas klausimas apie 
ateinantj Seimą. Po gana ilgų 
•varstymų Liet. Darbininku 
Chicagos Apskritys išnešė 
pageidavimą, kad prisidėti 

M. L. Gurinskaitė, rast. 

SUSIRINKIMAS. 
Lietuvos Vyčių Taupymo ir 

Skolinimo Bendrovė turės sa
vo metinį susirinkimą, pirma-
dienyj, gegužio 13 d., i; 13 m., 
8-tą vai. vakare, šv . Jurg io 
parap. svetainėje. Kambaryje 
No. 1. 

Visi nariai kviečiami susi-
rinkiman ateiti. 

P. BALTUTIS, rast. 

ROSELAND, ILL. 

Gegužės 12, 13 ir 14 d. (t. y. 
nedėldienį, panedėlį ir utar-
ninke) bus 40 valandų atlai
dai Visų Sv. parapijos baž
nyčioje. . Bus svetimų kunigų. 
Vietiniai ir apielinkių lietu
viai katalikai teiksis pasinau
doti proga atlikti savo dvasi
nes tikėjimo pareigas ir kuo-
skaitlingiausiai atsilankyti, 
kaip j rytmetines, taip ir va
karines pamaldas. Vakarais 
mišparai 7:30 vai. Pamokslus 
sakys svetimi kunigai. 

Nuoširdžiai visus užkviečia, 
Kun. P. Lapelis, klebonas. 

S u bato j , 

Gegužio (May) 18 d., 1918 m. 
MILDOS SVETAINĖJ, 
3142 South Halstcd St. 

Grtcž puikiausia muzika 

2 puikios dovanos merginoms, 

kurios gaus daugiausiai rožių. 

Bus tai linksmybių vakaras—-ATEIK I 

Pradžia 7 v. Įžanga 30c porai 
Pastaba: Pelnas eis svetainės statymui 
Draugija susitvėrė iš kreditorių pono 
A. 01szewskio ir paėmė namų. prie 
3224-26 South Halsted Street viršui 
kurios statys MIRGOS SVETAINC. 
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Niekad Nėra per Vėlu 
KOŽNAM LAIKE GALITE PRISIDĖT PRIE MŪSŲ 

* • 50 SAVAITINIO KLIUBO. 

Kad pripratyt pasidėjimui mažos savaitinės sumos, mušu bankas 
įvedė 50-savaitiTffkliubą, prie kurio galima bile kada pristot. Po su-
kakimui 50 savaičių, jeigu tik buvo apmokama kožną savaitę, bankas 
suteiks jums visus sumokėtus pinigus su trečiu nuošimčiu nuo šimto. 

Kiekvienas taupinantis aplaikys sunumeriuotą kortelę sii savo 
vardu ir pravarde, kurioje laike kiekvieno dėjimo pinigų bus pažymė
ta. Galima mokėt* savaitėmis arba kartu iš kalno už kelias savaites. 

Į šį kliubą |Įali prigulėti kaip suaugę, taip ir vaikai. Įstojimas 
nieko nekaštuoja. Turime 5 kliasas del pasirinkimo, iš kuriu galite 
pasirinkt vieną* ar 'daugiau. 

•T:?*S^^^g£>=-7: B E K F ^ »=«^^^jgs--

PUIKUS BALIUS 
PARENGTAS 

Dr-stės Mot. i r Merg. Nek. Pras . šv . Marijos Panos 

atsibus 

. SUBATOJE, GEGUŽIO (MAY) 11 D., 1918 M. 
Tarno Mažicniaus Svetainėje, 

PRADŽIA 6 VAI;. VAK. :: 
3834 So. Kcdzie Avenuc 

i 

:: ĮŽANGA 2 5 C PORAI. 

Visi yra nuoširdžiai užkviečiami atsilankyti ant šio puikaus vakaro ku
riame griež puikiausia muzyka gražiausius šokius. Nepraleiskite šios progos 
ir kiekvienas atsilankykite ant šio baliaus. Kviečia visus KOMITETAS. 

^55i:»-
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REIKALAUJA 
Vargonininkas:—nevedęs, suprantąs 

gerai savo amatą ir nuo kariuome
nės liuosas, ieško vietos; sutinka va
žiuoti ir J kitas valstijas. Atsišaukite 
laišku 4. "Draugo" Administracija, 
1S00 W. 46th Street , Chicago, 111. 

