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METAI-VOL. III. No. 114 

VOKIEČIAI PRADĖJO BOM
BARDAVIMĄ TRIJOSE 

VIETOSE 
Gal jie stos dar vienam 

užpuolimai) 
-— -

VON HINDENBURG MIRĘS? 
AR TIK NEPRADEDA NAU 

JO UŽPUOLIMO. 

Trijose vietose seka pašėlęs 
bombardavimas 

TEUTONAI TURI STOTI 
UŽPUOLIMAN. 

Londonas, geg. 14.—Vakar 
vokiečiai paleido darban savo 

Niekas nežino, kokioj vietoj 
jie pakils. 

Londonas, geg. 14.—Praėjo 
dvi savaiti, kuomet vokiečiai 

armotas antkart trijose v i * P * * ™ * * pastarąją savo o-
tose prieš talkininkių pozicijas 
vakarų fronte, būtent Kem-
mel, Arras ir Amiens išpjovo
se. 

Spėjama, ar tik kartais ne
bus pradžia naujos ofensyvos, 
nes užvakar vokiečiai apsiėjo 
ramiai. Turbūt jie darė galu
tinus pasiruošimus. 

Dvi savaiti praėjo, kaip vo
kiečiai pertraukė pastarąja 
ofensyrą. Talkininku Urkunai 
tvirtina, kad tuo metu vokie
čiai buvo labai užimti pasi
ruošimais. Savo tą pasiruoši
mą jie uždengdavo tai vienur, 
tai kitur smarkiais armotų 
šaudymais. Bet dabar jau aiš
ku, kad jie turbūt vėl mėgins 
pakilti. Juk porą savaičių lai
ko turėjo pasiruošimui. 

Talkininkai stipriai stovi 
savo pozicijose ir nepaleidžia 
iŠ akių vokiečių veikimo. Tal
kininkai numano, ko vokiečiai, 
nori, kokius tikslus jie turi. 
Jei žino, kad vokiečiai sma
ginasi pulties ant Amiens ar
ba ant Ypres. Nes tai svar
biausi vieti, prie kurių prieši
ninkas senai kabinasi. 

Prancūzai, anglai ir ameri
konai šiandie taip pasigami
nę, kad jiems nebaisus nei di
džiausias teutonų užpuolimas. 

VEIKIA PRIEŠININKO AR 
TILERIJA. 

Londonas, geg. 14.—Užpra
eitą naktį smarkiai veikė prie
šininko artilerija Somme klo
nyj ir Albert apylinkėse, taip-
pat tarpe Locon ir Nieppe ši
lo (Flandrijos fronte). 

fensyvą Ypreso fronte, kuo
met talkininkai jiems uždavė 
didelį smūgį šiauriuose nuo 
kalvos Kemmel. Nuo to laiko 
vokiečiai apsistojo ir ligšiol 
nepasijudino iš vietos, išėmus 
lokalius talkininkų užpuoli
mus, kuriais kaikur atimama 
nuo vokiečių svarbesnės pozi
cijos. Pastaromis dienomis 
kaip Pikardijoj, taip Flandri
joj prancūzai su anglais ši-tą 
laimėjo. 

Pramatoma, kad tokiam 
stovyj vokiečiai ilgai negali 
pasilaikyti. Jie yra priversti 
trumpoj ateityj ir vėl vienur 
ar kitur pradėti milžinišką o-
fensvva. Vokiečiu neveikimas 
karės fronte kaizerio milita-
ristams yra kenksmingas 
daiktas, kadangi gyventojai 
ima nerimauti ir reikalauja 
baigti karę. 

Baigti karę norisi ir milita-
ristams. Bet jiems nesinori iš 
savo nagų paleisti visa to, ką 
jie karės metu yra užgrobę. 

Kad palaikyti šalies gyven
tojuose lygsvarą, kad juos su
raminti, vokiečių * generalis 
štabas priverstas stumti divi
zijas ofensyy,on, betikslėn ir 
pragaištingon kovon. 

VOKIEČIAI ŠEIMININKAU 
JA GELSINGFORSE. 

ARMOTOS BAUBIA PIKAR 
DIJOJE. 

Paryžius, gos;. 14.—Smar
kiai veikia artilerija abiem 
upės Avre šonais, Pikardijo-
je, anot oficijalio pranešimo. 

Stockholmas, geg. 14.—Gel-
singforse pilnai šeimininkau
ja vokiečiai. Suomijos vyriau
sybės kariuomenės vadas, gen. 
Mannerheim, su žymia dalim 
savo kariuomenės laukiamas 
ten atkeliaujant dar šią savai
tę. Po atkeliavimo žymi ka
riuomenės dalis bus paleista. 

NORI PREZ. WILSONO 
KARĖS FRONTAN. 

AUSTRAI ATMUŠTI SU DI
DELIAIS NUOSTOLIAIS. 

Rymas, geg. 14.—Austrų-
ungarų kariuomenė užvakar 
atakavo italų pozicijas ant 
Corno kalno, kurias anądien 
italai buvo paėmę. Karės ofi
sas praneša, kad priešininkas 
atmuštas ir panešė milžiriiš-
kus nuostolius. 

Paryžius, geg. 14. — Laik
raščio Rigbts of Man redakto
rius Paul Loyson paduoda 
sugestiją, kad Su v. Valstijų 
prezidentas Wilsonas aplanky 
t ii karės lauką. Tuomet, sako, 
talkininkų armijos dar labjaus 
įsismagintų ir užduotų galuti
ną smūgį vokiečiams. 

NELAISVIAI SAKO, HIN-
DENBURGAS MIRĘS. 

Jo vietą esąs užėmęs gen. von 
Mackensen. 

Londonas, geg. 14. — Visi 
pastaromis dienomis paimti 
nelaisvėn vakarų fronte vo
kiečiai kareiviai tvirtina, kad 
fieldmaršalas von Hinden-
burg yra miręs. Apie tai pra
neša laiškais į Daily Express 
iš karės fronto anglų ofičie-
riai. 

Vietoje von Hindenburgo, 
anot nelaisvių pasakojimo, 
dabar pagarsėjęs gen. von 
Mackensen. Visi vokiečių gy
ventojai pasitikį, kad gen. von 
Mackensen laimėsiąs karę Vo
kietijai. 

Express pažymi, kad turbūt 
tyčia praplatinta gandas apie 
von Hindenburgo mirtį, kuo
met vokiečiams nepasisekė su 
ofensyya. 

MOTERIŲ BATALIJONO 
VIRŠININKĖ AMERIKOJE. 

Pasprūdo jinai iš bolševiku 
nagų. * 

BUVĘS CARAS NEPATEN
KINTAS SAVO SARGYBA. 
Jis su žmona esąs dabar Je 

katerinburge. 

Londonas, geg. 14.—Sovie
tų (bolševikų) vyriausybė, 
anot pranešimo į Times iš 
Petrogrado, patvirtina seniau 
paskelbtą žinią, kad buvęs ca
ras Nikolai Romanov iš To-
feolsko perkeltas į Jekaterin
burgą.' Su juo perkelta jo 
žmona ir viena duktė. 

Anot bolševikų, buvęs ca
ras todėl iš Tobolsko prašalin
tas, nes tenaitiniai valstiečiai 
suokalbiavę su tikslu pagelbė
ti carui pabėgti į užsienius. 
Gi šito bolševikai labai bijo
si. 

1 

Buvęs sosto įpėdinis Alek-
siei Romanov sergąs. Todėl jis 
su kitomis seserimis paliktas 
Tobolske. 

Jekaterinburge buvęs caras 
apgyvendintas mažuose na
muose ir turįs tik" vieną ar du 
sau patarnautoju. Pašaliečiai 
ištolo neprileidžiami prie tų 
namų. Nikolai Romanov nusi
skundžia, kad sargyba su juo 
apsieinanti labai stačiokiškai. 

Bolševikas Sverdlov tečiau 
tvirtina, kad Nikąlojus turįs 
suprasti faktą, jogei jis esąs 
sovietų kalinys ir todėl nerei
kalaująs turėti to visa, kas 
kaliniui neleidžiama. 

Anot pranešimo, bolševikai 
trumpoj ateityj nuspręsią ga
lutiną buvusio caro likimą. 

GALICIJOJE SIAUČIA BA 
DAS. 

Pacifiko uostas, geg. 14.— 
Leoną Baškariova, kuri buvo 
rusų moterių pagarsėjusio 
"mirties batalijono" komen
dante, laimingai pasprūdo iš 
bolševikų nagų. Bolševikai už 
jos suėmimą' buvo nuskyrė 
dovanas. Gegužės 11 dieną ji
nai šitam uoite išlipo iš laivo. 

Baškariova keliauja, kaip 
sakėsi, į Prancūziją. Tenai 
norinti pasisiūlyti su savo pa
tarnavimais 'talkininkams. 

M 

Jos bičiuoliai iš Kerenskio 
laikų jai pagelbėjo pabėgti iš 
Rusijos. Apsitaisiusi vyriškais 
rūbais Baškariova Siberijos 
geležinkeliu 'nukeliavo Vladi-
vostokan. 

Bolševikų kareiviai, patyrę 
apie jos pabėgimą, vijosi ją. 
Bet jiems nepavyko ją su
griebti ir pastatyti prieš savo 
bolševikišką tribunalą. 

Vladivostoke Baškariova 
atrado savo dukterį, su kuria 
neužilgo leidosi kelionėn į 
Suv. Valstijas. 

J i buvo žymiausia moterių 
"mirties batalijom)" organi
zatorė. Dalyvavo mūšiuose 
prieš vokiečius. Nupuolus Ke
renskio kabinetui, moterių ba-
t ai i jono didžiuma atsUuikė pri
pažinti bolševikus ir batali-
jonas pairo. 

Jinai sakosi, jogei norinti 
stoti mūšių laukan. Apsii
manti bile kokioj tarnyboj 
būti ir gatava numirti, bi tik 
talkininkai ją priimtų. 

Tvirtina, kad Rusijos liau
dis paklausė netikrų pranašą. 
Bet kuomet ta liaudis išvys 
tikrąją šviesą, tuomet Rusijos 
priešininkai bus sutruškinti į 
šmotus. 

Pasakoja, kad bėgdama 
nuo bolševikų buvus persirė-
džiusi paprasta sodiete. Bu
vus suareštuota ir tris paras 
laikoma kalėjime. Paskiau te-
čiaus bolševikai patikėję jos 
pasiaiškinimams ir ją paliuo-
savę. 

Kerenskio vyriausybė ją bu
vo paaugštinusi garbės pulki
ninku. Moterių batalijono da
lis paskiau visgi perėjusi bol
ševikų pusėn. 

TROCKIS PARDAVĖ LEN 
KIJĄ VOKIEČIAMS. 

Suprantama, taip turėjo pa
daryti ir su Lietuva. 

