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y . PRANCŪZAI STIPRIAI 
LAIKOSI SAYO VIETOSE 

briaujasi ant upes 
Oise iš rytu 

m * • > • 

VOH HIHDENBURGAS STATO PASKUTINES SAVO 
9 

JĖGAS 

PRANCŪZAI KAIP LIŪTAI 
KOVOJA. 

Gina nuo vokiečių kiekvieną, 
žemės žingsnį., 

MĖNUO 

_ . 

PRANCŪZAI VISUR STIP 
RIAI LAIKOSI. 

Vokiečiai girias laimėjimais. 
• 

LONDONAS, birž. 13.—Tar-
pe Oise ir Montdidier prancū
zai stipriai laikosi. Priešinin
kas labai mažai pasivarė pir
myn ties upe Oise. Priešinin
kas ant Oise gula iš rytų pu
sės. Tas privertė prancūzus at
simesti nuo Ourscamps ir Car-
lepont miškų. Prancūzai atsi
metė taippat nuo Bailly. Bet 
visur kitur prancūzai stipriai 
laikosi savo pozicijose. Su 
prancūzais bendrai veikia ir 
juodieji žmonės, šitie kovoja, 
kaip kokie demonai. 

Berlyne tuo tarpu skelbia
mi dideli vokiečių laimėjimai 
Giriamasi, kad Šitoj ofensyvoj 
vokiečiams tekę 13,000 nelais-

AMERIKONAI DAR NEDA-
LYVAUJA DIDŽIULIAM 

MUŠYJ. 

Su Amer. Armija Pi iard i 
joje, birž. 12.—Amerikoniška 
artilerija pagelbėjo prancu-
zams jų kontratakose prieš vo
kiečius pietvakaruose ir pie
tuose nuo Montdidier. 

Amerikoniška kariuomenė 
kol-kas neima dalyvumo dide
liam mušyj. Bet vakaruose 
nuo Montdidier amerikonai 
pasirengę stoti mušin, jei te
nai priešininkas mėgintų at
likti užpuolimą. * 

AMERIKONAI ATMUŠĖ DU 
UŽPUOLIMU. 

L 

Paryžius, biržN 12.—Prancū
zų kariuomenė kovojanti prieš 
vokiečius pietrytuose nuo 
Montdidier, savo kontrataka 
taip smarkiai puolėsi rjrieš vo
kiečius, 'kad trumpu laiku 
7-nių ir pusės mylių ilgio fron 
tu priešininkas kaip su galin
gąja šlufcta atmestas toloką 
galą atgal. Tą kontrataką 
prancūzai atliko tarpe Rubes-
court ir St. Maur. 

Toj fronto dalyj nuo pra
džios ofensyvos prancūzai vo
kiečiams taip stipriai pasi
priešino, kad vokiečių lavonų 
kalvos dar ir dabar vietomis 
riogso, nes nėra laiko ir pa-
rankumo juos surankelioti. 
Tenai ir kitur prancūzai gina 
kiekvieną žemės žingsnį ir vo
kiečius guldo kaip kokį patą-1 

Vokiečiai fenai mėgino per
silaužti per Ressons-Sur-Matz, 
idant pasiekti upės Oise klo
nį ir tenai pasileisti pirmyn 
ant Paryžiaus. Bet užuot ko
kio nors pasisekimo, vokiečiai 
visus plotus užklojo savo ka
reivių lavonais. y 

Paima nelaisvių irarmotų. 

Tąja kontrataka prancūzai 

• 

PRANCŪZAI SULAIKO VO
KIEČIUS TIES UPE OISE. 

Vokiečiai mėgina prancūzus 
apsupti. 

— 
Paryžius, birž. 13.—Užpra-

' eitą naktį tęsėsi baisus mūšiai 
fronte tarpe Montdidier ir 
upės Oise. Tečiau neįvyko 
svarbios atmainos, paskelbė 
karės ofisas. 

Rytuose nuo Mery ir Gentis 
miško prancūzai atbloškė vo
kiečius atgal ir atsiėmė kai-
kurias pozicijas. 

Sale centro, išilgai upės 
Aronde fronto, prancu*ti at
mušė vokiečių atakas. 

Pietuose nuo Cbevincourt ir 
Mares-Sur-Matz prancūzai 
stipriai laikosi. 

Vokiečiai vakar ryte pra

joję, birz. 12.—Vokiečiai ath-1, r i ,. x. , 7 v - x r • i< J v i ką Genlis ir augstumas, doko kita paskui kita du užpuo^• . v « „ 
minuojančias tarpe Courcelles 
ir Mortemer. Apart to paėmė 
žymų skaitlių nelaisvių ir ar-

itą paskui kitą du užpuo 
l imu pr*ieš amerikoniškas po 
zicijas ties Cantagny. Ir7 abu
du užpuolimu atmušta. Viena
me užpuolime dalyvavo apie 
40 vokiečių. Amerikonai juos 
su revolveriais atbloškė. 

Dešiniajam amerikonų spar 
ne vokiečių lakūnai smarkau

j a . Vienas vokiečių lakstytu-
vas, pažymėtas prancūzų lak-
stytuvų ženklais, pametė bom
bų ant maršuojančių ameri
koniškų kareivių. £mė kulkas-
vaidžiais šaudyti į kareivius. 
Amerikonai kuoveikiau pa
sislėpė atvangion vieton ir ne-
panešė nuostolių. 

Ir daugiau buvo pranešta 
žinių, kad vokiečių lakstytu-
var pažymėti prancūzų laksty-
tuvų ženklais. 

92 LAIMĖJO KARĖS 
KRYŽIUS. 

motų. 
Kas link nelaisvių, sakoma, 

jų busią daugiau tūkstančio. 
Prancūzai vokiečius užata-

kavo vyriausioj linijoj, tarpe 
Montdidier ir Noyon. Vieto
mis per pusmylį vokiečiai at
blokšti, kitur net per dvi my
li ir daugiau. 

Vokiečiai sulaikomi. 

Pietvakaruose nuo Noyon 
priešininkas prisivarė prie 
Machemont ir Bethancourt. 
Pastarasis miestelis randasi 
ant upės Oise kranto. 

Šitoj apylinkėj tęsiasi kru
viniausi 'mūšiai. Prancūzai su 
įšėlimu gina savo pozicijas, 

Boston, Maste, birž. 13. — 
Čionai vienam susirinkime 
kalbėjo vienas Anglijos komi-
sijonierius S. Y. Jis pažy
mėjo, kad Suy. Valstijos kas 
mėnuo pasiunčia Prancuzijon 
250,000 kareivių. Ir to skait
lingo kareivių siuntimo nega
lės sustabdyti nei kaizeris su 
savo nardančiomis laivėmis, 
nei kitkas. 

Pažymėjo, kad vyriausias 
talkininkų vadas gen.' Focli 
pasekmingai apsidirbs su teu
tonais. Apie tai nereikia nei 
abejoti. 

Šiandie 200,000 amerikoniš
kų kareivių yra paskirstyta 
tarpe prancūzų ir anglų. 

Tas reiškia, kad tasai susi-, 
jungimas ateityje padarys di
delę* intaką į anglų tautą. 

jie atmušti su dideliais nuosto
liais. 

Reiškia, kad vokiečiai at
siduria vis blogesnin padėji-
man, kadangi talkininkų ar
mijos nušluoja, teutonus nuo 
visų svarbesnių augštumų, 
stumia juos į klonius ir dau-
burius> kur nėra kas veikti, 
iš kur paskui nelengva išrėp
lioti kadir keturpėsčiam. 

Ypač įei ^eįjągiąms , uapis 
noras persimesti per upę Oise 
(į kairįjį krantą), tenai juos 
laukia baisios skerdynės. Nes 
tenai stovi talkininkų atsar
gos, kurios pasirengusios ne 
bile kaip tuos "svečius ' ' pas-

čiams nepakeliamą smūgį — 
užmuštais ir sužeistais. 

Nežiūrint tečiau prancūzų 
atsimetimų, talkininkų linijos 
vokiečiai ligšiol niekur neper
laužė. 
| Gali sau vokiečiai rėkauti 
apie kokius ten savo laimėji
mus ir 'atliktus didelius žy
gius; gali vokiečiai girties, 
kad jie Aisne ir dabartiniam 
musių fronte paėmę apie 75 
tūkstančius nelaisvių. Tai tas 
nieko negelbės kaizeriui. Nes, 
vokiečiai, tikrpj to žodžio 
prasmėj, sulaikyti nuo Pary
žiaus. Tasai sulaikymas, taigi 
ir reiškia didelį vokiečių pra
laimėjimą. 

Talkininkai gali laikyties il
gai. 

Vienas žymus amerikoniš
kas strategikas, viešįs Pary
žiuje, kurs studijavo karės 
bėgį nuo pat pradžios, taip 
sako: 

"Pasiremiant įsitikinimais 
iš kovo 21 dienos esu tos nuo
monės, kad vyriausias talki
n i m e armijų vadas, gen. 
Forh, gali savo linijoje atlai
kyti prieš vokiečių pašėlusį 
spaudimą koltus. kdturis mė
nesius. Tuo laikotarpiu Ame
rika suspės Prancuzijon pri
siųsti vieną milijoną ir 250,-
000 kareivių, o tuomet vokie
čiai bus įveikti. 

NEATMAINO POLITPS 
RUSIJOS f jLGSNIU 

Kol-kas negalimas^iinaišy-
mas j vidujiniusRusijos 

reikalu'* 
Washington, birž. 13.—Ru

sų kadetų . (konstitucijinių 
demokratų) partija matyda
ma, kad jų šalis — Rusija 
pakeičiama griuvėsiais siau
čiant tenai bolševikams jr vo
kiečiams, tomis dienomis krei
pėsi į Suv. Valstijas ir talki
ninkus, kad šitie gelbėtų Rusi
ją nuo visiškos pražūties ir 
neleistų vokiečiams briauties 
Rusijos gilumon, ypač Sibe-
rijon. » 

Kadetų atsiliepimą prezi
dentui Wilšonui indavė Rusi
jos ambasadorius Baehmetįev. 
Tuo tikslu prezidentas sušau
kė savo kabineto posėdį ir ta
rėsi, kas padaryti sn kadetą 
reikalavimu. 

Savo atsiliepime kadetai at 

Pa- i ja msgm atsispir
ti prlMMftfrfiečius, tuo la^au, 
kad fjfjvikų vadovai už a-
kh>A|,,-aujasi su jais. Bolše-
vil t r fiešai kalnus verčia ant 
vo*. veių imperijalizmo. Bet 
paf ;apčia jie tam imperijaliz-
mm tarnauja. Pagelbsti jie vo
kiečiams naikinti Rusiją, bi 
tik jiems butų prailgintas 
viešpatavimas. 

Kc prezidento Wilsono ka
binetas nutarė Rusijos likimo 
klausime, dar tikrai* nepaaiš 
kėjo. Bet iš autoritativinių 
versmių pranešama, kad Suv. 
Valstijų politika Rusijos 
žvilgsniu neatmainoma. Reiš
kia, kad kol-kas apie kokią 
intervenciją. Rusijoje .negali 
but kalbos. 

Talkininkai taippat nemano 

dėjo nauj» užpuolimą pietuo-, & ^ 

veikinti. 

Panaudoja 300,00 kareivių. 
Nors vokiečiai 21 mylios 

fronte panaudoja * pfrieš nar
suolius prancūzus 300,000 sa
vo kareivių, idant šita per
svara prasimušti kelią ant 
Paryžiaus, tos skaitlingos vo-> 
kiečių armijos pažangiavimas 
labai lėtas ir skaudus. Taip 
jis skaudus ir baisus, kad vo
kiečiams toli gražu neapsimo
ka jau tolesniai kariauti. 

Kelios vokiečių divizijos bu
vo taip sukapotos, kad anų 
Ųekanos atšaukta į užpakalį, 
kad tenai papildyti naujais 

savo žemę. Iš Berlyno prane-į kareiviais ir išnaujo pasiųsti 

šyvos męs ir perdaug buvo 
pašėlusios, tečiau jos išvalė 
atmosferą. Dabar jau negy
vuoja jokia abejonė. Žinome, 
kad von Hindenburgas spau
džiasi ant Paryžiaus su visu 
savo galimu galingumu*. Ir te-
\ru. vokieči ams pasisektų^ per
silaužti per dabartinę talki
ninkų liniją, tai visvien jie 
užeitų ant gerai išlavintos 
skaitlingos amerikoniškos ar
mijos. Šita von Hindenburgui 
tuojaus prirodytų, kad jis blo
gą kelią pasirinkęs briauties 
į Paryžių pietautų". 

maišyties į Rusijos reikalus 
>*-jokio* |*£all»#dteiftgža }l*#-̂ ĮHri*a siųsti savo kariu^m^B^ 
pultin, aČių žiauriai, deraago-' Siberijon. 
giškai ir puslaukiniai bolševi-t Tuo tarpu, iš Maskvos gau-
kų valdžiai. Bolševikai Rusi-. narna žinios, kad tenai siau-
joje- pakėlė anarchiją, iš ko'čiąs didis sukilimas, turbūt, 
šiandie pasinaudoja vokiečiai. • prieš bolševikus. Sakoma, 
Nors vokiečiai ir padarė taiką miesto gatvėse sekanti krūvi-
su bolševikais, tečiaus tos tai
kos nesilaiko, bet briaujasi 
pirmyn Rusijon, užimdinėja 

m susirėmimai. 
Be to pranešama, kad Uk

rainai išnaujo pakilę prieš sa-
miestus ir plėšia viską, kas vo atamaną, kurį jiems vokie-
patenka po ranka. čiai paskyrė. 

± 
BUVUSIOJI CARIENĖ NAŠ-1 NELSON MORRIS KAREI-

se nuo Aisne, Soissons-Marne 
fronte. Mūšiai seka tarpe u-
pės Aisne ir Villers-Cotterets 
miško. 

Pastarasis vokiečių užpuoli
mas reiškia ne kitką, kad vo
kiečiai mėgina prancūzus ap-

- supti 'ties Villers-Cotterets. 

PARYŽIŲ APLEIDŽIA SE 
NELIAI IR VAIKAI. 

Paryžius, birž. 13.—Parėdy
ta Prancūzijos uostinę apleisti 
seneliams ir vaikams. Prancū
zų secijalistai paskelbė atsi
liepimą į prancūzų tautą ne
priimti jokios taikos bė karės 
laimėjimo, bet karranti taip 
ilgai, kol įveikti priešininką. 

KAIZERIS MUSIŲ FRONTR 

birž. 12.—Vakar šitam fronte 
prancūzų vyriausybė 92 ame
rikonišku kareiviu apdovano
jo karės kryžiais už narsumą 
musių lauke. 

Kareiviams kryžius prisegė 
prancūzų generolas. Kiekvie
ną skyrium kareivį paskui 
pasveikino amerikoniškas tos 
fronto * išpjovos generolas. 

Šiaurvakaruose nuo Toul 
veikia artilerija. Skraido prie
šininko lakūnai. 

Šime mažai kas paminima a-
pie tuos mūšius. Vokiečiai pri
pažįsta, kad prancūzai stojo 
kontratakom Bet pažymi,_kad 

prancūzų armotų ir kulkas-
vaidžių ugnin. Kur tik prancu 
zai turėjo atsimesti atgal, pir 
miau jie užduodavo vokie-; 

Washington, birž. 13.-—Mais
to administracija f paskelbė, 
kad šalies gyventojai susiau
rintų jautienos vartojimą, ka
dangi jautiena yra būtinai rei-

LĖ NIEKINA VOKIEČIAIS. 

Amsterdam, birž. 13.—Bu
vusioji Rusijos carienė našlė 
Maria Teodorovna su kitais 
buvusių Romanovų šeimynos 
nariais gyvena Ukrainoje, vo
kiečių priežiūroje. 

Anot vokiškų laikraščių, vo-

VIAUJA STOVYKLOJE. 

kalinga siųsti Europon. 
Maisto administracija pare» I kiečių vyriausybė pas ją buvo 

dė, kad kiekvienai šeimynai pasiunčiusi vieną generolą, 
per savaitę galima įsigyti sva- kad paklausti' jos troškimų. 
rą ir l^etvirtdalį grynos jau- ' Tečiau buvusioji carienė-
tienos, arba • pusantro svaro 
jautienos su kaulais. 

< 

VEIKIAI PAGYDOMI 
KAREIVIAI. 

\pashington, birž. 13.—Gy
dymo priemonės amerikoniš
koje veikiančioje armijoje taip 
pagerintos, kad sužeisti karei
viai į tris-keturias savaites pa 

Amsterdam, birž. 13.—Pra- gydomi ir išnaujo pasiunčia 
nešama iš Berlyno, kad vokie-Imi mūšių frontan. Taip pagy-
čių kaizeris atsirandąs mūšių dama apie 80 nuošimčių su-
fronte, Prancūzijoje.. žeistų. 
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našlė generolo nepriėmė ir at
sisakė su juo matyties. 

Jaunesnieji Romanovų na
riai priėmė generolą. Šitam 
jie išreiškė savo norus, kad 
jiems butų leista kuoveikiau-
sia persikelti kokion nors neu-
tralėn šalin. 

Vokiečių laikraščiai todėl 
pažymi, kad Romanovų šei
mynos seriesnieji nariai yra vi
si priešvokiškų pažiūrų. 

VOKIETIJA NESIŪLYS 
NAUJOS TAIKOS. 

Londonas, birž. 13. — Iš 
Amsterdamo pranešama, jogei 
vokiečių laikraščiai rašą, kad 
Vokietija nepasiūlysianti tal
kininkams naujos taikos. 

Washington, birž. 13.—Chj-
cagos milijonieriaus sunūs 
Nelson Morris buvo paimtas 
kareiviauti ir pirmiausia pa
siųstas į Grant stovyklą, kai
po paprastas kareivis. Kiek 
palaukus, vyriausybė jį per
kėlė Washingtonan, kaipo re-
frigeratorių ekspertą. 

Prieš tai pakilo trukšmas. 
Tasai trukšmas persikėlė net 
kongresan. Tenai pakelta klau 
simas, ar Nelson Morris kar
tais negavęs kokių privilegijų, 
kad išsisukti nuo paprasto ka
reiviavimo. 

Dabar vyriausybė galutinai 
pranešė, kad Nelson Morris, 
kaipo paprastas kareivis, tar
nauja Meigs stovykloje, kvar-
termeistro korpuse. 

Karės lauke maudimosi vieta kareiviams. Maudosi sugryžę iš musių linijų. 

Londonas, birž. 13.— Anot 
gautų žinių, trumpu laiku Ja
ponija paskelbs savo pažiūras 
apie dabartinį Rusijos stovį. 

Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių kompanijos Cbica-
goje sutiko kareivius ir ju
rininkus uniformose vežioti 
dovanai. Tik dabar laukiama 
pačios vyriausybės sutikimo. 
— _ _ • i 

O R A S . 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus oras ir trupi 
šilčiau; rytoj išdalies debe-
siuota; maža atmaina tempe
ratūroje. 
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Metams , 
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Perkant atskirais numeriais po f e. 
Prenumerata moltasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
ŠV. TĖVO SEKRETORIUS 
APIE NUSIGINKLAVIMĄ. 