Reikalingi:—vyrai ir moteris. Pa
tyrimas nereikalingas; gera mokestis. 
Atsišaukite 

K RA l S & GOLBUS 
3835 S. Throop S t , 

KLIASA 25. Mtokėsit 25e. savaitėje per 50 savaičių ir gausite $12.50. 
KLIASA 50. Mokėsite 50e. savaitėje per 50 savaičių ir gausite $25.00. 
KLIASA 100. Mokėsite $1.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $50.00 
KLIASA 200. Mokėsite $2.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $100.00 
KLIASA 500. Mokėsite $5.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $250.00 
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Ar esi Pats Bosu Buvęs? 

Chicago, 111. 

Prie virsminetų sumų jeigu bus reguliariškai mokėta, gausite 3 
proeentą (nuošimti) daugiau. 

Prie kliubo galima prisirašyti kiekvieną dieną nuo 9 vai. ryte iki 
4:30 po pietų, ketvergo ir subatos vakarais nuo 7 iki9 vakare. 

į Neatidėliokit* bet tuojaus šiandie pradėkite taupyti i mūsų di-

Jeigu no, tai atvažiuok į Pbelps, Wiseonsin, o Sanborn 
Land Co. jums paaiškins, kaip gali tapt i tokiu žmogum ir 
kaip būti neprigulmingu, nes mes nupirkome 10,000 akrų že
mės daugiau prie Pbelps, Wis. dailaus miestelio ir išviso tu
rime daugiau negu 30,000 akrų žemės ir parduodam už piges
nę prekę negu kitos mažesnės kompanijos. 

Čia y ra pusėtinai apsigyvenusių lietuviškų šeimynų ir vi
sos labai užganėdintos. 

Mes jums negalime išgirti per laikraščius, bet atvažiuo
kite ir persitikrinkite, kad tai teisybė. 

NORTH SIDE. 

^ ^ n t ^ % r X J £ j « I * * * * * * * * " M P™ kertės. 
čioj (aptiekoj) . Gera proga pramokti / 
vaistininkystę. Gera užmokestis. At
sišaukite 

Dubsky's Drug Store, 
1834 W. 47th S t , Chicago. 111. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paicškau vietos už zakristijoną ar 

vargonininką; esu jaunas mokinys, 
galiu vesti chorą. Jeigu kuriam i9 
gerbiamų klebonų reikalingas bučiau, 
meldžiu atsišaukti sekančiu adresu; 

S. W. R. 
4520 S. Hermitage ave. Chicago, 111. 

Pilnųjų Blaivininku susirin-
k imas įvyks sekmadieny j , ge-

sv 

Paicškau savo brolio TamoSiaus 
Skirmonto, paeinančio iš Kauno gub.. 
Šiaulių pa v., Laukės parap.. Rudos 
sodos. Apie 40 m. amžiaus. Pastarai-

i «»iais laikais gyveno po numeriu 4453 
->. Wood S t , Chicago, 111. Girdėjau, 
1 d Jis yra miros. Kas J} laidojo ma-
l< ">ėkito man pranešti, o jeigu jis 
p a n dar gyvas, lai atsišaukia pas še
šeri sekančiu adresu: 

, BarL^ra (Skirmuntaitė) Jonavičionė, 
g U Z e s 1 2 U., 4 Vai . p o piCtlJ, « 3 Mcchanlc St., . . Laporte. Ind. 

Mykolo parapijos mokslai-Į " ~ ^ e S k a u ~ b r o l i o P e t r o G u l b i . 
Plungės parap., taipgi pusbrolio 

Dominiko Slaugelio, Juozo Lenko. 
Alsėdžių parap., taipgi Marcijonos ir 
Pranciškaus Valužio, Platelių parap., 
Telšių pav., Kauno gub. Jie patjs, ar 
kas juos žino, malonės pranešti se
kančiu antrašu: 

Petras Gudaviče, 
1514 So. 49th Ct.. Cicero, 111. 

P.T>škau sesers sūnaus Antano 
Į Sierku, 4 metai kaip gyvena Ameri-
I ko. Girdėjau, kad gyveno New Yorko 

valstijoj. Jis paeina iš Užpelkių kai
mo, Papilės parap., Šiaulių pavieto, 

į Ka*mo gub. Jeigu kas apie jj žinotų-
I mot. ar gal jis pats, lai atsišaukia se

kančiu adresu: 
P n r m r l n l m v n l r n r n <iv T I I P Marijona Yaronimaite, . 
l a n e d d i o \aKare, bv. J I U - 7 ? 6 w 1 8 t h s t > chicago, m 

;io mokyklos name įvyks — 

nės kambaryje. Taigi 12 kuo- nf>. 
i i • • "• i i . i • , I D o n 

pos blaivininkai malonėkite į AIH* 
visi iki vienam atsilankvti 
paskirtame laike, nes yra 
daug dalykų, kuriuos reikės 
apsvarstyti . 