Geneva, geg. 14.—Laikraš-
įtis Gazette of Lausanne pra
neša, kad Brest-Litovske a-
part žinomos taikos sutarties 
su Vokietija, bolševikų taikos 
delegacija, kurios priešakyj 
buvo Trockis, padarė su vo
kiečiais kitą, slaptą sutartį, 
kurį palyti Lenkiją (be abe
jonės ir Lietuvą. Red.). 

Minėtas laikraštis net padė
jo ištisą tą bolševikų su vo
kiečiais padarytą slaptą su
tartį, susidedančią iš septynių 
paragrafų (posmų). Sulig 
tos sutarties, Rusija paveda 
Lenkijai išimtinai Vokie
tijai, kaip polltikiniu, taip e-
konominiu ir militariniu žvilg 
sniais. 

Penktame tos sutarties pa
ragrafe, pa v., pasakyta, jogei 
Rusija busimoj generalėj tai
kos konferencijoj pasižada 
paremti Vokietijos reikalavi
mus, kad lenkų tautos klausi
mas yra išimtinai vokiečiu 
vidujinis klausimas, kad tasai 
klausimas todėl negali turėti 
nieko bendra su kitais tarp
tautiniais klausimais. 

Leninas prašo talkininkų 
pagelbos 

BUVUSIO RUSĮĮ CARO GIMINES UKRRAINOJ 

Puspenkto rublio svaras arklienos Petrograde 
BOLŠEVIKAI MALDAUJA | BUVUSI CARIENĖ-NAŠLĖ 
TALKININKŲ PAGELBOS. VOKIEČIUOSE. 

Sako, kad prieš juos pakelta 
kontrrevoliucija. 

Maskva, geg. 14.—Bolševi
kų premjeras Nikolai Lenin į 
visas šalis pasiuntė sekančio 
turinio telegramą: 

"Kontrrevoliucija pakelia 
savo galvą, siundo išbadėju
sias žmonių minias prieš so
vietus". 

Be to pažymi, kad bolševi
kai atsiradę blogam padėjime 
ir todėl maldauja pagelbos. 

Pekinas, geg. 14.—Harbine 
oficijaliai paskelbta, kad gen. 
Semionov, priešbolševikiškos 
kariuomenės vadas, eina pir
myn išilgai Siberijos geležin
kelio ir jau artinasi prie 

Vokiečiai ištrauks iš nesmagu 
mų visą caro šeimyną. 

BOLŠEVIKAI NUSISKJJN- . ] • , . , 

Adrianovsko. 
Gen. Semionov tvirtina, kadear ienė našlė nukeliavusi Ki-

Amsterdam, geg. 14.—Uk-
rainų spaudos biuras iš Odes-
sos gavo pranešimą, kad bu
vusioji Rusijos carienė našlė 
(motina) Maria Teodorovna, 
didkunigaikštis Nikolai Niko-
lajevič ir didkun. Aleksandr 
Micliailovič, kurie gyvemo 
Dulbare, Kryme, šiandie jau 
randasi vokiečių rankose. Nes 
Kryme trankosi vokiečių ka
riuomenė. 

(Iš kitų versmių apturima 
žinios, kad buvusioji cariemė 
našlė jau seniau gyvenanti 
Kijeve. Jinai su savo šalinin
kais net prisidėjusi prie L"k-
rainos vyriausybės nuverti
mo. Praeitą šeštadienį iš 
Maskvos buvo pranešta, kad 

VOKIEČIŲ DUJOS KANKI
NA ŽMONES. 

Čbicagoje suareštuotas gy
vulių skerdyklių savininko 
Swifto žentas grafas Minotto. 
Suareštuotas už provokišku-
mą. 

Londonas, geg. 14.—Galici
jos lenkų socijalistų parlamen
to atstovai Austrijos pre-
mjeriui Dr. Seydler pasiuntė 
telegramą, kad Galicijos gy
ventojai, lenkai ir kiti, mirš
ta badu ir jiems pagelba iš 
niekur nepramatoma. Gyven
tojams gali pagelbėti tiktai 
pati vyriausybė. 

Atstovai pažymi, kad už 
bado pasekmes vyriausybė tu
rės pasiimti atsakomybę, jei 
laiku neduos nelaimingiems 
reikiamos pagelbos. Kitais žo
džiais tariant, kad jei vyriau
sybė neatkreips į tai domos, 
Galicijoje turės palkilti revo
liucija. 

Geneva, geg. 14.—Šveicari
jos kariuomenė ties Alzaso 
siena turi daug nesmagumu 
ir pavojaus nuo nuodingųjų 
vokiečių dujų, kurias vėjas 
neša tiesiog ant Šveicarijos. 

Vokiečių gyventojai aplink 
Rbeną perspėta, kad jie daž
niau vartotų tam tikrąsias 
kaukes, kurios apsaugoja nuo 
nusinuodijimo dujomis. Fri
burge ir kitur net mokyklas 
lanką vaikiai vaikščioja su 
kaukėmis, kad neužsinuodinti 
dujomis. 

DŽIA VOKIEČIAMS. 

Londonas, geg. 14.—Bolše
vikų užsienių reikalų komisa
ras (Viičerin bevieliu telegrafu 
pasiuntė depešą savo pasiun
tiniui Berlyne, kad Rusija 
prašanti Vokietijos nesibriau
ti Rusijos gilumon ir pertrauk 
titvisokius susirėmimus su ru
sais, kadangi toksai vokiečiu 
pasielgimas — tai aiškus Brest 
-Litovsko sutarties laužymas 
ir tas pagimdo didelį rusuose 
nepasitenkinimą. 

Iš Berlyno išėjo įsakymas, 
kad jei ant kokio nors ap
ginkluoto laivo Juodose jū
rėse rasis rusų įgula, vok i e 
čiai tokį laivą visuomet už-
atakuosią ir nuskandinsią. 

Didžiuma rusų karės laivų 
Juodose jūrėse jau teko vo
kiečiams. Bet keli torpediniai 
laivai suspėjo pasprųsti is 

revoliucija. Bet visas tikslas 
visur pravesti žmonėms lais
vę ir užtikrinti gerbūvį. 

Daugelis Siberijos kareivių 
prisijungia prie gen. Semio-
novo kariuomenės. Visiems 
nubodo bolševikų caravimas. 

ARGENTINA PRIPAŽINO 
SUOMIJĄ. 

Laukiama kongreso atidary
mo. 

frnoje šiandie vei
kia diktotorius, gen. flkoro-
padskis, buvęs carienės naš-« 
](^ pazius. Be to dar pranešta, 
kad Kijeve apsigyvenęs did
kun. Dmitrii Pavlovič. Ir ta
sai maišąsis Ukrainos politi
koj). 

BRANGENYBĖ PETRO 
GRADE. 

Buenos Aires, geg. 14.— 
Argentinos vyriausybė pripa
žino Suomijos respubliką. , 

Respublikos prezidentas Iri-
goyen pradėjo vesti taryba* 
su tikslu nupirkti tris vokie
čių garlaivius, šiame uoste 
atsirandančius. 

Su didžiausia doma čia lau
kiama Argentinos kongreso 
atidarymas gegužės 16 dieną. 

Sevastopolio ir pasislėpti A- Kongreso turės radikalų di-
zovo jūrėse. Šitie laivai taigi 
ir daro vokiečiams nesmagu
mus. Kad jų apsisa.igoti, Ber
lynas ir išleido viršminėtą į-
sakymą. 

Bolševikai veikiai atsakė į 
tai Berlynui. Pasakė, kad kai
zerio noras bus pildomas. 

džiumą. 

— Londonas, geg. 14.—An
glija kareiviauti šaukia pra
dinių mokyklų mokytojus ir 
300,000 vyrų nuo farmų. 

— Londonas, geg. 14. — 
Austrijai taip trūksta duonos, 
kad yra sumanymas pravesti 
beduonines dienas. 

— TVashington, geg. 14.— 
Pinigyno sekretorius McAdoo 
vis dar sirguliuoja. 

Vyrįausybė paskelbė, kad 
už nušovimą arba sugavimą 
krasinio balandžio, prigulin
čio vyriausybei, kaltininkai 
bus nubausti 6 mėnesiais ka
lėjimo ir 100 dol. pabaudos. 
Kadangi negalima atskirti 
paprasto nuo vyriausybės ba
landžio, verčiau jokių balan
džių nereikia šaudyti, nei gau
dyti. 

Policija suėmė tris jaunus 
banditus—Michael Neylon, 17 
m., Ray Swanson, 18 m., ir 
Patrick McHalton, 18 m., ku
rie aną naktį apiplėšė Carlą 
Isaackson. 

Policija areštavo kažkokį 
Adamą Bendis, 3164 No. Clare 
gat., kurs vienoj departamen-
tinėj krautuvėj pavogęs šilko 
vertės $50. Iškratinėjimo me
tu jo kišeniuose policija atra
do $2,310. 

Stockholmas, geg. 14.—Pe
trograde siaučia jau kaipir 
tikrasis badas. Žmonėms kas
dien skiriama po dvi uncijas 
duonos. Bet ir tiek negalima 
gauti. 

Arklienos svarui mokama 
puspenkto rublio. Darbinin
kai šiaip-taip užsilaiko ko
pūstų lapais ir sriuba, kuri 
pagaminama iš arklienos lie
kanų. 

— Amsterdam, geg. 14. 
Austrijos imperatorius aplan
kė vokiečių kaizerį vyriausio
je karės stovykloje, kur tarpe 
Austrijos ir Vokietijos atnau
jinta vienybės sutartis. 

— Wasbington, geg. 14. — 
Karės departamentas vakar 
kongreso pareikalavo paskir
ti 6 milijardus dol. didžiu
lėms armotoms pagaminti. 

Gazu u žsi troškino Morris 
Jacobs, 72 m. Sakoma, nusi
žudęs, nes perilgai sirgęs. 

ŠITA SAVAITE YRA KARĖS ŽENKLELIU PARDA
VINĖJIMO SAVAITE-

- # • > -

Pirkite kares ženklelius! 
Prisidėkite prie kares laimėjimo! 
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FRENUMEH AT08 KAINA: 
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fs.00 
t, Perkant atskirais numeriais po 2 c 

Prenumerata mokasi Iš kalno. Lai
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"Money Order" arba įdedant pinigus 
| registruotą, laišką. 

i i 

UTHūAiriAM DAILY FREKAD 

Publisbed Daily ezoept Sundajrs by 
DRAUGAS FUBIilSHDrG CX).t Inc. 
1800 W. 46th Street, Chicago IlHnois 

McKJnley €114, EstabL 1M8 

TERMS OF 8rBSORIFTrOir: 

One year §5.00 
6iz months $8.00 
Thursday'9 Editlon ...%. $2.00 

At News—Stands 2c a Copy. Adver-
tislng rates oa applicatlon. 