Gal nerasime š i ^ J * kio 
žinogai^ km .1 ;i*,ujWtų 

s. t es 
t ->uf vai o :[ .^1-

r j oaiitikiai, kad 
^ butų nebegalimos ir ne

bereikalingos, kitaip sakant 
ar pasiseks įvesti visuotiną 
tautę nusiginklavimą. Vieni 
tiki j tai, kiti netiki. Indomu 
bus sužinoti šiame klauąime 
nuomonę kardinolo Gasparu, 
Šv. Tėvo sekretoriaus. Jo vie
šai išreikštos nuomonės gali 
skaityties iš'dalies ir viso Va
tikano nuomonėmis. 

Nesenai Amerikos laikraš
čiuose pasirodė platus aprašy
mas pasikalbėjimo tarp kardi
nolo Gasparri ir John B. Bass, 
laikrašėiu korespondento, 
kurs apie tą pasikalbėjimą 
pranešė kablegrama Amerikos 
laikraščiams. Kardinolas* taip 
kalbėjo: 

*4Aš esu labai patenkintas. 
kad premjeras Llovd George 

• , ,, . - T i j r t * 1 ^ ^ kada buvo pripuosta no 
savo pasikalbėjime su atsto- * . v. . . vais trade 'union'ų — pasisa
kė stovįs už panaikinimą 'ka
riškos konskripei jos_ Anglijoj 
ir visuose pasaulio kraštuose.-

Kaip aš suprantu, yra tai 
vienatinis kelias užtikrinti ap-
rubežiavimą ginklavimosi, ku
rio pasaulis taip laukia po ši
tos karės. Visokie kitokie ap-
rubežiavimai praktikoj pasf-
rodytų bejėgiai, kad sulaikius 
sulaužymus ir peržengimus 
sutarčių, nes tie peržengimai 
ir sulaužymai visuomet bus 
galimi, jeigu tik pasiliks mili 
tarė konskripeija savo galėję. 

Virš to, panaikinimas kon-
skripcijos kartu įvestų panai
kinimą baisių kariškų biudže
tų, kurie net taikos laiku pra
rija tokią milžinišką v dalį re
sursų Europes valstijų—ir to
kiu būdu automatiškai suteik
tų vaistą nuo ekonomiško tau-

* tų išsisėmimo. Dar daugiau, 
toksai panaikinimas butų di
deliu moraliu užganėdinimu 
dideliam skaičiui tų tautų, ku
rios daug šioje karėje nuken
tėjo ir tokiu būdu prisidėtų 
žymiai pri& soeijalės ramybės, 
kuri dabar yra sujudinta iš 
pamatų. 

Pagaliaus, toksai panaikini 
mas, padarytų karę jeigu jau 
nevisiškai negalima, tai bent 
sunkiai įvykinama. Šiaip ar 
taip jisai apribuotų kares iki 
mažiausių ribų. Iš antros pu
sės imant, liuosas savavalis 
militariškas lavinimasis ir tar-
nysta—pilnai tinka tautoms 
taikos laiku. Jūsų pačių galin-
gasai kraštas (Suv. Valstijos) 
yra tam iškalbingu prirody
mu, nemažiau, kaip Anglija, 
l ianada^ir Australija, kurios 

"samiuoju laiku rėmėsi vien 
•ant liuosnorių kareivių. Tai 
nesustabdė kilimo jūsų indus
trijos, neigi sumažino kokiuo 
nors-4>udu jūsų intekmės, ku

rią turėjote, nei gi pagarbos, 
kurią kitos tautos turėjo link 
jūsų. 

Bet kada atėjo.diena, kurio
je jus nusprendėte vesti kare, 
jus jautėte, kaip ir Anglija, 
kad reikia įvesti .priverstiną 
konskripcijų, nes pamatėte, 
kad^naujiems reikalams liuo-
sanoris kareiviavimas nebeat
sako. Bet jūsų pavyzdys vis 
dėlto parodo, kad liuosanorių 
sistema yra visiškai užtenkan
ti ramiais laikais ir kad ap
saugoja nuo karių. 

" A š tikiu visomis mano sie
los pajėgomis, kad militarė 
konskripcija bus visų kraštų 
panaikinta. Aš žiūriu į tai> 
kaipo į praktiškiausią metodą 
visuotinam vienu laiku įvedi
mui aprubežiavimo apsigink
lavimų, kurį nurodė popie
žiaus nota kaipo vieną iš sąly
gų teisingos ir pastovios tai
kos, pasiūlytos šventojo' Tėvo 
kariaujančių šalių vadams. 

As gal iii taip-pat pridėti, 

jei ne vienintėliais-tai jau pir
mais I r "glauniąusiais" Lie
tuvos ginėjais, lietuvių tautos 
reikalų rėmėjais, vedėjais, sta
tytojais ir gelbėtojais 1 

Tiesa, jie šioje linkmėje ma
žai ko nuveikė, nes^ mažai ką 
galėjo veikti, neturėdami nei 
žmonių tam tinkamų savo tar
pe, nei pasitikėjimo plačioje 
mūsų visuomenėje, nei tam 
reikiamų išteklių, ^ f i są savo 
veikimą Lietuvos naudai ir vi
so "lietuvių tautos dalykų rė
mimo jie trukšmingai atlikda
vo ir tebeatlieka žodžiai*, pa-
sigirimais ir daugiausia kabi-
nėjimaifc prie katalikų veikė
jų ir katalikų Visuomenės, 
kuri nešė ir tebeneša visą naš* 
tą įvairių darbų, aukų ir sun 

Iki šioliai mūsų amerikoniš- Į i r prirengs save galutinam 
kieji tautininkai statydavo^ sprendimui taikos kongrese. 

Tuo gi tarpu mųsų mandrieji 
tautininkai rašo savo žmo-
nėps, kad Europoje'nėra ko, 
dirbt* kad tenai negalima ko 
daug nuveikti. Jjuk jei šiandie 
pasaulis kalba apie Lietuva 
ir rūpinas josios likįmu, tai tą 
padarė ne kas kitas, tik Euro
pa i Jei D-ras Šliupas nieko 
nenuveikė Europoje, tai akis 
užmerkus dar negalima saky
ti ir po "laikraščius tokių kvai
lybių rašinėti, Jkad Europoje7 

negalima daug ko nuveikti. , 
Tiesa, kad dabar, kaip rašo 

4'Vien, L i e t , " mūsų inteligen
tija iš Rusijos grįžta Lietu
von. Bet ir tą tiesą reikia atsi
minti "Vien. Lietu v/* politi
kieriams, kad tas inteligenti
jos grįžimas Lietuvon gal but 

kenybių, kuriomis stumiamas daromas per koštuvą kaizerio, 
Lietuvos liuosybės klausimas 'kad sustiprinus Lietuvoje kai-
pirmyn. Mūsų tautininkai šerinį .elementą. Tad iš tokios 
vien lygu-lygiais su katalikais i inteligentijos ko, gero mums 
save skelbė, to visur reikala
vo, kad ir su tuščiomis rango
mis toli katalikų užpakalyje 
atsilikę. v 

Tą savo atsiiikimą jie lai
kui bėgant pramoko dailiai 
dangstyti visokiais savo 
"nuopelnais" o ypač "nuo-, 
pelnais" D-ro Šliupo ir jojo 

ros } tą dalyką jau buvo aiš 

vo ar kitų reikalais. JD-ro 
Šliupo "nuopelnai" pas tauti
ninkus tiesa "didel i , " bet tai 
del to, kad tie jojo "nuopel
n a i " nieko nepelnijo tautos 
reikalams! Taip-jau priprasta 
tautininkų tarpe jųjų "nuo-

inegalima laukti, nei sakyti 
ranot "Vien. Lietuv.," kad jet 
bus reikalas, tad iš anos grį
žusios inteligentijos įgalima 
bus rinkti delegacijas. Tai bu
tų alyvos pilimas kaiaerio 
lemputėn, kad ji šviesiau deg-

'tfu,' ' / . 
Šveicarijon, kur susispietė 

paskutine-kelione į Europą sa-' stambiausios visokiu šalių ir 
tautų diplomatų pajėgos, kur 
knibždėti knibždi visokiais 
agentais, ir lietuviams kaip 
ten reikia siųsti žmones, kad 
sjkipnnti taos principus, ku
riais gyventi J^okšta laisvoji 
Lietuva, o kuriems priešinasi 

pelnais" va l i n i* ta visa, kai Kaizeris su Co. Mano dėta, 
jokiu tikru "nuopelnu" nesu- k a i P t i k Šveicarijoje ir randa-
daro tautai. - s i * * y i s a s ^ laLS r e n S i a V1S* 

Tautininkams vieninteli* E t t r ^ f %*į* p a f i a U l į 

naujai gadynei. Tad tenai pri-žmogus ir veikėjas iš kurio 
kad Apaštališko Sosto pažiu- iajp , j j _ t ą t i f e ė | j o g p a t y ^ t a U f i . 

ta rugpjiu'io mėnesio pereitų 
metų; bet tame dokumente 
mes tiksliai kalbėjome tik apie 
aprubežiavimą ginklavim'osi, 
nenurodydami smulkmeniškai, 
kaip jisai galėtų būti atsiek
tas. Mes elgėmės taip, norėda
mi patiems kariaujantiems 
palikti liuosai nuspręsti sutar
ties punktus, mūsų pasiūly
tus. Vėliau, pamatę atsitikimų 
bėgį, mes neatsisakėme pri
duoti kiekvieną smulkmeną, 
paliečiančią tuos klausimus,/ir 

..mes pranešėme formaliai užin-
teresuotoms Jalims, kad pagal 
mūsų opinijos, pienas visuoti
no panaikinimo militarės kon-
skripcijos, yra pasekmingiau-
sias būdas įvesti apribavimą 
ginklavimosi. 

Tai ir, viskas. Aš tikiu, kad 
kiekvienas žmogus turintis 
krikščioniškų ir humanitariš
kų jausmų, turės ta pačią vil
tį, teup ir mes i f* pripažins 
Apaštališkojo Sosto" pieną. 

MARŠRUTAS. 

politiškų prakalbų p. Al. 
M. Račkaus. 

Cleveland, Ofiio birželio 15 
d. vakare. 

Youngstown, Ohio, birželio 
16 d., 7:30 vai. vak. 

Akron, Ohio, birželio 17 ch, 
7 vai. vakare. 
Baltimore, Md., birželio 21 

d., vakare. 
Easton, Pa., birželio 23 d., 

3 vai. po piet. 
Brooklyn, U. Y., birželio 25 

d., vakare. 
Kas norės į p. Račkų kreip-

ties, laj ra |o į "Gar so" red., 
456 Grand S t , Brooklyn, N. Y. 
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n inkai, k*i\ ir ne visi, buvo 
P-ras Šliupas. Jojo^Visi žygiai 
Europoje nieko Lietuvai neat
nešė, kaip to ir laukėme iš nu
sigyvenusio ir nukrįpusio i 
šalį "veikėjo." 

Patys tautininkai įsitikrino, 
kad jųjų pakraipos žmogus ir 
tai toks titanas-milžinas kaip 
D-ras Šliupas Lietuvai "ne
daug tegali nuveikti." Tad 
palaidojo jie savo sumanymą 
siųsti delegaciją Europon. 

, Tas gi laidotuves pateisino 
daugiau negu vaikilkai, patei
sino taip, kaip teisinasi tie vi
si, kuriems skista galvoje ar
ba €rps ta pajėgos.' ' . . * \ ". 

"Vien. Lietuv." r a šydami 
apie delegaciją ' Švencarijon 
sako, kad tautininkai "susy 
laiko nuo siuntimo (savo de
legato), ieadangi Europoje vji*j 
dabar nedaug ką gali nuvei
kti, tuom labjau, kad"*dabar 
inteligentija iš Rusijos grįžta 
tėvynėn"... 

Kur^gi daugiau galima nu-
vęiktį ir kur daugiau reikia 
veikti, jei ne Lietuvoje. Juk 
Europos visas paviršius, visos 
.žemės ir kraštai padėti ant 
svarstyklių. Juk europiečiai 
svarstys ir statys Europos 
tautų dalykus. 

Juk svarbiausia, kad pas 
Europos *politikierius pas Eu
ropos diplomatus ir pas Euro
pos šalių atstovus sudaryti 
tam ti£rą ir tinkamą nuomone, 
ir apie Lietuvą ir apie lietuvių 
tautos Ii uosy bę, i r apie viso
kius tos tautos reikalus. Kaip 
susiderins ir kokiomis išlygo
mis susitaikins savo tarpe Eu
ropos tautos ir šalis, taip ko
kiomis išlygpmis josios toliau 
gyvens, o gal ir ant visuomet 
gyvens. 

Ne kas kitas, tik pati Euro
pa, ir ne pas kokius zulusus 
ar kur Brookl'yne ant Grand 
St;, bet pas save—Europoje 

valo btiti ir.liettiViaU l ie tu-
viai ne iš kaizerinių "bolševi
kų** iioltykl6af|rf;nB kaizerio 
nieji, bet lietuviai iš pio. vėlia
vos, kurį išlgėlė Amerika! Tad 
nevalia sakyti, .kad Europoje 
ar Šveicarijoje lietuviams' nė
ra ko veikti! Taksai sakymas, 
tai nusidėjimas»prieš tautą, 
tai mūsų žmonių demoraliza
cija. JTas pasakymas- suskam
bėjo pas tautininkus, Jai- ten 
tas but del to, kad sutirpo pas 
juos tikroji nuovoka savo' tau
tos reikalų. I. Ačas. 

— —— 
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I>ATARL*S HnDAUKANTO 
RINKINĖLIO. 

LAISVĖS BflWSM 
naudingos informacijos apie 
amerikoniškus laisvės bondsus. 

Daugel kartų ir tai gana 
smulkmeniškai ^DraugeV bu
vo rašyta afue amerikoniškus 
laisvės bondsus. Tečku dau* 
gelis lietuvių vis dar nesu
pranta, kas yra laisvės bond-
sas ir nežino, kas veikti su tuo 
bondfiu. 

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad laisvės bondsų 1mvo jau 
trys laidos ir šiandie turime 
keturias bondsų rųšis. Neuž
ilgo sulauksime šešių rųšių. 

1. Originaliai bondsai iš pir
mosios laisvės paskolos. Neša 
jie 3 ir puse. nuošimčių ir iš
mokami birželio 15,. d., 1937 

-metais. Bfet vyriausybė turi 
teisę juos išprrkti birželio 15 
r., 1932 m., arba kiek vėliau 
pe to laiko. Pirmosios laisves 
paskolos bondsus gaMina pa
mainyti" kitais bondsais (ne
šančiais didesnį nuošimtį). 

2. Originaliai bondsai antro
sios laisvės paskolos. l^eSa jie 
ketvirtą nuošimtį, išmokami 
lapkričio 15 d., 1942r m. Vy
riausybė turi teisę juos išpirk
ti po lapkričio 1& c£, 1927 m. 
Šituos bondsus taippat galima 
pamainyti kitais. 

3. Bondsai antrosios laidos, 
kurie paeina iŠ pamainymo 
pirmosios paskolos bondsų 
antrosios paskolos bondsais% 
Neša jie ̂ keturis nuošimčius 
ir ̂ Išmokami birželio 15 d., 
1947 m. Bet vyriausybė turi 
teisę juos atpirkti pradėjus 
birželio 15 d , 1932 metais. Ši
tie bondsai gaM but pamaino
mi kitais. < - * 

4. Originaliai botagai tre
čiosios laisvės paskolos. Neša 
keturis ir ketvirtdalį nuošim
čio* išmokami rugsėjo 15 d.. 
1928 metais. ̂ Anksčiau negali 
but išperkami. Šitų bondsų^ae-
galana pamainau'kitais. 

I>vi kit i bondsų rųši, kokie 
neužilgo pasirodys, bus: ketu
rių ir ketvirtdalio nuošimčių^ 
paeinantieji iš pamainymo 
pirmosios laisvės paskolos 
bondsų, ir keturių ir ketvirt
dalio nuošimčio bondsai, paei
nantieji iš pamain^no antro
sios laisvės paskolos bondsų 
trečiosios laisvės paskolos 
bondsais. Tiedvi bondsų rųšS 
negalės but camainomi kitais 
bondsais. 

Nereikia stebėties, j«i mūsų 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTEST1 

S "DRAUGO" BENDROVĖ P L A U N A BIZNĮ, l ŽTAT 
= DIDINA ŠĖIU KAPITAIiA, 
SS 
= Į kelete mėneeių turi būti parduota šėru už 
I $25,000.00. 
= Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš ge-
§ rąpjelna^ * 

Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, 
kaip vieną šėra. 

Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą = 
biznį. 

Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imlume 
sava dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin
kais." , 

% Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis 
= 31 d. spalių šių 1918 metų. Kontes te gali dalyvauti 
s arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai 
| žmonės. 
| Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba 
| pavieniai), kontešto laikui pasibaigus gatte dovanų = 
3 tan\ tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar S 
1 tiems kontestantams ^komitetams, ar pavieniams), | 
| kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šeri- 1 
= ninkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar ex- = 

tra įovanų- = 
. 1-oji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 i 

kopijos "Draugo'' už dyką—pagal nurodytus 
adresų patol, pakol "Draugas" eis. 

2-oji-DOVANA—knygynas už $100.00 ir 3 | 
"Draugo" kopijas,už dyką. ^ S 

3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-cįi, 8-oji, 9-oji ir E 
10-oji dovana—po 3 "Draugo'' kopijas už dyką E 
imcodytiems asmenims. 

ATSILIEPKITE! s 
= Eeikalaukite instrukcijų ir kvifcaacijii knjgulic. i 

Basįykita šiuo adroau: | 
I "DRAUGO" KONTESTAS, ~ I 
5 1800 West 46th Street, -:.:- Chicago, Illinois. E 
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Ketvirtadienis. 

"Dra 
Labai sm 

kontešto W4t\ 
Petro ir Povil< 
draugija nuta 

^Detroitiec-
Chicago je 

veizdos Dievo 
rapijoje Šv. J 
Dramatiška di 
Pranciškus Vi1 
dėjo dar viem 

Vis dėlto Ą 
ima. Antrą—Dl 
sivyti Šv. Myki 

Balsų skai| 
Bridgepoii 
18-oji Gat^ 
North Sid( 
West Side] 
Town of 
West Pulli 
Cicero, Ulj 
Grand Rai 
Montello, 
WaterbuH 

* . 

*r.:vw 

1800 West 

f'3 < .&\i 

i 
melagystėmis f Toksai pasiel
gimas yra kenksmingas dviem 
atžvilgiais: iškaulinami iš žmo-
^gausspinigai ir naikinamas ja
me pasitikėjimas vyriausybe. 