Kuop. Rait ininkas. 

D V I E J Ų KOMISIJŲ 
POSĖDIS. 

STiCK 
YAROS 
STATE 

ASHLAND AVENUE Kampas 47tos g i t . 

Mus turtas virš 8 milijon dol. 
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Tolesnių žinių kreipkitės prie 

Sanborn 

Rožinis Balius 
PARENGTAS 

A-LuR.-K. Moterų Sąjungos 3 Kuopos 

Nedėlioję, Gegužio-May 12, 1918 
Dievo Apveizdos Parap. Sveh 

P r a d ž i a 6 v a i . v a k . Į ž a n g a 15c Y p a t a i 

Co. 
D e p t . A . - - P H E L R S , W I S C O N S I N 

A, J . B A C H U N A S , K o l i o n i j o s Dsrek to r i i i i s 
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Vienatinis Registruotas Rasas Aptickorias ant Uridgeporto. 

VYRAMS IR SUAUGUSIEMS 
Akiniai aukso rėmuose nuo 
13.00 ir augščiau. Sidabro 
rėmuose nuo $1.00 ir aug-
Sčiaiv Pritaikome akinius 
už dyką. Atminkit: Galvoa 
sopėjimas, nerviškumas, aklu 

skaudėjimas, užvilkimas ir tt. yra vaisiais jvairiy ligų, kuris gali bufi 
prašalintos gerų akinių pritaikymu. Ištyrimas uždyką, jei perSti M r 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai. I«I 
akįs silpsta, neteak ilgiau, o jieškok pagelbos aptiekoj, kur k*'k-
vienahi pritaikoma akiniai uždyką. Atmink kad mes kožnam gv.i-
rantuojam akinius ir kiekvienam gerai prirenkarn. 

S. M. MESIROFF, Ekspertes Optikas. 
Jei 'jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistii, nteikit 

pas mane. Aš buvau aptiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15 
metų. AS duodu patarimus DYKAI. Galiu padaryti bile kokius ru
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu drau
gas žmonių. 

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

9 I 
Kadangi jau artinasi vasara tai gal Sis bus ir paskutinis toks pasilink

sminimas. Užtat kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir iki va
liai pasiSokti, o mes stengsimės visus svečius užganėdinti kaipo padoriais 
šokiais ir nesvaiginančiais gėrimais. Prie to dar bus ir šaltos košės 

Kviečia nuoširdžiai visus Moterų Sąjungos 3 kuopa. 

ANT PARDAVIMO. 
prie didžiojo Kongreso, kur i s ' dviejų konusini posėdis galu- ~ . *-f****"* » **~>" 

i T* ix- T r i , A- v. . . . . . i _ , Parsiduoda:—auksinių daiktų krau-
jvvks Haltimore, Aid., kadan- tinam peržiūrėjimui projekto j tuvė, geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Si .yra didelė nauda Sąjungai. į konstitucijos Chicagos ir Illi- £ 2 £ \ £ * ™ S ? w 5 Ž i £ £ £ » 

(lietuvių apie 3,000), o aš esmi tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų ma
lonu, kad tą vietą užimtų lietuvis, o 
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra. kad turiu išeiti J Suv. Valstijų 
kariuomenę. Malonėkite atsišaukti 
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai 
sekančiu adresu: 
F. K. Strzyneckis, O. D.. Savininkns, 
150 Broadvvay, . . Melrose Park, III. 

PRAKALBOS. 

Pradėta svarstyti kokiu bu-jnojaus valstijos katalikiškų 
du galima padidinti skaičių į draugijų susivienijimo. 
narių Sąjungoj? Pa ta r t a kuo
poms, kad laikytų paskaitas 
ir pavieniai nariai, kad savo 
draugams ir pažįstamiems aiš
kintu tikslą LDS. ir svarba 

m m t. 

lietuvių gyvenime. Toliaus. 
kad kur bus galima steigti sa
vas krautuves. 

Vienas iš korespondentų, 
kuris rašinėdavo žinutes į 
" D r a u g ą " apie Apskričio vei
kimą, pi S. A. Daunoras iš
važiavo į Spring Vallev; 111., 
taigi i jo vielą išrinkta p-lė 
M. L. Gurinskaitė. 

Liberty Land and Invest-
mont Co., lietuvių korporaci
ja, užsiimanti farmu ir namu 
pardavinėjimu, rengia parodę 
gegužio 17 d. lietuvių distrik-
tuose. Vakare gi atsibus pra
kalbos M, Meldažio svetainė
je. Prakalbos žada būti dau
giausiai apie naudingumą 
korporacijų ir apie tas pro
gas, kokias lietuviai gali turė
ti ant farmų. 

