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JRKIJA PROVOKUOJA S. 
VALSTIJAS 

_ 

Iš to lengvai turkai gali 
sulaukti karės 

ŠONE VENECIJOS SEKA AUSTRU SU ITALAIS 
MUSIAI 

T U R K A I UŽGROBĖ S. V. BAISUS MUSIAI SEKA AP 
KONSULIATĄ P E R S I J O J E . LINK PIAVE. 

Be to apiplėšė Suv. Valstijų 
ligoninę. 

r . 

Washin£ton, birž. 20.—Suv. 

Austrai pasitenkina perėję 
upę. 

Londonas, birž. 20.—Baisus 

KARALIUS TEISINASI UŽ 
TAIKOS PADARYMĄ. 

Sako, Rumunija butų buvus 
sunaikinta. . 

VOKIEČIAMS NEPAVYKO 
NAUJA OFENSYVA 

BONAR L A W A P I E (STOVĮ 
KARĖS FRONTE. 

APMUŠTA VOKIEČIŲ UŽ-
PUOLIMAS APLINK 

RHEIMS 

Prancūzai neleido vokiečiams 
nei įsismaginti. 

Valstijų pasiuntinys Persijo- m i ^ į a i seka aplink upę Piave, 

3 
i I 

ye iš tos šalies sostinės Tebe-
rano pranešė, kad turkai , pa
ėmę Persijos miestą Tabrizą, 
tenai užgrobė Suv. Valstijų 
konsuliatą i r apiplėšė Suv. 
Valsti jų ligoninę. 

J e i šitas pranešimas of icia
liai1* bus patvir t intas , tuomet 
toksai turkų bjaurus pasielgi
mas bus paskai tytas priešinin
ko darbu ir Turki ja gaus ka
rę. 

Ant Suv. Valstijų 1 iguninės 

kur austrai-ungarai suspėjo 
persimesti skersai upę ir kur 
italai didvvriškai atsilaiko. 

w 

Priešininkas tik tuo gali pasi
džiaugti, kad jis atliko didelį 
žygį pereidamas Piave. Bet 
kitose kalnuotose fronto vie
tose pačioj ofensyvos pra
džioj austrai-ungarai buvo at
mušti ir šiandie stovi tik de-
fensyvoje. 

Aplink Asiagb veikia pran
cūzai ir anglai. Šitie pradžio-

Amsterdam, birž. 20.—Pir
madienį Rumunijos karalius 
Ferdinandas at idarė parla
mentą. Teisinosi prieš žmones 
už taikos padarymą su eenr-
ralėmis valstybėmis, kalbėda
mas nuo sosto. Pažymėjo, kad 
jei Rumunija nebūtų sutikusi 
taikinties, i*alis butų buvus 
sunaikinta l ir išbraukta nuo 
Europos žemlapio. 

Karalius išreiškė pasitenki
nimą, kad Rumunijai sugrą
žinta Molilavia, kad taika Be
sarabijos gyventojus prijun
gė prie Rumunijos, ir kad Ru
munija atnaujino geruosius 
santikius su centralėmis šąli-
mis. 

Karalienė Marija nebuvo 
prie parlamento atidarymo. 
Kaip žinoma, j inai buvo prie- Rheims prancūzai juos visiš-

Sako, stovis talkininkams už
ganėdinantis. 

Londonas, birž. 20.— Ang
lijos pinlgyno minis ter i^ An-
drew Bonar Law, aną dieną 

Iš 33-iojo Seimo Susiv. L R. 
K. Am, 

parlamentui indavė biudžetą vimų nėra. Pirmininkas 
ir prie tos progos apkalbėjo, Jaroševičius iš Westfieldį 

Seimas rimtas, ramus; par- vienijimas — tai išeitų abel-
tijų, užsispyrimų, įsikarščia- nas skaičius 15 tūkstančių be 

36. Anie gi nepaduoda tikro-

abelną stovį karės fronte. 
Paryžius, birž. 20.—Užpra

eitą naktį vokiečiai po smar
kaus bombardavimo prancūzų 
pozicijų pradėjo užpuolimą 
ant Rheims frontu 14 mylia 
ilgio tarpe Vrigny ir La Pom-
pelle, pranešė karės ofisas. 

Tečiau pat pradžioje vokie
čiams . tasai užpuolimas nepa
vyko. 

Vakaruose vokiečių infante-
r i ja vos suspėjo prieiti prie 
prancūzų apsiginimo linijos ir 
iš tenai atgal atsimesti. 

Mass; vice-pirm. Petrėnas iš 
Pažymėjęs, kad dabartinė Rockford, 111, 1 sekret. — 

austrų-ungarų ofensyva italų Vaitkus įš Dayton, Ohio, 2-as 
fronte tiesiog buvo priversta sekr. — Masandukas iš New-
pačių vokiečių, pasakė, kad i-
talų generalis štabas nesibijo 
tos ofensyvos pasekmių, i r 
kad Anglijos vyriausybė iš
reiškia savo nuostebą italų 
didvyriškumu ir dėkingumą, 

ark, N. J . 
1-oji diena — rinkimai ir 

raportai valdybos ir įvairių 
komisijų. Raportai išduodami 
raštu;, jų turinys labai džiugi
nantis. Mūsų didžiausioji or-

kad Italija laikosi talkininkų ganizacija jau perplaukusi lai-
ir kariauja už vienodus prin
cipus. 

Kas link Amerikos, ministe 

mmgai pro uolas ir seklumas 
ir, išplaukusi į plačiuosius van 
denynus, eina pirmyn, nieko 

ris pažymėjo, jogei vokiečiai nebetrukdoma. Reformų gady-

O n t r e , priešais miest* k " U O m e t d ž i a u ? ė s i ' * ? a m e " "?*&>. ž a i z d o s ^ *& 

šinga taikai Rumunijos su 
teutonais. 

VOKIEČIAI GRŪMOJA. 

Tabrize plevėsavo /tx&009jt*>įe ofensyvos kaip sulaikė 
vėliava, kadangi turkams pri- j austrus-ungarus, taip tie tik 
s iar t inant konsuliatas buvo) a n t vietos ir trypia. Tiesa, vie-
pavestas Ispanijos konsulio | nur-kitur jie stoja užpuoliman, 
priežiūrai. Tečiau turkai į Is- įsismagina briauties. Bet talki 
panijos. vėliavą neatkreipė do- ninkai juos vis atmuša, 
mos. Užpuolė bustą ir, kaip K i t o s e v i e t o s e i t a l a i s u t a l . 
paprastai turkai elgiasi, api- | k m m k a i s t a i p spaudžia aus-
plese. 

Ligoninę Tabrize pirm dau
gelio metų buvo įsteigę ame
rikoniški prezbiterijonai. Li
goninė pirmiau -buvo labai- di
delė. Ten darbavosi daugelis 
gydytojų. Bet kuomet ton pu
sėn pasisuko turkai , ameriko
niški gydytojai ligi vieno ap
leido ligoninę ir patį Tabrizą. 

Anot geriausių žinių, tenai 
veikia neskaitl inga turkų ka
riuomenė. Bus jų keli tūkstan
čiai. Pietuose nuo Tabrizo, ne-
pertoliausia veikia anglų ka
riuomenė. Anglų su turkais 
susirėmimas už Tabrizą kas
dien laukiamas. 

Šitas atsit ikimas gal pri
vers, Ameriką kitaip pažiūrėti 
į turkus. Seniau kongrese bu
vo pakelti reikalavimai, kad 
karė butų paskelbta Bulgari
jai ir Turkijai . Bet preziden
tas nematė reikalo taip dary
ti, kol vokiečių talkininkai 
nieko neveikė aktualiai prieš 
amerikonus. 

AUSTRIJA N E T U R I JAVŲ. 

y 
1 

Nuo vokiečių gauna t ik liku 
čius. 

—— 
Londonas, birž. 20.— Anot 

pranešimų iš Copenhageno, 
Austri ja neturi jokių įavų. 
taigi ir duonos. 

trus-ungarus> kad šitie iš c 
fensyvos perėjo defensyvon. 
Ir vos įstengia apsiginti. 

Vakarykščios telegramos 
pranešė, kad austrai-ungarai 
verčia plieną į prancūzų ir 
anglų pozicijas Asiago fron
te. 

Anot žinių iš Rymo, aus
trai-ungarai upę Piave perėjo 
dviejose vietose ir labai trum
poką galą pasivarė Venecijos 
lygumomis. t 

Piave fronte ligšiol sekėsi 
italams. Nežinia, kaip ten rei-
kalai įvyks toliau. Yra žinoma, 
kad tenai austrai y ra sutraiu 
kę skaitlingą kariuomenę, 
kad toj fronto vietoj randasi 
ir patsai imperatorius. 

Iš Šveicarijos gauta žinių, 
kad Viennoje, Austrijos sos
tinėje, praeitą pirmadienį so-
cijalistai turėję surengę ma
nifestaciją. 

PO KARĖS VOKIETIJOS 
GYVENTOJAI BUS SUVAR

ŽYTI. 

Amsterdam, birž. 20.—Kini
jos vyriausybė nusprendė toj 
šalyj gyvenančių 10,000 vokie
čių deportuoti į Australiją, ty. 
i Vokietijos priešininko šalį. 

Todėl Vokietijos vyriausybė 
nž tai grūmoja talkininkams. 
Sako, jei Kinija išpildys savo 
nusprendimą, tuomet Vokieti
ja užimtose vietose suims 10,-
000 prancūzų gyventojų, pa
dės juos į kalėjimus ir laikys 
taip ilgai, kol nebus paliuo-
suoti vokiečiai. 

kai sutraškino. Vokiečiai ten 
panešė didelius nuostolius. 

Rytuose nuo Rheims pran
cūzai ta ippat stipriai, kaip 
muro siena, laikosi. 

Šitam užpuolime vokiečiai 
panaudoja 42,000 kareivių. 

Kitose vakarų fronto vieto
se koi-kas nieko naujo neįvy
ko. Karės kri t ikai tečiau tvir
tina, kad trumfm laiku vokie
čiai p i sad^ęfcau ją ofensyva. 
Spėjama, kad jie pulsis arba 
ant Calais arba ant Paryžiaus. 
Be f greičiausia vienu žygiu 
vienur ir kitur. 

Kaikurie laikraščiai tvirti
na, kad vokiečiai naują ofen
syva pradėsią frontu Montdi : 

dier ir Chateau-Thierry. 
Šiandie visam fronte ramu, 

išėmus nepasisekusį vokiečių 
užpuolimą prieš Rheims ir ki-

Paryžius, birž. 20.—Prancu-ltose vietose lokalius susirėmi-
zijos premjero Clemenceau ^ u s . 

Reiškia, kad toji tyla seka 
visuomet prieš audrą. 

Talkininkų armijos yra pa
siruošusios atremti visus vo
kiečių pasikėsinimus. 

P I E T Ų AMERIKOS ŽMO 
NĖS E I S KARIAUTI . 

rikonai neimsią dalyvumo 
mūšių laukuose. Gi šiandie-
visiems jau yra žinoma, kad 
Amerika kariauja, jos ka
riuomenė jau veikia bendrai 
su talkininkais ir mūšiuose ne 
paprastai pasižymi. 

Ministeris pasakė, kad ame
rikoniška kariuomenė gabena
ma su tokiuo vikrumu į Pran
cūziją, kad šiandie esanti ten 
tos kariuomenės kiekybė pirm 
kelių mėnesių butų huve* ti**-

'sTog neinttketinąs 3ai1«fas. A-
męrikos karės veikimas ne-
kuomet negali but apribuotas 
transportacijos stoka. 

agitacija susitvarkė ir eina 
vis gilyn ir platyn. Pirmynei-
ga skaičiumi narių iš turtu 
tiek įsigalėjo, kad jau pasi
vijo kitą susivienijimą — S. 
L. A. Anasis susivienijimas 
skelbė, kad per du metu tur
to priauginęs bene $45,000. 
Mūsiškis per vienus metus iš
augo ant $25.177.46. Per du 
metu išeitų daugiau, negu a-
name. Vadinasi, turto auginiu 
greitumu jau mes prnd<*lar$<: 
juos pralenkti, nors dar ims 
laiko, kol pasivysime juos sa
vo turto kiekybe. Pas mus 1 
d. birželio tur tas siekia $120. 

Kalbėdamas apie vakarą 1156.19. Pas juos, rodos, apie 
frontą pasakė, jogei prancūzų $190,000.00. Nariais jau bene 

i . laikraštis praneša, jogei gavęs 
žinių iš AVashingtono, kad yra 
gaminami pienai Pietų Ame
rikos respublikų vyrus pasiųs
ti karėn. Tie vyrai pirmiausia 
turėtų but lavinami Suv. Vals
tijose. 

STATYS TREČIOJON TAR 
NYBON PREZIDENTĄ 

AMERIKONAI P E R Ė J O 
UPĘ MARNE. 

Washington, birž. 20.—Ge
nerolo Pershingo pranešime 
sakoma, kad išilgai upės Mar-
ne ir Chateau-Thierry apylin-

Indianapolis, Ind., birž. 20. 
—Šitos valstijos demokratų 
part i ja jau ima darbuoties, kėse smarkiai veikia artileri 
kad ateinančiais 1920 metų ja. 
l inkimais prezidentą Wilsoną 
pastatyt i kandidatu trečiojon 
prezidento tarnybon. 