Šalies vyriausybė vispkius 
laikraščiuose paskelbimus 
apie bondsų supirkimą laiko 
didžiai nepatrijbtiniu pasiel
gimu. Ir todėl perspėja žmo
nes nepardavinėti savo įgytų 
bondsų. Nes tik tokiuo būdu 
gali but sustabdytas pirklia-

ivimas bondsais ir visokie žm,o;-* 
nių išnaudojimai. Negerai da 
ro tie laikraščiai, katrie dedav 
paskelbimus, apie bondsų su* 
pirkimą. Tokie laikraščiai 
prisideda prie nesusipratusių 

kas negali parduoti be savo ir 
poros liudininkų parašo. 

Norint gauti nuošimtį už 
bofidsa. su kuponais, reikia afc-
kfrptį nuo jo kuponus ir ši
tuos pamainyti pinigais (nuo-
šimeiais). Gi kas turi regi
struotą bondsų, tam nuošim
čius vyriausybė pasiunčia če-
Kiais. , 

Turint tai visa omenyje, pi
ni gyno departamentas pata
ria žmonėms verčiau įsigyti 
. regisfcittottaS' botodsu*. *n 

Daugelis žmonių šiandie tu
ri bondsus su kuponais. Jie tu
ri žinotį, kad tokiems bond-
sams yra reikalinga saugi vie
ta. Tokius bondsus reikia pa-

žmonių išnaudojimo. ^ b a n k a ^ k a d . u g n i g n e -

Laisvės boudsai tuo tarpu s u n a i k i n t ų a r b a X v a g i l i a i n e p a . 

žmonės su tykia didele sunkė-
. m. Dankanta* i S W d o | B ^ ^ f f ^ j f i svės bonds, 

. . v. , . 'esybę. Juk didžiuma laisves išverstą ią vokiečių kai- ' * ,v . ,: , . _ . 
bondsų, savininkų pinniau ne-
kuomet nebuvo turėjusi jokių 
bondsų. Daugelis žmonių ne
buvo nei^irdėję apie bondsus. 
Tai iš kur gi čia galėjo žinių 
gauti apie valdiškus bondsus. 

Yra dar žmonių ir tokių, 

savo 
bos knygelę; Parodymas kaip 
apynius auginti. Šios knyge
lės p. 39—49- raukiame nemar 
ža patarlių, kari^ keletą eio-
n îr pasikartojaiUe: 

Ji Akylas niekuomet negaiš-
fta- ika t r ie šventai tiki, jogei' savo 

2. Ant palinkusio karklo i r ' D i n i t n i g yvriausvbei padova-
ožkos šoka. 

galutinai aptars savo reikalui 
Vi 

3. Bepigu iš svetinio kailio 
nerėžti plaėios naginės. 

4. Gera gerti, bet sunku pa
girioti. ' . 

5. <ja»yk avis įr vilko ne
matydamas. ' , 

6. Geresnė tyla,^nei jeib ko
kia byla. 

7. 11 aJfniuo ant vietos gulė
damas apauga. 

8. I r musė apgali jauti, kad 
'vilkas jį sugauna. v 

9i I r pelė savo. u^vą ginasi. 
10. Kas tau darbo ligi svetir 

mo skarbo. . 
M. Ka piktasis įdės, to ir 

geras ne išims. 
?12. Koks toks, vienok gas.pa-
dorius. \ % 

13. Co akimis^ nepriveizėsi, 
tjj kišene užmokėsi. 

U. Kentėk, įentėk, bėda bur 
vusi praeis. 

*15, *Ką parašysi, to nebeiš-
dildysį 

pinigus vyriausybei pad< 
t n°JC> gi bondsas — tai tik pa-
kvitavimaą. Tokiems žmonėms 
yra sunku suprasti, kad Dėdė 
Šamas, kuomet jam pinigai 
bus nereikalingi, sugražins 
jiems viską ligi vieno cento. 
Toksai manymas, supranta
mas daiktas, paeina iš žmonių 
tamsumo. Bet kam čia per
daug stebėties. Juk ir pačių 
amerikonų tarpe yra tokių, 
katrie negeresnį supratimą tu
ri apie bondsus. 

Be abejonės, atsiras žmones, 
katrie mėgins išnaudoti minių 
aesusipratimą, kad pasipelny
ti patiems. Yra prirodymų, 
kad jau šiandie tas veikiama. 
Pinigyno departamentas turi 
informacijų,- kad kai-kuniose 
vietose bondsai buvo parduo
dami po 60c. už dolerį. 

Argi galima pamanyti, 
idant kas iš žmonių norėtų 

•prarasti tiek daug pinigo, je i 
visokie sukčiai nesinaudotų 

yra geriausias ir atvangiau
sias visam pasaulyj pinigų pa
dėjimas ir apdraudimas. Neša 
didesnį nuošimtį, kaip kad 
bankos moka. Laisvės bonofsai 
yra kur-kas geresnis daiktas 
už pramonines akcijas. Lais
vės bondsus tatai reikia lai
kyti, nors ligi karės pabaigos 
ir jų neparduoti, arba nepa
mainyti kokiais nors daiktais. 

Taippat kiekvienas turi su
prasti, kad laisvės bondsai nė
ra pinigai, už kuriuos galima 
pirkti prekes arba mokėti sko
las. 

Bondso savininkas taippat 
turi žinoti (gi daugumas to 
nežino), kad visi šitam straip
snyje paminėti bondsai dalija
si į dvi dali: registruoti bond
sai ir bondsai su kuponais. 
Bondsą su kuponais galima 
atiduoti kitam žmogui be jo
kio paliudijimo ir parašo. Jei 
kas tokį bondsą pavogs arba 
atras, tai gali jį parduoti arba^ 
kolektuoti už jį nuošimčius. 

Su registruotu bondsų vra 

vogtų. >Tam tikslui reikia nu
sisamdyti skrynelę banko^. 
Tečiau kai-kurios bankos žmo
nių bondsus yeltui užlaiko. Be 
to daugelis -darbdavių sutinka 
savo darbininkų bondsus sau
gioj vietoj palaikyti ir praneš
ti, kuomet ateina laikas gauti 
už juos nuošimčius. S 

/ 

CICERO "DRAUGO" SKAI
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas-
dieną dienraščio " D r a n g o j 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

Kas norėtų gauti "Dran
gą" mėnesini ar net savaitei, 
teateina pas mane arba te-
prisįunČia savo adresą, o 
"Draugą" gaus tol, kol j is no
rės. * 

J. M0ZER1& 
1430 8d. 49 Ave., Cicero, IU. 

J 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co., 

visai kitaip. Tokio bondso nie- įos so. La stue st., uždėta i9©o m. 
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Socijalistų pa 
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Labai smagios žinios ateina iš kolonija. Prisideda prie 
kontesto Waterbury, Conn., Detroit, Mich. Waterburio Šv. 
Petro ir Povilo draugija jau atvarė 2 šėru; Šv. Vardo Jėzaus 
draugija nutarė paimti 10 šėrų. (Pinigus tuoj žada atsiųsti). 

Detroitieeiai sudarė komitetą ir smarkiai stojo į darbą. 
Chicagoje smarkiai veikia Šv. Mykolo parapijos ir Ap-

veizdos Dievo parapijos "Draugo-" prieteliai. Šv. Mykolo pa
rapijoje Šv. Juozapo Apiekuno draugija atvarė 5 šė rus /g i 
Dramatiška dr-ja po globa Šv. Cecilijos^-net 10 šėrų. Be to 
Pranciškus Vitkauskas paėmė 5 šėrus, Juozapas Berkelis pri
dėjo dar vieną. 

Vis dėlto Šv. Jurgis Chicagoje ligšiol dar pirm# vietą už
ima. Antrą—Dievo Apveizdos parapija, bet ją jau baigia pa
sivyti Šv. Mykolo parapija. 

Balsų skaičiumi kolonijos šiaip stovi: 
Bridgeport, Chicago, 111. . . : 1,000 balsų 
18-oji Gatvč, Chicago, 111 340 
North Side, Chicago, EI 320 
West Side, Chicago, UI 100 
Town of Lake, Chicago, UI 100 
West Pullman, 111 100 
Cicero, Ulinois • 100 
Grand Rapids, Mich 50 
Montello, Mass 20 
Waterbury, Conn 20 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, :-:-: Chicago, Ulinois. 

MŪSŲ MOTERIMS. 
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KUOMET TĖVO NĖRA ja vaikus sveikus, patrijotus 
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J! P . Poška. 

Partijos bei Organizacijos. 
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Amerikos lietuvių tarpe ga
lima pastebėti maž daug tri
jų partijų užmazgos, būtent: 
Katalikų, laisvamanių ir soci-
jalistų partijas. Jos skiriasi 
nuo viena kitos pažiūromis, 
darbais, naudingumu ir 11. 

Katalikų partija. Jos vi
sos susrorganizavimas ir dar
bas, šiame laike stovi tvir
čiausiai. Amerikos lietuviai 
katalikai bei jų organizacija, 
paskutiniuose laikuose labai 
sustiprėjo. Jie dabar stovi 
apšvietoje, susipratime ir po
litiškuose tautos bei tėvynės 
reikaluos pirmoje vietoje. 
Katalikų partija viena nuvei
kia daugiaus t'autiškp darbo, 
negu kitos kelios partijos pa
imtos į krūvą, tfi turi para
pijines mokyklas, šv. Kazi
miero Akademiją, rengiasi 
statyti Kolegiją, turi nusipir
kusi 10 akrų žemės našlaičiu 
prieglaudos namams statyti; 
turi galybe įvairių laikraščių, 
kaip ta i : "Draugą" , "Darbi
ninką **, •' Žvaigždę y\ " Gar
są", "Vyt į" , "Moksleivį", 
I Moterų Dirvą", "Tautos 
Rytą", "Tikybą i r Dirvą" ir 
kitus. 

Katalikai surinko pinigų 
Tėvynės reikalams daugiau už 
kitus. J ie užlaiko "Informa
cijos Biurus", bei įvairias 
komisijas išgavimui iaisvės 
tėvynei. Katalikų darbai bei 
pasišventimai Tautai ir Baž
nyčiai žydėti žydi. 

Laisvamanių partija. 
Apie laisvamanių partija, 

tai nėra ko daug pasakyti, nes 
jie čia Amerikoje nieko dau
giau neturi apart keleto -bedie
viškų laikraštukų. Tiesa, ir 
jie turi Susivienijimą, kurį su
daro bedieviai, socijaliąjai, ir 
dalis nesusipratusių katalikų. 

Jų S-mas yra ne originališ
kas. Laisvamaniai^ kartais 
norėtų pasisavinti tautos 
dvasią, persiimti tėvynės 
meile, ir darbuoties vien tėvy
nei ir tautai, bet gaila pasa
kyti, kad jie to negali pada-
'ryti. J ie negali to padaryti, 
nes jie yra ne tautiečiai, bet 
tikri bedieviai. Jiems dau
giau rupi, kaip išplatinti be
dievybę, kaip labjau ilpšmeizti 
kunigus ir patį katalikų tikė
jimą, negu tautos bei tėvy
nės reikalai. Jų darbai ir pasi
elgimai parodo, kas jie yra, 
ko jie nori ir ką jie daro. 

Socijalistų partija. 
Socijalistų partija tai jau 

visai smunka, kaip žydo kel-
nėe po devynių dienų šabaso. 

Socijalistų partija bei orga

nizaciją sudarė ir rėmė patys 
tamsunai suvilioti vargšai 
darbininkai ateiviai. Jiems 
vadovavo ir vadovauja revo-
liucijonieriai, pabėgę nuo gu
dų kazokų nagaikų arba iš 
mokyklų praialinti atkaklus 
tinginiai studentai Pakolei 
rubežius buvo atviras, tai so
či jalistams nestigo "žuvies," 
nes # j i plaukė iš Europos 
ir r lindo į socijalistų 
tinklus, / ^ b e t užsida
rius rubežiui naujos "žuvies" 
nebeatplaukia, o vietinė, jau
noji gentkartė, nei žiūrėti ne
žiūri į negarbingą socijaliz-
mą. Tokiu būdu Amerikos 
lietuviams socijalistams arti
nas "rojaus galas" . 

Socijalistų vadai, pajutę, 
kad jiems sprunka iš rankų 
duonos skanus kąsnis, ėmė 
tverties darbo. Ypatingai p. 
Grigaitis su savo štabu, labai 
subruzdo. J i s mėgino tverti 
įvairias "Ta rybas" , "Litera
tų Draugijas", "Bolševikiš
kas Sąjungas" ir t$., bet vis
gi jiems tas mažai tegelbsti. 
Dabar jie užmanė užkariauti 
laisvamanių S-mą; juk ten tai 
puiki "porci ją"; yra pinigų 
ir narių Jeigu socijalis
tams nepavyks užkariauti Lai
svamanių S-mą, tai greitu lai
ku jiems prisieis bankrotas. 

Amerikos lietuvių tarpe nėra 
tikros tautiškos organizacijos. 

Amerikos lietuviu tarpe 
randasi mažas būrelis lietu
vių, kurie vadina save "tau
tiečiais". J ie yra susispietę 
į "Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją". Pradžioje toji draugija 
parodė nemažai patrijotišku-
mo ir tautiškos dvasios, bet 
nūnai ji visai persimainė. J i 
permainė savo brangų pašau
kimą, o savo prakilnias idėjas 
suminė po kojų. J i išleido 
raštus, kurie šmeižia kultūrą, 
begėdiškai, melagingai užsi
puola ant dvasiškijos, ant ti
kėjimo ir ant pačios Kristaus 
šv. Bažnyčios, kuri tiek daug 
gero daro žmonijai. 

Tuos nekultūringus raštus 
jinai bruka savo nesusipratu
siems nariams; nuodija jų 
protus ir kelia neapikantą 
prieš katalikų tikėjimą ir kul
tūrą. Tuomi pasielgimu T. M. 
D. pasismerkė pati save, nes 
prasižengė prieš įstatymus 
tautiškos draugijos, kurie gi
na šmeižti tikėjimą ir platin
ti bedievybę. Dabar toji 
draugija privalėtų vadinties 
ne "Tėvynės Mylėtojų. Drau
gija", bet " Bedievybės Mylė
tojų Draugija". 

NAMIE. 

Apie du milijonu nesuaugu
sių vaikų šipj šalyj neturi lai
kinos arba jokios savo tėvų 
globos. Maždaug 350,000 tėvų 
labai trumpą, laiką būna na
mie, nes dirba kaipo keliau
jantieji agentai arba važinė
ja visokiais reikalais. Keli 
šimtai tūkstančių tėvų pa
šaukta kareiviauti. Daugelis 
tėvų ilgas laikas negyvena 
namie. 

Esant tokiam nepaprastam 
stoviui, pakyla svarbi užduo
tis, j kurią turėtų domą at
kreipti visa šalies tauta. Pati 
tauta turėti pasirūpinti duoti 
globą priaugantiems p i l i* 
čiams ir pilietiems, neturin
tiems tėvų globos. Nes vienos 

ir gerus šalies piliečius. 
Suprantama, tarpe grudų 

pasitaiko ir pelų. Neišauklės 
gerai savo vaikų tos motinos, 
katros nekuomet nelanko baž
nyčios, nepamokina vaikų po
terių, nepratina jų prie Dievo 
meilės. Sunkenybė bus vaikus 
auklėti toms motinoms, kat
ros girtuokliauja, katros klau
so socijalistų plepalų, katros 
plakasi prie laisvamanių. To
kioms taigi ir yra reikalinga 
šalies globa. Tokioms moti
noms nekuomet nėra namie 
tėvo. Vaikai išauga netinkami 
nei žmonėms, nei Dievui. 

Nepalyginama mūsų motinų 
didžiuma yra geros krikščio
nės, geros žmonos ir tautietės. 
Tokioms visuomet yra tėvas 
namie. Nes prireikus jos pa
čios užima savo vyrų ir» tėvų 

vykti per keleris metus. / 
Tatai pienas svarbus mais

tas. Suprantama, suaugęs 
žmogus vienu pienu negali 
maitinties. Nes perdaug skys
timo suaugusiam. Bet pieną 
galinia vartoti gėrimui ir prie 
kitokio viralo. 

Taigi pienas yra ne tik ge
ras ir sveikas maistas, bet 
kol-kas ir pigesnis užr kitokį 
maistą. 

NAUDINGI PATAĖIMAI. 
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Tik k* išėjo i i spaudos nanJagadyniSka operete "PampnrėUs", į 
kurią parašė gark. Knn. F. B. Serafinas. Marika sukomponavo gerb. i 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems i*iir«wyi | 

Kaina Jos yra labai maža, nes tik 35c. už viena. Agentams Į 
S 25 nuoš. nuleidžiama. Reikalaukite pas: 

Kaurų (divonų) valymas. 

motinos su savo nesuaugusiais 
vaikais ne visos gali užimti | vietas ir pergali didžiausias 
tėvu vietas. Tuo tarpu vai
kams yra reikalingas naminis 
auklėjimas. To negali atlikti 
nei mokyklos, nei artimiausie
ji giminės. 

Yra daugelis prirodymų, 
kad nepatyrusios gyvenimo 
motinos tiesiog netenka lyg
svaros ir galų-gale net neži
no, kaip reik apsieiti su savo 
vaikais. 

Vienoj valstijoj vaikų glo
bojimo biuro direktoriui moti
nos prisiuntė apie 25,000 laiš
kų. Didžiuma motinų skundė
si ant savo bernaičių, pabė
gančių iš namų, ant nepaklus
nių mergaičių ir ant kitokių 
apsireiškimų vaikų tarpe.. 

"Bernaičiui yra reikalingas 
tėvas", dauguma motinų pa
žymėjo savo laiškuose. 

Suprantama, čia kalbama 
abelnai apie visas Amerikoj 
gyvenančias tautas. Abejoja
ma, *>au tarpe tų laiškus ra-
šusių moterių galėjo rasties 
nors viena lietuvė. 

Mes neturime lietuviškos 
statistikos. Negalime žinoti 
todėl, ar daug yra tokitf lie
tuvių motinų, kurios be vyrų 
ir tėvų auklėja savo vaikus. 
Bet, be abejonės, yra daug to
kių. Juk ir tarp lietuvių yra 
daug keliaujančių agentų ir 
turinčių užsiėmimus, kurie ne
leidžia tėvui but dažniau na
mie. 

Paprasti lietuviai darbinin
kai tėvai juk taippat retai ka
da susiduria su savo vaikais. 
Tėvai eina darban palikdami 
vaikus miegančius. Targryžę 
namo iš darbo atranda juos 
sugulusius. Per savaitę kar
tais tik vieną dieną jam tenka 
su vaikais pasimatyti, pasi* 
kalbėti, pasimylauti. 

Vaikus globoja ir auklėja 
vienos motinos. Tečiau lietu
vės geros motinos nenusiskun-
džia niekam ant savo vaikų. 
Juos ir be tėvo kas mielas ry
tas išleidžia mokyklon ir va
karais pasitinka. Geros mūsų 
motinos pačios vienos išauklė-

gyvenimo sunkenybes. 
Aguona. 

KODĖL MOTERYS IŠTE-
KA? 