Kitas susirinkimas nutar ta] Minėtos kompanijos prane-

Parsiduoda:—automobilius 7 pasa-
j žerių, galima vartoti ir žiemą ir va

sarą. Bus parduotas labai pigiai, jg 
Meldžiame atsišaukti sekančiu adre
su: v . 
716 W. 31st Street. Chicago, 111 

laikyti gegužės 26 d., 1918 m., 
2 vai. po pietų, Šv. Antano pa
rapijoj, Cicero, 111. Taigi vi
sos kuopos yra kviečiamos 

v;ama, kad šios korporacijos 
šėrai, bitvusie iki šio laiko po 
$10.00, nuo birželio 1 d. bus 
po $12.50. 

DIDELIS BALSUS 
RENGIAMAS 

DRAUGYSTES ŠVENTOS PETRONĖLĖS 
Šv. Jurgio Parapijos Svet, 32 PI. ir Auburn Ave. 

N e d ė l i o j ę , G e g u ž i o - M a y 1 2 , 1 9 1 8 
Pradžia 6 valandą vakare Įžanga 25c 

Sj kartą šv. 'Petronėlės Dr-ja rengia iškilmingą, balių, nuo kurio pelnas 
eis labai geram tikslui—naudai Šv. Kazimiero Vienuolyno Našlaičiams. 
Taigi, atsilankę svečiai netik kad galės puikiai laiką praleisti, bet tuo pa
čiu laiku atliks pagirtiną darbą—sušelps našlaičiu*. Kviečia Komitetas. 

?>** - - s j į ^ ^ h ^ į S " 

Trys ( 3 ) geri bizniai, duonkepykla, 
restauracila ir krutamu jų paveikslų 
(Moving Picturc) parlor su 250 sė
dynių. Kas norėtų gyventi gražiam 
miestelyj ant tyro oro, meldžiame 
kreiptis su informacijom sekančiu l: 

adresu: 
P. O. Box 96, Hart , Mich. 
. Parsiduoda :-r-bučernė ir grosernė 
lietuvių apgyventoje vietoje; biznis 
gerai Išdirbtas. Priežastis pardavimo 
savininkas ligonbutyj serga. Parsi
duoda pigiai. Atsišaukite laišku ar 
per telefoną. 

Veronika Juškėnas. 
4330 £o. Wood St., Chicago, XII. 

Telefonas: YARDS 1516 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitfiiiiiiiiifiifiitiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini! 
AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ? 

Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
ir neatguunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus 
skolų išieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, mos 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginimas ir rodą g 
jums nieko nekaštuos. ~ 

Taipgi prie to viso turime drauge savo Ofise gabius ir ištiki- g 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir k r i - $ 
minallškuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo- į 

-"; se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, mu- s 
:S sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus S 
"5 ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie. r. 
S MŪSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, S 
S Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketver- £ 
zZ gaiš ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršmlnėtais reikalais į 
•5 kreipkimės pas mus ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: ms 

INTERSTATE LEGAL. SERVICE AGENCY, 
S 3114 South Halstcd Street, Chicago, Illinois. 
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I QE^etė "Pumpurėlis" I 
Tik ką išėjo iš spaudos naujagadyniška operete "Pumpurėlis", 

kurią paraše gerb. Kun. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 5 
muzikas A. S. Pocius. I.abai tinkanti dabartiniems laikams. 

• Kaina jos yra labai maža, nes tik 25c. ui viena. Agentams 
S 25 nuoš. nuleidžiamo. Reikalaukite pas: 

| Draugas Publishing Co. 1 
| 1800 Wesi 46th Street - Chicago, M. | 
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i lome Blend vežimų 
pardavėjai ir dane kran 
tuviu parduoda 14 pačiu 
kavą po Mkv 19c 

GERIA USIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
WEMT HIDB 

2054 Milwaukeea. 
1S7S MIlwauae«a-
105A Milwaukees . 
I i i t W. Madirton 
18St W. aladlaon 

1644 W Chicago a 
183<Blus Islandą 
2«12 W. Norta a 
1217 S. Halated et 
1812 S. Halsted st 
1818 W. 12th at 

COOOA 
Geriausia Bankei 

! sulygino nu 
bent kokia, 
t - l sv. 14c 

DAIRY 
SVIESTAS 

39c 
l l t t W. l l n d st. 

SOUTH 8ID1C 
3*12 Wentwortha 

VORTH SIDB 
4M W. Dlris ionsi 
72f W. Iforth a 

^ 2441 Unooln m*. 
8417 8. Halsted at I J 4 4 u n # e t o av. 
4789 B. Ashland a 1418 H. Clark s t 
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