Vienoj vietoj amerikonų 
patroliai perėjo upę Marne ir 
paėmė nelaisvių. 

ir anglų armijų vadai išanksto 
pramatė ir žinojo vokiečių 
tikslus ir pienus dar prieš ko
vo 21 d., kuomet vokiečiai 
pradėjo ofensyva prieš talki
ninkus. 

Gi šiandie praėjus tr ims mė
nesiams, nors mūšiai dar tę
siasi, ateitin galima žiūrėti su 
didesniu pasitikėjimu. 

Vokiečių ofensyvos tikslas 
buvo trejopas: pirmiausia Pa
ryžius, paskui kanalo uostai, 
ant galo jei jau ne sunaikini
mas talkininkų armijų, tai }ų 
perkirtimas pusiau. 

Savo keliu, jei pirm trijų 
mėnesių butų buvę galima 

busime anuos pralenkę. Pas 
mus apdraudos skyriuje 1 d. 
birželio šių metų buvo 9412 
suaugusių ir 1406 vaikai, išvi
so apdraudos skyriuje 10,818. 
Bet to pašalpos skyriuje buvo 
4146. ž inoma, tai tie patys na
riai, bet jeigu juos skaityti 
dusyk, kaip . daro anas susi- ' 

^ skaičiaus Barių apdraudos 
skyriaus, o tik kalba abelnai 
apie 14,000 narių. 

Susiv. namai — apsimokė
jo. Indėta $29,000; per pirmus 
metus namai priglaudė rašti
nę, organą, spaustuvę ir da r 
iš žmonių gavo arti $2000.00. 
Taigi pinigai buvo indėti la
bai pelningai. 

Spaustuvė, laikraštis jau 
pradeda apsimokėti. 

Bet Susivienijimas turi var
gą su lėšų fondu. Jnplaukė 
$15,000 su viršum, gi išleista 
$16,000.00 su viršum. Pasiro
do, kad prie tokių didelių rei
kalų — mėnesinių dešimtukų 
lėšų fondan nebeužtenka. A-
nasai susivienijimas senai jau 
turi įvedęs po 15c. mėnesinių 
mokesnių į lėšų fondą. Už tai 
puikiai išsiverčia ir turtą taip 
išangino. Mes prieš porą metų 
su didelio vargu į vedėme de
šimtukus. Buvo gerai, bet da
bar pasirodo, kad nebeužten
ka, nebeišsiverČiame, viskas 
pabrango* Vien laikraščio ge-

Sębejęali duoti į mėnesį u i 
imtuką, o kur dar kitos 

centro išlaidos, raštinės išlai
kymas ir t, t. 

Rytoj seimas ir svarstys, 
kaip Čia iš tų sunkumų išbri
dus. Ant stalo guli daugybė į-
vairių įnešimų. Vieni sako pa
kelti mėnesinius mokesnius 
į lėšų fondą, kiti rėkia gvolta, 
kad ne. Rytoj tas klausimas 
bus išrištas, kaip lygiai ir vi
si kiti. Norima rytoj pabaigti 
seimą — jeigu pasiseks. Tuo 
tarpu tiek. 

Reporteris. 

mėginę sunaikinti talkininkų ^ T A ¥ T f A ¥ T r , I A f l 

atsargas pirm atkeliausiant N A U J A U S I O S 
amerikonams. Tečiau jiems 
padaryti nepavyko. 

Ačių amerikoniškos vyriau
sybės parėdymui, priešininkas 
pats save nužudys, kol galės 

pramatyt i dabart inį 's tovį , tai £ a u t i b e n t k o k * ™6ų. 
ir patsai prisibijojimas butų 
buvęs mažesnis. 

J ' a ip ilgai besitęsiantieji 

Nardančių laivių pavojingu
mas šiandie jau praėjo. ' 

Dabartinė tyla vakarų fron-

-

Bus uždrausta emigracija. 

Washington, birž. 20.—Čia 
gauta žinių, kad Vokietijos 
vyriausybė jau gamina savo 
šaliai pokarinius įstatymus. 
Ant visų gyventojų bus už
krautos augštos mokestys per 

Daug javų tikėjosi gauii penkerius po karės metus. Gy 
Austr i ja iš Ukrainos. Bet is i ventojams bus uždrausta iške-
ten javus žeriasi Vokietija. Ir liauti į svetimas, šalis. Nepak-
tik kas nubįra nuo vokįeeių, lųsniųjų palikti tur ta i bus 
tai a t iduodama Austrijai. .konfiskuojami. 

Austrijos maisto ministeris Vokietija įbrido ligi kaklo 
Paul tuo reikalu iškeliavo skolosna. Vargiai kuomet nors ' 
Berlynan. galės išbristi iš tii skolų. 

mūšiai priguli nuo atsargų te yra tyla, suprantama, prieš 
klausimo. Atsargų tikroji audrą, bet prie karės styro 
versmė yra Amerika. Nereikia stovintieji žmonės tėmijasi 
abejoti, kad vokiečiai buvo ateitin be baimės. 

Je i vokiečiams per tris mė
nesius nepasisekė atsiekti sa-
VO svarbiausių tikslų, tai jų 
ofensyva juos suvylė. I r ne-

ŽINIOS 
i 

Londonas, birž. 20.—Iš Mask
vos gauta žinių, kad Ukrainoje 
pakilusi revoliucija prieš vokie
čius. Miestų Kijevo, Poltavos ir 
Černigovo gatvėse seka mūšiai. 
Revoliucijoje dalyvauja 40,000 
suorganizuotų ir apginkluotų uk-
rainų valstiečių. 

Washington, birž. 20.— Karės 
sekretorius visas laikas buvo prie
šingas, kad senesni kaip dabar vy
rai britų imami kareiviauti. Bet 
dabar jis savo tą opoziciją atsi
ėmė. Tas klausimas bus veikiai 

žiūrint dabart inių jų laimėji-! pavestas militariniam senato ko
mu, jie susilauks neišvengti-, mitetui. 
nos katastrofos. ' 

Šalies ir pasaulio ateitis pri- Washington, birž. 20.— Čionai 
guli nuo kelių ateinančių mė- ^ūkiama smulkesnių žinių ir o-
nesių. Tečiau pasitikiu, kad ficijalių raportų is Persijos, kur 
mūsų armijos ir mūsų talki- turkai pradėjo provokuoti 
ninkai nesuvils. Valstijas. 

ATNAUJINTA SUTARTIS 
SU ANGLIJA. 

Prancūzų kavalerija ir anglų infanterija mušiu fronte lukeriuoja ateinančių vokiečių. 

Washiiigtoi!, birž. 20.—Va
kar senato užsienių reikalų 
komitetas patvirt ino penke
riems metams toliau generalę 
arbitracijos sutartį Suv. Vals
tijų su Anglija. 

~Waskington, birž. 20.—Italams 
pagelbon prieš austrų-ungarų už
puolimą mūšių frontan nukeliavo 
amerikoniški lakūnai, katrie Ita
lijoje buvo lavinami. 

O R A S . 

Chicago. — Šiandie lietu 
rytoj šilčiau. 



O R A u U A S Ketvirtadienis, Birželio 20 d. 

"DRAUGAS tt LAISVES PINIGAI. 
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nis mūsų čia ištekinį tai musų 
pačių supratimas reikalo, 
supratimas laisvės dalykų ir 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
- - - - - »«• » » — 

IR JIEMS RUPI LIETUVA. 

Musų tautininkai daug šau
kia, kad jie esą tikri^patrijo-
:ai, kad tautos reikalai^—tai jų 
svarbiausias idealas. J ie daug 
laikraščiuose rašo apie savo 
aepaprastą patrijotizmą, apie 
Lietuvos meilę, Iš tos savo di
lelės patri jotinės * * meilės' ' 

tarpu nieko neduoda ir nieko 
neveikia. 

I r kuomet šiandie Lietuvos 
reikalai krypsta gerojon pu
sėn, tautininkai ima girties sa
vo "nuveikimais." Ima net 
jungties su socijalistais, kad 
užbėgti už akių tikriems vei
kėjams. 

Negi mums čia barti tauti-

pačių darbai. 
Bet didelė gėda, kad Lietu-

rie lietuvių katalikų visuome 
., . . ,v ninkus. Tegu įuos nubana JŲ nes veikėjus pravardžiuoja xin Į._̂  J ** 

klierikalais, parinktinais žo-
ižiais pasmeižia. Del tos mei-
tės jie šiandie jungiasi su di
džiausiais musų tautas prieši
ninkais socijalistais, papras
tai visur žinomais cicilikas. 
Jie ima giminiuoties net su 
pačiais lietuviškais bolsevi 

trūksta. 
Nevienam keista atrodo tas 

pinigų Nuolatinis reikalavi
mas ir aukų rinkimas Visur 
prie kiekvienos progos: mitin
guose, vakaruose, prakalbose 
ir t t Nemažai yra tokių, 1cu-
rie bijos svetainėn atsilankyti, 
nes nuolatinis aukų prašinėji
mas jau įkirėjo. Širdis pyksta. 
Kai kam pati laisvė atrodo 

reikalams diena iš dienos da- tos laisvė, visa musų ateitis 
rosi via daugiau, la i svė pati jau ant svarstyklių.,, Nebuki-

kokia tai graži linksma pauk- Iki šiolįai mes plačiam pa 
štužė, kuri pati atskris ir visą 
musų tautą padarys laisvą ir 
laimingą. 

Tad tokie nei nemato rei
kalo musų laisvės reikalams 
aukų dėti, juos pinigais šelpti. 

Lietuviai esame įpratę vis 
gauti: gaudavome šį-tą iš 
maskoUų, gaudavome iš len-

DALYVAUKITE K O M E S T E 
"DRAUGO" BENDROVft PLATINA BIZNI. UŽTAT 

DIDINA ftfcRV KAPITALĄ ir iš prievartos virs musų pri- maža vos^ dalelė musų visuo- § 
gimtimi. menės tas, aukas dėjo, Toliaus 5 į keletą mėnesių turi būti parduota >ėrų už | 

Išlaidų musų taftos laisvės taip būti neprivalo. Musų tau- g $25,000.00. 

nekalba. Reikia laikyti tam me Lietuvai Kaino vaikais. 
tikrus tyčia parinktus žmones, Žinoma, nuo čia galime at" 
kad jie apie tą laisvę kalbėtų, | sverti. Tad neškime į savo \ 
kad jie apie musų laisvę rašy- Tautos Fon<įą laisvės pinigus 
tų. Nevienoj kokioj vietoj to
kių žmonių reikia. J ų reikia 
turėti po visą pasaulį, ir po vi
są pasaulį per- juos kalbėti 
apie savo tą ieškomą laisvę. 

šauliui nežinomi, turime paro
dyti kur musų gyvenamoji 
vieta, kurs musų tėvynė, kur 
tas plotas žemės ir koks jis 
yra, kame mes norime tąja 
laisve gyventi. 

Mums reikia pasaulio diplo
matams parodyti, juk mes ne 
nuo šios dienos ant svieto esa-

kų, ir tai taip, kad patiems me, kad musų butą ir pirmiau 
mums drausdavo savo stam-! ir jau nuo seniai. Mes turime 
besniais reikalais rupinties. 
"Kra ju je" atpratome laisvais 
būti ir savo laisve gyventi. 

Čia Amerikoje vėl visi gau
name: gauname pėdės, uždar
bius ir tt. Gi išleidžiame tik 
iš prievartos savo kasdieninio 

vos reikalus jie pamiršta. Te- Į gyvenimo reikalams. Sename 
gu but numetę nors vieną-kitą krajuje taipgi prievartoje gy-
dolierį. Gal rastų progos ir i v e n ame. Visus mokesčius mas-
pasiteisinimui. Bet nedavė koliui prievarta mokėjome. 

Nuo tos prievartos liuosesni 
buvome aavo tikybos srityje, 

nieko. • 

tad čia dedamos aukos būda
vo malonios liuosos, brangios 

Taip tai jiems rupi Tėvynė 
kais, žinomais uoliausiais kai- Lietuva ir tautos reikalai, 
įerio bernais. 

Musų tautininkai teorijoje KVAILĮ IR BAŽNYČIOJ MUŠA. ir esame įpratę tų aukVdėt l 
tai tikri tautos didvyriai, di- Musų tautos laisvės dalykai 
iesni už milžinus. Tokiais j'«e Ne visiems smagus viršmi- m u S ų visuomenėje visai nauji, 
risur ir persistato. nėtas priežodis. J is mikliai nu- Tiesa, daug iki šioliai sukauta 

Bet praktikoje jų "patrįio- piešia žmogų, kuriam taiko- ! a p į e l a j ^ - kairiųjų'' pusėj*, 
tiškumas" visai kitaip atrodo, nia, ir nesmagioje situacijoje visokių "socįjaiistų", apie 

Nesenai tautininkai turėjo pastato jį kitų akyse. j laisvę daug buvo l u ^ t y ^ lfret 
savo susjvienjjįmo seim^. Sei-į- ^JJsmagu ypač, kuomet ta. prie laisvas ue žmonių i e^ i -* 
nan, kaip paprastai, suvažia- priežodį pamatai besipildant rengė. Laisvės pati prasmė jų 
/o jų visi žymiausieji šulai, savųjų tarpe. Nesmagu, kad tapo suterš ta , iškraipyta. 
ren buvo ir jų buvęs pasiunti- atsiranda tokių, kuriuos kaip žmonės bjaurėjasi cieilikų 
ays Europoje, dr. J . Šliupas. ir aną kvailį net bažnyčioje kalbamąja laisve, nes joja svieto tautoms. 