Savo didžiumoje moterys 
išteka (išeina už vyrų) todėl, 
nes neturi drąsos arba gėdi
jasi palikti senos merginos. 

Kai-kurios moterys išteka 
todėl, nes joms pasitaiko vy
ras, kurs pakviečia vesti, gi 
jos neturi drąsos atsisakyti 
nuo apsivedimo. Mat, nesino
ri joms įžeisti vyro. 

Kitos moterys išteka, nes 
nori turėti daugiau pinigų ir 
didesnį kreditą krautuvėse. 

Kai-kurios išteka del pini
gų godumo. Tokios moterys 
pasirengusios mirti už pini
gus. 

Bet yra tokiu Tnoterių, ku
rios išteka iš meilės. Išteka, 
nes pamyli kokį nors vyrą, 
trokšta būti jo žmona, jam iš
tikima, jo draugė. Tokia mo
teris nori parodyti, jogei ji 
yra pasaulyj tik vienų-viena, 
kuriai už jos meilę ir ištikimy
bę jos vyras tuo patini jai at
simokės. 

Tokios moterys trokšta, kad 
jų ,vyrai žinotų, jogei yra su 
kuo dalyties džiaugsmais ir 
vargais, laimėmis ir rūpes
čiais. 

Tokias moteris verta gerbti 
ir vesti. ^ . 

KOKS MAISTAS SULYGI
NAMAI YRA PIGIAUSIAS. 

Daugelis šeimyninkių neži
no kaip reikia valyti kaurus 
(divonus). Todėl be valydamos 
juos ir sunaikina. 

Kaurų valymui (nušlavimui 
vartojamas tiktai šepetys, bet 
ne paprasta šluota. Šepetys 
neturi but perkietas ir per-
šiurkštus, kad valant nenu
plėštų pūkelių nuo kauro. 

Kad šepetys butų minkštas, 
reikia jį suvilgyti muiluotu 
vandenui. Tai galima padary
ti vieną kartą savaitėje. Tok
sai šepetys dailiai nušluos 
kaurą ir ilgiau laikys, taippat 
nepakenks kaurui. 

Pirm šlavimo kaurą reikia 
po truputį nubarstyti druska. 
Druska sugeria visokius neš
varumus ir šluojant nedulksta 
Be to, druska kaurui duoda 
naują išvaizdą. 

Jei kauras yra perdaug su
teptas purvais, pirm šlavimo 
šepetį reikia pavilgyti vande
nyj. Pašlavus šepetį nuplauti 
ir vėl suteptą vietą šluoti. 
Taip reikia atkartoti kelis 
kartus, kol su šepečiu nebus 
išimta purvai. Vanduo tam 
tikslui turi but šaltas. 

KARPOS. 

Karpos visiems yra žinomas 
d a i k t e . Dažniausia jos vei
siasi ant rankų ir ant kitų 
žmogaus kūno daliu. Dažniau
sia jos ir be jokio gydymo 
pranyksta. 

Bet karpos galima ir nai
kinti. Karpą reikia trupučiu
ką sušlapinti ir patrinti la-
pisu. Tai galima atkartoti ke
lis kartus dienoje. Tik reikia 
saugoties nevilginti lapiso lie-
žiuviu. 

Kitas, tik pavojingesnis, bū
das. Stiklinės lazdutės galiu
ką pavilgyti azoto rugstyj ir 
patrinti karpą. Bet reikia sau
goties, tąją rūgštimi nevilgin
ti sveikos kūno vietos. Nes ga
lima skaudžiai apsideginti. 

Taippat tokruo būdu gali
ma panaudoti druskinę rūgštį. 

Dabartiniais laikais, kuomet 
maisto kainos nuolat kyla, bus 
indomu žinoti, koks maistas 
yra pigiausias imant sulig jo 
maistingumo. 

Chemikai tvirtina, kad šian
die . pigiausias maistas mais
tingumo žvilgsniu yra pienas. 

Abelnai yra manoma, kad 
nepaprastu maistingumu pa
sižymi kiaušiniai. Bet tas ne
tiesa. Pusės litro pienui pa
lyginti reikėtų 5 kiaušinių. 
Vadinasi, pusės litro pieno 

Jeigu žmogus paima tąutle 
čio vardą, tai jis turi darbuo 
ties vien tautos ir tėvynės maistingumas yra lygus pen-
labui, o jeigu jis to nedaro, tai kių kiaušinių maistingumui, 
prasižengia prieš tautą; jisai Penki kiaušiniai, skaitant 
tampa jos išdavikas; tas pats mažiausia, kainuoja 15 centų, 
atsitinka ir su draugija. Gi pusė litro pieno tik 5c. 

Gaila, ir labai gaila, pastę-. Reiškia, kiaušiniai yra tris 
bėti, kad Amerikos lietuvių kartus brangesni, 
tarpe nėra tikrų tautiečių, Reiškia pienas yra šiais lai-
kurie užsiimtų vien tautos rei- kais pigiausias maistas, imant 
kalais, o ne šmeižimu tikėji- maistingumo žvilgsniu. 
mo, kunigijos bei ardimu tvar
kos parapijose. Laikui bė
gant be abejo ir Amerikos lie
tuvių tarpe atsiras tikrų tau
tiečių. Kaip nei viena tauta 
nėra. be j ^ , . taip ir mūsų tauta 
nebus. Geras tautietis yra 
brangus žmogus. 

Iš to matome, kad pienas 
namuose turi labai didelę 
reikšmę. Tik atsiminkime tai, 
kad žmogus pirmaisiais savo 
gyvenimo metais minta tik 
vienu pienu. Ir tuo laiku ją 
kūnas taip sustiprėja ir nuo
stato, kas paskui negalėtų 

j 

SMULKESNI NURODYMAI. 

Norint sušildyti lėkštes, ne
reikia jų dėti pačiun, bet indė-
ti karštan vandenin. Pačiaus 
karštis kenkia porcelanai. 

i Draugas Publishing Co. 
1800 West 46th Street - Chicago, IU. § 
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TURTAS VIRŠM2S,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- R POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 | $150*0, $250.00, $500.00, 
savaitėje. U $750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-
* žiaus. 
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. , 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą'' ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. B. E. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira-' 
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. B. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

P._MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta.' W, BROOKL YN, N. Y. 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

eina utarninkais, ketvergais ir su "DARBININKAS" 
batomis. 

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

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, ra$ytų pačių darbininkų. 

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

"DARBININKAS" f isuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. * 

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

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

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

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

Adresas: I 

"DARBININKAS'5 

242 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

DIDŽIAUSIA ĮIETUV1SKA KRAUTUVE RH1CA60JE 
«'••! rf.'-ti 

A\ f** 
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PBARL QUEEN KONCERTINA t 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musę kfuutuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. A S H L A N D A VE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7309 J 

, 

\ 
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D*AMA 3-ju, AXTŲ, 4-rių ATIDENGIMŲ 

"Vertė 
L AŲGŠTAITI& 

\jX. 

X 

(Pašokęs) O taip, Olga... ¥ a daina nuolatos skamfear ma-;» 

(Tąsa.). 
KAZIMJEĘAS, Iš to atžvilgio $š visgi esu laimingesnis 

u i tėvą. 
OLGA. Dėlto, kad mano gyvastį išgelbėjai. Už tai už

sipelnai del savęs dėkingumą nuo mano tėvelio. 
KAZIMIERAS. O, nekalbėk to Olga. Ar už tai užsipel

niau dėkingumą nuo tavo tėvo, kad iš jūrių bangų ištraukiau 
mergaitę, kurios dar tuomet nebuvau pažinęs. Tuomet dar 
mano liuosybės svajonės buvo be jokios vilties. ĄJ galkėd*-
mas tave iš nasrų siūbuojančių jūrės baugų nežinojau, kac} 
skandinu savo širdį tavo jausmuose. Argi tu manai, kad aš 
bučia buvęs tokiu nedėkingu, kad už išgelbėjimą įavo gy
vasties, l̂ ą privalo daryti kiekvienas jausmą turintis žmo
gus, bftčia drįsęs imti iš tavo &svo rankų sau Uuosvbcf... 

VLQĄ (pertraukdama), O ne, mano brangus &ą44m>-
re, tai meilė tave privedė. 

KAZIMIEEAS. Taip meilė, tyra ir švento meilė; meilė 
prie savo brolių-privedė mane arčiau prie įavo tėvo. 

OLGA. Ir ne sykį daug ko galėjai išgauti (įel savo na* 
laimingų brolių^, 

KAZIMJERAS. Tiktai per tave, mano auiplėli. Vardu 
ašarų, kurias lieja mano broliai—ačiū tau... Dievas tuos dar
bus paskaitys (bučiuoja jos ranką ir glaudžia prie savo krųr 
tmės, paskui lig per sapną kalba). Olga, ar negirdėjai nuo 
savo tėvelio, kada įgula žada apleisti tvirtovę? 

OLGA. Taigi, atėjo įsakymas ir šiandie turi išplaukti į 
Romersundą. • *N 

KAZIMIERAS (shmišęs). Šiandie! Šiandie jau! Ar tąį 
galimas daiktas. 

OLGA. Ką tai Teiškia toks sumišimas, toks tavo nusi
stebėjimas f 

KAZIMIERAS (dar neatsipeikėjęs). O nelaimingas 
kvietkeli, tolimos "siaurėg^Tu išbujojai prie mano širdies^bet 
gal suvysi kuomet... del tėvynės... ir iš naujo pražydėsi... gal 
ant šaltų kapų (apkabina ją ir priglaudęs prie krutinės nori 
išeiti). ^ * 

OLGA. K a s tau yra, Kazimiere? T a tavo kalba gąa-
dina mane !... 

KAZIMIERAS (į šalį). Ką gi aš kalbu, galiu juos išduo
ti (į Olgą). Svajojau šiandiejabai daug. Mes, vargšai poetaį, 

• žinai kaip tankiai sayo mintimis skraįojam—po tolimas, ne
žinomas šalis. Ta kalba, tai buvo ištrauka iš naujo mano pa
rašyto veikalo, kurį tau pavedžiau. Kaip patinka? 

OLGA. Man?... Mano brangus... Ta ištrauka mane taip 
pergązdino, o tavo žvilgsnis, kuomet sakei, buvo toks baisus 
ir rodos kad kokia šmėkla stojo prieš niano akis... Nekalbėk 
apie kvietkelį, kurs turi suvysti prie tavo širdies, nes man ro
dos, kad tas kvietkelis... tai aš esu... Ak! Kazimiere, aš dar ne
noriu vysti... aš jauna dar... o gyvenimas toks saldus butų su 
tavim... (apkabino rankomis jo kaklą ir galvą padeda ant 
krutinės). H C 

KAZIMIEEAS (į šalį). Ko vertas yra tas kvietkelis iš 
svetimo darželio sulyginus su kvietkeliu mano tautos?... Te
gul nutilsta mano širdis!... Vienok kaip sunku yra paliauti 
jausti matant tiek doros ir jaučiant tokią meilę. 

OLGA (po valandėlės pakeht& galvą). Taip man gailą ir 
širdžiai labai sunku. Kazimiere, nekalbėk man daugiau tokių 
^liūdnų išsireiškimų. Netikėsi gal kokios baisios mįntis apima 
mane... kaip sunku... (linksmai). Pamiršom jau mudu ir apie 
dainų lekciją... Eik mano brangus, aš padainuosiu tavo numy5 

lėtą dainą "Ištremtuolis" arba "Abazas prie Kauno" (tina 
prie pijano). Bet ne... geriau tu sėsk ir padainuok pirmiau 
man dainą " A r a s . " (Kazimieras sėda prie jnjano ir dainuo 
ja\ Olga pasirėmus ant kėdės klauso). 

Antai skrenda aras didis, 
Skrenda greit kaip gali, 
Kur pavasaris jau,, aušta, 
Skrenda į tą šalį. , 

O lietuvis čia išvytas 
Vargdams ašarėles lieja 
I r mintimis paskui arą 
Į gimtinę skrieja. 

(Pabai^ęs-dainuoti ir skambindamas liūdnus akordus gal
vą atsukai Olgą. Ji apkabina rankomis jo galvą ir glaudžid 
prie krutinės. Jis skambindamas skardus paima gaidą himno 
ir pradeda jį skambinti. Olga užgirius pašoksią). ". 

OLGA. Kazimiere paliauk!... Liaukis skambint tą gaidą, 
nes ta gaida kaip archaniolo trimitas gaudžia ir atsiliepia ma
no sieloje. Mane baimė apima, kuomet tik užgirstu meliodiją 
tos dainos. Drebu ir mąstau apie tave... nes... nes neužmiršk, 
kad esi kalinis... 

no ausysa... Tenai...* tenai... gvęįmose šalyse... kur laisvė ir KALVARIJOS "8TTOEN-
liuosybė... nes mano tėvynėje šiandie* tik ka^aj ir grabų lie- f C " OPfKTEPUft 1PRIEŠ 
kanos... Tenai siųskim tą dainav,. I fu- l ipfC. 

OLGA. Ne, mano l^angBsąi! Tą dainą nešim kuomet į 
savo kramtą į savo tėvynę, fcftįtfp gerą pasėlį. Kuomet norą ant j D a r p u s j a u X V I I a m ( 1 6 4 4 
gimtinių laukų sykių ją. u ^ į n u p s ų n , y fc . Kalvariios do-

vim?... O, Olga, mesj* iu$$ gajmus, svajones, nes jie gaji kas- , , , , . - ,. 
žinką pagimdyti. "Ar užmiršai kokia bąįsi bedugne mudu sky- 9™*%į£ m o k > ' k 1 ^ k u ? 1 0 J e h" 
r ia ! f1 X V I 1 1 a m - pabaigos mokės; 

Juokti, turėję savo ' urandą kus daro, ir kožnas ton anuos, 
(urėdą »,) ,mesįtį. Žydai ar čipks ar toks, už gerus pn -

OL(JA. Ne jokia jau, ne, Tikėk man Kazimiere. Aš lig ką kasmet po keliąs dešimtis vai-
gero jaučiu. Mano tėvas nepuri ne jokių pastabų, nelaiko ta- fcų. 1803 m, toji mokykla vir
ves už kalinį ir ant tavo brolių neturi jokios neapikantos. O, \o 4-klase ir tuojau surinko 
kad tu būtum birv^s šiandie: čia ir girdėjęs ką mano tėvelis \76 mokinius* o paskesniais 
•apie tave ir mane^kalbėjo, apie «aud«iejų m e % Tikėk man, getais jų budayo liggi 3001), 
Kazimiere... Mano širdis jaučia*.kad jis mudu sujungs. 0 k a įp kiti sako — net ligi 

KAZIMIERAS. Sujungs!... Tavo tėvas mudu! %ąi nega- 5002). igįg m j a j K U V O p r į . 
Įima** daiktas! Olga, ką tu k ą l o i . . . ^ t m m . ^ f h T , - f c r g t i dąr dvi Jdasi,. o 1825 

OLGA. Tavo... Amžinai tavo (puola \ įo alety. įmv I&t-
rov. Olga pašoksią, Kazimieras sumišęs), 

• f įp* Lig 1831 m. joje mokė 
SCENA X. . ^ lenkiškai, po 1831 m. sukilimo 

Tie patus ir Tatrov. ^ ^ a i H u r i ų ^ l y k u m o k v _ , 
TATROV. Na, gerai, gerai eina mokslas dainų, nėra k$ ta rusiškai, ir mokiniu, skaįčiiis 

kokio aukšto kalnb, sų botagu 
ji pripažinta 6-kląse gimnazi- kelių sieksnių ilgumo kejeta 

*» A l t rm 1 U 3 m -vk-k -m. *+. -m **. vut. «. I • JL I J a t V V • "I • 

sakyti Mano Olga patenkinta lekcija, 6 mokytojas vestas pa-
girimo. 

OLGA. Ak! mano tėyęli, aš... 
TATĘROV (į Ęazimięrų); Kazimiere, tavo gyyjmknui 

priklauso mano duktė. I>el mano užganėdijiima* turi pihią teir 
sę. Namai mano visados buvo del tavęs atviri, bet dabar.,. 

OLGA.fpertraukdama): O Dieve!,., K&, tėvelis uorį Kį*? 
zimierą prašalinti!... 

TAT330V. Kazimiera, pasakyk atvirai m^n, ar tįkrąj tu 
niyJi Gigą f 

KAZIMIERAS, JWU WWyl>e, generole... tas klausimas.... 
TATROV. Pasakyk Savo dufcto* aį m J^W#usįy» m 

sęmp įšsfeaičiau j ^ s gįr^i į r ^ , 
(^ojiaųs bmš) 

.JL~ ^ . . I P I i . , lr~-~-^JU"V» JĮ — — -~ 

UTUANUOS ATSKAITOS. 
t * 

KAZJMJEBAS, Kiekvienas akordas tos dainos išspau
džia ašarą ištremtuoliui, bet kas gali uždrausti verkti, kad ir 
kąįimuif.. 

OLGĄ. Biet, kad tu žinotum kaip aš bųąu. Mano tėvas 
La 1 _ _ _ _ • _ A i i * i • 

(Užbaiga.) 
Apšvięta. Link ap§yieto§ reilįa pažymėti tai, kad Tėvynes My

lėtojų Draugija (Amerikoje) pasiuntė del belaisvių 5,666 egzemplio
rių lietuviškų knygų ant vardo p. Savickio, kurs kiek mums žinoma, 
daugelį jų pasiuntė belaisviams. Mūsų bendradarbė p-iė Ona Jaga-
mastaitė supirko Tilžėje ir išsiuntinėįp belaisviams apie ui 400 mar
kių lietuviškų knygų. Taip-gi atsiuntė knygų iš Lietuvos p. Šlapelie
nė Tilžėn del išsiuntinėjimo belaisviams. 

Korespondenciją. ICadaa© ąųsų kQmitetQ veikimas kaskart pla
tinosi tai ir konrespondencija susidarė geroką. Išviso parašyta nųp 
7X11-16 iki 31X11-16 m. 4.5631aiškai bei raštai. Ji čionai 3.105 del 
siuntinėjimo paąalpos, 718 koresponduojant su belaisviais ir 740 del 
susinėsimo su Lietuvą. Kaip apyskaita parodo mūsų komitetas per
siuntė Lietuvon arba nelaisvėn 2.103 frankus ir 53 centimus. 

Klotis darbe. Kaip jaų įiekartą minėjome didesnės sumos piui-
>qų atėjo kaip tik tuomet, kada pradėjo varžyti pašalpos belaisviams 
išsiuntimą* Karei kas-kart labjau besiplėtojant, vaišingoji Šveicarija 
priversta buvo vis labjau ir labjau varžyti valgomu dalykų išsiunti
mą. Priėjo prie to, kad patalpiniams komitetams gręsė buities pa
vojus. Tik energiškai pasidarbavus Centralia Komitetas "Lituania" 
.išliko. Negana to, kad išliko, bet atsistojo ant papėdės valstybinių 
komitetų ir išgavo teisę siuntinėti kas mėnuo 10- LB tūkstančių f rankij 
valgomų dalykų. 