Draugas" Publishing Co. 
1800 W . 4 6 t h S t . T«l.McKinley6114 Chicago , 111. 
•a^^l3pr~~~ra|]a^^2"^*yjW|ifl^^r"''w'~^|S^^^~ | i T — ^ M M I M y f *>l i^a_į^ "IMI^^^MML1 "s^^^^_!i " ~^_js^Mi^^lll~T1l^M!JB^ilJI|^~TBBB^JBBnP$HB 

Antradienis, geg. 14 d., Jono Nepomuceno. 
Trečiadienis, geg. 15 d., Jono Krikštyto jaus. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
— — l t 

KASGI KALTAS? 

Niekas negali užginčyti, kad 
šios karės metu lietuviškieji 
socijalistai daug nesmagumų 
pa|mmino lietuvių visuomenei, 
visai išeivijai. Kaip socijalistų 
stambesnieji tūzai, taip jų 
laikraščiai visas laikas kurstė 
lietuvius darbininkus priešin-
ties vyriausybei kadir karei
viavimo reikale. Daugelis ne
susipratėlių paklausė tų niek
šų ir šiandie už tai turi ken
tėti. Socijalistų laikraščiai juk 
privertė vyriausybę ant visų, 
svetimose kalbose einančių, 
laikraščių uždėti cenzūrą ver
timų formoje. Jie savo nedo
rais pasielgimais pagamino ir 
kitokius intarimus, nepasiti
kėjimus. Nuo to be jokio rei
kalo turėjo nesmagumų ir ap
sunkinimų ir gerieji mūsų 
laikraščiai, ir saliai įstiki-
miausieji žmonės. 

Nesenai šioje vietoje buvY> 
paminėta skaudžios, pasekmėm 
Grand Rapidso lietuviams. 
Kaip žinoma, tenai vienos lie
tuviškos draugijos keliolika 
jaunų vyrukų buvo suareštuo
ta už nesiregistravimą. Kas gi 
už tai buvo kaltas, jei ne soci-
įaiistai, jei ne lietuviški bol
ševikai. 

So. Bostono cicilikų organas 
tokius mūsų tvirtinimus pava-
d ;na "ž iopla is / ' Girdi, tai 
"žiopla pasaka. ' ' Cicilikų or
ganas pats ant savo kailio jau
čia savo nedorų darbų pasek
mes ir dar drįsta sakyti, kad 
tai esanti "žiopla pasaka." 

Bet kur čia tau jie prisipa
žins prie savo juodų darbų. 
Kitaip jie negalėtų vadinties 
cicilikais. Nes tai cicilikų dar
bas mulkinti nesusipratusius 
darbininkus, gi paskui už pa
sekmes kitus kaltinti. 

Bet tų juodų dėmių nuo cici
likų nepanaikins nei jų užsi
gulimai, nei šmeižtai. Ne* 
visuomenei pergerai žinomos 

"Mano nuomone, minėto
ji proklemacija (gubernato
riaus parėdymas. Red.) mū
sų valstijoje nieko nauja ne-
pasako — juk ir ligsiol tik
tai religijos mokslas buvo 
leidžiamas mokyti svetimo
se kalbose. Visas mokslo ša 
kas parapijų mokyklose tu
rėjo mokyti anglų kalboje, 
nes kartas nuo karto kaip 
tik valdžia sužinodavo ko
kioje parapijos mokykloje 
nėra mokytojo, mokančio 
anglų kalbą, tai ir ateidavo 
inspektorius ir priverzdavo 
arba pasirūpinti mokytojų, 
mokantį anglų kalbų, arba 
vaikus siųsti į miesto mo
kyklą. Aš pats tai patyriau 
ant savo odos. Mat, aiškus 
dalykas, leidžiant vaikus 
mokyties, religijos, negi jie 
jos išmoks nemokėdami sa
vo kalbos. Kokiuo būdu vai
kai gali išmokti religijos 
savo motinos kalboje, nemo
kėdami tos kalbos? 

" Todėl ligšiol pas mumis 
vaikai tokiuo būdu ir būva 
mokinami. O, ačių Dievui, 
jie moka ir anglišką kalbą 
»r savo motinos kalbą ne
blogiausia. Tai ir nuo liepos 
1-mos d. jei inspektoriai at
eis ir atras taip vaikus mo
kinamus, tikiuosi, bus pa
tenkinti.' ' ^ 

OFICIJALIS PRANEŠIMAS ' 
APIE AUDIJENCIJA PAS 

PREZIDENTĄ. 

= 

šovinių padarytus.'-Kur buvęs 
nebuvęs prisiartina vienas 
anglų kareivis Fr«deriek Ca-
hill airis-australietis ir klau
sia kunigo ar yra išneštas Šv. 
Sakramentas. Išgirdęs, kad 
nėra dar išneštas, bet yra tar
pe degančių griuvėsių, suju
dintas gailesiu, kad Šv. Sak
ramentas nebūtų paniekintas, 
žengia deganeron bažnyčion, 
suieško raktą ir* paėmęs indą 
su Šv. Sakramentu neša lau
kan. Jam beeinant staiga di
delė bomba sudaužo lanka ir 
sprogsta apipildama jį ske
veldromis. Jis gi nesustoja, 
išneša indą su Šv. Sakramen
tu ir paduoda jį kunigui. Toks 
pasielgimas yra vertas pagar
bos ir vertas užmokesnio nuo 
To Kuris yra visų Sutvėrėjas. 

Kardinolas Lucon, Rheimso 
antvyskupis, už karžygiškumą 
laike viršminėto miesto bom
bardavimo, gavo karišką me-
d&lį. 

SS » • m 
•Mta 

Official Bulletin, geg. 7 d.„ 
1918 m. praneša žymioje vie
toje apie lietuvių audijenciją 
pas prezidentą. Pranešime pa
duota ištisai lietuvių adresas 
ir pagaliaus pridedama štai 
koksai prierašas: 

"Prezidentas, atsakydamas, 
išreiškė savo apvertinimą, lie
tuvių lojališkumo laike šios 
karės, ir išreiškė savo gilią už
uojautą dabartiniam liūdnam 
padėjimui jų gimtosios žemės 

jų nedorybės, kaip žinoma i r ! ^ j ų tautiškį siekinių." 
tas, kad socijalistai deda pa
stangas Lietuvoje įvesti bol-
ševikizmą. 

Kunigas cle Gironde apdo
vanotas karišku medaliumi, 
už savo patarnavimus karės 
lauke. Jis gavo militarišką 
kryžių ir garbės ženklą už at
liktas priešo pusėn pavojingas 
ekspedicijas. Vienas iš karei
vių apie tėvą de Gironde šiaip 
išsitarė. " J i s ir per ugnį eitų 
mus gelbėti. J is yra karžygis, 
vienas iš didžiausių karžygių. 
Aš nemačiau tokio žmogaus 
kaip J i s . " 

Prancūzų eilėse tarnauja net 
trys vyskupai. Vienas iš jų 
tarnauja nešiojime sužeistųjų, 
kitas vyskupas, kurs kartu 
yra Apaštališko Seimo delega
tas, yra leutenantu pėstininkų 
pulke, o trečias yra net pa
prastu kareiviu. 

Prancūzų kariuomenėj yra 
daug vienuolių tarnaujančių, 
kuri,e vietoje kryžiaus turi 
rankose šautuvą. Daug mo
kytų profesorių, kunigų, kurie 
palikę savo' mokyklas pasida 
ve kariuomenėn ir mušasi už 
tėvynės laisvę. 

Irlandiečių kunigų kariuo
menėje, kurie yra kapelionais 
pagal jų paėjimą: Jezavitų— 
30; Vincentionų—8; Pranciš
konų—9; Kapucinų—5; Domi^ 
nikonų—6; • Pasionistų—14; 
Dvasios Šv. Zokono kunigų— 
35; kitų zokonų—8. 

IR SENIAU TAIP YRA BUVĘ. 

Nesenai šitoje vietoje išreiš
kėme nusistebėjimą, kad Con-
ueetieuto valstijoje parapijų 
mokyklose varžoma svetim
taučių kalbos mokinimas. Pas
kui kitą laikraštį pažymėjo
me, kad tos valstijos guberna
torius šįmet išleido parėdymą 
visose parapijų ir privatinėse 
mokyklose vaikus mokinti 
vien tik angliškai, išėmus re
ligijos mokslą. Manėme, kad 
tai čia yra naujas svetimtau
čių kalbos suvaržymas. 

Bet paaiškėjo, kad toje val
stijoje ir Seniau taip yra buvę. 
Apie tai mus painformuoja 
gerb. kun. P. Saurusaitis, Wa-
terburio lietuvių parapijos 
klebonas. Jis rašo: 

NEPAISANT DIDŽIAUSIO 
PAVOJAUS IŠNEŠĖ ŠV. 

SAKRAMENTĄ IŠ DEGAN
ČIOS BAŽNYČIOS. 

Anglų Vincentionų mėnraš-
tyj mes randame šiokį prane
šimą: 

4 'Laike bombardavimo mie
sto Messines, netoli esantis 
miesčiukas buvo užpultas vo
kiečių. Kaip visada ta^p ir ta
me laike vokiečiai pirm už
puolimo pradėjo iš kanuolių 
versti baisią ugnį tan mies
čiukam Viduryj miesto stovin
ti bažnyčia kaip bematant už
siliepsnojo. 

Sujudo gyventojai pamatę 
tą nelaimę, subėgo aplink sa
vo seną maldnamį ir nežino 
Kas be pradėti. Senelis, kle
bonas stovėjo apsiašarojęs ir 
žiurėjo, kaip nelaimingoji ug
nis ryjo griuvėsius kamroliu 

REIKALE PRIEGLAUDOS 
NIMH. 
* | 

I 

Nors reikalas pats už save 
kalba, bet kadangi j i s ' yra 
kaip ir užmirštas, tai skaitau 
sau už pareigą gerb. visuome
nei išnaujo ir su dadėjimu 

'priminti, kad nebūtų užmirš
tas ant visados. 