Seime daug kalbėtasi apie muša. j vien pragaištingą palaidumą Musų tuos reikalavimas ta*, 
tautos ir Lietuvos reikalu?. Pasirodo, kad musų tarpe matė ir tebemato. musų knygas, mfetes, do&u-
Pasakyta daugelis širdį perve- tokių stumdamųjų ir mušamu- Visai nėra stebėtina, kad gra- mentus privalo gauti į savo 
riančių kalbų. Buvęs pasiunti- j ^ esama nemaža lietuvių tar- žios laisvės obalsiai, katalikų rankas visas pasaulis. Tų vi-

mes ant to žemės ploto priva
lome būti laisvi, neprigaimin-
gi lygus visoms kultūrinėms 

surašyti savo tautos istoriją 
su visais jos prietikiais. Mes 
turime save atkasti iš archivų, 
į kuriuos mus buvo belaidoję 
ir rusai ir lenkai ir prusai. 

Mums reikia savo gimtos 
šalies žemlapius gaminti, 
mums reikia savo istorijos do
kumentus surankioti, sudėsty
ti, sutvarkyti. Mums reikia 
ginties nuo visokių priešu, 
nuo jų melų ir neteisybių. 
Mums, reikia savo istorijos vi
sokeriopas knygas leisti, raš
tus gaminti, visam pasauliui 
išaiškinti, kad mes nesame 
kitų tautų skevelfapmis, kad 
mes 

i 
j . A. i 

POLITIKA NEVIETOJ 
SPRAUDŽIAMA. 

Serai ne t ik neprapuls , bet, greičiausiai nes ge | 
rą pelną. = 

Vienas šėras $10.00. GaJima p i rk t i i r daugiau, s 
ka ip vieną šėrą. » = 

Gera proga indėti pinigą į praki lnų ir pe\mn^ | 
biznį. z 

Broliai katalikai ir sesers kata l ikės! " Imkim* = 
S savo dienrašt į į savo r ankas ; pa tapk ime jo savinin 
5 kais " • 
= Dabar eina lenktynės—kontestas , kurs baigsir | 

Politikierius be politikos 
niekur neapsieina. Nežiūrint ; | 
kur jis atsiduria, kokią pozi
ciją užima, politikierius visuo
met stengiasi ją išnaudoti sa 

31 d. spalių šių 1918 metų. Kontes te gali dalyvauti | 
a rba t am tyčia susidarę komitetai , a rba i r pavieniai | 
žmonės. , ~ = 

Visi dalyvaujant iej i kontes te ' komite ta i (arba = 
pavieniai) , kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų = 
tam t ikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dai | 
tiems kontes tantams (komite tams, a r pavieniams) , | 

vo politikos tj\slui. Taip da- 1 kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šeri- | 
ro, prie kiekvieno* progos, ir | n inkus k a r t u su gatavais pinigais—tie gaus da r ex- = 

" t r a dovanų. = 
1-oji DOVANA—knygynas už $200.00 i r 3 S 

kopijos " D r a u g o ' ' už dyką—pagal nurodytų į 
adresų patol, pakol "Draugas* ' eis. = 

2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 i r 3 | 
" D r a u g o ' ' kopijas už dyką. I 

3-ioji, 4-oji, 5-6ji, 6-oji, 7-0ji, 8-oji, 9-oji ir | 
10-oji dovana—po 3 " D r a u g o " kopijas u i dyką | 
nurodyt iems asmenims. = 

A T S I L I E P K I T E ! S 
Reikalauki te instrukcijų i r kvitancijų knygučių. § 

Rašyki te Šiuo adresu: = 

musų politikieriai, kad ir to
kiuose atsitikimuose, kaip 
bendrame visuomenės reikale, 
o ne kokios partijos. Bet poli
tikieriai į tai neatsižiuri—vie
toj ar nevietoj, jie savo poli- | 
tiką visuomet spraudžia. 

Štai ir praeito penktadienio 
vakare, birželio 14 d., buvo su
šauktas bendras draugijų ir 
kitokių organizacijų kuopų 
atstovų susirinkimas, $v. Jur- s "DRA13ĮP0" KONTESTAS, 
gio parapijos svetainėje, kad | 1 8 0 0 W e g t ^ ^ s t ree t / -:-:- Ohica*t>. nHnois. | 
susitarus Ištikimybės Dienos TiitlllillillllilliilllllliiilliliiiiiiiiiiiitifiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiiiiliililuiiiiiiiniiiiiifT 
manifetaciįą bendrai apvaik-

i 

ščioti. Tam pačiam tikslui ir neštų rezoliuciją, remiantį Aie-1 
13 d. birželio buvo sušauktas Cormick'o kandidatūrą. Kaip 
toks pat susirinkimas, Dievo sumanė, taip ir padarė. IšnrM 
Apveizdos parapijos svetainė- rezoliuciją, varde ^ lietuvių 

ĮVAIRUMAI, 
Jeigu norite išgirsti politiš-

je, ' ir nemažai dalykų buvo draugijų atstovų konvencijos, ką credo p. Grigaičio tai pa-
apkalbėta manifestacijos su- minėtoj dienoj laikytos Šv. klausykit: 
rūg imui . Be | ir čia pasirodė, Jurgio par. svetainėje. Nežiu-, . L „gocijalistai negali daryt 

s nesame jau mfl?ę, kad mes kad be politikos negalima ap- nn t to, kad buvo priešingų L . , . v . d-\ 
nesame išsigimę, bet kad su-jsieiti. Musų politikierius, p. -T: nuomonių McCormick'o kan- a r a g m t d a i T t J o k l ° . a l y _ 

darome stiprią, savitą gražią Ęlias užėjęs ant estrados pra- didaturai. Bet prezidentas ne- ] k o ' k u r i s t r u k d v t u ^ r ė s ** 
tautą, kuriai amt žemas skritu- bilo autokratišku tonu į susi- davė niekam kalbėti prieš jo dimą." 
lio priklauso įasfktikr 
tas Lietuva vadin$|Bas, 

jienų' 137-tas numeris). 

ays pro ašaras pranešė savo ^ Tai parodo lenkų suktu- iškelti, visų žmonių dar vis 
praleistus vargus. Pasakė, kad j ^ ^ kuriuo jie apsuka galvas nepagauna kaip*reikia. Pasau-
ae veltui jis tečiaus vargęs, lietuviams ir ima juos į savo lis «neka apie lietuvių tautos 
Lietuva stovinti ant neprigui- kariuomenę, į savo "polskus laisvę, o pati musų visuomenė 

kaž kaip čia nerangi atrodo, tnybės slenksčio. legi jonus. 
Kas gi už tą neprigulmybę T u r b u t n ė r a kvailesnio da- Salta. Tautos laisvė skamba 

laugiausia darbuojasi! l y k o fcaįp t a S j kaci m a ny t i , jai ausyse, bet širdies neuž-
Kas- gi kitas, jei ne mes — j"0g u paliokai" tokią galę yra gauna, nežavėja, ir valios 

msunka vienu balsu dr. Šliu- gavę, jog jiems valia imti i duosnumui nenukreipia. 
Atrodo, kad prievartos rei

kia. Tad ją panaudokime. 
[>o pasekėjai. Tik mes ir mes. savo "vaiską" visus svetim-
roli gražu ne klierikalai. ' taučins! 

Po tų viaų patrijotinių kai- Į K i t o s t a u t o s ž m o n e s t o k į o m s Patys save priverskime savo 
sų, gražių žodžių musų tauti- l e n k u ^galybėms' ' netiki ir 
ainkai su ramiausia Širdimi- n e g a i i t i k ė t i > g į s tiprios gal

vos lietuviai savo upolska vic-
raM vedami aklai tiki į visas 
lenkų galybes ir su drebėjimu 
rašosi ant pažadėjimų eiti į 

sų dokument savo laisvei iš 
gauti mums reikia pagaminti 
ir tai kuodaugiausia ir ameri
konams ir anglams, ir prancn-
aams ir italams, ir rusams, ir 
vokiečiams, ir visiems tiems 
su( kuriais savo laivės reika
lais susidurti tenka ix reikia. 

akyti apie 
Laisvės Paskdlos kampaniją "prielankumą'' lietuviams, 
varė ir parodavimą rengė. UJa bet p. Elias pertraukė jo ŽQ-' « • t 
ir pasikvietė p. J . Bagdžiuną džius, kuomet Dr. ZimontasĮ A^ • „ - * , , ', . . , v.. , ,. ! . .w , . . . . , - - - ' ' . , , ' . Ar gi neaišku, kokie dide-rastinmkautij kuris išsaukė priminė, kad McCormick'as . . .. ^ .. . 
vardus komiteto narių. Bet jų yra šalininkas Rusijos ir Len- j h A m e n k o s Patr iota i yra 
tą 'vakarą vos keli teatvyko, kįjos, o ne Lietuvos, ir jis m u s u socijahstai. Sakysite, 
Paskui raštininkas paėmė var- lietuvių teisėtų reikalavimų k a (* drebinti kinkas prieš įsta-
dus ir kitų atsilankiusių at- nenori suprasti. Stebėtina, kati tymus, turėti gyvulišką baimę 
stovų. Dr. Zimontas priminė apie p r į e Dėdės Šamo—tai neper-
O apie vakarykštį susirinkimi] McCormick'ui pirmiau induo- daug augštas laipsnis patrijo 
nei pirmininkas, nei raštinin- tas rezoliucijas, reikalaujan- t i z m o fie m e l d ž i a m i e j i , ^ 
kas nieko nesiteirauja, Ug tai- eias jo paramos Lietuvos ne- J 

si jo nebūtų buvę. , prigulmybei, į kurias McCor- l l . f . i
J a r s , ° f k e P u r e " S u X l « 

mick'as visiems po rezoliuci 
c i -

paskirstė susivienijimo tautiš
kuosius centus į kelias dalis, 
įi Lietuvos reikalams nei vie-
ao .cento. Vos-ne-vos žvmi da
lis tų pinigų nepateko socija- <<p0iskus legijonus,M kuomet 
[ i s t a m s - bus pašaukti. Tie patys paža-

0 juk paskirstymo metu bn- dėjimai ar ^poviestkos^ taip 
ro prisiminta ir Lietuvos rei- gi taikomi kvailoms galvoms 
fcalai. Bet "patrį jotai^ tauti- įr j 0 s baisiau skamba negu 
linkai, musų tautos "didvy- krajaus * ' u ž n i n k u ' ' kadai-
riai ' vos tik nesušuko su tuo giai siuntinėjami visokie " a p -
[>asakiniu katinu: znaiminimai,•' nuo kurni 

ktBėgkim, brolau, dangus " d r u k o " ištolo žmogus drebė-
Sriųva!" jo. 

Tokie tie musų tautininkai Klausydami tokių lenkiškų 
"patrijotai." „ <4apznaiminimų, 

kimai duonį mokėti, tai lais
vei pinigų kuodaugiausia pa
teikti. 

Prievarta musų laisvės da 
lykus pavers mums būtinumu. 
Trumpu laiku įkirus dalykai 
nuolat duoti ir duoti pinigų 
visokiems ' ' paprašaikoms 
laisvės reikalams virs mums 

r\ 

Eina prie dalyko išnaujo. 
Labai gerai, bile tik atsakau- Wm pasirašiusiems atsakė, 

Ne jie ateis mums laisvę s iu-^iai . Bet deja, vieną, kitą žo- kad jis remias Lietuvos auto-
lyti, bet mes privalome patys dį taręs, pirmininkas užsimt-- nomi^4» tai p. J. Elias daiė 
eiti į tą būrį ir laisvės sau na apie Laisvės Paskolos kam- patėmijimą, kad jis nieko ne
reikalauti, savo tuos reikalą- paniją ir jos agitacijos dėlei * i n a s apie rezoliucijas (su-
vimus jremiant visokeriopais parodavimą. Na ir pradėjo po- P r a V jo nesiklausę^ siuntė 
dokumentais 
visur po visą 
reikia mums žmonių, veikėjų, j 0 partyviškumą to reikalo 
tam tikrų save ofisų, kad per vedime, ypač parodavimo die-( Bet dalykas tame; tokia p. 
juos savo balsą pakelti ir k i - i n o j kalbėtojų pakvietime. Gir - ' J . Elias politika lietuviams 

ciliko ir patrijotizmas. 