Sąmatas ateičiai. Nevisi pinigai, gautieji iki šiolei, buvo suvarto
ta belaisvių šelpimui, pirmą dėlto, kad kaip augšeiau minėta buvo 
trukdoma valgių išsiuntimas, o antra dėlto, kad mes nesiuntiuėjome 
tenai kur buvo mūsų siuntinių patvirtinimuose koks nors neaiškumas. 
O kaip sunku šiais laikais suorganizuoti dalykus tinkamai, tai žino tik 
tit, kurie toj pakraipoj darbuojasi. . 

Ateičiai sąmatas toks: mes patys turime galimybę išsiųsti per 
mėnesi už 10-15 tūkstančių frankų pašalpos. Kadangi Danijos Lietu
vių Komitetas paskutiniu laiku mažai ar visai negauna pašalpos nuo 
Centralio Komiteto iš Petrogrado, tai "fcituania" turės jį subsidi
juoti. Taigi kas mėnuo galima akaityti belaisvių plšalpai po 25-30 
tūkstančių frankų (5-6 tūkstančių dolerių). Be ta reikia imti omi
niu maistas, kurį mes jau nuo seniai klabinkm iš Prancūzijos ir kurs 
turbūt pasiseks partraukti už 20-30 tūkstančių frankų. Taip-gi pa
sitaiko proga nupirkti gana pigiai 1.000 porų batų belaisvi^ais (pp 
20 f r. pora). Taigi ir čia išeina 20.000 frankų. Taip kad pas mus 
esančios pinigų sumos užteks vos 4-5 mėnesiams. 

Kadangi negalima laukti iki paskutinis skatikas išeis ypač kuo
met tokia sunki komunikaciją, prašome' Garbingos Visuomenės Ame
rikoje ir kitur atkreipti doraa. į tai ir nieko nelaukus pasiųsti sumas, 
reikalingas mūsų belaisvių sušelpimui. 

Už prisiųstas sumas mūsų Komitetas savo ir mūsų uelaisvių var
du taria širdingos padėkos iotįįt 

* # PirnjJTiinKaj: A. Steponaitis. 
U. (įleneralis Sekretorius: V. Daumantas. 

Lausanne , 6 vasar io , I&Įd i% 
P. S. Kadan© 1) Centralįs Komitetas < '^tnanįą , , per pirmuti

nius teis mėnesius 1918 JBį. Majisrvių šelpimui išleido apie 60.000 fr.; 
2) Lietuvių Komitetui Kopenhagoj pasiuntė IJJOOO fr.; 3) Lietuvon 
grįžusiems belaisvaims ir Lietuvoje internuotiems lietuviams pasiun
tė 50.000 fr., ta per tą J îką į§leista apie 125.000 fr. Taigi kasoje 
lieka vos apie 30.000 fr. ko vargjp. užteks dviem mėnesiams. 

Tatai nuoširdžiai prašome gerbiamųjų Amerikos ir iš kitur lie
tuvių sušelpti kuogreičiauaį&j mnsų komitetą, nes kitų šaltinių netu-

prie mano ištrėmimo, todėl jos negaliu 
-p9mirBti~JAtmuin.es balsą). Beje, šiandie dirbdamas kasyklose 
sueilevau"*4ar (įu punktu ir pridėjau prie dainos "Aras 'J . 
Klausyk padainuosiu (dainuoja piįanu pritardamas): \ 

Geriau skrisk į kitų šalį, 
Nešk tremtinių skundų, 
Tegul ląisyė mumys' gema, 
Tegul kiekvienas bunda. 

Gal nelaimė prispaustoji, 
Sibiro kankinė, 
Žadins mano vargšus brolįus 
Eiti gint tėvynę. 

y 

juk yra komendantas tos tvirtovės 
KAZIMIERAS. Tavo tėvas... Bet kiek sykių jis pats gir

dėjo kaip mudu dainavom tautiškas dainas, kurios tėvynėje 
yra uždraustos dainuoti. Tavo tėvas yra prakilnus ir ašaras 
moka apkainuoti. 

vOLGA. Tas teisybė, bet vis dėlto mane neramumas ima 
ir pati nežiuaų delko. Už dainuok ką kitą. 

KAZIMIERAS. O ne, Olga. Apart kitų dainų negaliu už
miršti ir tos meliodijos, nes ją-kadaisia Lietuvoje dainavau. n m e ' M a t Adomams hų*ąm Komitetas (Lausanne) surinktus pi. 
Ta daina prisidėjo-ir prie mano ištrėmimo, todėl jos negaliu nm* Pasiuntė fcietuvon. * Komitetas "Mtwwh." 

P. S. Batų laįkrąlčių ngajom maloniai perspausdinti mųaų apy
skaitą. v - K4as "įjį,*3 

Mes žemiau pasinaiusieji Į&pviziįoą komisijos nariai, pasikvietę 
prisiekusi Lausannos miesto skaitliuotoją ekspertą, peržiūrėjome ir 
patikrinome visas ^uanįjos Kcąnitetp knyifas peį arejuvą ir atfaųV 
me, kad augšeiąjU pątąlpmU. atskaita visuose savo smulkmenyse su
tinka su teisybe. 

Reviaijos komisijos protokojas ir skaitliuotojo eksperto paliųdiįi-' 
i mas sudėta komiteto archive. 

N , 

Lausanne, 15 kovo, 1918 m. 

Dr. V. Bartuska, 
hr. J. Puryckis. 

l^ągųiet ėjo mažyn. 1836 m, 
va.ldžįa ją uždarė. Nuo to 

v. * \ • 

laiko Kalvarijoje ligi 1864 m, 
tebuvo parapinė, o vėliau pra
dedamoji valdžios mokykla3). 

Kalvarijos mokykloje ligi 
1813 m. mokėsį Daukantas*), 
1815-1822 Valančių^), gj). 
aisiais (paskutiniais) metais 
VilĮpenįas Juzume6) . . Be abe
jo, dar vienas kitas "Žemai
čių, gadynės' ' mūsų veikėjų. 
Mažą teturint-žinių apie žy
miausių mūsų ralytojų bei 
avįetėjų gyvenimų, malpnu 
bua pasidalyti su "Lietuvos 
Aido n skaitytojais užsilikusią 
žinelę iš Kalvarijos mokyklos 
istorijos. Čia, kaip matyme, 
kiti jųjų yra gpvę. inokalo, beį 
pirmųjų vie«umns įspūdžių. 

Lietuvių Mokslo į raųgi jos 
arebyve yra ranjsraštią (arch. 
N"Q. 43 — IV. 1), kuriame mi
nėtasis kun. Vinc. Juzumas 
70-aisiaįs matais, aprašo Zę-
maieių vyskupija. Ta. rank
raštį draugija &avo iš Juzu
mų giminės aprašytpįo, kun. 
J. Tuuio7). Tarp daugelio ki
tų parapijų aprašymų (jos ap
rašomo* abėcėlės eilė, pasku

tinė fcpra^ytojį parapija^ — 
Meškučių) ramdarue ir Kalva
rijos. Iš to aprašymo pasiima-
m# gų^uiazijos M studentų' ' ge-
Į»-užinės, kūrins būdavo kasmet 
ligi mokyklai užsidarius8). 
Aprašymas mums tuo ypačiai 
imlomus, jog jį parūpino buvęs 
mokyklos mokinys ir geguži
niu; dalyvautojas. 

Nusirašau, su dąbrtini ra
šyba, kiek ir kalba. 

^'Visų maloniausios dienos 
visiems studentams, kaip ma
žiems, taip ir dideliems, gegu
žes mėn. buvo niajuvkos (ge
gužinės B.). Nuo pat Velykų 
didžiausiu pasiilgimu laukė vi
si tų dienų ir kitos kalbos tarp 
studentų nebebuvo, kaip ta, 
kada majuvkos, kada bus ma-
jukvos! Kožna. šiltą ir giedrų 
vakarą, eidami gulti rūpestin
gai klausės, bene išgirs kuo
met žįnomų majuvkų pradijos 
ženklų. Mokyklos prievaizdas 
visuomet tų valandų slėpė, 
kad studentai prieš hwų 
(nes) moliuotų. 

-Aprinkęs dienas tam pato
gias, mokinių prievaizdas 
prieš pirmųjų dienų vakare 
dideliai vėlai, visiems jau su
gulus, pavadinęs prie satęs 
stuH^ntų viršininkų, jam slap
tai apreikšdavo rytų praside-
siant majuvkas. Kas tų pas
laptį išturės! Gana vienam 
pasakyti ir visi žino. 

Buvo iš senų dienų įvedi
mas, jog kai kurie studentai 
del-didesnio juoko ir linksmy
bės persidarydavo tai žydais, 
kurių dar keletas įkyrių būda
vo, kaip kromininkų "kup
l i ų " ir t t , tai markitonais9), 
tai, čigonais, tai mužikais ir 
tt. Kožuas turėjo iš savo pa
šaukimo išsivesti ir viežlybai 
ir juokingai; nesugebantys nie 
kinėti ir juokų darytifvisų iŠ-

daugstės. paslėpimui savęs u- mat1 

činomis, o čigonai suodžiais 
tepės. Iš žydų vienas buvo vi- jau studentai sutartiniais bal

sais pradeda dainuoti taip* 
jog vįsps sodjos aplinkui plyš
ta, ^fems pakyrėjus, drožia 

sigeriancius ar nemandagiai 
kalbančius, parskaitęs visiems \ 
girdint dekretų, nors vis, juo
ku prisidengęs, ir gerai tokius 
liept *savo čigonams įkapoti. 

Toksai tada žydas prisvaiz-
da§, apturėjęs, žinių rytoj ei
siant į kelionę, užsilipęs ant 

'etvirtadii 

Vos išėjo iš miestelio, tuo-

$ų aniatnii^kų prievaizdas. J is 
turėįo galios nepriderančiai 
savp brolius žydus ir kitus uį-
silaikančiupsiųs, taip pat apr vS- kapelija, ir taip visų ke

lių. * 
Į Sėda inėjo visų didžiausioj 

rėdo j (tvarkoj) ir sustojo ant 
klebonijos atšlavimo, drožda
mi linksmų maršų. Žmoniš
kas klebonas Kabuk i s g o v 
bickįsf B.) pasitiko ir priėmė 
visus, o ląbįausia mokytojus, 
maįonia širdimi. Po vąjandos 
suvažiavo ~įr iš parapijos po
nybė. Mokytojai suėjn j . v i 
dų, o studentai p&sitrąųkė į 
šalį atsilsėti. 

Tuo tarpu žydai, čigonai, 
markitonai audras verčia, vi
sur bilįnėja, visus juokina, 
niekina, juokuoja ir štukuoja. 
Ir kožnas kų mokus, kų išma
nus, kaip galėdamas rodo. 

Po valandos visi gavo pri
derančius pietus, po kurių lig 
gefos pavakarės visi linksmai 
pasižaidę tokia pat eile, kokia 
atėję, grįsta giedodl«ni nujpo. 

Tokia pat eile vaikščiodavo 
studentai "majuvkų , , P e r ne
šiąs dienas, dienų vis praleis
dami. Jei kurių dienų nebuvo 
kur užkviesti, ėjo kur pasi-
žąisti į miškų. Tuokart Kal
varijos žydas ištolo su alum, 
midum ir pyragais važiavo, 
bet už atrastų šnabarų kailį 
įduodavo".-

Rasit, mes šį bei tų umq-
jųvku" įrengėjams ir būtume 
patarę kitaip įtaisyti, tik turi
me delto^pripažinti, jog pirm 
šimto metų mokytojai, kaip 
matyti, sugebėjo sveikų pra
mogėlių mokiniams surengti. 

• B. 
("Laisvoji Valanda'?) 

kartų sutaukščiodavo ir su
šukdavo visu balsu tris kar
tus: "Majopės"! Kiti bu
siu žydai ir žydeliai, tai išgir
dę, šoka kurs, kur pakliun ant 
kalnų ir lygiai iš tokių pat bo
tagų Šaudo lig pakankant. Ir 
toks tatai ąpsėjimas vadinos 
žydų mišparais. Studentai, tų 
trenksmų iš$ir<}£, šoka visi įš 
lovų, bėgioja" nuo kambario lig 
kambario, reikšdami kits ki
tam tų brangių naujienų. 
^ Visas miestelis susijudiną ir 
nereikalingi kelias iš patalo ir 
dabojas, kad pašauktieji žy
dais bejuokaudami kiaušinių 

.neišneštų, nes'ųg viena šeįmy-
ninkė tokie^ns uaktįes "kup-
čiams , , mėg4avo ryto metų 
kiaušinienes kepti. Buvo 4 r 
Kalvarijos šeimynįnkįų tas 
p a p r o t y s , j o g l i u e s a i t o k i e m s 
svečiams po porų kUušiiuų 
dalydavo. 

Aušra danguje vos miestelį 
benutildydavo. Iš ryto gyvs 
mitęs, Visi taisos į kelionę, o 
parvis svetimos giminės žmo
nės : čigonai, žydai, markitonai 
ir tt. Išmušus aštuntai, var
pelio balsan, kurs rodos šian-
dieiiy garsingesnįs, renkas visi 
jąu nebe su knygomis, bet su 
ryšuliais, prikrautais sūrių, 
varškės ir pyragų į mokyklų. 
Bet visi lauke sustoję stovi, į 
mokyklų nė žiūrėti nebežiūri. 
Tarp studentų laksto žydai, 
skrajoja čigonai, vaikštinėja 
markitonai. Kapelčiukai (Kal
varijos mokykla visados savo 
kapelijų, sudėtų iš pačių stu
dentų, turėjo) pučia, birbina, 
čirškina savo pabūklus* Kan-
torai rodijas, kas visų pirma 
pragysti. 

Pagalios atšliaužą prefek
tas10) i r mokytojai ir skelbia, 
jog eis šiandien į Sėdų (keli 
varstai nuo Kalvarijos — B.) 
į ̂ vaišes prie garsaus savo. lai
ku klebono Raubukio11). Vi
siems ir akys prašvito. Tuo
jau, duotuoju varpelio ženklu, 
visi stoja į rėdą (tvarkų B.), 
kožna klasė pp savo ženklu. 
Tuo tarpų rėžia kapeli ja mar
šų ir visi eilėmis po xįiį leng-
vyteliai trauką Sėdos gatve. 

Vėliavėlės tai baltgs, tąi 
žydros, tai žalios, taįjreltonos, 
tai kitos kokios, nuo v^jo leng
vai vos blaškinios, subėgu
siems visiems rodo, kiek Kal
varijoj yra mokyklos dalių. 
Tuo* tarpu žytiai visur blaškos 
ir šaudo botagais. Čigonai pa
keliui b^ pgrstojįmo kų sutikę 
klausinėja, a r neturi arklių 
taisyti. ' Markitouai ir žydai 
kromininkai kožnam siūlo sa
vo prekę. Visi tam pasirėdę 
niekinėja, šurmuliuoja ir juo-

I 

visada Uiri savo namuose buteliuką 
D-ro Rlcktcr'io 

ttlN.EXPEI.LER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal

dymo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marka 

8Sc. ir 65c buteliukas Tiso«e aptiekoM »rb» 
stačiai nuo 

> P. AO. RICMTER A CO. 
74-90 W«*l»tagtoa StrMt. Ncw York, N. Y. 

L. K. K. LABDR. SĄ-GOS 
CĘmm VALCYBA. 

I 

I ) Kun. M. Valančius žemaičių vy
skupystė (1848 ra.J, i i d., p. 46. 

*2^ Kun. V. Juzumo Žemaičių vy
skupijoj aprašymo rankrajtis, p. 161. 

3) Ten pat, p. 1 6 ^ 1 6 2 . 
4) A. Janulaičio A m a n a s Daukan

tas (1813 m.), p. 12. 
5) ,GįaJ>rip Lietuyių literatūros ap

žvalgai 11 d. ( U H m.^ p. W6. 
6> Kun. J. Tumo Mūsų veikėjai-rą-

šytojai Juzumai (1915 m. *' Vairo" 
No. 2). 

7) Minėt. kun. Tumo tr.—1915 m. 
"Vairo" NN. 2, 3, 5, 6. 

8) Raubr. p. 1644-167. -
9) tnarkitonas—traukiąs su kariuo

mene kroraininkas. 
10) Mokyklos vedėjas. 
I I ) ar Rovbickis?—^neaišku. 

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
CkicAgo, UI. 

Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabąnsia ave,, Chicago, 
m 

V ^ p i r m , Pranaį Very-
ga, 4539 So. Mąrshfįeld ave., 
Ciaeago, TU 
Nut. rast. Julijonas Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct., Cicero, BĮ. 
Fin. rąit. Aleks Dargis, 126 
W. 1SJ& s t , Chicago, BĮ. 

Iždin.. kun. Antanas Staniu-' 
kynas, 2€34 W. 67th St., Chi
cago, m . , 

DnUSKTORIAI: 
Visi Chicagoje. 

Frank Yeryga, 
4539 So. Marslifield ave. 

Jonas Petraitis, 
4549 So. Taimąn ave. -

Povilas Mažeika, 
3315 Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave.j 

Juozapas J. Elias, s 

4fj00 So. Wood st. 
Kun. Ąn|anas ^tanįikynas, 

2634 W. 67ta st. 
Kun. F. Ę, Serafinas, 

2327 W. 23rd ¥1 
Kun. Alex/ Skrypko, 

i557 So. Wood s t , 
And. Bruože, 

, m w. ia* st. 
Boleslavas Sajįieckis, 

3427 Auburn ave., 

l 

h 

/ 

WORCE! 

f L. Vyčių 
Geg. 3a d. 

kuopos suren| 
važiavimą į 
ture Park. 
nė, kad jie 
galingesni už I 
nieko nebijodĮ 
jiems niekas 
Surengė proj 
tokį, kokio gj 
ris nebuvo 
tą dieną 
niauk ties ir 
b«syse. Vyčiai 
rimauti, ranki 
kasama, jeiguĮ 
ti, niekas m 
" gegužinę/1 

atsiėjo arti 504 
pirkta, suren^ 
kadangi tikėl 
dėlės minios 
me, kad 
rengia, tai nei 
ja žmonių. Ti 
ryto lijo, bet 
vo pasirengę 
laikė. lMi 
dirbti tą 
tūlos dirbti 
"Memorial 
kiuo būdu m 
traukti žmonil 

*vo m a n o m a . 
apifc 2,000. Kl 
čiai ipgi uepal 
ir kitų kliueių] 
nė ką nors in< 
ti. Buvo arv* 
NasbuaV, No j 
Sov Bo«teno,| 
Svečiai matv 

m 

iš anksto rei 
gražiai atrodė | 
rie buvo papi 

L spalvomis. Bl< 
si vėlai susirj 
progrania^ buj 
trumpintas. Vi 
ramo pradžioj! 
p-lė Ona Vasj 
trumpa prakal 
sveikino publi] 
mo pirminink< 
vedėjas taipgi 
pasveikino 
L. Vyčių 
taipgi komi I 
padėkos žoj 
už atsitenkvii 
prasidėjo su h 
atgiedojo Šv. 
L. Vyeių 26 
wood Jo yycių 
chorus vedė p. 
Chorams prita| 
vedama p. J. 
nas po vadov 
lausko Dainuoj 
pakett^ S. V. 
dainuoįftn* Li< 
po pak«fta Li 
Publika labai 
čius savo vėli J 
griausmingas 
Išdainavus hi| 
kalba. 