Manau, kad kiekvienas, ku
ris šiek-tiek žvelgia į katali
kų judėjimą, pamena pereitų 
metų L. R. K. Federacijos 
kongreso nutarimą, kad būti
nai reikia mums įsteigti prie
glaudos namą, rytinėse valsti
jose. Tame pačiame kongrese 
tapo išrinkta ir komisija susi
dedanti iš pustuzino pasižy
mėjusių lietuvių veikėjų, ku
rie geriau tuo dalyku galėtų 
rupinties. Bet tas nutarimas, 
ikišiol nutarimu ir pasiliko, 
nežiūrint, kadir labai kompe-
tentiški asmenis pasižadėjo 
pradžią padaryti, bet nei vie
nas iš jų tą pasižadėjimą ne
pradeda vykinti. Priežastis 
bene bus ta, kad šiais laikais 
kiekvienas yra laBai užsiinte
resavęs politiškais Lietuvos 
reikalais, o kiti reikalai, nors 
ir opiausi, tapo užmiršti. Kaip 
buvor kaip nebuvo visgi naš
laičių prieglaudos namai ik 
tos pažadėjusiųjų farmosį tu
rėtų mums labai apeiti ir ne

reikėta atidėti į Šalį, kad at
ėjus L. Federacijos kongre
sui vėl nereikėtų išnaujo tas 
klausimas judinti. Mes kiek
vienas galime permatyti, kad 
šiame momente jau nejuokais 
lietuviška prieglauda turime 
rupinties. Neatsižvelgiant jau 
ant lietuvių vaikučių, kad 
tūkstančiai dingsta ameriko-
nizmo bangose, bet mums dau
giau turėtų apeiti ir kiekvie
nam reikėtų pagalvoti, kągi 
mes darysim ir kur padėsim iš 
karės pagrįžusius sužeistuo
sius kareivius. Argi mes da
bar atsisveikinam ir išleidžiam 
ant visados, jau jie ne mūsų ir 
mes jau daugiau nelauksim 
jų? Mes laukiam ir jie sugrįž, 
bet sugrįž jau netokie, kokius 
mes išleidom: daugelis jų su
grįž, kurie reikalaus nuo mū
sų prieglaudos net iki savo 
pabaigai gyvenimo. Ar mes jų 
atsižadėsime ir leisim jiems 
vargti po amerikonų ligonbu-
«ius ir jų prieglaudas, kad jie 
butų musų nežinystoj, ir sura-

'sti negalėtume? Ne! Jie mums 
turėtų būtį brangenybe ir pri
valėtume juos užlaikyti kuo-
geriausioje pagarboje, kaipo 
kokią tautos palaiką, nes jie 
bus praradę savo sveikatą ne 
del ko kito, kaip tik del mu
sų ir dėl musų tautos teisių 
ir liuosybės. Todėl kiekvienas 
iš musų privalome kuogeriau-
siai jais rupinties. Jeigu mes 
rupinamies nuo karės nuken
tėjusiais lietuviaip Lietuvoje, 
rupinamies čia globojimu ka
reivių išėjusių į stovyklas, ru
pinamies priaugančiąja karta, 
renkame aukas del lietuvių 
kolegijos, kalbame apie Lie
tuvos universitetą ir apie ki
tus reikalus, taigi ar neturė
tume rupinties tais kurie del 
musų gero bus netekę fiziškų 
spėkų. 

Negana mums bus džiaug-
ties išgauta Lietuvai liuosybe, 
bet džiaugties ir tais liuosybės 
iškovotojais ir teikti jiems 
džiaugsmą. Parodydami, kad 
jie .mums brangus, kad mes 
juos mylime, kad mes jiems 
susukome lietuvišką lizdelį, 
kuriame jie aprūpinti ne tik 
medžiagiškai, bet ir dvasiškai 
galės ramiai sau gyventi pa 
tol pakol nepašauks Aug-
ščiausias pas save. 

Šis reikalas, rodos, turėtų 
kiekvienam tėvynainiui apeiti 
ir turėtų būti plačiau pagvil
dentas spaudoje, kad ateinan
čiame L. F. kongrese butų už-
megsta gera iš pinigiško at
žvilgio pradžia. Del tokio tik
slo bemanau, kad kuris galė
tų atsisakyti pagal savo išga
lės aukoti kadir gerą šmotą 
lauko, arba pinigišką auką. 
Aukavęs drąsiai galėtų laukti 
nemažo užmokesnio nuo Die
vo ir amžinos atminties nuo 
lietuvių tautos. 

A. Bajoriutė 
\ Komisijos narė. 

KAS TAI YRA IŠTIKIMY
BĖS DIENA. 

Šių metų Ketvirtoji Liepos 
diena (Fourth of July) yra 
skiriama, kaipo Ištikimybės 
Diena (Loyalty Day), visoms 
ateivių tautoms Amerikoje. 
Tąją dieną Prezidentas skiria 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
kitų tautų panašioms organi
zacijoms prašant 

Kaip patsai užvadinimas 
rodo, ji skirta, kad Amerikoj, 
gvvmančios tautos toj dienoj 
tam tikrais budais gautų pro
gos išreikšti ištikimybės jaus
mus Suvienytoms Valstijoms. 

Lietirvių tautos garbė, geras 
vardas ir tikrojo sentimento 
parodymas r e i k a l ą ^ , kad A-
merikos lietuviai ypačiai do
gmos į toj dienoj pasirodymą 
kreiptų. Reikia jau dabar 

ruošties prie Ištikimybės Die
nos parodų, prakalbų. Lietu
viai turi progos savo susiklau-
simą, gerą organizaciją paro
dyti. Netrukus Prezidentas iš
leis del Ištikimybės Dienos 
proklamaciją. Tuomet visos 
tautos pradės ruoštis. Lietu
viai turi tuomet savo geru su-
siorganizavimu pasirodyti. 

Tad, gavę šį laišką, skleis-
kitę žinių apie Ištikimybės 
Dieną. Praneškite apie ją sa
vos kolonijos ir apielinkės 
draugams, pažįstamiems, 
draugijoms, organizacijų kuo
poms ir kur tik galima. 

Atminti reikia, kad kiekvie
na tauta stengsis pasirodyti 
kuogražiausia. Lai lietuviai 
ne paskutinę, bet pirmą vietą 
užima. 

Artimos kolonijos gali susi
dėję apvaikščiojimą ruošti. 

Kaip ruoštis — nurodoma 
kitame lakšte. 

Committee on Public 
Information. 

Lietuvių Skyrius. 

Kaip rengtis prie Ištikimybės 
Dienos. 

Kiekvienai lietuvių koloni
jai reikia:— 

1. Suorganizuoti skaitlingą 
komitetą rūpintis Ištikimybės 
Dienos reikalais. 

2. Susiorganizavęs komite
tas turi žiūrėti, kad 

a) Vietos kolonijoj SUTUOsti 
4 liepos dieną parodą (marša-
vimą); • 

b) vakare ar kitu patogiu 
laiku sušaukti mass-mitingus, 
surengti prakalbas lietuvių ir 
anglų kalbose, iškalno kalbė
tojus pasirūpinant; 

c) žiūrėti, kad visos vietos 
ir apielinkės lietuvių draugi
jos, lygiai kaip visi lietuviai, 
parodoje dalyvautų; 

d) pasirūpinti, kad parodos 
butų kuogražiausios, su tam 
tikrais vežimais, vėliavomis, 
muzika ir tt. 

3. Komitetas turi nužiūrėti 
žmones, kurie paruoštų Išti
kimybės Dienai rezoliucijas, 
lietuvių Amerikai ištikimybe 
išreiškiančias, ir kurios turi 
būti inteiktos miesto majorui 
ir valstijos gubernatoriui; 
taipgi sustatyt telegramos 
tekstą Prezidentui. Rezoliuci
jos ir telegramos turėtų but 
priimtos viešojo susirinkimo 
(mass-mitingo)'. 

4. Komitetai iš savo tarpo 
turi išskirti žmones, kurie vie
tos spaudą apie parodą, rezo
liucijas informuotų. 

5. Kadangi Ištikimybės Die
ną apvaikščios ir kitos tautos, 
reikia su kitų tautų komite
tais susinešti. Jei kitų tautų 
komitetai susižinojimo nepra
dėtų, tai lietuviai padaryti 
privalo. 

6. Komitetui susiorganiza
vus ar esančiam užsiėmus ap
vaikščiojimą ruošti, tuojaus 
apie tai ir komiteto vaidybos 
vardus ir antrašus pranešti 

Committee on Public Infor
mation, 

Litliuanian Division, 
16 Jackson Place, 

Washington, D. C. 
Ten pat kreiptis visokių in

formacijų klausiant. 
7. Atsiųsti Washingtonan 

visų draugijų prezidentų ir 
sekretorių adresus ir pažymė
ti, kurios draugijos parodoj 
dalyvumą ėmė, o kurios ne. 

Su tikra pagarba, 
Committee on Public 

, Information. 
Lietuvių Skyrius 

RAŠYKITES į "DRAUGO 
BENDROVĘ. 

i Kapitalai padidinti nuo $25000 iki $50/)00. 
NUTARTA: j ^ r f l . iumaiinti nuo $25.00 iki $10XH). 

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

Vienatinis lietuviu katalikų dienraštis "Draugas* 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 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 serus. 

"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 MUSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 
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 šery 

priėmime. 

-

\ 

Kuponas užsirašymui ''Draugo" Bendroves šėru. 
DRAUGAS PUBLISHING OOMPANY, 

1800 Wcst 46th Street, 

CHICAGO, ELLIWOIH. 

Prlalunčiu $ Money Orderiu ar čąklu ir meldžia 

man pašiurti "Draugo" Bendrovės Seru 
Vardas Ir pavardė 

Antrašas 

Mi Valstija 

ĮVAIRUMAI. 
*'Sandaros' ' Strimaitis ap-

sišaukė lietuvių karaliumi. Ta 
džiaugsminga, naujiena pra
neša " S a n d a r a " 19-ame nu

meryje ant pat pirmo puslapio 
juodomis raidėmis. 

Tik nežinia kodėl ponas 
Strimaitis vadina save "Bal
tasis Karalius." Juk visi žino, 
kad jisai yra juodbruvys. 

Savo manifeste naujas ka
ralius įsako (sic!) visiems tau
tos kriviams ir net krivių kri-
vaičiams siųsti, "Sandara i " 
pinigus, nemažiau, kaip po 
dešimtį dolerių/ 

Dabar suprantame, kodėl 
lietuviai nenori karalių, bet 
reikalauja prezidento. Mat tie 
šelmiai karaliai visada prade
da savo karaliavimų nuo nau
jų mokesnių užkrovimo. Tik 
čia triksas vargiai ar nusi
seks. Amerikiečiai išgudreję. 
Pamatys, kad iš po'karališko 
ploščiaus kišoja nususęs lietu
viškas Sandarietis.. 

Sparnaitis. 

NAUJOS KNYGOS. 

l ) L e s Lituaniens d' Ameri-
que, par Dr. V. Bartuška. Lau-
sanne, 1918—24 pusi. 

2). 1 / Etat lituanien et le 
Gouvernment de Suvalkai 
(Suvaiki) par Dr. V. Ęartuš-
ka, Lausanne, 1918. Pusi. 16 
su žemlapiu. 

3) Recueil de documents 
concernant la journee litua-
nienne—accordee par sa sain-
tete Benoit XV. Lousanne, 
1918—pusi. 36. 

4) Observations du delegue 
du Conseil National Lituanien 
par Dr. V. Bartuška, Lausan
ne, 1918,pusl. 12. v 

5) Aukso veršis, vieno veik
smo komedija, išleido M. J. 
Damijonaitis, Cliicago, 111. 

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

(Tįsa iš pereito num.). 

Lukoševičius Antanas — L. 
Vyčių Dramos Draugijos. 

Marcinkevičius Jonas — Šv. 
Kazimiero dr-ja. 