Bet jeigu socialistai negali 
to ir negali kitko, tai, ką gi 
jie po šimts pypkių, ir begali. 
Senai čia svietas manydavo, 
kad socijalistų galybei nėra is ir tt. Aišku, kad litikuoti, užpuldinėti ant **« McCormick'ui, užtai to- « w J " " ™ » ^ a l y b e l , n e

u
r a 

isą beveik pasauli ^ Ikaugo , , , kam tas rašęs a p i e , k i u f e , a t ^ y m u » ^ v ° ) - N a ta* r u t ) e z i a u s - u - J i e
T ? a r "f d a b a r 

M žmnnin. ™k4i«. ^ « . ^ s i r « M +„ ™h»J tiek to. l a b a l < iauS gali. J ie gali ir sa-

tiems jį apreikšti. r di, kokius as žinojau žymiau-
Kokių čia milžiniškų išlai- sius amerikonus, tuos ir pa

dų reikia, mažam vaikui leng- kviečiau. O toki Bryan'ą, kurį 
va suprasti Vienintėlįs šalti-

kariuomenėje, o ne kokioje 
kitoje. Eidami į lenkus vieton 
to, ^ad eiti į Amerikos ka-
riuom$n$, kaip kad vii :iti f kalbėti apįe lenkų čia agentų 
daro, lietuviai gal užtraukti 
valdžios intarimą, kad Uetu-

kad eitų viai nemėgia Amerikos, kad 
geriau eina į kariuomenę ki
tur, nors tenai kariuomenė i* 

Suprantama, nebe reikalo tarnauti į jų legijonus, lietu-
tuomi didžiai pasipiktino net viai tokie ne vien save kvai-
kaikurie tautininkų laikraš- liais stato, bet ir visai tautai negal būti taip gražiai apru-
&iai. Tečiau, kad apginti savo sarmatą daro. Eidami į lenkų pinta, kaip kad aprūpina sa-
pozicijas, pažymėjo, kad ta- legijonus jie eina stiprinti vo kariuiwwn^ Amerikos val-
{ne reikale yra kalti socijalis- tuos, kurie Lietuvos laisvei džia. 
tai. Šitų, esąj buvę suvažiavę yra priešingf, kurie iki Šioliai Keista atrodo lietuvių ėjį-
leiman ž>mus skaitlius ir jie lietuvių tautos engėjais buvo. mas pas lenkus dar ir dei to, 
krukdę pravesti "patrijoti- Eidami į lenkų legijonus lie- kad eina lietuviai tokie, kurių 
rijus" darbus. tuviai parodo savo nesusipra- visų nešaukia savo kariuome-

Amerikos lietuviij katalikų timą, kvailiais pastato save ir oėn pati Amerikos valdžia, 
visuomenė deda aukas ir pa- prieš Ameriką. Visiems Ame- Liuosi nuo kareiviavimo Ame-
stangas besidarbuodama už rikos gyventojams pirma ir rikai, su d rebė j au tie patys 
Lietuvos neprigulmybę ir tau- svarbiausia priedermė tai lietuviai neša savo sprandą 
tos reikalais. Tautininkai tuo priedermė tarnauti Amerikos lenkams! 

Kvaila atrodo šiandie lietu
vių bernavimas lenkams ir tai 
dar iš "liuosos valios,'' jei ne-

darbelius! __ 
Jei kam tarnauti šiandiena 

kariuomenėje, tai tarnauti 
vien Amerikai, nes už tą tar
navimą ji gausiausiai atsimo
ka ir pavįeniems ir visoms 
tautoms. 

Tarnavimas lenkams — tai 
patarnavimas lietuvių tautos 
ėdikams, tarnavimas Ameri
kos kariuomenėje tai patarna
vimas lietuvių tautos laisvei 

Kemėšis rekomendavo, nieka
dos negalima kviesti, bo jis iš
davinėjo prezidento diploma
tiškus sekrerus vokiečių am-
basadoriui ir tt. (Kun. Kemė
šis rekomendavo Bryan/ą 
blaivininkų kampanijos dėlei, 
o ne Laisvės Paskolos. Red,). 

Neminėsiu čia to, kas buvo 
savo vietoj tame susirinkime 
—kitaip sakant, bendras visų 
reikalas. 

Bet nereikėjo ilgai laukti, 
kad patyrus politikierių* tik
slus. Susirinkimo pabaigoje, 
p. J . Elias pradėjo varyti agi
taciją už M. MeCermick'o 
kandidatūrą į senatorius. Gir
di, jisai valdo vįsą Chiea^os 
presą su pagelba "Tribūno," 

darosi nebepakenčiama, ir to
kiuose atsitikimuose jos 
spraudlmas tiesiog kenksmir* 
gas. P. J . Elias turėtų, supras
ti, kad šiandiena lietuvių vi
suomenė jau nebe tokia, ku
rią butų'galima panaudoti sa
vo politiškos partijos tikslui. 

Taipgi musų politikieriai 
turėtų žinoti, kad ir politiškų 
pąžvalgų skirtumas lietuvių 
visuomenėje yra labai žymus. 
Todėl pp. J . Elias, J.' Bagdžiu-
nas %ir kiti tokie politikieriai 
jau „turėtų atsižadėti nuo se
niau priprasto bet nevykusio 
papročio naudoties musų vi-

vo kakarines, ir savo plunk
snas, ir savo plikių raukšles 
nukreiptr į rijimą "klierika-
lų.' Jie gali šmeižti, prasi
manyti, meluoti, veidmainiau
ti. Jie-gali apgaudinėti, suve
džioti, tvirkinti. Jie gali pi
nigus iš žmonių vilioti tiems 
patjems žmonėms vergijos 
pančius nukalti. J ie dar labai 
daug gali. Sparnaitifi. 

MAEŠRTJTAS. 

Politiškų prakalbų p. AL 
M. Račkaus. 

Baltimore, Md., birželio 21 
d., vakai \ " , 

Easton, Pa., birželio 23 d., 
3 vai. po piet. Vakare So. 

suomene savo politikos tik^'gethiehem Pa. 
slams. Augintas. 

*pm ^mmr^mmęmmm 

Žiūrint į tuos^musų lietu 
vius liuosus nuo kareiviavimo kuris jam tarnauja, ir gali 

# u g gero lietuviams pądary-Amerikai, o pakliuvusius len
kams, viena mirtis teateina, ti. Taigi ir pareikalavo p. J. 
kad kvailį ir bažnyčioj muša. Elias, kad susirinkusieji lį 

Brooklyn, N. Y., birželio 25 
d., vakare. . 

Kas norės į o. Račkų kreip-
ties, lai rašo į " G a r s o " red., 
456 Grand St.^ Brooklyn, N. Y. 

^ " • « 

fctoeks ir Boųds P«ritami ir Parduo
dami veiklu* d a r b u . Andrevrs * Cfe, 
108 So. La SUle 8L, o i d ė U \<m « • 
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KRYŽIAUS ŽENKLAS. 
. . . . . 

Ryme buvo iškilmė. Taip! "Ketieija! Merieija!" 
- nutarė galingasis Nero. Ture-, Panelė, tartum iš miego iš-
jo įvykti paroda, kokios dar 
niekas nebuvo regėjęs. Sujudo 
visas miestas, nes buvo nu-
tarta atiduoti laukiniams žvė-
r'rs daugybę krikščionių... 

Kalėjimas, kuriame po am-
phiteatru laikė krikščionis, 
buvo tai liūdnas, tamsus ir 
Šaltas urvas. 

Didelį skirtumą galėjai pa
stebėti tarp tamsaus, drėgno 
kalėjimo apačioje ir saulėtos 
arenos viršuj, kur buvo pilna 
linksmų, dailiai pasirėdžiusių 
Rymo patricijų. Kalėjime bu
vo daugybė vyrų ir moterų, 
laukiančių ženklo, kada turės 
eiti tikron ir žiaurion mirtin. 
Amphiteatre suoluose virte-
virė tūkstantinė minia, nekan-
jtriaudama išvysti krikščionių 
mirtį ir prisotinti savo žiau
rius jausmus jų kankynėmis. 

Buvo girdėti išbadėjusių 

budus, iŠlengvo pasikėlė ir 
pažvelgė į jį. 

"Ko nori nuo manęs?" 
"Atėjau tave išgelbėti. Aš 

klupščias išmeldžiau pas Ne 
rona tau atleidimą. Jis tau 
dovanoja su išlyga, jei atsiža
dėsi savo klaidingo tikėji
mo »> 

"Jis nėra klaidingas! Jis 
teisingas ir amžinas V' 

"Amžinas? Nieko nėra am-
0 

žino. Ir liėra kito gyvenimo; 
čia baigiasi viskas. Žmonės 
pasirodo ir išnyksta; jie iš
geria savo mažą puodžiuką 
laimės ar vargo ir užminga 
amžinu miegu.'* 

"Ar labai esi tikras, kad 
taip yra? Klausk savęs, ar ne 

"Aš neatsižadėsiu To, kuris 
del manęs numirė." 

"Merieija, jei tavo Dievas 
yra, tai Jis sutvėrė mudu abu, 

Į ir vieną kitam. Klausyki Ma
no turtų nėr skaičiaus, — aš 
turiu galybę, mokslą, tvirty
bę; aš su jais pavergsiu pa
saulį. Nerono žmonės neken 
čia, juomi bjaurisi; jo sostas 
netvirtas; aš turiu daug drau 
gų, kurie man pagelbėtų,—Ce
zarių sostas gali tekti man ir 
aš juomi dalyčiausi su tavim, 
jei tik norėtumei gyventi, — 
tik sutik gyventi." 

"Mano vainikas ne ant že
mės, Morkau, jis manęs laukia 
tenai. Myliu tave, Morkau, bet 
aš turiu tave palikti." 

"Merieija, pasigailėk, nepa
lik manęs! Aš negaliu be ta
vęs likti ir gyventi. Aš turiu 
išgelbėti tavo brangią tgyvy 
bę; turiu kalbėti prieš tavo ii-

" r r \ ° r r 7 " r 1 kybą ir Dievą; bet, tiesą sa-išgirsi savo vidui balso, kuris . 7 ~ , \ x . . . . e J ' kant, aš skaudžiai nerimojau 
perspėja, jogei bus kitas gy 
venimas ? '' 

žvėrių staugimas, lyginai kaip . 
ir šaukimas beširdės, kraugo-J Jcl ^ b u t l* S e r e s m s ***** 
ringos minios, kuri reikalavo 
kuožiauriausios krikščionims 

po pirmojo su tavimi pasima
tymo. Tylos valandose mane 

"Visi norėtų kito gyvenimo,j a p i m d a v o keisti ilgesiai; aš su 

M 

mirties. 
Tarp krikščionių mažai bu

vo tokių, kurie alpo iš kančių 
baimės, bet nei /vienas nemur 
mėjo. Jųjų akys buvo dvasioj? 
pakeltos į kryžių. Viešpaties 
merdėjimas, Jo kančia, Jo iš
tvermė del jųjų meilės, davė 
jiems drąsos, vilties ir jėgos. 
O įstabus tikėjime! O garbin
goji viltie! Tie paniekini 
nuolankus žmonės, kurie tik<v 

jimo tvirtumu kančiose steb' 
no pasaulį, buvo pirmtakuna; 

laisvės, įsteigėjai religijos »r 
civilizacijos, kuri turėjo tęsė 
ti iki laikų pabaigai. 

Pasigirdo garsus trimit -i 
vnlsai. Kalėjimo durys ta^ 

l̂ačT*ai atidarytos ir krikščso 
nys ;švydo „ saules , >apŠYi#i 
>l°(*»r areną ir išgirdo i°al 

mą: "Dabar eikite, marš!" 
Valandėlę tesėjo tyla; bet 

Jis bus geresnis už šitą, 
tiems, kurie jį gerai pergyvęs. 
Ar tu gerai gyveni?" 

"Ne, — tu mane pamokei, 
nes aš nesupratau nuodėmės 
bjaurumo, kol nepažinau ta
vęs. IŠ kur pas tave ateina ta 
įstabi malonė?" 

"Jei aš turiu kiek malonės, 
tai man ją duoda Tasai, kuris 
numirė ant Kalvarijos kry
žiaus, kad visi galėtų gauti 
malonę." 

"Ar tu tiki tam?" 
"Taip, aš tikiu tam." 
"Bet neturi prirodymo." 
"Taip," atsakė Merieija, 

dėdama ranką ant savo šir
dies, "jis yra čionai." 

"O! Ar tu taip tiki? Visi 
(žmonės, visos tautos turi savo 

dievus; vieni lenkiasi prirš 
•'aikfą iš akmens padirbtą ir I 
jį vadina savo dievu; kiti len
kiasi prieš saulę ir ją vadina 
savo dievu. Dievas iš aukso, 

jais kariavau, bet jų neįvei 
kiau. AŠ drebu iš keistos bai
mės, keistų minčių, keistos 
vilties. Jei tavo tikėjimas yra 
tikras, tai kas gi šis gyveni
mas? Mažas užtrukimo lai
kas, plonas tiltas tarp dviejų 
amžinybių, tarp tos, iš kurios 
išėjome ir į kurią einame? O, 
kad žinočiau! Kaip aš galiu 
žinoti, Merieija? Išmokink 
mane, kaip aš galiu žinoti ir 
tave laikyti prie savęs. 7 

"Žiūrėk į Kryžių ir mels 
kis: Viešpatie, gelbėk mano 
netikėjimą." 

"Bet kad tave turėčiau vi
sada prie savęs?" 

"Atsižadėk visa, ką turi ir 

eik paskui maut/ ' 
"Eiti paskui tave! Taip, 

bet kur?" 
"Į tą geresmąj4 Sali, kur 

Jis mus laukia su ištiestomis 
rankomis, kad atleistų ir pri
imtų." 

"Ar Jis priimtų ir mane?" 
"Taip, ir tave, $£orkau." 
Trimito balsas pasigirdo ii* 

žalvario durys vėl atsidarė. 
Inėjo sargas su Tigelinu. Ne-
ronas jį atsiuntė, kad priim
tų asmeniškai atsakymą, ku
ris turėjo nuspręsti Mericijos 
likimą. Ciesorienė drebėdama 
laukė, imperatorių sėdynėse, 
mergelės išgarmės: ar atsiža
dės savo tikėjimo ir gyvęs del 
Morkaus, ar pasiliks tvirta ir 
mirs? Mirs, kad Morkų palik
tų liuosą?... 