Kalbėjo "< 
rius p. Leonar< 
jaunas kalbėto) 
ypač daug p | 
Vyčiams, kali 
organizaciją i 
Kalbėjo taip^ 
garbingos Liet 
niaį jos padj 
lietuvių blogi 
kaip tai girtuoj 
kenkia sveikatf 
ros. Gale savo 
no gero lietu^ 
Širdį, kuomet 
tu vos vėliavą 
patrijotiškų 
pavyzdį iš A. 
Yorke, iž kuri<| 
suprasti kas U 
tizma> ir meilė 
no visus būti 
vynėfc. 

http://-p9mirBti~JAtmuin.es
http://ttlN.EXPEI.LER
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lietuviai Amerikoj e 

WORCESTER, MASS. 
L. Vyčių itoJiavimAs. 

Geg. 3 0 d. \'mt98 Vyčia i 26 
kuopos su rengė mi lž in iška iš
važiavimą į \Yarces te r Agr icu l -
t u r e P a r k . I š k a r t o vyčiai ma
nė , k a d j ie esą sumanesn i ir 
ga l ingesni už ką kitą. Rengės i 
n ieko neb i jodami ir manė , kad 
j i ems n i ekas keMo nepas tos . 
Su rengė p r o g r a m ą ta i dienai 

- tokį, kok io g a l d a ^ Worees te -
r i s nebuvo matęs . Be t t ik )srieš 
t ą dieną d a n g u s p radė jo 
n i auk t i e s i r saulė pasis lėpė de 
beeyse. Vyčia i p r a d ė j o j a u ne
r i m a u t i , r a n k a s nuleidę mąs to 
k a s b u s ^ j s i g u l ie tus p r a d ė s ly
ti , n i ekas nenorės važiuot i į 
" g e g u ž i n e , " kur ios r eng imas 
atsiėjo a r t i 500 doh Viskas su
p i rk ta , s u r e n g t a kuoger iaus ia i , 
k a d a n g i t ikė ta s i su lauk t i di
delės minios žmonių. B e t žino
me, k a d vyčiai k a d a t ik k $ 
reng ia , t a i nekados nesuvedžio 
j a žmonių. Tiesa , nors iš p a t 
r y t o lijo, bet žmonės, ku r i e bu 
vo pas i r engę važiuot i nesusi
la ikė . Daugel i s turė jo 
d i rb t i t ą dieną, nes 

S© 0HI0AGK>, I L L . 

Worces ter ieč ia i d a r nebuvo 
g i rdė ję tokios gražios kalbas . 
P a to. šv. Kaz imiero p a r a p . i r 
L. Vyč |ų 26 kuopos su jungt i 
chora i "padainavo keletą dai
nelių. Buvo d a r solo ip duetų. 
Vi skas gera i pavyko . Reikia 
pažymėt i , k a d ^Jorv/oodo Vy
čių choras gera i ats ižymėjo. 
Nors neska i t l ingas , bet k a d už
t r auk ia , t a i s a k y t u m didžiau
sias choras da inuoja . Norwoo-
do Vyčia i m a t y t i rg i nemiega 
t la i lės s r i ty j , nes tu r i gabų ve
dėją p . J . Stacevieią. 

P a s i b a i g u s p r b g r a m u i buvo 
t r a u k i a m i paveiks la i . A n t ga
lo buvo žais ta žaismės. 

Vienos Norwoodo juokdarys-
komedi jan tas p . K. Čaplikas 
nemažai p r i j uok ina publiką. 
Pasku i tęsėsi šokiai iki vė
lam vaka ru i . Visas išvažiavi
m a s p a v y k o labai pu ik ia i . 

Koresp . V. M. Č. 

Ateinančiam** sekmadienyje , 
birželio 1% d. p ras idės 46 va
landų a t la ida i , į ku r iuo bus 
užkviest i i r svet imi kun iga i . 
Bu tų laba i geis t ina, k a d į mfc 
nė tus a t l a idus atsilankytų.-
žmonių i r iš k i tų parapi jų . 

K. U 

YfATERBVRY, CONN. 

Fėrai gerai nusisekė. 
Tautos Fondo 40 skyrius buvo 

surengęs fėrus. Perai atsibuvo 15, 
16, 17, 18, 19; 20 ir 22 dd. balan
džio. Waterburio lietuviai katali
kai visame pasirodė patrijotiški, 

:kaip darbais, taip ir aukomis ypač 
Jietuvaitės merginos ir moterys sar 
vo, įvairius rankų išdirbinius auko
damos labai daug naudfcs atnešė. 
Moterys bei merginos aukavusios 
daugiausiai buvo narės Šv. Ago-

K E W A N E E , I L L . 

tos i r Šv. Onos dr-jų, taipgi iš Vy
čių 7 kp., Piln. Blaiv. 1 kp. Au- ! Vardo Jėzaus d»-ja $12.00; Šv. 

mckas 4 dėžes cigarų, Un 
Kazlauską* 2- bon. vyno 2-
cigaro, <I Savizaa i» F . Jtaiifcis 
bon; mdm n £ dėžę ešgaofe J . 
Zdanavičius 2 statines alaus, K. 
Stoikus mail * miltų, P; Lingis 
dėžcv keiksų, J . Žemaitis siuvamą 
masiną, K. Naujokas stetynę alaus, 
K. Urbonas i r Norbutas dėžę ci
garų, M. Povilaitis bonka vyno, J! 
Jurkūną* boakę vyao, M Bauze-
ris kumpi mėsos, M. Raukas statyr 

nę alaus. A. Jurkūnas ir Degutis 
3 dėžes sodės, R. ZdangSičius 4 
dėžes sodės, J . Kažemekas * dėžę 
krekėsų, J . Marcinkevičius veid
rodį, M. J . Witortas palmiską (T), 
J . Baltrušis maišą miltų, J . Tamo
šaitienė dėžę muilo, A. Ramanaus
kas T^arving Set, A. E. Petraus
kaitė padidintą paveikslą, L. R. K. 
Piln. BĮ. 1 kjk 5 tuzinus knygadių 
ir $15.00, L D S . 5 kp. daug knygų 
ir $12.05, Šv. Onos dr-įa' $20.00, 
Šv. Petro ir Povylo dr-ja $5.00, L. 
U. Pol. Kliubas $15, Šv. Juozapo 
dr-ja $10.00, >ŠvT Stanislovo dr-ja 
$15.00, L. Vyčių 7 kp. $15.00, Šv. 

2£ Chieagoje. 
m • 

Geg. 30 d. p a s i d a r b a v i m u p . 
J . P ip i ro būva su reng tas iš
leistuvių vakarė l i s p a ^ e r b i - 1 ^ ^ mnk' " ^ k e ^ ' ° 

tū los d i rb tuvės nešventė Į mu i J . Nedvaro* kur į Dėdė Sa-
" M e j n o r i a l D a y " . To- m a s v p a šaukė kar iuomenėn . 
k iuo būdu nega l ima buvo su
t r a u k t i žmonių t iek, k iek bu-

Aro manoma . Vienok sus i r inko 
apife 2,000. K i tų kolonijų vy
čiai i rg i nepabi jojo b logo oro 
i r kitų. kliūčių, nes j ie i rg i ma
nė k a nors indomąas pamaty 
t i . Buvo atvažiavę* vyčia i iš 
N a s b u a V , Xorwo©d ,o, Athol , 
Sov Bustono, Cambrk tge , *o. 
Svečiai m a t y t t a ipg i t u r b ū t 
iš a n k s t o rengėsi , n e s labai 
g raž ia i a t rodė jų vežimai, ku
r ie buvo^ papuoš t i t au t i škomis 
spalvomis . Blogo oro dėlei vi

l i a s J . Nedva ra s kewanie-
čiams buvo žinomas ka ipo uo
lus veikėjas ka ta l ik iškoje dir
voje. P r igu lė jo pr ie Šv. Anta 
no tie-jas ir Lia tuvoe Vyčfej 60 
kp . I lgą la iką šw. A n t a n o dr -
jos buvo p i rmin inku b joj 
darbavos i . Užta i d r aug i į a nu
pi rko j a m nešijoįamą a a t ran
kos laikrodėlį , L. Vyčiu. 60 kp . 
ta ipgi n u p i r k o dovanėle, nes 
p . N e d v a r a s buw> i r vyčių vei
kėjas. 

V a k a r ė l y j da lyvavo nema
žai svečių. J a u n i m a s žaidė, 

kojo šios ypatos: 
Mag. Griškauskienė naktinius 

maržkinius ir arbatinį setą, O. 
Baltrušienė rankinį krepšį, "M. 
Aleksienė rank. siutą paduškaite, 
J. Šeronienė, rankinį krepšį, O. 
Stalionaitė rank. megstae šliurės. 
K. Vilemaičiutė rankinį krepšį, O. 
Naujaueienė žiurstuką, M. Maujo

ne mėgstą kepurę, B. Žiurlienė 
mėgstą staliukui užtiesalą, O. Ben-
dlerienė mėgstą kepurę, A Ben-
dteriutė mėgstą, kepurę, J . KMie-
vižienė padarytą, kvietką, t ) . Ru- ; 
itvičienė padarytą kvietką, J . Kiu- Minėti fėrai sukėlė žmonių šir 

"Agotos dr-ja $10.00, ApaSt Mal
dos dr-ja $10.00, Šv. Juozapo bro
lijos dr-ja $10.00, Šv. Jurgio dr-ja 
$10.00, Šv. Jono dr-ja $10.00, Te-

fatr. dr-ja <cAidas" $10.00, F. Vai
čiūnas laikrodėlį, J . -Klimas met
raštį ir laikrodėlį, J . Bakunaa laik
rodėlį, O. Pakamaniutė laikrodė
li, 

Jeigu kartais yra, nepaminėta 
kurių aukotojų "pavardės meldžiu 

ATSKAITA 

West Sidės lietuviškų draugijų &r* 
ganizacijos šelpti lietuvius nu- . 

fantėįųsius nuo karės, 

Inplaukos: 

Dr-ja Lietuvos Ūkininkas.$172.18 
TMD. 28 kp 101.16 
Dr-ia DLK. Algirdo 54.37 
Liet. PU. Darb. Paš. Kl . . . 24:35 
Liet. Vyčių 24 kp fcl.00 
Dr-ją/ Liet. Brolių Seserų 

Amerikoj ./.. 1§.O0 
Aušros Vartų mot. dr- ja . . 20.00 
Aušros Vartų vjr. dr-ja. . ' 15.00 
Jaunik. Dain. Myl. dr- ja . . 11.00 
DLK. Keistučio dr-ja 10.00 
Lietuvių Bal. Žvaigždės 

Kliubaą 10.00 
SLA. lO&kp., .1 10.00. 
Dr-ja Apšvietimo Brolių.. 10.00 
TMD. 28 kp., SLA. 109 kp. 1O.00 
Nuo fcrų 754.00 
Nuo prakalbų 260.4*7 
Po namus surinktą 14E.80 
Nuošimtis u i $150 4.50 

Josiutė mėgstąs šliures, L. Jenn-
skienė saldų pyragą, M. Navickie
nė mėgstą sveterį, M. Bagickienė 
išsiūtą paduskaitę, P. Andriuš-
kevieienė vynoTsetą, A. Jenusaitie- taipgi yra^ daug aukotojų svetim-

Vi«a $l,645^a 

Wmd>o*: > \ 

Lietuvių Kom. J . Aukstuor 
, lfo vardu Švedijon, ga-, 

gužėa 15 d, 1&L6 m., ..$615.00 
Lietuvtų Dienai 1 lapkri

čio, 1916 m 500.00 

* d o n t 

Brea^ 
\J. 3. POOD AI>Mxrfr*T*ATlOK 

T A U T O S I 2 D O VAL
DYBA 

t r u m p i n t a s . Visų-p i rma prog-
r a m o pradžioje kuopos p i rm. 

si volai sus i r inko. Todėl i r i svečiai šnekučiavosi , 
p r o g r a m a * h u v o v teUmis su- A n t g a l o ^ p o į.nt?šta, k a d 

išleidžiant d r a u g ą neužmi r š tu 
me savo b rang ios tėvynės i r 

p-lė Ona Vas i l i auska i te savoj p a a u k o t u m e nors Klek an t 
t r u m p a p raka lbė le gražia i pa- t m i t o s a u k u r o . • į neš ima visi 
sveikino publikų. P o to rengi
nio p i rmin inkas i r p r o g r a m o 
vedėjas t a ipg i inžangine kalba 
pasve ik ino svečiu* va^rdu 
L. Vyčių 26 kuopos, 
t a ipg i komi te ta s išreiškė 
padėkos žodį svečiams 
už a t s i l ankyme . P r o g r a m a s 
p ras idė jo su h imnais , kuriuos* 
a tg iedo jo Š v . Kaz . parap i jos , 
L . Vyčių 26 kuopos i r Npr-

pr iėmė ir Uiojaus pasipi lė au
kos. Sekan t i aukojo T a u t o s 
F o n d u i : K. S k m b u l i » $2.25. 
M. Mikėnas $2.00- A. S l a v i n 
skas $2.00. P o $1.00: F . Sa
kalauskas^ J . P i p i r a s , J . P i -
nai t i s , A. Pi l iponis , J . Nedva
ras , K. Vad luga , P . S i b a l i a u s -
kis, K. SiakoviS ( l enkas ) , P . 
Zujus, M. Pi l iponis , ; P r . Va-
lančiunas. Po 50c: J. Piliponis, 

wood'o yyčiy chorai. Visus ^ Kraujalis, X JiiiK*ra, J. 
chorus vedė p . A. Z. V i s m i n a s ^ ^ e r į s ^ A . š i u r i n a s , rg . Dam-
Chorams p r i t a r ė L. Orchestra ' 
v e d a m a p . J . K a v e c k i o i r be-
nas po vadovys te p . J . Venc-
ląusko Dainuojan t h imną t apo 

b rausk i s , J . VenskttS, J . J a 
n u š k a ir A. Šakausk i s 25c. To
k iu būdu viso labo suauko ta 
$21.50. P in iga i y r a in te ik t i T. 

p t k e l l ^ S. V. vėl iava, t a ipg i F 4 5 ^ odminį p. A~\U 
daiųu^jfKnt L ie tuvos h imną ta-
p© p a k e l t a L ie tuvos vėl iava. 
P u b l i k a labai nudž iugo pama-
či»s savo vėliavą. P a s i g i r d o 
g r i a u s m i n g a s delnų ploj imas. 
P a d a i n a v u s h i m n u s sekė p ra -
ka lba . 

Ka lbė jo *' Garso " r edak to -
r ius p . L e o n a r d a s Šimut is , Sis 
j a u n a s ka lbė to jas ii> veikėjas , 
ypae d a u g pas ida rbavęs L. 
Vyč iams , kalbėjo ap ie vyčių 
organizaci ją ir j aunuomenę . 
Kalbė jo t a i p g i ap ie praei t į 
g a rb ingos L ie tuvos i r š iandie
ninį jos padėj imą. Nurodė 
l ie tuvių blogus pa l ink imus , 
k a i p ta i g i r tuokl iav imą, ku r i s 
k e n k i a sve ika ta i mūsų kul tū
ros. Gale savo kalbos kiekvie
no ge ro l ie tuvio sugr iaud ino 
širdį , kuomet a ts igr įžęs į Lie
t uvos vėliavą i š ta rė keletą 
pa t r i jo t i škų žodžių imdamas 
p a v y z d į iš A. I*^V. S. New 
Yorke , iš k u r i a d a v ė T i s i e m s 
sup ra s t i kas t a i y r a . p a t r i o 
t izmas i r ,me i l ė tėvynės . Rag i 
no v i s u s bū t i mylėtoja is tė
vynės. 

kavičiui , kur ie bus pasiųs t i 
T. F . cent ru i . 

j Visiems aukoto jams l ieka 
i š t a r t ina i š i rd ingą acių. v 

CHICAGO O E K 0 H T S „ UJU. 

Birželio 9 d. čionait inios 
; d raugi jos susi jungusias r eag^ 
pikniką, k a d apmokė jus išlai
das delegatų važiavusių^ \ Vi
suotiną Seimą, N e w ^ r k a n . 
Oras pas i ta ikė gražus , t adg i ir 
p ikn ikas nusisekė. 