Martinaitis J . — SLA. 38 kp. 
Matulaitis J . — Šv. Juozapo 

dr-ja. 
Miliauskas J . K. — L*. Vyčių 

41 kp. 
Miliuniutė T.—ALRKA. Mot. 

Sų-gos 26 kp. ' 
Milukas Matas — SLRKA. 

Centro. 
Montvila A. — SLA. 213 kp. 
Montvila P. — T. F. 18 sk. 
Mulevičius P.—SLRKA. Cen

tro. 
Murauskas M. — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 
Nanartavičia K. — Šv. Jurgio 

dr-ja. 
Norkus P.—"V. L . " Red. 
Pakinskas A. — DLK. Oedi-

•mino dr-ja. 
Pakštas Kazys—T. F. Centro. 
Paulonis Kaz. E. — Tautos 

Fondo Centro. 
Petkus Kun. N. J . — ApreiŠk. 

Pan. Šv. jmrap. 
Pipiras P. — Šv. Jurgio dr-ja. 
Pociūnas S.—SLRKA. 42 kp. 
Podžiunas P.—Šv. Jurgio par. 
Puišys Ant. — Liet. Žuv. Kl. 
Pūkas P. — šv. Antano dr-ja. 
Ramanauskas A.—SLA. 38 kp 
Raudonaičiutė M. — L. Vyčių 

49 kp. 
Remeika Kun. & — Karalie

nės Aniolų parap. 
Reivida Kazim. — LDK. Vy

tauto dr-ja. 
Ručas A. — SLRKA. 135 kn. 
Rugis J. — ALTS. 1 kp. 
Ščegauskas B. — šv. Jurgio 

dr-ja. 
Šibanauskas V. — Liet. Uk. 

Kliubo. 
Simaičiutė S. — SLA. 213 kp. 

„ (Tąsa ant 3 pus i ) . 

Stocks ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Aadrews A Oo~, 
108 So. La SaUe st., aidėta 1900 m. 



Antradienis, flėtjujfro U t \ 

• 

•»• H i ' U o i s r 

reikalais. 
Smagios žinios ateina iš visur. Susiorganizavo kontesto 

komitetas ant Town of Lake, ant Bridgeporte , «rga»i*vw;jasį 
Apveiados Dievo parapi jo je (Chicago, 111.), Cicero, UI., W. 
Pu l lman 'e (Chicago, 111.), Spring VaMey, BĮ. ir ki tur . 

Draugijose j au pradedama svarstyti klausimas apie pri
ėmimą " D r a u g o ' ' šėrų ir dalyvavimą konteste. 

. . 

i rgi labjausiai priguli nuo draugijų paramos. Je igu draugi
jos panorės, ta i padės " D r a u g u i " tokius pamatus padėti ir 
tokius namus pabudavoti , kad jokia "p rake ik t a m a c i s " nega
lės ji} išgriauti . 

I r draugijos savo padarys , nes jos žino, kad tada ir 
D r a u g a s " joms bus t ikriausiu draugu ir prieteliu: turės jas 

garsinti , jas remti, jų gražius darbus visuomenei nurodyti . 

Beje, daugelis klausia, ar galės atsiimti įmokėtus pinigus 
atgal . Ka ip visose korporacijose, taip ir " D r a u g o " bendro
vėje tva rka yra tokia. Kas no r i savo šėrg, parduoti , visųpirma 
pa ts paieško pirkėjo. Je igu jisai nesuranda, tuomet kreipiasi 
į "Draugo* Bendrovės valdyba, kur i" apsiima patarpininkau
ti . Ka ip grei tai Bendrovė suranda šėrui pirkėją, ta ip greitai 
šėrą parduoda ir pinigus grąžina tam, kam reikia. 

Kai-kurie klausia, ar eis koks nuošimtis už šėrus? Žino
mą, eis, jeigu tik lietuviai katal ikai nesnaus, " D r a u g ą " pla
tins, rems jį visokiais darbais ir užsakymais. " D r a u g o ' ' biz
nis didelis, apyvar ta graži jai ir dabar. Gi kada labiau išsi
platins, ingys daugiau prieteliu—tuomet ir pelnas bus kitoniš
kas . J a u ir dabar " D r a u g a s " netik išsiverčia, bet dar trupu
tėlis lieka ir pelno. Pelnas didės augant skaičiui ėmėjų ir kį-
lant visam bizniui. Antai lenkų dienraščiai jau duoda po ke
lias dešimtis nuošimčių dividendo. Nors lietuvių ir mažiau, 
ka ip lenkų, bet jei visi išvien suremsime, ta i ir mes iš savo 
dienraščio galėsime gražų pelną turėti . 

Išspauzdinta ir jau išsiuntinėta visoms draugijoms laiš
ka i ; ta ic-pat siuntinėjamos spauzdintos instrukcijos visiems 
komitetams, kurie tik atsiliepia. 

"DRAUGAS" 
1800 W. 46th Street., Chicago, Illinois. 

LIETUVIAI 
AMERIKOJE. 

CLEVELAND, OHIO. 
Dar žodis jaunimui. . 

Lietuvos Vyčių 25 kuopa 
besirengdama prie šeštojo Lie
tuvos Vyčių organizacijos 
kongreso, paskleidė tarpe Cle-
velando jaunimo atsišaukimą, 
kad kiekvienas jaunikait is ar 
mergaitė, kuris tur i balsą ir 
norą dainuoti, kad rašytųsi 
pr ie kuopos ir didintų chorą. 
Ats išaukimas nepasiliko be 
pasekmių. Laikytame susirin
kime, geg. 6 d., prie kuopos 
prisirašė 14 naujų na^nų, o lai
ke dainų repeticijos, geg. 10 d., 
pr ie choro atėjo 6 nauji daini
ninkai . Bet gal nevisi dar ži
no, kad jau laikas tapo apni-
bežiuotas ir nauji dainininkai 
pr ie choro bus pri imami tik 
ik i geg. 17 d. Kur is nori dar 
pr is i rašyt i prie choro, tai lai 
atsi lanko petnyčioje, geg. 17 
d. į Povylausko svetainę, St. 
Clair Ave. ir kampas E . 25-os 
gatvės. Kas nepristos prie cho
ro iki ta i dienai, tas vėliau ne-

v bus pri imtas ir negalės dai
nuoti laike vyčių kongreso. 

Dabar L. Vyčių 25 kuopos 
choras y r a didelis, bet norima 
padary t i tokį, kad butų di-
džiausis choras už visus kitus 
chorus lietuvių kolonijose A-
merikoje. 

Taigi jaunime, kuris turi t 
gerą balsą ir norą dainuoti, 
spieskitės į L. V. 25 kp. clio-
rc , padėkite kelti dailę ir ren
g t i tauta i ateitį. Kiekvieno at
mintyje turėtų būti šie poeto 
žodžiai: 

Jaunime, jaunime, 
Tu mūsų viltis, 
Nuo tavęs priklauso 
Tautos ateitis. 

Tu tautinio kūno 
Tai t ikra širdis, 
Je i tu gyva busi— 
Tėvynė atgįs. 

* 

aukavo sekančiai: 
Po 1 dol.: A. Pranait is , A. 

Musneckis, P . Stonaitis, J . Ne-
valinskas, J . Žoris, P . Žoris, 
J . Pauža, J . Srimiliavičius, A. 
Barauskas, J . Vinažinolis, P . 
Tūpė, K. Astrauskas, J . Že
maitis ir R. Griuvoda. 

Po 50c.: A. Stankus, J . Pup
lauskas, J . Pečiukas, V. Pa-
tinskas, R. Puplauskas, J . Pa-
tinskas, L. Kapšis, St. Bikne-
vičius, D. Kapšis, J . Valanti-
nr.s, D. Lukšas, J . Kriaučiu-
kc.s, M. Vinažinolis, K. Ge-
lumbai\*kas, R. Ivanauskas, P . 
Endrišiunas, Ig. Bacevičių*, 
M. Kučinskas, M. Šabis ir K. 
Cipaitis. 

Po 25c : F . Ciparis, J . Ža~ 
deikis ir, P. Žalba. 

Viso labo $24.75. 

i 

\ 

Matas. 
i HTTSBURGH, PA. 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klrubo nar ia i Tautos Fondui 

CICERO, ILL. 

Įvairumai t a rp mergaičių. 
J a u buvo pranešta, kad vie

tos augusios lietuvaitės susi
organizavo į Nekalto Prasidė
jimo Paii&lės Švenč. dr-ją. 

Susirinkime laikytame geg. 
6 d. nutarė turėti išvažiavimą 
tik vienų mergaičių nedėlioj, 
geg. 19 d. į Riversidės miš
kelius, kur bus galima pasi
džiaugti malonia gamtuže. 
(Jai kartais bus ne vienai pri
minimas tos malonios gamtos 
Lietuvoje, apie kurią nekurios 
Vien tik svajonėse įsivaizdina. 

Mergaitės visomis pajėgo
mis prižadėjo* dirbti dėlei sa
vo brangios tėvynės, labjau
siai pasidarbuodamos rinkime 
parašų po protestu prieš Vo
kietiją. 

Narės dusyk į mėnesį mo
kysis mezgimo ir siuvimo. 

Dabar susirinkimai bus lai
komi reguliariai kiekvieno 
mėnesio pirmame panedėlyj. 

Neužilgo gal mūsų kolonija 
džiaugsis savo mergaitėmis. 
Jos nepasiduos ištautėjimui, 
ir netik neužšigins savo tau
tystės, savo kalbos, bet ta savo 
gražia kalba pačios pirmiau
siai kalbės i r del tautos dirbs. 
Tai vis bus pasidarbavimas 
vietinio klebono, gerb. kun. 
H. J . Vaičuno, kuris joms va
dovauja. 

Tautos Fondo Sekret, 
Už BALANDĮ, 1918 M. 

Iki balandžio 1 d., 1*18 m., Tautos Pondan įplaukė $127^49.45. 
BrookJyu, N. Y.—13 tkyrim .$ 2.10 

— U * ženklelius 35.00 

Newarkj N. J.—1 skyriaus mėnesinės duoklės 37.75 
—-Laisvės savaitėje 497.85 
—UI :cnklelius 30.30 
—Už knygas ' 1.25 

Brooklyn, N. Y.—18 skyr. nuo Pan. Sv. Apreiškimo baž. choro 21.53 
Gary, Indiana—77 skyrius 11C.G5 

—Už ženklelius ! '11.00 
Harrison, N. J.—Bažnytinis " Birutės" choras 5.00 
Middleboro, Mass.—66 skyrius 51.00 

—Už ženklelius ' 5.00 
Binghampton, N. Y.—Pris. K. Vaičiūnas 13.37 
Mahanoy City, Pa.—34 skyrius ' . . . .. 400.00 
Dayton, Ohio—80 skyrius už ženklelius 11.20 
Bentleyville, Pa.—88 skyrius 14.75. 
Rochester, N. Y.—24 sk. laisvės savaitėje 343.95 

—Už ženklelius 28.00 
Detroit, Mich.—Už ženklelius 37.00 
Homestead, Pa.—23 skyrius mėn. duoklės 77.05 

—Laisvės savaitėje 1%09 
—Už ženklelius 30.00 

Chicago, IU.—32 skyrius 89.50 
—Iš poseiminių prakalbi* ' 58.G4 

. . . . 
• 

. . . . . . . 