Tigelinus sako: "Prefekto, 
atėjo laikas. Cezaris nori ži-| 
noti mergelės atsakymą. Ar ji 
atsižada Kristaus ir lieka gy
va, ar Jo laikosi ir miršta? At
sakyk." 

"Merieija." 
"Atsakyk." ;' ' 
"A& Jo laikausi ir mirštu. 

Lik sveikas, Morkau, lik^svei-
kas!" 

"Lik sveikas? Ne, ne lik 
sveikas! Mirtis negali mus at
skirti. Ir aš pasirengęs! Mano 
abejonės dingo, mirė—atėjo 
šviesa- Grįžk prie Cezario ir 
pasakyk jam, Kristus pergalė 
jo! Ir Morkus krikščionis! Ei-
va mano sužiedotinė!" 

"Mano sužiedotini!" 
"Taip, ranka rankon mudu 

eina va savo vestuvėsna! Mud
viem nėr .mirties, nes Kristus 
įveikė mirtį! Meilė padės 
mudviem pergalėti karstą. Ei-
va, Merieija, mano sužiedoti
nė, ei va į amžiną šviesybę!" 

"Ave Maria"—Pasaulyje pagarsėjusi tikėjimiška giesmė, giedama lotynų ir 
mūsų, lietuviškoje kalboje. 

Vienai šito Columbia Rekbrdo pusei įdainuot mes pakvietėm Mariją Karužiutę pa
sižymėjusią savo sopranu lietuvių kalboje, antrai pusei—Olga Roller, įdainuot lo
tynų kalboje. Tai yra vienas puikiausių Rekordų, kokį tik galima gaut. 

10-inch 75c. 
£3842. (Sveika Marija. Marė Karužiutė, soprano. 

(Ave Maria. (Lotyniškai) O. Roller, soprano. 
PETRAUSKAS ATSIŽYMĖJO ŠIUOSE NAUJUOSE COLUMBIA REKORDUOSE. 

10-ineh 75c. 

MŪSŲ MOTERIMS. 
rods pirmiau, nei kaip buvo' į ^ ~ ^ į į , į į o į 
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galima tai pastebėti, skardus 
ir saldus Mericijos balsas u2 
giedojo krikščioniu giesmę: 

"Ganytojau klystančių^' 
sielų. 

Vairininke blaškomųjų 
š laivu. 
Gydytojau žaizdų, išklau

syk maldų. 
Kreip mūsų žingsnius ir 

nušviesk taku.-. 
Vesk mus namon!" 

Giedodami tuos žodžius, i 
Irąsiomis širdimis ir pakelto 
mis augštyn akimis, tie pra
kilnus krikščionys nuėjo ra
miai per Mirties Šešėlio jfh-
kalnę į amžinąją ramybę, kun 
jų laukė už karsto. 

Merieija, jauna mergaite', 
lapo viena palikta kalėjime. 
Vifd manė, ,̂ 'ogei jaunas ir tur-
t.'ngas Rymo prefektas, Mor-j 

Kiekvienas sako, jog jo dievas 
yra tikrasis. Ir visi klysta.'' 

"Taip, jie visi klysta," 
"O tu? Koks yra tavo Die

vas ? Vaidentuvė-regėjimas, 
prietaras. Ar del tokių daiktų 
norėtumei mirti!" 

"Aš noriai mirsiu del ma
no Viešpaties." 

1 * Merieija, paklausyk ma-
nęs. Tu neturi L r t i ! Aš nega 
liu to daleisti. Aš tave tai r-
myliu! Taip myliu!" 

"Tu taip sakei ir pirma, ir 
būtumei pražudęs ir savo dū
šią ir mano." 

"Aš tai pripažįstu. Aš neži
nojau, buvau aklas! Dabar 
matau, jogei mano meilė del 
+avę8 yra tikra meilė. Žvėrys 
manyje numirė. Žmogus gyve 
na. Tavo skaistybė, kurią bu-

SMULKMENOS APIE 
MOTERIS. 

Graikijos sala Fano yra pa
sižymėjusi tuomi, kad tenai 
gyvena didžiuma moterių. So 
la turi apie 2,000 gyventoju. 
Didžiuma tos salos vyrų yra 
iškeliavę į Suv. Valstijas už
darbiautų. 

roję gyvuoja toksai papro-
Kuomet jaunoji pora ap-

, maišeliais ir juos panaudoja 
j apkasų dirbimui. 

Kadangi ne visos moterys 
nori sutikti su tuo parėdymu, 
todėl policijai įsakyta su prie
varta net gatvėse nuo moterių 
atimti tuos šydus. 

»iveda, tai po kelių savaičių] minės Sewia. Tarpe tų indėnę 
pagyvenimo vyras keliauja į 
Ameriką ir čionai pasilieka 
taip ilgai, kol nesusirenka ga
nėtino turto. Paskui grįžta sa
vo šalin ir ima gyventi realia 
gyvenimu.' 

Vyrui iškeliavus palikusi jo 
jauna žmona yra priversta 
visas laikas užlaikyti tylėji
mą. Tik išimtinuose atsitiki 
mnose jai yra galima pasikal
bėti su jrita moteriške, bet na-

E3840. (Ant kalno karklai siūbavo, 
(šią naktelę, per naktelę. 

Tose dviejose dainose, kurios yra ži
nomos kiekvienam iš mūsų, viena iš
aiškinanti meilę savo mylimajai ank
sti ryte; antroji išreiškianti juokus ir 
smagumus, praleistus linksmoj drau
gijoj, garsus ir malonus tenoras Pet
rausko išreiškia tai stebuklingą eks
presiją. Tai šitokios dainos padaro 
Columbia Rekordus garsiais—tiktai 
ant jų galit girdėt malonų Petrausko 
balsą. 

E3841. (Atėjo žiemelė. 
(Vai kad aš išjojau. 

Čia yra kitos dvi pilnos švelnumo, 
meilės dainos, viena pasakoja apie 
meilužį, kuris prisimena laikus kuo
met jis eidavo kieminėtis; antroji, 
apie nusiminimą ir liūdesį vaikino, 
kuris yra atskirtas nuo savo mylimos, 
bet būtinai nori su ja pasimatyt. Šir
dis prisipildo džiaugsmu, kuomet 
klausais puikaus ir įspūdingo Pet
rausko balso ant šitų Rekordų. 

t 10-inch 75c. 

E2397. (Klumpakojis. Lietuviška orkestrą. 
(Kokietka-polka ir Klumpakojis. Lietuviška orkestrą. 

E3859. (Linksmi vaikai. . Šocas. Columbijos orkestrą. 
(Užgavėnės Alpų kalnuose. Polka. Columbijos orkestrą. 

E3860. (Šveicarijos seneliai. Columbijos orkestrą. 
(ttužinėjimas Šveicarijoj. Valcas. Columbijos orkestrą. 

Columbia pardavėjai Jūsų mieste, mielai sutiktų pagrajint Jums bile 
kuri & nurodytu rekordų be jokio atlyginimo. Taipgi Jus rasite jo katalo
ge daugybę kitų gražių rekordų iŠ Jūsų prigimtos muzikos. Nueik į jo 
krautuvę šiandie ir pasigerėk gražia muzika. 

Pirkdami Rekordus visados reikalaukit 
" C O L U M B I J O S R E K O R D Ų . " 

ir paminėkit numerius. Ieškok šio Vaizbaženklio 
kuris randasi ant visų 
Columbia. Rekordų. 

Californijos užlajoj yra sa
la Tiburon. Ten gyvena viena 
indėnų padermė paeinanti iš 
galingos kituomet indėnų gi-

kus Superbus, buvo širdingai čiau įžeidęs, apvalė mane. Gy-' kuomeV*su kokiuo nors vyru. 

ra 

pamylėjęs krikščionę merge 
lę; jos gi priešininkė, kuri 
Morkaus širdį norėjo prie sa
vęs patraukti, buk buvo įpra
šiusi Nerono, kad Mariciją 
žiauriai nukankintų. 

Maricija, palikta kalėjime, 
puolė ant kelių ir atrėmė savo 
galvą į geležines kalėjimo du
ris. Staiga prasidarė durys, J 
kalėjimą inėjo du oficieriu, ly 
dinčiu Morkų, kuris, išvydęs 
vieną Merieija beesant, nuste 
bo. Atleidęs sargus, jis uždarė 
duris ir su neapsakomu malo 
numu pažvelgė į klupančip 

r e dtam, baltai pasirėdžiusi.? 
^r»nelę. Merieija, paskendusi 
mintyse, negirdėjo Morkau* 
ineinant. Kokį laiką jis negn 
įėjo nei žodžio ištarti; jam iš 
rodė, kad jo širdis plyšta. Jis 
matė. i^e i ' i r tame bjauriame 
kalėjime jai dar liko drąsos h 
n meldėsi už savo persekioto 

ms. 

venk Merieija! Gyvenk ir buk 
mano pati P* 

Merieija buvo gilai sujudin
ta. Žmogus, kurį jinai mylėjo, 
mylėjo ją su pagarba ir su tik-
ru ir giliu dievotumu. . 

44 Tavo pati T Tavo pati t O 
Morkau, Morkau! Nežiną a 
kaip ir iškur tai atėjo, bet 
meilė del tavęs atsirado, kada 
pirmą kartą tave pamačiau." 

"Merieija!" 
"Ne, Morkau, stovėk kur 

stovi, ir klausyk manęs. Ta 
meilė, apie kurią kalbu, neži
nojau tada iš kur ir kaip at 
'jo; dabar žinau, jog ji atėjo 
nuo To, kuris man davė gyvy
bę. Aš ją linksmai priėmiau, 
nes Jis ją man davė. Ar ma
nai, jog Jis ją davė gundyda 
mas, kad Jo atsižadėčiau? Ne, 
Morkau, Jis ją davė, kad ma 
ne palaikytų ir sustiprintų, ir 
aš pasiliksiu Jam ištikima.' * 

"Tu nori gyventi?" 

Senesnės moterys prižiūri, 
kad jaunesniosios pilnai pil
dytų tuos papročius. Jos daž
nai prisiartinantį prie jaunųjų 
moterių kokį vyrą apmėto al-
menimiš. 

Apie tai geriausia įsitikino 
jurininkai šios ka*rės metu. 
kuomet jiems prisiėjo susidur
ti su tos salos gyventojais. 

Salo Fano moterys tarp kic-
ko yra pagarsėjusios ir savo 
patogumu. 

Turkijos moterys, kaip ži
noma, savo veidų dalį pridęn 
gia šydais (vualėmis). Tai 
tradicija, kurią privalo sekti 
kiekviena turke. 

Nesenai tečiau turkų vy
riausybė paskelbė parėdymą, 
kad Palestinoj gyvenančios 
turkės visus savo šydus pri
valo atiduoti karės reikalams. 

Kareiviai šydus pakeičia 

gyvuoja formalis "matriar
chatas," ty. motinų valdžia. 

Tenai kaip namie, taip vie
šuose reikaluose turi balsą tik 
moteris. Vyrai ten neturi jo
kio balso, išėmus siaurus pri
vatinius reikalus. Žodžiu ta-j 
riant pas tuos indėnus vyrai 
neturi jokios vertės. 

Užsilikusioji indėnų pader 
mė iš pažiūros sveika ir stip
ri. Bet palengva jinai nykysta, 
žmonių skaitlius* mažėja. Se
niau saloje buvo apie 50,000 
indėnų. Gi šiandie jau tik le-
liollką šimtų. 

Nei vienoj kitoj šalyyj val
diškuose biuruose nedirba 
tiek daug moterių, kaip Ang-

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
SVEIKAS? 

(Prisiųsta). 
Nors šimtai motinų Chica- J 

goję jau svėrė ir mieravo sa 
vo kūdikius, nes Dėdė Šamas 
liepia tai daryti, bet dar yra 
nemažai tokių motinų, v '"nį 
abejojančiai klausinėja. xvain 
tas reikalinga?' 

Geriausieji vaikų daktarai 
sako mums, jog tas daroma, 
idant motina lengviausiu ir 
tinkamiausiu būdu galėtų su
žinoti, ar taip auga jos kūdi
kis, kaip jis privalėtų augti. 

Vyriausybės paruoštose blan-
kose, kurias galjma gauti ar
timiausioje stotyje, kame nur-
sės sveria ir mieruoja visus 
kūdikius iki 6 metų amžiaus, 
yra pažymėta, kiek kūdikis 
tam tikrame amžiuje privalo 
sverti ir kokio ūgio jam reikė
tų būti. 

Dr. Henry F. Helmholz, vie
nas žymiausių daktarų Chica-
goje, šiomis dienomis parašė 
paaiškinimą, kokiuo privalė t ų 
būti sveikas kūdikis. Štai tas 
jo paaiškinimas: 

Šešių mėnesių sveikas kūdi
kis privalo būti 26% coli g 
ūgio ir privalo sverti apie 18 
svarų; sveikiausia yra jį pe
nėti motinos krūtimis, bet ne 
dažniau kaip kas ketvirtą va
landą. Prižiūrėkite, kad vidu-
rėliai tinkamai veiktų. Jeigu 
gi negalima maitinti kūdikio 
naturališku būdu, tai duokite 
jam šviežio, sveiko pieno taip 
dažnai, kaip daktaras palieps. 