Nedėlioj 16 d. birželio bus 
p i r m a Vaikų Komunrja . Ta ip 
gi tą nedėldienį J o Mal. Ch i 

tienė kamo'dai užtiesalą, J . A§a-
kunienė kvietką, B. Jablc>i|»kienė 
abrusinyčią su abrusu, M. Vaaf^ 
liauskienė megstiuę ant staliuką. 
Iv. Jeaaitienė mirtą, B. Rutcl ionic-
aė ižsiuviHėtą žiurstą^ P . Whi t v 
raukini krepšį, T>w Vaičiulionienė 
rankinį krepšf, Q. Biutkevičienė 
niegstą kepure O. Valutskienė 
žiurstą, U. Vaitukaitienė stiklinį 
setą, M. Daugėlienė kepuraitę, O. 
Dvileekiatė raakimį krepšį V. Za-
kareckienė žiurstą, -M. Dvileckienė 
moteriškas-i^verykas, M. Vaitukai
čiu t ė vystaitę, 0 . Vaitukaičiutė 
mėgstą kepurę, V. Aidukevičienė 
dėžutę, U. Pautienienė kaklaraištį, 
M. Jenkaitienė vyno setą, K. 
Kriaučiuniutė stik. setą, M. Kai-
riutė vystaitę, O. Kankalienė meg-
stinj vyram ant rankų, J . Grigo-
raifcienė muilo gabalą, A. ^vajau-
skiutė paduškaite, S. Budrienė je-
kutę, M. yaluckiutė kamodąi už
tiesalą, J . Pricevieieriė % nosines, 
M. Riktoraitienė žiurstą, A. Matu-
sevicHenė špilką ir bonkose vaisių, 
V. Galiniutė mėgstą beskę, M. 
Stasiulaieiutė smulkių daiktų, A. 
Liutkevittutė mirtą, Jieva Puce-
•laitė lempą, M. Tamošaičiutė gy
vą gaidį, P-ai Skridlai mirtą, 5 
pėdų augščio, St. Danaitis diržą 
ir mašiną plaukų kirpimui, M. 
Volski* vyriška čpilką, J. Virbi-
la branzalietą, B. Lukavieius ta
bakinę, M. Blekis kumpį mėses, 
Slauseris ir Olenskas 2 bonkas vy
no, P. Jarmala ir Kundrotas 1 

Kewaiuet is . dėžę cigarų, J . Urba dėžę cigarų, 
F. Muleekis bušelį pinaoų, J . Žu
kauskas bušelį cibulių, K. Balke-
vičia pusė statynės alaus, K. Bri-
ginčius dėžę muilo, D. Adomavi-
Čia dėžę saldainių, J . Romanaus-
kas 2 mer. žiuponėlius, L. Jurge-
liavičienė dėžę cigarų, V. Baltru*-
šaitis vv/. marškinius, M. Kirmi-
\iaitis dėžę sodės, MT ir J. Virbi-
lai dėžę cigarų, J . Petrauskaitė 
mot. kepurę, J . Vasiliauskas si
dabrinį setą, F . Udelovič vyr. 
marškinius, M. Zozkis valizą, J . 
Poškevieia auksinę špilką, J.. Ru-

atleisti, nes galėjo klaida atsitikti, , ffentraliniui Kom. Rusijoj 312.50 
paimant daiktus ir neužrašant. Centrahniui Kom. Ameri

koj, 1918 m 82.20 
Tautos Fondui 1918 m. . . 8220 
Rankpinigiai u i svetainę 

vakarams 20.0& 
Spauda, krasos ženkleliai, 

užrašams knygos, Lietu
vių Dienai aukų rinkėjų 
prįren girnas 33.93 

-J. \ 

taučių ir'aukojo labai gerų daiktų, 
1)et nemanau išvardyti, nes žino
ma, jie mūsų laikraščių negalės 

| paskaityti. 

dyse labai didelę užuojautą tėvy
nės gelbėjimui bei šelpimui mūsų 
brolių nuo kares nukentėjusių. 
Net štai koks atsitikimas buvo, 
kurio negalima praleist nepaminė
jus. Vienas Smogus, kurio vardo 
ir pavardės, nupiliau, atėjęs į fė
rus ir pamatęs, ^ad tiek daug vis
ko suaukota, kad taip visi ip vi
sų spėkų dirba tėvynės labui, kad 
ypatingai vaikučiai ir mergaitės su 
ašaromis maldauja žmoniiĮ,' kad pir
ktų laimėjimo tikietus sakydami: 

negaila, kad broliai mūsų badau 
ja ir šaukia:: pagelbos." ,Prisi
žiūrėjus žmogus tam viskam nusi
kabino savo laikrodėlį su lenciū
gėliu ir paaukojo fėrams. Ištikrų-
jų tas žmogus yra garbė* vertas 
ir savo pavyzdžiu dar daugiau da
vė energijos visiems. Vėl-gi tie jau
nieji taip pasišventę darbavosi iš 
visų spėkų tėvynės gelbėjimui, ku
rie visai nėra matę tėvynės, nes visi 

*čia gimę. Matydami tą visą Wa-
terburio lietuviai irgi prisidėjo 
prie to švento darbo sulig savo iš
galių. I r galima pasidžiaugti iš*tų 
geraširdžių žmonių. Fėrai davė 
pelno $1,563.58. Vardu Tautos 
Fondo 40 sk. ir vardu tų Lietuvos, 
vargšų, visiems | tariu širdingai 
ačiū už tokias dideles aukas ir pa* 
sišventįmą. Taipgi meldžiu visų 
rengties prie užbaigos fėrų*, nes 

fyra daug likusių daiktų ir«gal dar 
atsiras žmonių atjaučiančių, tad ir 
tikimės turėti vėl pasekmių. Į dar
bą visi, nes jau ir svetainė pasam
dyta. Tėvynė,"suvargus lauįda nuo 
mūsų pagelbės. 

M. Zailskienė, fėrų vedėja. 
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R O K I Š K I S . 
1 

Eoki škėna i gal i dž iaugt is iš
likę sveiki nuo k a r ė s . viesulos, 
nes nei vienas sodž iu i nesudi^ 
gė, i š skyrus Rokiškio stotį, 
kur ią rusa i pa s i t r aukdami p&-

Yiso $1,645.83 
P ^ S. West gidės draugijos pa

sidarbavo, surinkdamos, keliolika 
šimtų dolerių, lietuviams- nukentė
jusiems nuo karės* Dajrar tas fon
das ii. daugelio priežasčių yra lik
viduotas. .,,. „ . t 

Svarbiausiai tai išėjimas jaunų 
darbštų vyrų į Suy^Val. kariuo
menę ir aukotojų rupinįmasis 
daugiaus savais reikalais. Tpkiu bu-

P i rmin inkas , kun . F . K e 
mėšis, 3230 A u b u r n Ave., Chi 
cago, UI. 

P i r m . pa^e lb . kun . J . J . 
KaulaJris, 324 W h a r t o n S i , 
Phi lade lphia ,^Pa . 

fiaštininkas, L. diinutis. 
3230 A u b u r n Ave., Chicago. 
BI. 

Ižd in inkas , kun . S. J . Če 
panonis , 318 So. F o u r t h S t , 
Homestead, P a . 

Iždo ^ o b ė j a s , kun . J . J a k 
fitySj 421 Cleveland Ave., Ha-
rrison, N . J . 

KATALIKŲ SPAUDOS DB. 
JOS CENTRO VALDYBOS 

A K T E A S A I : 
• M ' • ' • >M* 

Kun. P. Lapelis — pirm. 
10806 Wabash ave., Chicago, 
DL 

J. Tumasonis —,-ražtinin 
kas, 917 W. 33 st, Chicago, 
11L 

i . 

Iz. Nausieda — ižd^-917 
W. 33rd St., Chieago, DL 

BEIBGEPORTIEČIAMS 
2nTOTINA. 

A 

" Tėvynė nuvarginta, argi ju roą^^ apsistojo ir aukų plaukimas ir 

degė. Be t k a r ė su t rukdė mušu 
cagos A r k i v y s k u p a s ap lankys gailiškis ir A. Kadinis maišą mil- ku l tū r in i iudė i ima ' 
_ _ „ _ : • , ; - L^i\ra onx ; Q ; d i r ^ t n v U v dėi» saldainiu. A. k a m P ° Kul tunn i judėjimų. pa r ap i j a i r suteiks 90-čiai d i r 
mavonės S a k r a m e n t e . 

Birželio 23 d. mokyklos vai
ka i r e n g i a gražų vakarė l į už- J & k . k e i 

ba ig imu^ mokslo. K a i p A m o k y - ^ e r m a n a f l K ^ ^ ^ 

tų, V. Š.iopisv dėif saldainių, A. 
Griginas vyrišką bruslotą, J. Šeš
tokas 6 bonkas vyno, F. Matuse-
vieia ir Padvaraitis 6 bon. vyno, 

tojos, t a i p i r va ika i s t r6pia i 
rengias i p « e to vakarėl io . 

D a u g j aun imo paėmus į ka-
rv ir pia t rupu t į ve ik imas su
mažėjo. Dėdė. 

statynC alaus ir 2 dėžes ciga>ų, M. 
Sample Shop mot. jekutę, R» Po
vilaitis 6%bonkas vyno, P. Stulgat-
tis 12 bonkų vyno, Rinkevičius ir 
Butkus IZ bankų vyno, Ęį Kaze- tytojų, labiausia iš j aun imo. 

reikėjo viršminėt^ organizaciją 
likviduoti. Bet tikimės ateityj iš
tikus svarbiam reikalui draugijos 
neatsisakys ir vėl susiorganizuoti 
ir pradėti dirbti tautos darbą. 

Valdyba: 

&t Kriukas, pirm. 
J. Krūmas, rast. 
Raf. Zaura, ižd. 

Komisija r 
St. Rokas, 

*>-. 9 F. Miršis. 
« 
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VBRTA APIE ^ 1 MUMS 
• P A G A L V O T I . 

VIKTORAS BALANDA. 
ga" generališku agentu yra 
Negaudami laikraščio ar no
rėdami atnaujinti prenuanera-
% ar su kitoMais reikalais 
Eialonėsite kreiptis s«kančin 
adresu: ' 

VIKTORAS BALANDA, 
3313 a Halsted St., 

Chicago, UI 

' • * • •*'w» 

NAUJAS LAIKRAŠTIS! 

"GARSAS" 
"GARSAS" eina kas 

ketverias didelių i pus
lapių, 7 kol, formate. 

« » w r • w • ^ ^ ^ • ^ , 

Pr ie š k a r ę šiek tiek gyvavus i 
" V a r t e t o j ų D r a u g i j a " d a b a r 
liovėsi d i rbus i , t i k t a i vienui 
viena "-Blaivybės D r a u g i j a ' 

J e i g u jųs kenčia te nuo vidu
rių ligų, nerir ininio, galvos 
skaudėj imo, tuosyk kiekvie
n a m labai y r a svarbu,, k a d si 
gyduolė , ku r i išvalys gera i vi
dur ius , i r tuo pač iu la iku su
ta isys v i ršk in imo sistemą, su
teiks pagelbą nuo varginančių 
sąlygų. x 

Tr iner ią . Amer ikon iškas El i -
,xiras Karč io jo Vyno susideda 
iš karčiųjų tolių i r g^ros me-
•ddkalės ver tės , k u r i išvalo vi
dur ius i r iš r y t o raudonojo vy
no, sus t ipr inančio sistemą. Tai 
y i a labai svarbuą sutaisymac 
ir j ų s busi te pa tenk in t i šiąja: 
gyduole. (Tegužės mėnesio me-
dikal iškanie žuomale r a šoma : 
** V i s k a s ^ r a gera , kas t ik išei
na iš ^Trinario l abo ra to r i j ų . " 
K a i n a $1.10 apt iekose. 

Tr iner io Liniment y r a nesu
lyg inamas nuo reumat izmo, 
neuralgi jos , lumbago, niks te-
rėjimo, suput imo, skaudė^jno 

v^i 

"GA18A&" jr* vierd 
gręriauaių ir fHMi&4|*& 

| Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. t s 

"GARSO" prtaumsra-
ta metams $1.9&f pusei 
metų fl.00. ( 

"GARS4S" , 
456 GRAND ST., 

BR00KLYN, N. Y. 

VARPAI 

—•Į Į IHP ' m* •• n —-—— 

VIKUATni* L1ICTCTBKA 
» APTIEKA 

5 FhUadfilphljoj Inkorporuota. 
ČIonala galima gauti kaipo j 

j amerikonišką taip Ir Europiikų S 
'i gyduolljį. Norint gauti kataliogą j 
1 kurtame aprašyta apie visokias j 
| gyduoles ir ligas reikia }dėti ] 

5 ui 3c krasos ženklelį. 
T? H kale kreipkitės pas savo j 

; tautietį o pilnai busite užganė- į 
dinti. 

JOHN A. PUSCHUS, 
1838 S. 2 St., Philadelphia, Pa, 1 

ilIlIUIIIIIIIIIIHlllllllUllllllllllllUIIIIIIIIUi 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kuris gra-
Jija koncertine ir augštai rekomen
duojama ksi#a geriausia koncertima 
padaryta Suvienytose Valstijose^ A.-
mertfccje. Mes sfOinsa jas paragin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite- katalogo, kurį ilalnn-
čiame dykai. 

uKiįį & Vltirif MH^KJ CB. 
184^ W. tfth Sfc. Chicago. UI. 

K' 

į 
! 
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• 

i 
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F . B . B R A B O R U L M 
LIETUVIS ADV0K4TAS 

108 m Monnai* 6ar. Clarft m. 
Room 1207 TeL Central 220 

Qyv.: 1112 Santk Haintod Straat ', 
Telefonas: YARD8 2I0C 

ii . i 
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KAM 
LEIDI SLINKTrl 
,SAVO PLAUKAMS?! 
Neturėsi daugiau kal-| 
tunuoti^Eėsvų, kristan-

i či^t, p l e t s k a n t i o t i į , a p -
[miru8ių, aodziu—-ligui-
[stŲ plauke—ko turėtu
mei visuomet gėdUtfieSj 
'nes tas daro Taa ne-

r.cmdonumąl 

h P. 

J l ^ ' ... 

-—48 

•jeigu tik urnai pra-] 
dėsi vartot mušt] su-1 

įtaisytus plaukams vais-
tus "Dermafuga . Geresniu plaukam 
vaistų už "De'rmafuga!* nėra I 

"Dermafuga" padarys t ^ kad Tb, 
vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus I Oda Tavo galvoje bos rj* 
ra,* pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
les pats gali turėti dar dailesnius 1 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą".' 
tfrisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
ėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der-
tnafngos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
uivardytą: "Puikus Plaukai". 
ARGIL &>ECIALTIES CO., 

Dept. 15 • 
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa. 

d a r gyvuo ja i š l a ikydama savo muskulų, nuv\irgimo koJQ ir 
a rba t inę . Ta ip-pa t k r u t a t t . 35 j r 65e. aptiekose, k r a s a 
" S a u l ė s " skyr i aus knygynas , 45 i r 75c. Joseph Tr ihe r Com-
kur iuo naudojas i nemaža škai- pany , 1333—1343 So. Ashland 

Ave., Chicago, 111. (Apg. ) 

• • • P * — — 

Per 60 Dienų Išmėginimui Dykai 
UŽMOKĖK KADA IšSIGYDYSI. Mesk vi . 
šokias be-vertės gyduoles. Atnaujink savo 
gyvybę laike miegojimo. Buk pilnas gyvy-
bes ir energijos. Jeigu reikalauji elektros 
diržą nuo Reumatizmo, Disjrliaus. Neural
gijos4, Paralyžiaus, Nusišaldymo, Dusulio, 
Bronkitis, Susinervavimo. Silnumo^ Kevirs-
kinimo, Galvos Skaudėjimo, MInsomnla,,, 

Silpnumo Pęčiųosei Nusįlpnėjime, Hemo-
roidy, Užkietėjimas, Baimingumą, Ats4rau-
gėjimą, Votis, Drebėjimą, Inkstų Akmenis, 

Pilvinę ir 2 .̂rnų ligas, Ligas vyrų ir moterų, Suputi-
mus ir tt., Skaudėjimus visur. Atsiųsk 10c krasos ženk
leliais ar pinigais, o mes tuojaus jums pasiųsime mū
sų Galingiausi JSlektrihos Dirž%. Keliose valandose bus 
jūsų krasoje. Jaigų busi užganėdintas, tai užmokėsi 
$3.85 daugiau ir diržas ^ertės $10.00 bus tavo. Nešiok 

jj pagal paduotų, nurodymų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, tai 
pranešk savo prieteiiams. Jeigu neišgysi bėgyj 60 dienų, tai prisfųsk mums 
tą diržą, o mes jums tuojaus pinigus grąžinsime, kaip tik gausime nuo 
Jūsų diržą, Moterims reikalaujant diržo reikia prisiųsti 40c krasos ženkla-
lių. Adresuokite: 
A. P. GWENS, Dept. 4S-E.—152 W. litk St., Bfcw York, N. ¥. 
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SUSIRINKIMAS IŠTIKIMY
BĖS DIENOS REIKALE. 

šiandie vakare Dievo Ap
veizėtos svetainėje (18 ir Union 
gat.) bus visuotinas Chicagos 
lietuvių draugijų atstovu su
sirinkimas. Bus tartaąi, ko-
kiuo būdu ir kaip pasekmin-
giatf ir skaitlingiau lietuviams 
dalyvauti Ištikimybės Dienos, 
liepos 4 d., milžiniškoje visų 
tautų žmonių manifestacijoje. 

Šiandie vakare todėl pami-
nėtan susirinki man privalo pa 
siųsti savo atstovus visos Chi-
cagos lietuvių draugijos, or
ganizacijos, kuopos, kliubai, 
ir tt. Turi susieiti kuodaugiau-
sia atstovų. 

Susirinkimas, kaip matome, 
labai svarbus, visuotinas. Kam 
priguli, tasai tegu jo nepa
miršta. Amerikos lietuviai pri
valo but ištikimi šiai šaliai ir 
jos vyriausybei. Ištikimybę iš
reikšti pasitaiko kuogeriausia 
proga. Tąja proga taigi ir rei
kia pasinaudoti. 

.LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS CHICAGOS AP

SKRIČIO PROTOKOLAS. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

RYTOJ VĖLIAVOS DIENA. 
_ _ _ _ _ _ — 

Rytoj visoj šalyj bus pami
nėta 141 metų sukaktuvės nuo 
įsteigimo dabartinės Suv. Val
stijų vėliavos. 

Chieagoje bus milžiniški pa-
rpdavimai, apvaikščiosimai. 

.. Ulinois gubernatorius pas
kelbė proklemaciją, kad rytoj 
visi gyventojai pagerbtų ša
lies vėliavą. 

Visuose namuose rytoj turi 
but išsŲeisios amerikoniškos 
vėliavos. 

-Rytoj ir lietuviai *ant savo 
namų tegu išskleidžia ameri
koniškas vėliavas. 

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIAI 
TIES VVELLS STOTIMI. 

Vakar ryte ties South Wells 
gatvės stotimi susidaužė Au
rora, Elgin & Čhieago du e-
lektrikiniu traukiniu. 

Viemfs* traukinis stovėjo 
ties stotimi, į kur išlipinėjo 
žmonės, atvažiavusieji į dar
bą. I 

Kitas paskui einantis trau
kinis ant pirmutinio užlėkė. 
Šito traukinio " motormanas 

* 

Johnson tvirtina, kad ratų var 
žytuvas neveikęs. 

Pasekmėje 18 žmonių su
žeista. Pirmutinio traukinio 
vienas vagonas peršoko per 
"Dumperį" (kur baigiasi bė
giai) ir pasikabino ant gat-

. vės. 
Keli žmonės suleista gana 

pavojingai. Kiti sužeisti lan
gų stiklais. 

PIENAS BUSIĄS BRAN
GESNIS. 

Pasakojama, kad su liepos 
1 d. pienas Chieagoje turbūt 
jau bus pardavinėjamas po 
13c. kvortai. 

Pieno pabrangimo klausi
mas buvo svarstomas teisėjo 
Lamb, kurį įgaliojo vietos 
maisto administracija. 

Teisėjas, isKlausęs visų pu
sių, išreiškė sekančia savo nuo 
monę: . 

Pieno gabenimas geležinke
liais pabranginamas 25 nuoš., 
kas padaro beveik ketvirtą 
dalį cento daugiau kvortai. 
Pieno išvežiotojaras padidinta 
užmokesnis," kas padaro pusę 
cento kvortai. Be to padidėjo 
ir visos kitokios išlaidos kuo
ne vienu ketvirdaliu cento. 

Todėl pienas ir turės but 
brangesnis. 

Liet\ Darbininkų Sąjungos 
Chicagos Apskričio susirinki
mą* atsibuvo 26 d. gegužės, šv. 
Antano parap, svet., Cicero, 
Ilki 

Susirinkimą atidarė pirm. 
M. Mažeika su malda. Proto
kolas iš praeito susirinkimo 
tapo perskaitytas ir priimtas. 
Susirinkime dalyvavo kuopos: 
20 iš Šv. Mykolo parap., *25 
iš Apveizdos Dievp parap., 29 
iš Šv. Jurgio parap., 49 iš Šv. 
Antano parap., ir 60 iš Visų 
Šventų parap. 