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

85.00 
50.67 
48.00 

131.00 
26.00 
15.00 
16.00 

100.00 
105.00 
35.25 

150.00 
18.20 
86.50 
10.00 
10.00 

100.00 
24.36 

—Už ženklelius 10.00 
398.80 
601.20 
74.65 
22.00 

106.30 
14.35 
35.25 
30.50 
J5.V) 
14.00 

—Už ženklelius . . 
St. Clair, Pa.—Iš Tautos Šventės 
Lawrence, Mass.—87 skyrius '. 

—ls Laisves oavaitos • 
—Uz ženklelius 

Bedford, Ohio—56 sk. iš Laisvės Savaitės • 
Spring Valley, 111.—Iš krikštynų pas Pilipaičius 

• • • • • '• 
Manchester, N. H.—49 skyrius iš Laisvės Savaites 
Mincrsville, Pa.—Iš Tautos Šventės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chicago, 111.:—43 sk. iš Tautos Šventes * • 
Mt. Carmel, Pa.—Iš Tautos Šventės 
Chicago Heights, 111.—70 skyrius 
Kewanee, IU.—45 skyrius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

—Už ženklelius 
Pittsburgh, Pa.—L. V. Pittsburgho apskritys 
So. Boston, Mass.—Šv. Jono Ev. Draugija 
Racine, Wis.—79 skyrius 

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

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

« . . . . • * . . . 

. . . . . f 

Am8terdam, N. Y.—65 skyrius 
—Iš K. Pakšto prakalbos ., 

Grand Rapids, Mich.—41 skyrius 
—Už ženklelius ir tt. , 

Sioux City, Iowa—Iš Laisvės Savaitės 
— uz ženklelius . • 

- . t - i ' 

Chicago, 111.—Per 32 sk. Saldž. V. J. Širdies Draugija 
Niagara Falls, N. Y.—Prisiuntė J. Vosilius ..'. 
We8tfield, Mass.—Švento Kazimiero draugija 

—54 sk. mėnesinės duoklės 
—Iš K. Pakšto prakalbos 50.00 

Harrison, N. J.—L. V. 90 kuopa 5.00 
St. Louis, Mo.—68 skyrius 26.00 • • • • • • * 

Washington, D. C.—Iš Dr. Bielskio prakalbos . . . . 58.11 

PASIDĖK SAVO PINIGUS \ 
Seniausia Taupinimo Banką Chicagoje 

THE 
HIBERNIAN BANK 

/ 

Moka Ant Taupomu 
Pinigų 

TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ 

Po Valdžios Priežiūra 
SUVIENYTU VALSTIJŲ PINIGAI ČIA LAIKOM 

208 South La Salle Street 
Seniausiai gyvuoja. Saugi Taupinimui 

(Tąsa nuo 2-ro pslu.). 

Šimkus St. — Vis. Ch. 
Sirvydas J . — L. N. F . skyr. 
Širvidaitė E. — TMD. 3 kp. 
Šlikas J.—Liet. Nepr. Kl. 
Sniečkus A. —L.Vyčių 41 kp. 
Stankevičius A. — " T a r k o s ' ' 

Bendr. 
Straigis Sim. — SLRKA. 134 

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

. . . . . . . . . . 

• • • • • • 

70.00 
50.00 
23.95 
89.00 
7.00 

100.00 
50.00 
57.05 
15.00 
37.30 
74.70 

Duąuesne, Pa.—Prisiuntė P. Bražinskas 11.45 
Amsterdam, N. Y.—Liet. Sunų ir Dukterų dr-ja nukentėju

siems del karės . . 
—Lietuvos liuosybei 
—S. Ambrazas Liet. liuosybei 

Chicago, DL—31 skyrius '. 
So. Boston, Mass.-^-Lietuvių kareivių aukos 
Girardville, Pa.—3 skyrius \ 
Detroit, Mich.—93 skyrius 
Amsterdam, N. Y.—Švento Antano draugija 
Mishawaka, Ind.-^Prisiuntė A. Zdankus . . . 
Duryea, Pa.—Pridavė kun. Sinkevičius -
Wilkes-Barre, Pa. —Iš K. Pakšto prakalbos . . . . . / . 
Easton, Pa.—Iš Laisvės Savaitės 20.15 

—100 sk. mėnesinės duoklės 6.85 
—Už ženklelius 11.00 

Bloomfield, N. J.—4 skyrius 20.00 
—Už ženklelius 10.00 

Harrison, N. J.—105 skyrius 6.75 
Sheboygan, Wis.—27 skyrius 9.10 

—Už ženklelius , 20.00 
Athol, Mass.—12 skyrius 182.65 
Chicago, 111.—Visų Šventų parapija į 25.50 
New Britain, Conn.—Aukavo 'O. Nevulienė 3.00 
Wanamie, Pa.—Aušros Vartų draugija 100.00 
Washington, D. C.—8 skyrius 10.50 
Newark, N. J.—1 skyriuą 250.00 
Youngstown, Ohio—57 skyrius 261.44 

> —Už ženklelius 33.10 
Manchester, N. H.—49 skyrius 40.25 

—Lietuvos laisvei 39.75 
—Už ženklelius 20.00 

Frackville, Pa.—103 skyrius 10.85 
Chicago, 111.—"Draugo" skaitytojai 6.00 

• —"Draugo" administracija 126.50 
—Adv. A. Šlakis » 24.00 
—Aukos iš Roseland 11.00 

Aurora, 111.—Aukos nuo vietos lietuvių 32.50 
Brooklyn, N. Y.—Didžiojo New Yorko Tautos Fondo apskričio 

bazaro grynas pelnas 1,800.35 
Chester, Pa.—17 sk. ui ženklelius 14.00 
Curtis Bay, Md.—28 skyrius 10.00 

. —Už ženklelius ; 10.00 

kp. 
Subačienė Stan Apreišk. 

Pan. Šv. parap. 
Šulinkas Sim. — Liet. Ukėsų 

Kliubo. 
Sunuris P . — SLA. 76 kp. 
Šusinskas T. — 6v. Jurgio dr-

-ja. 
Teiberiuto M. — T. F . 13 sk. 
Tikaiža Petras — Liet. Blaiv. 

dr-ja. 
Valantiejus J . — Moks. Stmiv. 

Am. 
Valmas Ad. — DLK. Buivy

do dr-ja. 
Valukas Dr. J.—SLA. 126 kp. 
Venys P . — Apr. P . Sv. Par . 

Choro. 
Vidžiūnas A — SLA. 249 kp. 
Vysas J . — SLA. 249 kp. 
Zajankauskas J . — Šv. Jurgio 

paf. 
Žilinskas Kun. J . •— Vis. Ch. 

Viso per balandžio mėn. Tautos Fondan įplaukė $ 8,283.41 
Viso labo iki gegužio 1 d. įplaukė * $135,932.86 

Kazys Pakštas, Tautos Fondo Sekretorius, 
456 Grand St.;'Brooklyn. N. Y. ». 

Maspeth, L. I . 

Bartkus J . — L. U. K. ir S. 
L. A. 250 kp. 

Cerebiejus J . — Viešp. Atsi
mainymo parap. 

Grabauskas Alek.—Viešp. At-
i 

simainymo parap. 
Kabačinskas N.— Šv. Vincen

to dr-ja. 
Kūlis P . — Šv. Vincento dr-ja. 
Milukas Kun. A. — Viešp. At

simainymo parap. 
Valantiejienė Veronika — A. 

L. R.-K. Mot. S. Centro. 
Valantiejus A. — S. L. R.-K. 

A. 108 kp. i r L. Vyčiu. kp. 

New York. 

Adžgauskas B. — ALTS. Cen
tro. 

Astramskas—SLA. 126 kp. 
Aųkškelis K.—L. Vyčių 12 kp. 
Baniulis J . — L. N. F . 
Bartašius Ju rg i s — Aušros 

Vartų parap. 
Čelkis A. — L. Vyčių 12 kp. 
Činga J.—SLRKA. 203 kp. 
Činga Kaz. — L. B. dr-ja. 
Daukšys—ALTS. 30 kp. 
Jankauskas V. — Centr. Ko

miteto. 
Jurevičia J . — Šv. Izidoriaus 

dr-ja. 
Jurgeliutė P . — L. N. F. 
Karuža Rom. — Liet. Atstat. 

Bendr. 
Karuža Vasl. — Liet. Atstat. 

Bendr. -
Kiuberis M. — Aušros Vartų 

parap. • 
-Martus A. - SLA. 126 ko . 

Matulevičius J . — A. L. T. S. 
Centro. 

Noreika Jeronimas — Šv Jo
no, dr-ja. 

Račkauskas V. K. — ' ' Tėvy
nės ' ' Red. 

Savickas Kaz.—Šv. Kryžiaus 
dr-ja. 

Šeštokas Kun. J . — Aušros 
Vartų parap. 

Strimaitienė — SLA. 126 kp. 
Tratulis Rom. — Šv. Kryžiaus 

dr-ja. 
Vaitkus V. — ALT. Ta 
Varašius K. — SLA. Pild. Ta

rybos. 
Venciuvienė V. — .Spaudos 

dr-ja. 
Vilmontas P . S. — A. L. T. 

Tarybos. 
Vinikaitis M. J . — A. L. T. 

Tarybos. 
Vitaitis Št. E. — A. L. T. S. 

Centro. 
-

Niagara Falls. 
Laučius J . — Šv. Jurgio dr-ja 
Noreika J . — Šv. Jurgio par. 
Vasilius J . — S. L. R.-K. A. 

170 kp. ir L. Vyčių kp, 
. Rochester. 

Andriuškevičius K.—Šv. Jur 
gio dr-ja. 

Bartmonas J . — L. Vyčių 93 
kp. 

Bartusevičius J . — Šv. Jur-
gio dr-ja. 

Danilevičius V.-^Tautos Fon
do 24 skyr. 

Gudienė O. — Šv. Pan. Mar. 
dr-ja. 

Gudienienė O. — Šv. Marijos 
dr-ja. -

Jančaičiutė L. -r- Šv. P . Mar. 
dr-ja. 

Kasakaitis Kun. J . — Šv. Jur
gio parap. 

Mociejunas J . — Šv. Jurgio 
parap. 

Petronis P . — Liet. Sunų dr-
ja ir TMD. 52 kp. j 

Rickis J . — Šv. Petro ir Po 
vilo dr-ja. 

Stučka Mar.—Šv. Jurgio par 
Ventis M. — Šv. P t i r o ir Po 

vilo dr-ja. 