Kūdikis paprastai miega 
šiame amžiuje nuo 16 iki 18 
valandų į dieną. Drabužiai 
privalo but lengvi ir ypač rei
kia žiūrėti, kad kojos ir ran
kos nebūtų suveržtos. Jis ja a 
gali svarstyti įvairius daikte
lius, dažnai šypsotis, oda svei
ka, graži. Jis privalo būti 
linksmas ir laikomas šiltai 
vasarą. 

Vienų metų sveikas kūdikis 
paprastai sveria 21% svarų ir 
yra 29% colių ūgio. Jį reikia 
valgydinti keturis sykius į 
dieną. Jis privalo turėti nuo 4 
iki 6 dančiukų. Jis jau gali 
atsistoti ir pradeda mokinties 
vaikščioti. Šiame amžiuje ku-

; dikis paprastai negali ištarti 
kitų žodžių, apart "ma-ma," 
a pa-pa f y 

Sveikas dviejų metų kūdi
kis jau gali sumegzti dauy 
žodžių ir vaikščioja nesilp-
niausiai. Fontanėlis (minkštu
ma vlršgalvyj) sukietėja 18-
-tame mėnesyj. Jis miega 12 
valandų naktį ir porą valandų 
dieną. Jis nuolat kruta, juda, 
visur lenda—to nereikia drau
sti. Jis privalo,but valgydina
mas 3 kartus į dieną—tarpais 
teduokite tik vandens. Nesu-
girdinkite daugiaus kvortos 
pieno į dieną. Jo svarumas— 
27% svarų, ūgis—33% colių. 

"Vaikų kampanija" privalo 
būti labjausiai taikinama prie 
kūdikių virš 2 metų amžiaus 
—sako Dr. HebnbolZy-r-dauge-
lis vaikų gimsta ir auga su 
įvairiomis ligomis ir užtat no
rint susilaukti iš jų sveikų 
piliečių, reikia dabar pradėti 
rūpintis jo sveikata. Tuomi 
dabar žada užsiimti vyriausy
bė šioje "kampanijoje." Tarp 
dviejų ir 6 metų kūdikių svei
kata yra pavojingiausiame 
stovyje. Tame amžiuje jis 
lengviausiai gali susirgti rau
pais, skarlatina, difterija ir 
kitokiomis ligomis. Užtat 'val
džia dabar paliepė sverti ir 
mieruoti vaikus iki 6 metų 
amžiaus.J' Blankas • galima 
gauti artimoje jums stotyje. 

Child VVelfare Campaign, 
315 Plymouth Ct., Chicago, III. 

DIDŽIAUSIAS VAISTAS. 

Išvarymas, teisingai yra pa
vadintas "didžiausias vaistas 
iš visų" ir lošia pirmąją rolę 
daugumoj ligų, aptrauktas lie* 
žuvis, pametimas apetito, su
gadintas skilvis yra visi blogi 
ženklai ir reikia tuojaus pri
žiūrėti pradedant vartoti Tri-
ner 's Amerikonišką Kartų Vy
ną, kuris užganėdina visus, vi
suomet. Jis gražiai išvalo vi
durius ir laiko juos visuomet 
geram stovyj. Kaina $1.10. 
Vaistinyčiose. — Vakacijos 
artinasi. — Triner's Linimen-
tas reiškia prisirengimas nuo 
niksterėjimo, išsisukimo, skau
damų strėnų ir kitų ligų, su
stingusių muskulų, skaudamų 
kojų ir tt< Jis suteiks Jums 
greitą pagelbą. Kaina 35 ir 65 
centai, visose vaistinyčiose. 
Per pačtą 45 ir 75 centaL — 
Joseph Triner Company, 1333 
—43 So. Ashland Ave., Chica
go, 111. (Apg.). 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 
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DIEVAS, ŽMOGAUS LAISVA 

IR BLOGUMAS. 

Klausimas. Vokiečiai SstM Kai-

rės metu Lietuvoj, Belgijoj, Juen-
kijoj ir kituose užkariautuose 
kraštuose atlikinėja baisiausiu* 
darbus. Darko moteris, jaunas 
mergeles, o kurios nori išlaikit 
nekaltybę ,tai jas baisiausiai kan
kina arba tuojaus žudo: &nx>-
mas dalykas, kad daug jauni] 
mergelių tampa prtsfyttrtė&s ir 
tokiu būdu plečiasi per visą 
kraštą prostitucija. Dievas juk 
mato tuos įkJviorelius, kurie taip 
elgiasi su nekaltais 
Mano manymu turėtų Dievas 
nubaust ir nedaleist taip elgtis 
su nekaltais žmonėmis. O vienok 
nebaudžia ir jie juo toliau, tuo 
aršiau su nekaltais žmonėmis ap
geniu. O Dievas jokios bausmės 
ant tų nedorėlių neleidžia. 

Geriau yra manas ir kitiems ne
kaltiems pakentėti nogu galviją* 
tapti. 

Tamusto* esate' kareiviai, skai
tėte laikraščiuose, kad vokiečiai 
išniekina moteris ir matote tokio 
apsiėjimo blogumą. Tamistų prie
dermė yra niekuomet nepadaryt* 
p a» ašiai. 
Šioje baisioje karėje į karivioKuc-
nee yra sušaukti milijonai viso
kių vyrų. Niekas nesirūpina pa
rinkti, tik pačius padoriausius, 
todėl pasitaiko garbingą kareivio 
rūbą dėvėti ir nenaudėliams, visai 
neseniai buvusiems didžiųjų da-

anonsm*. | barties miestų šiukšlėmis. Tai
gi dabar krikščionies kareivio už
davinys pasidaro dvigubai ar tri
gubai sunkesnis, nes reikia ka
riauti su priešu, apginti pergalė
tos šalies moteriškes nuo savo iš
tvirkusių draugų ir apsaugoti sa
vo kariuomenės vardą nu# ne-

įimui", Taip-pat ir kiti moksli-] , SIOITX CITY, IOWA. 

Čia malonėkite paai*int pla- garbės, kad vokiečių laikraščiai 
čiau, nes tiesiog negalima *u- ^turėtų, teisės parašyti a*ne mm 
prast. ; kareivius to, ką mus laikrsieiai 

Arba turkai, duuiė iš kanuoiių i ra£o aPįe vokiečius, Kartais tie 
šventas vietas ir Dievas leido į urv in ia i būva skaudžiai sum 
jiems tą daryti. 

Atsakymas.. Jau pernai rašė-

ku& 

Aut ras Tamistų klausimas he
me "Drauge", kad, apsimdami | ka be atsakymo, nes jis kalba 
aiškinti tikėjimo klausimus, išski- i vien apie lyties nuodėmes ir n»-
riame* lyties nevaJU&'mo dalykus į namaimu. kokią naudą gidėtu bu-
ir moterystės priedermes. Pien-t i iš plaikstymo šlykščios visų se-
raštis turi būti prieinamas vi- i novės. 
šiems. Jame turi nebūt daigtų Kun. Pr. Bučys. 
kenkiančių jauniems. Pirmam 
tamistų klausimui atsakome, pra- Į A1>iu KARALIŲ SALEMONĄ. 
platindami jį Kalbėdami apie j Klausimas. Kas tas buvo ka-
tai, kodėl Dievas netrukdo žmo- i r a i įu s Salemonas; ar jis buvo ko-
nėms blogai apseiti. ĵ g mokslinčius, ar tįk taip gud-

Dievas sutvėrė daug Įvairių j rus žmogus? Tr ką jis gera pa-
daigtų: vieni negyvi, kiti gyvi. darė pasauliui. Ar jis yra prr-
Medžiai yra gyvi, bet neturi jaus-j skaitytas prie šventųjų t 
mų; gyvuliai prie gyvybės turi ir: _ _ _ _ _ 
jausmų, bet neturi laisvės. Žmo- j Atsakymas. Salemonas buvo 
gui Dievas davė ir gyvybe, ir jaus- žydų tautos trečiasis karalius. Jo 
mus ir laisvę. 

Skirtumas tarp gyvulio ir žmo
gaus darosi iš to, kad guvolia šir
dyje yra tik tokių jausmų, koki 
atsiranda iš jo kraujo ir smege
nų; kuomet žmogus turi jiegas 

tėvas bŝ ro Dovydas, o motjjia 
Betsabėja. S*x lomomis viešpata-
vo pabaigoje vienuoliktu ir pra
džioje dešjjft&o šimUuoeio ' prieš 
Kristui užgimsiant. Salemonas 
buvo gudrus, išmintingas moksli

ninkai šiandien atsako pirmom 
dviem šio kiaušinio dalim. 

Prie to dar 0j»Jima pridėti, kad 
apie pora, tūkstančių metų prieš 
Kristų jau bus&o pinigų Egipte. 
Beveik negalima abejoti, kad toje 
saiyj© jau bavo pinigų kokiu .tuK-
standin metų priel Maišiešių,* t. y. 
apie 2500 ar ^000 metų prieš 
Kristų. 

Šiandien tikruoju pinigu skai
tosi vif$f>atiJQ6 atsvertas ir al
inusias auksas. Suvienyla* Val
stijose Amerikoje sidabras taip-gi 
skaitosi tikruoju pinigu. Nikeliai, 
variniai ir popieriniai ženklai mus 
lakais jau nebesiskaito tikrais pi
nigais, o tik pinigo atstotais. 
Taip-pat ir sidabriniai ženkleliai 
skaitosi tik pinigo atsto^SM kai-
kuriose viešpatijose. » 

Senovėje žmonės ne vien auksą 
ir sidabrą skaitė pinigu, bet dau
gelį įvairiausių daigtų. Iš to, kad 
lotynigkai pinigas vadinosi pecu-
nia, o galvijau pecu, mokslininkai 
iavadžijjja, jog senovės Uyme per-
kart k pardu£<iant, vietoje pini
gų, žmonės vartodavo galvijus. 
Yra žinių, kad Danijoje grudai 
būdavo pinigų vietoje, o carų pra
džioje Rusijoje gyvulių skurų 
skiaųteliai su caro atspaudą. Kai-
kuriose bekuiturėse tautose dar 
iki iiai dienai vietoje pinigo per 
žmonių rankas vaikščioja retesnės 
jūrių varladėžės. 

Pinigo istorija labai akyva, bet 
paini ir sunkiai sustatoma. Vo
kiečio Sehurz'o veikalas "Entste-
hungsge8chiehte des Geidės" (Pi
nigų atsiardimo istorija), nors pa
rašytas pirm 20 metų (1898) skai
tosi tarp geresniųjų rastų apie tą 
dalyką. 

Kun. Pr. Bučys. 

lietumi 
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valdyti savo jausmus, kylančius ; ninkas ir filosofas. Jis buvo pa-
iš kraujo ir smegenų. Mes gali- j rašęs veikalų apie gamtą iš bata-
me savo jausmus sustiprinti ir ' nikos (apie augalus) ir zoologl-
susilpnyti, pasilaikyti ir prašaiin- jos (apie gyvulius) sryeių, bet tis 
ti, pripažinti ir atmesti. Tas mus veikalai žuvo. Iki šiai dienai išif-
galėjimas valdyti savo kūno pri- ! ko jo rašytos patarlės, vienas il
ginu t su jos jausmais 
laisvė. 

v ra sius 

Jeigu žmogus neturėtų laisvės, 
tai jis tarp sutvėrimų botų viem; 

> laipsniu žemiau negu dabar yr&. 
Žmogaus darbai būva toki, ko

ki būva jo jausmai; o jausmai 
yra pavesti laisvei valdyti. Tai
gi žmogaus laisvė yra tarp įa 
darbų ir tarp Dievo. Ji atsako už 
žmogaus darbus, o ne Dievas. 

Dievas butų galėjęs taip suda
ryti žmogaus prigimt j, kad žmo
gus nebūtų galėjęs padaryti blo
go veiksmo, Ttfomi atveju visi 
žmogaus darbai butų buvę geri; 
bet tas gerumas butų buvęs iš 
Dievo, ne iš žmogaus. Dabar-gi 
Dievas norėjo, kad nuo paties 
žmogaus prigulėtų jo gerumas ar 
blogumas. 

Labai skaudu, kad daugelis 
žmonių savo laisvę pakreipia | 

losofiškas veikalas ir, turbmt jo 
rašyta, viena mistiškai meiliška 
poezija. 

Tas protingasis karalius pir
miausiai ir daugiausiai patarna
vo savo tėvynei. Jo laikais žy
dų žemė buvo turtingiausia, lai
mingiausia ir garbingiausia. Sa-
lemoao laikai žydų isl ori joje va
dinasi aukso laikais. Kitų taip 
gerų laikų žydai neturėjo niekuo
met. 

Plačiam pasauliui Salemonas 
patarnavo savo iki šiol išlikusiais 
veikalais. Šventoji Dvasia įkvė
pė Salemoną juos parašyti; to
dėl jie visi yra Šventame Kašte 
ir neša pasauliui tą naudą, kurią 
turime iš Šventojo Rašto. 