Toliaus paeiliui sulyg kuo
pų sekė raportas iš surengtų 
vakarų "Darbininkų Savaitė
je". Pasirodė, kad beveik 
kiekvienoj kolonijoj stengtasi 
surengti vakarai ir1 kad jie 
pavyko. 

Raportas organizatorių. Pa
sirodė, kad del svarbių prie
žasčių jų šaukiamasis susirin
kimas neįvyko. Prie buvusių
jų organizatorių darinkta dar 
du: p-lė M. L. Gurinskaitė ir 
Aleks. Krenčius. Organizato
riai sušauks savo susirinkimų 
ir nustatys programą, kur ir 
kaip pradės organizavimo 
darbą tose kolonijose, kur dar 
nėra L. D. S. kuopų. 

Pradėta svarstyti apie siun
timą delegatų į Seimą į Bal-
timore, Md. Tos kuopos, ku
rios negalės siųsti delegato o 
norės prisidėti, nutarta, kad 
iki ateinančiam susirinkimui 
tą apsvarstytų, ir kad praneš
tų apskričiui kiek jos prisidės. 

Kad visos kuopos ant atei
nančio" Apskričio susirinkimo 
atsivežtų įnešimus su savim, 
kur butij galima aptarti ir pla
čiai diskusuoti apie pagerini
mą Sąjungos. ^ 

Duota patėmijimas, kad 
Chicagietės kuopos daugiau 
rašinėtų apie savo veikimą į 
organą "Darbininką", taip 
pat, kad savo vardus garsintų 
organe. 

Pageidaujama, kad ant atei
nančio susirinkimo*visos kuo
pos būtinai jame dalyvautų, 
kurios kuopos negalės prisiųs
ti savo delegato, kad savo nu
tarimus prisiųstų per laiškus, 
ir kad savo nutarimuose ypač 
nušviestų, kokiuo būdu gali
ma daugiau pritraukti narių į 
Sąjungą, kaip pagerinus stovį 
pačios organizacijos ir kitus 
trukumus. 

Pakeltas klausimas apie Iš
tikimybės Dienos apvaikščio-
jimą 4 liepos. Apskritys iš
reiškė pageidavimą, kad visos 
kuopos tame apvaikščiojime 
dalyvautų. T&ipgr tartasi 
apie išvažiavimą. 20 kuopa 
duoda įnešimą, kad Jefferson 
Park'as labai paranki ir gra
ži vieta. Nutarimas palikla 
ateinančiam susirinkimui. 

susirinkimas nutarta 
laikyti 30 d. birželio, Roselan-
de Visų Šventų parapijos sve
tainėje, 2 vak po pietų. 

Susirinkimą uždarė su mal
da pirm. M. Mažeika. 

•M. Mažeika, 
L. D. S. Apskričio pirm, 

M. L. Gurinskaitė, 
L. D. S. Ap. sekret. 

ftv.Ceciltjos dr-ja, 1644 Wabansia 
A w . gimtinę už 10 "Draugo" Serų ga
vome, išrdingiausja ačiū. Paliudiji
mus gausite dar Šioje savaitėje. Va-
lio~"CeciIijiečiai. į 

Sv. Juozapo Apitekuno dr-ja, 1«44 
Wabansia Ave. Ačlu labai broliai už 
penkis šėrus, kuriuos paėmėte. Pini
gus vakar gavome. Daugiaus t?.ip su
sipratusių draugijų. 

Fr. Vitkauskas, 1559 N. Glrard Rt. 
Sveikiname Tamstos dešinę už penkis 
paimtus B-vės* šėrus. Tamstos gar
bingojo vardo netik mes bet ir visa 
katalikiškoji visuomenė nekuomet ne
užmirš už taip gausią katalikų spau
dai paramą. • 

Juozapas Bcrkclis, 164S X. Glrard 
St. 110.00 už "Draugo" šėrą gavome. 
Ačiū labai. 

ATONIC 
iFJKiKMšSSZ&i&ll* 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skUviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus. 
tee vidurių liga* paeina ii negero su
virškinime, • tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama 
visus aptiekorium. 

RAČIŪNO NAUJI PA-
VEIKSLAI. 

ftv. Petro Ir Povylo dr-ja per Jur 
gi Miliauską, Waterbury> Gonn. Ačiū 
labai širdingai broliai, už 2 "Drau
go" šėrus, už kuriuos gerb. Jūsų sek
retorius prisiuntė $20.00. Jau ne nuo 
šios dienos garsus yra waterburiečiai 
savo susipratimu ir duosnumu. Todėl 
nestebėtina, kad ri Jųs remiate kata
likų spaudą. Neužmirškite mus ir to-

i liaus. / 
A. Bajoras, Johnston City, 111. Ga

vome $5.00 už laikrašti kur}'siunčia
me \ jūsų knygyną. Ačių labai. "Drau
gas" apmokėtas iki 1 d. birželio, 1919. 

J. Kazokai t is, Orient, 111. Penklnj 
^prenumeratos esame gavę. Ačiū. 
SiuntinėsJme ištisus metus. 

Run. J. Jakaičiui ir Blaivininkų 
Skaitykla. Ačiū už metines prenume
ratas. 

A/ Grebalis, Chicago, Helghts, m . 
Penkiais doleriais kuriuos Tamstos 
vardu kun. Baltutis prisiuntė. Tam
sta apmokate "Draugą" iki 5 d. 
gruodžio šių metų. Ačių. 

A. Bieliūnas, Nevvark, N. J. Siunti-
nėslme Tamstai "Draugą" visus me
tus. Ponas S. Pranas jūsų vardu pi
nigus prisiuntė. Ačiū Tamstai. 

S. Pranas, Newark, N. J. čekj ant 
$9.90 gavome. Ačių labai. Sunau

dosime pinigus pagal Jūsų nurpdymą. 
Prenumeratos kvitą siunčiame. 

Ig. Puzaiiskis, So. Omaha, Nebr. 
Laišką su $5.00 gavome. Ačiū. Adre
są permainėme. 

i 

A. Luckmnn. $1.00 prenum. gavo
me. Ačiū. Siuntinėsime laikrašti per 
2 mėnesiu. 

T. Vilis ir T. Matulis. Laiškus ga
vome. Siuntinėsime laikrašti naujais 
adresatą 

Kun. Baltutis, Chicago, Heights 111. 
čeki ant $31.85 gavome. Ačių. Sunau
dosime pagal Jūsų nurodymą. ,. 

Visiem? "Draugo" B-ves šeri n in
kams, dar negavusiems šėrų paliudi
jimus. Pritruko šėrų blankų todėl su-
trukdintas buvo paliudijimų išsiunti
nėjimai, šiandie tas blankas jau ga
vome ir šioje savaitėje visiems paliu
dijimus* išsiųsime. *»&»«»,.• 

.1 

Seredos ir Ketvergo vak., 
birželio 12—13 dd., Bažnyti
nėj svet, Rofchester, N. Y,' 

Pėtnyčios vak., birželio 14 
d., Utica, N. Y. 

Subatos ir nedėlios vak., 
birželio 15—ie dd., Bažnyti
nėj svet., Albany, N. Y. 

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA, 

Chicago, m. 

S • • • 

s 
EXTRA! EXTRAl • 

DIDELIS PIKNIKAS 
Šv. Mykolo Arkaniuolo Parapijos 

EASTON, PA. 

•i 

S 
Subatoje, Birželio 15, 

S 
s • • 
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Piknikas įvyks toj pačioj vietof kaip pernai metą, Phillipsburg, N. J. pas 
žalia tilta No. 10. Važuojant reikia paimti South Main gatvekarius. 

Kviečia nuoširdžiai visus, KOMITETAS. s 

m 

3 

A. Leknickas, pirmsėdis, 
708 W. PI. ' 

S. Dargis, pagelbininkas, > 
638 W. 18 s t 

P, 01šewskis, prot. raSt 
2022 S. Union ave. 

A. Yokubaitis, fin. ra§t 
2006 S. String s t 

A. Grisius, kaserius, 
732 W. 19 s t 

SV. ANTANO DR-JOS AD 
MINISTRACIJA, 
Waukegan, UI. 
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Dr. ik. R. Blementhal 0 . D. 
Aklų Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offiao Adrnos: nuo t iš ryto lkl 9 

vai. Tąkart. Hedelloms t Iki l t . 
4S4t B. Ashland Ave, I s m p . 47 S4. 

Telefonas Yards 4117. 
Telephone Boulevard 6487 

telefonas: PULLMAN 141 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
IillLTUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
11711 SO. MICHIOAN AVB., 

ROSELAND, ILLINOIS 

• v 
18 

Vulumie^tyj vakar vienoj 
gatvait»\j nusišovė kariuome
nės leitenantas Roy E. Sch-
leucher. 

Chieagoje gauta , žinių 
Washingtono, jogei pienuoja
ma rekrutuojamiems karei
viams apribuoti metus ligi 45 
arba 43-m. amžiausr Kaip ži
noma, 'clabar parenkama tik 
nuo 21 ligi 31. amžiaus. 
— , *. ~m - n — • • — i - ^ p . . . — - • i • - • • • - . i . - n - „ . - i—, „ • • ! • • 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGE" 

Reikalingas: — naktinis Janitoriųa. 
Gera vieta, atsišaukite tuo jaus. 

Chicago Railway Eųuipraent'Co., 
1928 W. 44th St., Chicago, 111. 

VARGONININKAS 
Paieško vietos prie lietuviškos ar 

lenkiškos parapijos, gerai suprantąs 
savo užduoti; uolus darbininkas. 

Malonėkite atsišaukti į "Draugo" 
Administracija, 
1800 W. 46th S t , • Chicago, 111. 

PaieSkau Juozo Žukonio, paeinan
čio iš Kauno gub., Panevėžio pav. Jis 
plrnuau gyveno pas mane Beaver 
Dam, Wla, paskui 1908 ra. išvažiavo 
i Moline, 111. Paskui gavau žinia, kad 
išvažiavo J Kanada ir pristojo prie 
kariuomenės. Savo drapanas man 
prisiuntė. Malonėkite man pranešti. 

Jonas Radzvila, 
748—9th Ave., Milwaukee, Wia 

Paieškau pusbrolių^ Ignaco ir Izi
doriaus Navickų, jie gyveno New Ha-
ven, Conn. Meldžiy jie patys ar kas 
apie juos tino, atsišaukti sekančiu 
adresu: 

•Adolf Tarvid, 
Troop L, 111 Cavalry, 

Fort Riley, Kansas. 

ANT PARDAVIMO. 
su 19 kambarių Hotells ir pagyveni
mui kambariai. Randasi vakarinėj 
daiyj miesto, lietuvių apgyventoj vie
toj. Puiki vieta lietuviui. Parsiduos su 
visu namu pigiai, kadangi savininkas 
turi kita namą ir abiejų negali pri
žiūrėti. Atsišaukite tuojaua 

James Hubka, 
1902 So. Halsted St., Chicago. m . 

Telefonas Canal T47. 

ANT PARDAVIMO 
labai puikus rakandai del 5 ar 6 
kambarių vertės $5.00.00, parsiduos 
už labai pigia kaina. Galima visuo
met rasti po sekančiu adresu: 

Tarnas Adomaitis, 
821 W. 33rdst., arba 3329 Auburn ave* 

Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS. 
Kas per mane užsirašys ant metų 

dienrašti "Draugą" Ir "Darbininką,• 
gaus dovanų gryno 14 k. aukso fon-
tanlne plunksną "Autocrat" vertės 
12.50. 

Užsirašiusieji "Draugą" ant metų 
gaus dovanų, gražaus išdirbinio Ste-
reoskopa su 25 paveikslais apie ka
rę Vokietijos su Belgija vertės $1.50. 
Užsirašantieji "Draugą" ant pusė me
tu arba "Darbininką" ant metų gaus 
dovanų "Cosmo Coupfe" writlng set 
vertės $1.00. Už prisiuntimo dovanų 
reikia prisiųsti 16c pinigais arba kra-
sos ženkleliais. 

O. P. Rosmanskas, 
636 Maine St., 

Sngar Notch, Pa. 

Aleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th St^ 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln St. 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln gt.f 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria S t , 

L. Bakšis, Fin. rast, 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: , 
L Makuševiče, 
2. P- Kazdelevi^e, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkns, r 
M. Galinis. 

Pr. Kaptnrau8kaft,r Knygius. 
Pranas Bnjananskas, — or 

gano pril , 1112 — 10 S t 

A. L R.-K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

Pirm., Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Avę., Hartford, 
Conn. 

Pirm. pagelb. J. Grebliu 
nas, 425 Pacą S t , Baltimo 
re, Md, 

Raštininkas, Knn. P. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave.. 
Chicago, HL 

Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rec-
tory, P. O. Silver Creek, 
New Philadelphia, Pa. 

Iždo globėjai:. A. Bajo 
riutė, 723 Saratoga StM Bal-
timore, Md., 1^. Tumasonis, 
320 First Ave., Horaested 
Pa. 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jeigu nori žinoti, ki> išrasti ir 
koki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš . 
radėjas/' kuria VtDYKį kiek
vienam išsiųsime Ir j Jumis pa
rodys k% Išrasti, kaip patentą 
gauti Ir kaip JI parduoti. 

AMERICAN' EtIR OPEAN 
FATENT OFPICE8, Inc. 

256 Broadtvay (DS.) 
Ncw York, N. Y. 

DIDELIS PIKNINKAS 
parengtas 

: : DRAUGYSTES ŠV. ANTANO IŠ PADV05 : 
CICERO, ILLINOIS 

Nedėlioję, Birželio-June 16, 1918 
BERGMANS GROVE 

RIVERSIDE, ILLINOIS 
PRADŽIA 0 VAL. IŠRYTO. :: J t ANGA t 5 c PORAI. 

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio taip gražaus 
ir Iškilmingo pikniko kur turėsite progą gražiai praleisti laiką ir tyru oru 
pakvėpuoti. 

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS. 

Kiekvienas Telefono Šaukimas yra 
Perleidžiamas pfer dvi Operatorkas 
¥7*IEKVIENAS metropo-

Tel Drovar 7 t U 

Dr. C. Z. V eželis 
LIKTU VIS DEMTISTAS 

Yalandos: nno % ryto iki • vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą^, 

4711 8<X ABHUUTD AVEKvK 
arti 47-toa Gatvte 

» * » • ^ = t l 

» - ^ 
A L K . MASALSKIS 

Graborins. 
Lietuvis gra-
boriua Atlie
kama vtsoklaa 
laidotuvės ko-
plgianaiai ta 
įima savo Ka 
rmbonus Ir ao 
tomobillna. 
ralpgi didea 
oš dalj grabu 
patts dirbama. 

3307 Auburn Ave., 
Telephona Drover 4118. 

litiniam telefone exchan-
i 

ge yra dvi "swit«hboard8, A 
lentelė ir B lentelė. / 

Šaukimai isėįna iš ofiso A 
butelėą į visus pfisus per vi
są miestęr^--

Yra linijos ; vadinamos1 

trunks, sujungiant A lentelę 
su ofisu ''B" 8witchboards 
visuose ofisuose. 

Kuomet prenumeratorius 
Šaukia kok| nors telefono nu
merį, operatorka iš "A" len
teles perduoda tą šaukimą į 
"B" lentelę duoda šaukiamą 
numerį, jeigu tas jiumcrts 
nėfa užimtas. 

Taigi kiekvienoj didesnėj 
vietoj vienas telefonas yra 
perleidžiamas per dvi opera
torkas. 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY 

^ L 

i 
"M 

* • — — a — — — 
TUafonaa: MoKUTLET I7f * 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OTDO VISOKIAS LIGAS 
MiT »0. WCWTCRjr BU?!*, 

S gampaa W. tf-tos gatvėa. 

IIIIIIIHIIIIIIIIIIlIKIIIimilllllllllIflIlIlHIII 
Rezid. 133 8. A«Hiąmf Blvd. Onicago 

Telephone Elarmarket SM4 

DR. A. A, ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 
Valku Ir viso chronišku ligų 

Ofisas: SS54 & Halsted St., Onicago 
Telephone Drover •€»!. 

VALANDOS: lt—11 ryto J—I po 
platu; 7—8 vak. Nedėliomis 1«— 1J d. 

uiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 

Tai. Cicero 161 

Dr. S. NAIKEL1S 
U B T U V I S GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS >y 
4S47 W- 14th 8t-, Cicero, DL 
VALANDOS: nuo 9 lkl IS >b 
ryto, nuo t iki S po pietų, 
nuo 7 lkl 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—1J. 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 
= JOSEPH C. W0L0N 
= IiTpmJVIS ADVOKATAS 
d Kamb. 318-325 National Life Bg. -
E 29 So. LaSalle St., 
E Vakarais 2911 W. 22nd Street S 
5 Rockwell «999. = 

S Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILL. £ 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

llllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllliu 
§ AR TURITE NESTROPŲ SKOIiDCOTKAf 

l i es lškolektuojame nuo nestroplų skolininku senas 
Ir neatgaimamas skolas, notas ir visokius berastiskus 
skolų Išieškojimus su paluklais ant nuoSimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir ui ka, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento iaaugšto. Pamėginimaa Ir rodą 
jums nieko nekaštuos. 

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

3 se Ir kitokius nuostolius. Reikalaujantibins gero ir gabaus advokato, mu-
S sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus 
5 ir rodą nieko nelmame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie. 

MŪSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: Panedėlials, 
J Seredomls ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvar-
S gals ir Subatomls nuo 1 po pietų lkl 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais 
> kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

- .. DVTERSTATE LEGAL SERVICE AGEKCT, -* 
S 8114 South Halsted Street, :-: :-: :-: Chicago, RUBOIS. g 

iTiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiitT 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Mes turim Ina mašiną (Motor) 
dvi uibaigėjas,, dvi apsiuvinėtojas 
Jack biskj naudotą pigiai ant lengvų 
išmokesčių. Visa skūra, roberiąi ir 
visokį mažmožiai žemlaunia kaina. 

K. KAPLABT A SOlfS, , 
469S So. Askland Ava., Chicago, m. 

Telefonas: YARDS 1494. 
mniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

fflUlBO 
pardavėjai Ir daug krau 
torių pardnoda tą pačią 
kavą po ••©. 19c 

GERIAUSI8 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
•̂ iyslne su 4 l A 

• i i i * " — ^ • — ^ B ^ ^ ^ ^ M 

DAIBT 

39c 
WBST sn>» 

1954 Mllwankeea. 
1171 llilwankeaa. 
1914 MUwaukeea. 
1119 Wl Madlson 
1119 W. Madlson 

1144 W Chicago a. 
1814 Blue Islandą 
1411 W. North a. 
1217 S. Halsted at 
1811 8. Halsted at 
į u i W. i i ta at. 

I l t į W. l l a d at 
SOUTH SCpH 

1411 V 
141T g. 
4719 SV AsalaiUa. 

sTORTH SIDB 
491 W. Divlslonat 
719 W. Korth a, 

. « • « • Lineoln av. 
^ 1 4 4 . Unaotak av. 

•411 V. OUrk at, 