S ą m o n i n g a g a s p a d i n e 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richtcr'to 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"JKARA" 

36c. ir 85c buteliukas viaoM »pliekose arba 
Maciai nuo 

F. AD. KICHTBR & CO. 
7*-ffO Waeliln?ton Street. New York, N. Y. 
- • 

Gedminas J . — " D i r v o s " Red. 
Gudinąs V. — Vytauto dr-ja. 
Jonuška J . — TMD. 47 kp. 
Jurai t is J . — Šv. Jurgio dr-ja 
Jurgi la K. — Dr. V. Kudir

kos dr-ja. 
Kranauskas A. — Teatr. Cho-

•ro. 
Miščikas J . — Dr. V. Kudir

kos dr-ja. 
Muluolis P. — L. Sunų Šv. 

Kazimiero dr-ja. 
Pasaveckas S. — Šv. Juozapo 

dr-ja. ' 
Pogoželskis A. — L. Sunų Šv. 

Kazimiero dr-ja. 
Praškevičius A.—TMD. 20 kp. 
Runtas V. — L. D. S. 51 kp. 
Sakalauskas J . K. — L. Vy
čių 25 kp. 
Šimonis M. — SLRKA. 8, 50 

ir 142 kp. 
Valaitis J.—Šv. Jurgio dr-ja. 
Zdanavičius A. —ALT. Sand. 

18 kp. 
Žemantaitis J . — SLA. 14 kp. 
Žitkevičius R. — L. Vyčių 25 

kp. 

Dayton. 
Cibulskis Kun. M. — Šv. Kry

žiaus parap. 

Youngstown. 
Mieulis Jonas — L. P . Kliubo. 
Stupinkevičia Kaz.—SLRKA. 

63 kp., T. F . sk., Šv. Juoz. 
(Tąsa seka toliau). 

s, 
Schenectady. 

Čiapulevičia V.— Šv. Juoza
pato dr-ja. i 

Staten Island. 

Alkevičius J . — SLA. 209 kp. 

OHIO. 

AkroOv 
Rodovičius S. — Šv. Juozapo 
dr-ja, SLRKA. 178 kp., LDS! 

64 kp. ir Pask. Bendr. Rūta. 

Cleveland. 

Baltrukonis^L. — D. V. Ku
dirkos dr-ja. 

Baltrukoniutė J . — TMD. 20 
ko. 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumu*, 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodam* 
visus aptiekorms. 

Telefonas: McKINLET 6714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 SO. WK8TERM BLVD. 

Kampas W. 16-tos gatvė*. 

v 
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Tel Drover 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEJTTISTAS 

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

4711 SO. ASHLAHD A VEJOJE 
. a m 47-tos Gatve* 

iitiiiimiiiniiiiiiimniiitniiiiiminniiR 
f J08EPH 0. WOLO> 

LIETUVIS ADVOKATAS 
S

1 Karnb. 124 National Life Bldg. 
S 9 8o. LaSalle S t., 

Vakarais 1686 Milwaukee A v*. 
S Central IS99 

> KasMence Hombnld 9T 
CHICAGO, ILL, 
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"D R AMJ G A S" ^ Antradienis, gegužio U d. 
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CHICAGOJE. | k... . , .., 
T . . . į ,. nes yra dauej svarbių svarsty 
Tai prie ko priveda salm-

mą vakare geg. 14 d., bažnyti
nėje svetainėj tuojaus po ge
gužinių pamaldų. Visi nariai 

ŠEIMYNIŠKAS VAKA 
RĖLIS. 

Nedėlioj, geg. 12 d., Mark 
White Sąuare svetainėje Liet. 
Vyčių Apskričio Choras buvo 
surengęs šeimyniška vakarėli. 
Vakarėlyj dalyvavo daugiau
siai pakviestieji iš visų Chica-
gos ir apielinkių kuopų nariai 
ir narės. Buvo taipgi keletas 
ir pašalinių. Gražią muziką 
patiekė p. Pociaus lavinama 
orkestrą. Tarpe žaislų ir šo
kių buvo išpildytas trumpas 
programėlis. Pasakyta prakal-
bėlės. P-lė D. Sulckaitė akom
panuojant pijanu p. Pociui, la
bai gražiai padainavo solo dvi 
daini, taipgi p-lės Volteraitės 
padainavo du duetus. Dainos 
visiems labai patiko. Ant galo 
p. Pocius pranešė, kad geg. 26 
d. toje pačioje svetainėje L. 
Vyčių Chicagos Apskričio 
choras rengia puikų koncertą. 
Įžanga bus visiems dykai. 
Koncertas prasidės 5 vai. po 
pietų. 

Po to jaunimas dar kiek 
pasilinksminęs išsiskirstė. Va
karėlio vedėju buvo p. Pocius. 

nas ir kaziros. 
Kaimynas. 

WEST SIDE. 

mų. Kviečia Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. 

Pereitam sekmadienyj, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
buvo moterų dr-jos balius. Ba
lius kaip ir visi, bet ypatingą 
domą atkreipė lietuvių jau
nuomenės bjaurus šokiai. Be
veik, išskiriant kelis lietuviš
kus šokius, visą vakarą tan-
guota ir tai nekuriu net gana 
šlykščiais budais. Nekaltinu 
čia draugijos, bet katalikus 
jaunuosius, kad nesergsti pa
dorumo. Tas jau perdaug. Ar
gi mes nesame katalikais? Ar
gi mes neturime padorių šo
kių? Gėdą daro visiems. Turė
tų katalikai subrusti ir užkir
sti kelią tiems kesčiojimams. 
Jiems vieta kur požeminiuose 
urvuose, ne katalikų pastaty
toje svetainėje. Katalikai, su-
bruskite ir ginkite tuos šokius 
šalin iŠ savo tarpo. Z. 

Iš L. V. 24 kuopos veikimo. 

Seredoje, gegužės 8 d., L. V. 
24 kp. laikė savaitinį susirin
kimą, į kurį atsilankė skaitlin
gas narių būrys. Susirinkimą 
atidarė pirm. J. P. Poška su 
makla. 

Komisija pranešė, kad albu-
ninis paveikslas L. V. 24 kp. 
jau gatavas ir neužilgo bus 
pargabentas į svetainę. Pa
veikslas atsieina 50 dolerių. 

A. Valonis, dramatiško sky
riaus vedėjas, pranešė, kad 
Altoriaus Puošimo draugija 
kviečia vyčius surengti jai 
programą. Programo surengi
mas pavesta pirmininkui. 

M. M. M. 
•4? 'Ii- ' « ' 

"Dailiosios Lyties" suma
nymas. 

Iš L. Vyčių 24 kp. narių 
daug Dėdė Šamas pašaukė į 
karę. Vytės vatjauzdamos tą 
smūgį, sumanė ir inešė, kad 
surengti šeimynišką vakarėlį, 
pagerbimui ir snšelpimui na
rių einančių į karę. Sumany
mas vienbalsiai tapo priimtas. 
Vakarėlis įvyks sekmadienyje, 
gegužio 19 d., Aušros Vartų 
parapijos svetainėje. 

Visi vyčiai atkreipkite do
mą! 

M. J% m 

Policija suėmė Horace No-
akes, 6844 Perry av., kurs pra 
eitą šeštadienį norėjo nužudy
ti savo žmoną. Noakes prisi
pažino prie kaltės1. Norėjo ją 
nužudyti todėl, kad p žmona 
yra nėščia. 

Chicagos aldermanų dele
gacija iškeliavo Washington, 
geležinkelių pakėlimo aug-
ščiau gatvių reikalais. Tarsis 
su generaliu geležinkelių di
rektoriumi. 

Chicagoje antkart pasibaik 
gė streikai molderių, duonke
pių ir barzdaskučių. 

Sveikatingumo komisijonie-
rius Dr. Kobertson Chicagos 
gyventojams pataria duonai 
vartoti "peanut" (žemriešu-
čių) miltus. Nes tie miltai, sa
ko, lygiai kaip kviečiai yra 
maistingi. 

• 

Nuo gegužio 11 iki 18 
Illinois Karo Taupumo 
Prižadėjimo Savaite 

fnšš. 

Št 

Extra! Dideles Ristynes Extra! 

. Praėjusioje paroje, anot po
licijos pranešimo, Chicagoje 
vagiliai pavogę net 12 auto
mobilių. 

ATSIBUS 

Petnyčioj, Gegužio 17 dieną 
Pradžia 8 vai. vakare. 

APVEIZDOS DIEVO PARAP. SVET., 18-ta GATVĖ IR UNION AVE. 

Plės C. FiHpavičiutės 
užkvietimas. 

Policija areštuoja daugelį 
automobilistų, katrie ties bul-
vardais nesustoja. Policijos į-
sakyta, kaip gatvekariams, 
taip automobilistams pirm, 
neg skersai pravažiuoti bul-
vnrdą, būtinai sustoti. 

"DRAUGO" KONTESTO 
BRIDGEPORTO LIETU
VIŲ KOLONIJOS SU

SIRINKIMAS. 
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"RAČIŪNO NAUJI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI" 

Pereitam sekmadienyj, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
vietinė " Draugo" Kontesto 
Komisija turėjo savo susirin
kimą. Čia pat išrinkta pirmi
ninku p. B. Sekleckis, J. Tu-
masonis, raštininku ir J. Ga-
ruckas iždininku. Nutarta pa
kviesti dar penkis pagelbinin-
kus, kurie turės teisę užraši
nėti "Draugo" šėrus. Galop 
nutarta turėti kas panedėlį su
sirinkimus toje pačioje svetai
nėje vakarais. Į komisija in-
ėjo 11 žmonių. 

BAISUS ATSITIKIMAS. 

Narbuto saliune po num. 
4345 So. Hermitage ave. atsi
tiko negirdėtai baisus atsiti
kimas. Geg. 11 naktyj apie 2 
vai. gėrė ir kaziriavo keletas 
saliuno mėgėjų. Bekaziruojant 
prieita prie ginčų ir pasekmės 
išėjo tokios, kad kazirninkai 
išmetę per duris lietuvį V. B. 
ir perskrodę peiliu pilvą, pa
bėgo. Pribuvus policija rado 
V. B. prie durų kraujuose pa
plūdusį, kurį įvertė į vežimą 
nugabeno į ligonbutį. Neilgai 
trukus blogdarius policija su
ėmė. Ar pagįs supjaustytasis, 
nežinia. 

Nelaimingojo žmona atbė
gus tik verkia, tik alpsta. 

Suareštuotas kareivis de-
zcrteris Riehard Bingliam, 

P-lė C. Filipavičiutė, moki-1 kurs iš karės stovyklos Texa 
nė šv. Kazimiero Akademijom, se buvo pabėgęs, 
netik pati mokinasi, bet ir ki
tus mokina. Ji jau antri metai 
kaip duoda pijano ir dainavi
mo lekcijas. Mokinimas pažy
mėtinai sekasi. 