Tečiaus Salemonas nėra pri
kaitytas prie šventųjų, nes, sale 
didžių Dievo dovanų ir didžių 
nuopelnų, jis yra padaręs ir di-

blogą ir tampa niekesni už gaivi- ' džių klaidų. Perdaug branginda-
jus. Jį jų apsėjimo matome, kad J mas moterišką gražumą, jis vedė 
tas jų sugedimas yra blogas, uee 
iš jo eina žmogžudystės, vagystės, 
girtybė, merginų ir moterų m 
prievarta ir Kuosai terliojimas, 
politikos ir asmeVių šmeižta* su 
daugeliu kruvinų ir ašaringų ne
laimių, ypač isiveisiančių kares 
metais. Tie visi daigtai yra bai
sus ir nežmogiški. Jie priešingi 
Dievo valiai ir tvaikai, bet Dievai 
juos galėtų paaaikipti tik atim
damas valios Uipvę nuo 
tai ym autrenkdaraas žmonės \ 
galvijų rnši. 

Jei Dievas leistu žmogau* lais-
fci gųgesti. o neleistų sugeda 
liams nekaltų skriausti, tai pasau
lis nepajustu, kad sugedimas yr« 
blogas. Ta biofumo uej<Mičuu>t Atsakymas. Adolt' Weber r«-
daugelis Wisiu. savo valios laisvei j io: ' B e i t a atsižadėti vilties ka-
gesti ir taptų biufesniais ui gal*! da nors tikrai sužinoti, kaip žmo-

daug svetimtaučių pačių ir, pasi
davęs jų įtekmei, suteršė savo gy
venimą senatvėje taip, kad neži
nia, ar nepražudė dūšios. 

Svarbiausi šaltiniai, v iš kurių 
gauname žinoti Satemono gyveni
mą yra Trečioji Karalių knyga, 
pirraesiiieji vienuolika skyrių, 
tai p-gi priešpaskutinis pirmumo* 
Paralipumeuų knygos skyrių* ir 
devyui pirmieji anicosįo*. 

Ą'a*. Pr. Ęučy*-
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APIK f>INJGU& 
KUunūnųs. „ Kuomet taps išias-

ti pinigai ir kas juos išrado? Ką 
žmonės vartodavo pinigų vietoje? 

Tar4vrM| vakaras. 
§v. Petro parap. giedoriai 

tarėjo parengę iškilminga va
karėlį pagerbimui vietinio 
klebono kun. A. Balinsko, die
noje jo varduvių Šv. Antano. 
Iškilmėse dalyvavo ir svečias 
kun. J. Jakštys, Milwaukee"s 
klebonas. Inėjus klebonui į 
svetainę, choras tuojau už
traukė "Ilgiausius metus lin-
kėjam." Po to p. O. Valenti-
uait4 trumpa prakalbėle pa-
pasveikino klebone ir inteikė 
gyvų rožių bukietą. Laike va
karienės sekė įvairios prakal-' 
bos ir linkėjimai. Be to dar 
buvo ir iš giedorių pora Anta
nų, būtent p. A. Lauraitis ir 
p. A. Pūras, kuriems taippat 
nemažai linkėjimų kliuvo. Jau 
pusėtinai pasiMnksminus, p. 
S. Šipelis primena Lietuvos 
vargus ir paragina aukoti į 
Tautos Feodą. Sumanymas 
priimtas dolerinėmis, kurios 
lekioja it peteliuškos. Kad jas 
sušaudžius ir sutvarkius, !?. 
D. Vai&uaaiiė paima skrybė
lę, o J. Kudirka paišelį k ra
šo sekančiai: 

Kun. A- Baljnskas ir kun. 
J. Jakstys $2.00. 

Po $1.00: A. Laura&k, S. 
Šipelis, IS. Eaiys, H. Stankus, 
K. Baliauskas, K. Mikėnas, B. 
Zaleskis, A. Dičius, A. Aleli ti
nas, P. Saviskaitė, O. Šimuliu-
naitė, J. Kudirka. 

Po 50e: M. Gausaitė ir A. 
Pūras, 

Bmulkes]Rių aukų 38c. Vįso 
$17.38. 

$kai#inė njelygl Prasideda 
lyginimas. Kun. A. Balinsiąs 
prie savo $2.00 / prideda dar 
$2.62 ir padaro lygiai $20.00, 
o kųų, J. Jakštys užbėrė dar 
§c ir vėl palieka nelygiai, taip 
ka4 viso^abo $20.08. 

Bravo aukotojams! Te.gy-

Birlėlio 2—n3 i i ėm atsibu
vo indomios prakalbos. Kalbė
jo studentas Loyolo universi
teto Al. M.. Račkus, pasižymė
jęs savo iškalbumų ii* taktu. 

Atėjus pažymėtoms dienoms 
vietos lietuviai rinkosi labai 
skaitlingai, taipgi ir cicilikai 
veržėsi į svetainę. Pasirodžius 
kalbėtojui ant estrados publi
ka pasveikino jį garsiu dėi»ų 
plojimu. 

Gerb. kalbėtojas pirmų die-
n4 kalfeėjo apie socijaif žmo
nių gyvenimų ir apie darbinin
ke padėjime. Kaibėdamas 
apie soeijaiį gyvenimų aiškiai 
apibudino socijolistų mokslų 
ir prie ko jis Yeda. Labai pui
kiai ir faktiškai darodė kaip 
cicilikai žmones muikiatą aiš
kindami soeijalizmų, buk ka
talikų bainyek esaati griovė
ja žmonių kultūros ir eiviliza-
cijoN. Gerbiamas kalbėtoja^ 
aiškiai pri|>arodė, kad visokia 
dailė, kaip tai skulptūros, mu
zikos, architektūros, tepdio-
rystės, literatūros ir t t , yra 
produktas katalikų bažnyčios. 
Taippat ir visokis doros mok
ias atėjo pasaulin per kafcali-
kų bažnyčios įsteigtas mokyk
las ir u»ivergitetus. O prie ko 
.^ocijaiizmas vetla, tai aiškiai 
g a l i m e .^upwa«ti i» « į»baxttnio 
rufių padėjimo, kuriame bolše
vikai įvedė praktiko* noeija-
lizmų, konfiskuodami svetimų 
turtų, naikindami privatiška 
nuosavybę; net ir šeimynų są
ryš į kurio vieton stato lahsvų-
ją B^eŲc, kas lyginasi viešai 
prostitucijai, arba "žemiškam 
rojui," kurio laisvos meilės 

jnylėtojai taip laukia. 
Gerb. kalbėtojas davė gerų 

patarimų, kaip reikia apsieiti 
su laisvos meiles pasekėjais. 
Taipgi pasakė, kaip galima ei J 
cilika pažinti, sako: kas pėt-
ny&oj valgo mėsų, nedėlioj 
silkę, moka keikti sau nepa
tinkamus žmones, tai jau pil
nas eicilikas. 

Antru atveju gerb. kalbėto
jas aįškino darbininkų padėji
mą; nurodė kaip jie yia viso
kių gaivalų išnaudojami — ir 
kapitalistų i t cicilikų ir kito
kių demagogų, nezaliežninkų 
bambizų. ;» 

Ant galo gerb. kalbėtojas 
atsakinėjo paduotuosius klau
simus. Klausimų buvo paduo
ta daugybė—daugiausia nesų-
moningų, kiti net ir už kvailius 
kvailesni, kurių, žinoma, nei 
atsakinėti neapsimokėjo. Čia 
privesiu vienų kitą paduotųjų 
klausimų. 1) Kodėl kunigai 
keikia mokslą, o patys'moki 

"DĖDE ŠAMAS" 
SAKO VISI ANT FARMU DIRBTI 

Jm { 

Visos šalies šauksmas girdėt, kad visi eitų dirbt ant farmų. augintu daugiau kvie
čių, avižų, rtfgi>/, bulvių ir daržovių. Augintų daugiau gyvulių, avi& kiauMi* įr YUMU 
paukščių del maitinimo pasaulio, nes maisto trūksta, o per taii r brangus o toliau bus 
dar brangiau. ( 

PIRK FARMĄ DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ WOODBORO WI6C0NSIN, 
8 MYUOfl Į VAKARUS NUO RHINELANDER. LIBERTY LAUD & IMVESTBfEffT 
OOMPANY. 

Li t t imų Kolonizacijos Bendrovė Nupirk© 10^000 Akerių Derlingos Žemės* kurią da
bar parduoda pigiai visokio didumo farmomis po 40, 80, 120 akerių ird augiau pagal 
žmogaus reikalavimą. Prekės po $12.50 ir augšeiau už akerį ant lengvų išmokėjimų. Pre
kės bus pakeltos trumpame laike—norintieji pasiskubinkite, pigiau nupirkite ir išsi
rinksite geresnę farmą. 

• 

Žemė yra labai derlinga—molis su juodžemiu ir žvyru ir randasi labai gražioj apie-
linkėj priep nikių upelių ir didelių ežerų kur vasarosiaiku suvažiuoja daug žmonių ant 
vakaeijos, tos vietos yra pavadintos kaipo •'summer resorts." 

Korporacija pagelbsti visokiais budais pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems pa-
budavoja namą ir stonią ant lengvų išmokėjimų ir išdirba nuo 10 akerių ir daugiau, 
Kurie nori su korporacijos arkliais ir mašin erijomis, paskolina pinigus del nupirkimo 
gyvulių ir visokių farmiškų įrankiu. 

P a č i a m e v i d u r y j ž e m ė s r a n d a s i l i e t u v i ž k a s m i e s t a s v a r d u W o o d h o r o , k u r i a m e y r a 
geležinkelio stotis, 2 mokyklos, hoielis,, restauracija, krautuvė (departnlent store) ir 40 
kitokių visokių namų. 

. Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lotai po pusę akerio ir didesni, 
prekės po $75.00 ir augšeiau, Jkurių gi didelių lotų vienas galas atsiduria ant^Lain S t , o 
kitas i a puikų ežerą kaipo summer resort Kotaii r prekės netrukus pakils dttbeltavos ir 
tribultavai. 

Parsiduoda 30 nanru viršminėtame lietuviškame mieste; prek(^s nuo $50CL00 ir ank
ščiau ; ant lengvų išmokėjimų. 

Šito lietuviškom iesto gyventojai turi labai gerą transportaciją, nes per, visą kolo
nizacijos žemę eina geležinkelis ir yra stotis ir tik 8 mylios iki kitam dideliam miestui 
kuris vadinasi Bhjbelander, kuriame randasi didelė turgavietė ir 24 dideli fabrikai kur 
tūkstančiai darbininkų gauna darbus sų gera užmokesčia žiemos laike ir bile kada nėra. 
darbo ant farfnos. 

Korporacija turi daugybę farmų gatavų išdirbtų su geriausiais intaisymais su triobomis, sodais, gyvu-. 
littis Ir viaomis mašinerijomis kokios tik yra reikalingos ant farmų, kuras parduodame pigiai ir ant lengvų 
išmokėjimų arba mainome ant miesto propereių. 

Korporacijos keliaujanti direktoriai ^važiuoja iš Chicagos kožną utarninka, 3 \&1. po pietų į Wisconsin 
ant farmų. Tokiu būdu kurie norite važiuot kartu, malonėsite duot žinia vieną diena pirmiau. 

Korporacija turi du ofisu. Rašykite arba važiuokite kur jums parankiau. 

LIBERTY LAND & 
Chicjagos Ofisas Ant Farmų MViscomine Ofisas 

3301 So. Halsled Street Woodboro, Wis„ R. F. D. R n t 1 

• 

v. 

vi j ui. Nof a« jie vaiOb^v ^v<> ujėtt iš ieaicMuiu. ^inuanokiiviiuo' vuoja^ ^Antanai'1 ilgiausiu* 
Berželis. jdusmuit, o jnusmai valdyto juos. \ iaipsnii] pakil© iįj xww varto j mttųs. 

tautos yTa mažiausia kultūrin
gos ir pavergto*! ir tt. Gerb. 
kalbėtojas rimtai ir aiškiai 

i. i • • • - x „ - _ i i Reikalaukit* katalogo, kuri iaiiun-
atsakinejo. i tuos ir dar kitus «am« dykai. 

• 

— 
• 

naši t 2) Kodei katalikiškos *J^°? daagumoa uatuvių kuru m*. 
jija koncertiną ir augštal rekomen-

klausimus, taip kad publika 
galėjo būti pimai užganėdinta 
ir cicilifcai, kurie padavė ne
apmąstytus klausimus gal 
daugiau nebemėgins statyti 
panašių klausimų. v 

Dabar yrą patvirtintos ir varto-

duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
marikoje. Mes galim* jai parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Birželio 3 d. gerb. kalbėto
jas kalbėjo, taipgi, dviejuose 
atvejuose. 1) Ar žmogus yra 
Dievo suvertas, ar iš .beždžio
nės išsivystė? Ir ,ar yra Die
vas? Gerb. kalbėtojas taip 
nuosekliai aiškino tuos daly
kus, privesdamas moksliškus 
davadus, kad ir apie Dievo 
buvimą, ir apie žmogaus sutvė
rimą, sveiko proto žmogus ne
gali abejoti. Tad ir tie paly* 
neišmintingi eiciUkėliai dau
giau nebeieškos savo metrikų 
beždžionių užrašuose. 

Daug labai daug, vietos lie
tusiai galėjo pasimokinti iš j). 
ftačktfus prakalbų ir be abejo
nės ilgai jų neužmirš. 

Už tai siouxcieeįai lietuviai 
p. Ruekui yra labai dėkingi. 

Ex-Cicilokas. 

Georgi & Vitak Music Co. 
1541 W. 47th St. Chicago. m. 