P-lė C. Fili pavirkite su savo 
mokiniais sumanė surengti 
muzikališką vakarą. Vakaras 
įvyks gegužės 15 d., M. Mel-
dažio svetainėje. Rengėjos už
kvietė ir L. V. 24 kuopą į sa
vo nepaprastą vakarą. Vyčiai 
ir vytės priėmė užkvietimą su 
dideliu rankų plojimu. Visi 
prižadėjo eiti į savo gerbia- j **' Kryžiaus bažnytinėje sve-
mos ir darbščios narės vaka-1 tair.ėje, 46-os g-vės ir Wood 
rn st., (Town of Lake). 

Ketvergo vakare gegužio 16 
d., Electric Theatre, kampas 
14th St. ir 5th Avev Chicago 
Heights, 111. 

Subatos ir nedėlios vaka
rais, geg., 18 — 19 dd., Visų 
Šventų bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing-
ton, IU. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi 

Risis JOE BANCEVIČIUS su indijonu N. už 8 šimtus doleriu, kuriuos 
sudėjo šeSi kliubai. Žiūrėsim, kuris iš jų išloš tuos pinigus. Visjems žino
mas Joe. Bancevičius, kaipo drąsus ristikas, kurig nebijo nei vieno lietuvio. 
Jonas Kūlis, kuris norėjo mane išblupuoti, bet negalėjo. Jisai gazdino mane 
Juozapu Šimkum, kur Bancevičiaus nebuvo, o kada Bancevičius parodė pi
nigus, tai jis turėjo nutilti. Taigi pasirodė, kad jis yra menku menedžerium. 
Tegul Jonas Kūlis ateina j tą, pačią, svetainę. Ir tegul atveda bile kur J lie
tuvį ir tegul betina pinigus nuo $50 iki $500. Ir katras nedė pinigu, tai vi
si žmonės tegul žino, kad tas bijosi. Bancevičius gi nebijo nei vieno, ir ne
bijos kol jo nepaguldys ant matraco. 

Dabar atsirado labai garsus indijonas kaipo ristikas. Ir Bancevičius eis 
su juo imties. Otto Prapotnikas surengė tas imtynes; ir Chicagos šeši 
kliubai sudėjo 8 šimtus do]erių. v 

Beto imsis dar 3 poros: žinomas ristikas Petras Katauskas su Rolevl-
čium, lenku čempionu. Domininkas Dudinskas su Joe. Deičkovu. Bill Jaras 
su B. Žilinsku, lenku. Justinas Klowas su Viktoru Kazukauskiu,—Viadukas 
Zbiško bus teisėju. 

Padengus išlaidas, pelnas skiriama Lietuvos Laisvės Fondui. 
Tik Irt u kainos: 35c, 50c, 75c, $1.00 ir $1.50. 

— , . -r _ i _ 

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

Penedėlio ir Utarninko 
v i k , geg. 13-ta ir 14-ta dd., 

* 

Debatai. 

Narys S. P. pranešė, kad 
soči jai i štai kviečia L. V. 24 
kuopą į debatus. Kuo
pa sutinka stoti į debatus su 
soči jai istais ir jų vadais, bet 
reikalauja nuo socijalistn 
kuopų arba redakcijų oficija-
liško užkvietimo per laišką. 
Taipgi vyčiai reikalauja, kad 
sočijalištai sutiktų padaryti 
tam tikrą sutartį, pagal kurią 
debatai butų vedami. 

Žemės Dulkė. 

PRANEŠIMAS. 

Gegužės 16 d., 8 vai. vak. 
Aušros Vartų parap. svetainė
je, Chicagos Pilnųjų Blaivi
ninkų Apskritys turės savo 
susirinkimą. Susirinkiman 
saukiama kuodaugiausia blai
vininkų ateitį, nes bus daug 
ko, labai svarbaus ir naujo 
pranešta. Tatgi kuopų delega
tai, nepamirškite to vakaro. 
Pereitą savaitę per klaidą bu
vo pagarsinta, kad susirinki
mas bus Šv. Jurgio par. sve
tainėje. Ištikrųjų gi bus Auš
ros Vartų svetainėje, kaip bu
vo apskričio nutarta. X. 

BRIGHT0N PARK. 

LRK. Labd. Są-gos 8 kuo
pa laikys mėnesinį susirinki-

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
DARBININKAS" 

eina utarninkais, ketvergais ir su 

i t ' 

"DARBININKAS" 
batomis. j 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių iŠ darbo lau-
apie imgąa, apie darbininkų judėjimą. 

PRANEŠIMAS 
Pranešu katalikiškai visuomenei, 

kad aš turiu labai gražiu geležinių 
kryžių visokios išdirbinio. Kaina 25 
dol. ir augščiaus, augščio nuo 5 % 
podų ir didesnių. Rašykite arba a-
teikite patys. 

S. Dovydaitis 
3001 So. Ralsteil St. Chicago. 

REIKALAUJA / 

Vargonininkas:—nevedęs, suprantąs 
gerai savo amatą ir nuo kariuome
nės liuosas, ieško vietos; sutinka va
žiuoti ir į kitas valstijas. Atsišaukite 
laišku į "Draugo" Administraciją., 
1800 W. 46th Street., Chicago, 111. 

Reikalingas:—geras bučeris mokąs 
anglų, lietuvių ir lenkų kalbas. Atsi
šaukite 

V. Nausiedas, 
1645 Wabansia ave., Chicago, 111. 

Monroe 2545 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda:—auksinių daiktų krau

tuvė, geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Galima puikiai pragyventi, nes šiame 
mieste randasi apie 18,000 gyventojų 
(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., Savininkas, 
150 Broadway, . . Melrose Par k, 111. 

ko, 
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. 

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

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

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

Skaitykite ir platykitc M Darbininke' ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

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

Adresas: 

ai kur mes visi 
išvien dirbsime 

Kiekvienas gali padaryti prižadą pirkti Karės Taupy
mo Ženklelius, reguliariai per 1918 metus. 
Nei vienas nėra perdidelis del Taupymo Karės Ženk
lelių. Nei vienas nėra permažas. 
Štai kur mes visi dirbsime išvien—darbdavis ir darbi
ninkas, bankie^ius ir čeverykų valytojas, vertelga ir 
laikraščių pardavinėtojas, draugijos vadas ir grindų 
plovėja, kolegijos studentas ir pradinės mokyklos mo
kinys. 
VISI AMERIKONAI, visi susivienyję, visi su mineia 

padėti Dėdei Šamui iki galui. 

Karės Taupymo Ženkleliai yra geriausias symbalas 
*musų Amerikoniško Demokratiškumo. Kiekvienas iš 
mūsų turėtų juos turėti. Tie pas kuriuos jie nesiranda 
turėtų gėdinties. 

Pasižadėjimo savaitė - Gegužio 11 iki 18 
Pasižadėk šią, Savaitę Pirkti 
ir Nenustok Pirkęs! 

Pasižadėk sau pirkti Tlirift ir Taupymo Čenklelitfs per 
visų metų—nusistatyk sau tinkamą sumų kas mėnuo 
ar savaite ir to laikykis. 

Pasižadėk ant tiek ant kiek išgali — 
ir savo tą prižadą išlaikyk! 
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Operete "Pumpurėlis 99 I 

pusmečiui 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

*z=ds 

•K 

S-

MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai, tu 
rime ntvo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dal) grabų 
patįs dirbame. 

3307 Antram Ave., 
Telephone Drover 4111. 
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Telefonas: PULLMAN 342 
Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10781 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 
, , - - . , . , : > : 

Parsiduoda:—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 So. Wood St., Chicago, IU. 

Telefonas: YARDS 1516 
ANT PARDAVIMO FARMA 

80 akrų, visa dirbama žemė apsėta, 
netoli nuo miestelio, parsiduos su gy
vuliais ir namais. Pro šalį bėga gra
žus upelis ir randasi lietuvių koloni
joj. Norint gauti pilnesnes informaci
jas, meldžiame rašyti sekančiu adresu 

A. STANIS, 
Box 19, R. 2, Scottville, Mich. 

Parsiduoda:—labai geras ir puikiam 
stovyj ice box'is, mažai vartotas ir 
parsiduoda prieinama kafna. Atsišau
kite 

V. Nausiedas, 
1645 Wabansia ave., Chicago, IU. 

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

Patarimą* Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 iš ryto lkl 9 

vai. vakarą. Nedėlioms 9 Iki 12. 
4*49 8. Ashland Ave. Kamp. 47 Bt 

Telefonas Yards 4317. 
Telcpbone Boulcvard 6487 

Tik ką išėjo iš spaudos nanjagadyniška operete "Pumpurėlis", 
kurių parašė gerb. Knn. F. B. Serafinas, Muzikų sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams. 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 25c už vienų. Agentams 
25 n uos. nuleidžiamo. Reikalaukite pas: s I 

I Draugas Publishing Co. | 
| 1800 West 46th Street - Chicago, M. | 
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AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ? 

Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus 
skolų išieškojimus su pa'.ukiais ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ka, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginimas \s rodą S 
jums nieko nekaštuos. 

Taipgi prie 'to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki- S 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kri- 5 
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimua fabrikuo- S 

jį se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, mu- • 
Z sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus S 

5 ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie. 
Panedėliais, S 

tarninkais, Ketver- S 
; gaiš ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais 3 

S kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 
INTERSTATE LEGAIi SERVICE AGENCY, 

: 3114 South Halstcd ^Street, :-: :-: :-: Chicago, Illinois. S 
miiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii 

MŪSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: 
S- Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarnin! 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiismiiiuiiiiiiiiiiiiiiimm 
Rezid. 933 S. Ashland Blvd, Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 3354 S. Halstcd St., Chicago 
Telephone Drover 9691. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—1? d. 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1I 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT IiAW 

105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 8112 South Halsted Street 
Telefonas: YARD8 2899 

j g - > w w - » » M w ą ~—s 

BANK 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
1149 S. Morgan St., kertė 32 t. 

Chicago, 111. 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telephone Yards 687. 

ttaB&SK&ttS&S&aK 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir dang kran 
tuviu parduoda tų pačią 
kmvą po SOo. 

COFFEE 
19c 

GĖRIAI SIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulygina au sulygina au 4 1 
bent kokia. I A l : 
1-2 BT. , ~ W 

D AIRY 
SVIESTAS 

WBST 8IDK 
8964 Milwaukeea. 
1878 Milaraukeea. 
195/ Milwaukeea. 
1619 W. Madison 
8889 W. Madison 

1644 W Chicago a. 
1888 Blue Island a 
2612 W. North a. 
1217 8. Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1818 W. U t h st. 

8192 W. Itlld st. 
SOUTH SIDH 

8889 W s n t w o r t i i a 7 " 
8427 B. Halsted Bt 

sTOBTH 8IDB 
IM W. Divlsionst 

4729 8. Ashland a. 
8244 
2418 

North 
av. 

Llnooln av. 
M. Clark st. 