• 

60 Dienų Išmėginimui Dykai 
UMOEĖR KADA IŠSTGYDYSI. l^eak f i -
sokias be vertės svduoiee. Atnaujink rn.ro 
gyvybę laike miegojimo. Buk pilnas gyvy
bės ir energijos. Jeigu reikalauji elektros 
diržą, nuo Rdumatamo, Diegliaus, Neural
gijos, Paralyžiaus, NusiŠaidymo, Dusulio, 
Bronkitis, Susinervavimo, Silnumo, NevirS-
kinimo, Galvos Skaudėjimo, "Insomni*/' 
Silpnumo Pečiuose, Nusilpnėjime, Hemo-
foldy, Užkietėjimas* Bajimingumą, Atsirau
gėjimą, Votis, Drebėjimą, Inkstų Akmenis, 

Pilvinę ir Žarnų ligas, Ligas vyrų ir moterų, gtvmiti-
mus ir tt., Skaudėjimus visur. Atsiųsk 10c krasos ženk
leliais ar pinigais, o mes tuojaus jums pasiųsime mū
sų Galingiausi Elektrikuos Diržą. Keliose valandose bus 
jūsų krasoje. Jeigu busi užganėdintas, tai užmokėsi 
$3.85 daugiau ir diržas vertės $10.04) bus tavo. Nešiok 

jį Pagal paduotų nurodymų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, tai 
pranešk savo prieteliams. Jeigu neiagysi bėgy j 60 dienų, tai prisiųsk Tinime 
tą diržą, o mes jums tuojaus pinigus grąžinsime, kayf> tik gausime nuo 
Jūsų diržą- Moterims reikalaujant diržo reikia prisiųsti 40c krasos ženkle
lių. Adresuokite: 

A. P. OIVENS, Pept 45-R-15? W. Uth «., Uew Vark. JT. t . 

DIDŽIAUSIA Į lETOVfti* KBA'JTMVE fiHICAGOJE 

PbAKL QLEEN KONCCRTlNA 

NEMOKĖK. PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už že^i^usią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užiaikom visokius laikrodžius, žiedus, Šliubi-
uius ir deimantinius; gramafouus iietuvi§kaifi rekordais ir 
koncertini! geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reiki*. Dir
bame Visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE.. CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DSOVUii 7309 

X 

•-t. r 
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Ketvirtadienis, Birželio 2& d. nj R K u B xsr 
mušimui: 

IŠKILMINGAS VAKARAS 

METO UŽBAIGIMAS 
: ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS MOKYKLOS : 

niniimiiiinimiiiimiiHmiiiiimi 
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO 23,1918 

S¥. * RY2IAUS PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
Pradžia 7 valandą vakare 

46-tos ir Wood Gatviij • 

i 
• • s 
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Bus kas nors nepaprasto. Programas susidės iš tokių šmotelių kurių Jus dar neesate matę 
ir girdėję. Taigi nepraleiskite tokios progos ir visi atsilankykite o nesigailėsite. : 

.N 
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IŠ CHICAGOS IR APIELINKIŲ. 
'H 

• - - - • • S 

WEST SIOE'S KRONIKA. ko", kuris atsibuvo birelio £ d. 
Nat iona l darže, ne i s u c a d i i » u s i u 

'iburiu nesurasi pesimisto. 
Socijalistai vėl muša katalikas. R e n g i m u o s e ir per ta jomarką , 

Birželio 9 d. š. m. L. Vyžiai bu- j v i b i p i juose dirbo. Vieuį auka
vo surengę pikniką, kurio dalis v o daiktu* tava*: kiti aukavo 
pelno buvo akiriama nukentėju- *»vo ,aikj* i r d j * ^ - V i e n <* * i a 

šiem* nuo karės huanerius, p. Jonas &ioika, net 
Raudonkakliai socijalistai imta- d v i * * * d i r b o 8U * v o a r k i i « i r 

rė ne tik pakenkti prakilniam ' v ; ž i m u d ė l e l P^p i įoa , tai mfeda-
piknikui; bet per visa savaite rcn- mHiJ< t a i v e ž d a m a s ir p t m l d a -
gėsi užpulti katalikų jaunimą :Ąįx»* d * i k t u y i š Jomarfa>- GeWf lUS 

jį apmušti. Mat raudonkakliai i J * « k i ^ v i s i »«*** a t s i d a v v dir-
socijalistai, tamsybių ir ištvirki* M ^ V i o t m i s k l e b o n a y «erb' kui1' 
m pasekėjai, tai vra tikri mušei-! flrt' Vaįfiunai, gal labiausiai 
kos. Neužtenka jiems Mieldazio r u » i n o s i P»**W* *ito jomar-
smuklės rudžio, ju principam3

 k o ' G i & d a r b a i l l k o s i a P d o v a " 
reikia dar ir kruvinų muštynių su ! n o t i Iriausiais vaisiais; parapi

jai gryno pelno atliko virš $700. katalikai*. 
Birželio 9 d. Bergman's darže F a P a d a r e 8 U t a r t l 8 i r • " * » « • • 

Grigaitiniems raudonkakliams ir atsidavimas parapijai. Dabar 
V a i t e Star" kliubo kaikuriems v r a Parapijonams kuomi džiaug-
nariams nepavyko sugriauti L. V ' t i e s ' . I r

u
k u o m e l i šf a t>' 8 m o k ? ' k " 

4 , ... ., ., . • .. »_ lą viršui bažnyčios, kuomet su to-
Apskricio pikniką, tai tie patysl ' 7" +m * 

. ... . . . 1W . ' - - ! kia sutarcia taip dirbs toliaus, ir 
grigaitimeji valkatos sumanė uz- . . , 

ta greit liks išmokėta, ir parapi
ja galės džiaugties gražia savo 
pilna nuosovybe. 

Valiuliutė, Olena Žukauskaite, 
Oną galeiutė, Oleaė Drugeikiutė, 
KonSt. Žukauskaitė, Emilija Sc-
miotąi tė , Ona Vala įk iu tę , A d e l ė 

Vrubliauskiutė (už matematiką). 
Joana Janeiutė (už reguliari lan
kymą mokyklos), ^igmontas Nor
kevičius £užN švarumą), Aleiu: 
Šimaitė (už lietuvišką kalbą), 
A(J«lė Vrubliauskiutė (už rašy
mą), Stsn. Jukniutė (už rašymą), 
Nesuskaitomas dar skaitlius mo
kinių gavo medalius. Visgi j'ų 
dalinimą užbaigė. 

Per vakarą Šv. Grigaliau* or
kestrą po vadovyste V. Kl. Mika
lausko, grajino. Jiems reikia iš
reikšti širdinga padėką už tai. 

Niekas per visą metą, taip ue-
privargo kaip vietinės mokytojos, 
Sesers Nazarietėa. Jų nenuils
tančia energija didelę naudą mū
sų tautai ir žmonijai atneša. Mū
sų tautai žiba graži ateitis. 

Fr. 

A T S I M U Š PO M I T Ų 
LAIKO. 

pulti L. V. 24 kp. nekaltus na-
pasi-rius ir dei savo "idėjos" 

murzyti krauju. 
"Pėtnyeios vakare bir/elio 14 d. 

p-no Mialdažio svetainėje '*"Wl*te 
Star" kliubas turėjo susirinkimą 
Kas susirinkime nutarta nežinia, 
bet štai kas po .susirinkimo atsi
tiko. 

Išbaigimas moksh metų. 

Ne visi buvome tokiais laimin
gais kaip priaugančios gentkar-
tės. Ne visi turėjome progos pa-

.,„ , j snuokinti, kaip mūsų vaikueiai. Tą pati vakarą apie 10 vai. i . * ' * Jiems nereikia tiek daug vargo 
p-nas X Valonis L. V. 24 kp. 
rast. grįžo namo iš savo draugo p. 
filinskio; su juomi drauge ėjo 6u 
jauni vaikinai: M. Adomaiti ir 
J. Radževice. Visi tie trįs vai
kinai y*a rimti, ramus, ėjo ramJai 
Oakley Ave. namo. 

Mušeikos socijalistai išeidami î  
Mtiidažio karčemos, pamatę, kad 
tie vaikinai L. V. 24 kp. nariai, 
eina rainiai Oakley Ave.. tai keb 

pakęsti, kiek buvo Pr. Vaičaičiui; 
Suuauui Daukantui ir kitienu 
mūsų praeities didvyriams. Ir 
čia, Cieeroje gerą pradžią gavo 
gerokas skaitlius Šv. Antano pa
rapijas mokiniai ir mokinės. Jie 
ufcbaigė šį metą jos aštuonius sky
rius. Ir kaipo paminėjimui to bu
vo surengtas vakaras ketverge, 
birželio 13 d. šv. Antano para
pijos svetinėje. Gražu programe-

Vardaa bešališkumo deda 
m© p. V. Stulpino polemiš
ką straipsneli. P. Stulpi
nas džiaugiasi įvykusia su
tartimi su tautininkais lais
vamaniais, bet nejaugia rei
kalingumo geresnės vienybės 
tarpe pačių-katalikų. Jisai 
nesupranta to. kad vyčiai 
kaip ir kiekviena kita mūsų 

dėlę dėmę^ tie vyčiai papildė? 
Tuoj pamatysime. L. Vyčiai 
seime, laikytame Brooklyn, N. 
Y. nutarė laikyti savo seimų 
šiais metais Cleveland'e, Ohio. 
J ie tą padarė, net ir kiekviena 
savaranki organizacija pada
ro aa t savo seimų. Ar Lietu 
vos Vyčių seimas reikalavo 
ko nors aiausties, kur jie turi 
save seimą laikyti? Ne! J ie to 
nereikalavo ir nei viena orga
nizacija nereikalauja to dary-
ti,kuri tik yra savaranki. 

Taip tai ir Vyčiai pasielgė. 
Het po nekurio laiko, L. K. 
Federacija nutarė laikyti na-
vatną (? Red.) seimą, tai yra, 
visos organizacijos sykiu* 

Pakvietė ir Vyčius. Bet vy
čiai, laikydami savo seimo nu
tarimą kaipo augščiausį savo 
organizacijos nuosprendį, per-
balsuodami per kuopas, vis-
tiek paliko prie savo seimo 
nutarimo. 

Taip, Vyčiai sutiko net 
ferendumų ir perbalsavo įš-
naujo, bet Clevbland'as vis-
tiek pasiliko. Na, ar dabar ka i 
gali Vyčius už ta baltinti? Ne! 
Su šviesiu protu žmogus to 
negalėtų padaryti ir Vyčių or
ganizacijų u:: tų kaltinti. Vie-

Jeigu, kas užsimanė turėti 
esperimenta, kaip ten klosis, 
•kad visi katalikai laikytų sa
vo seimą viename mieste; ir 
jeigu atsirado organizacija, 
kuri lajkosi savo seimo nuta
rimo, tai ųž tą raes negalimo 
jos už tą savarankumą pa
smerkti ir visokius nepapildy-
tus griekus priskaityti . 

Vyčiai, laikydami savo sei
mą sykiu su kitomis organiza
cijomis nieko daugiau nenu
veiks tėvynei, kaip kad ir at
skirai laikydami. Priešingai, 
Vyčiai laikydami atskirai nuo 
kitų geriau ir tinkamiau ap
svarstys savo reikalus ir pa-
itekmįngiau juos įvykins gyv<> 
uiman, 

Principijaliai aš nesu prie 
Singas katalikų seimui Bet tai 
tik katalikų. O ne taip, kad vi
sos organizacijos turi seimuo-
ti po keno ten prisakymų (Ir 
vėl savo. Red.). Beito kad jo,s 
yra savarankios organizacijos 
ir jokio autoriteto ant savęs 
nepripažįsta. (Labai butų gai
la, jeigu taip butų. Red.) . 

Daleiskim jeigu yra reika
las-katalikams laikyti bendra 

/ ' * i . • 

seimą, tai galima laikyti vien 
tik tam tikslui. Taįp, kaip kad 

Didelis Metinis Piknikas 
l*areugtas 

Lietuviškos Taut iškos Draugystes Vwnybts 
Atsibus 

Nedėlioję, Biržeiio-June 23, 1918 
GEO M. ČERNAUCKIO DARŽE 

LYONS, ILL. 

Pradžia 10 vai. ryte - • - ĮŽAKGA 25c PORAI 
' • * ^ imtm ̂  i 

Maloniai užkviečianie visus lietuvius ir lietuvaitesf senus ir jaunus at
silankyti ant mūsų pikniko, kur galėsite linksmai praleisti laika, prie, f ra-
žios r uzikos pasišokti, nepamirškite dienos. Kviečia viaus Komitetą*. 

i ' M i j i l l 

nok, to raštelio autorius, taip j buvo laikomas New York<; 
fanatiškomis akimis (? Red.) 
žiuri, kad negali nei to pate-

iš tų valkatų užbėga jiems už - • 
Ūkių, o kita .s u,pakaho. pradėjo. ^ . ^ ^ ^ v w i ų 

. hlrtomiR bpi akmenimis .?uoe mus-1 . „ . „ , » . , . . šlytomis bei akmenimis juos muš
ti. M. Adomaitis j r J. Radževiet 
paspruko, o p-ną A. Valonj pasi
gavo, mat pastarajam pėrinušr 
žandą su plyta. Kuomet p^A. 

,Vaiouis nuo plytos- uar nekrito, 
tik biskj apsvaigo, tai cicilikai su
puolė kokie septyni ar daugiau, 
su akmenimis sudaužė Valoniui 
galvą , o p a s k u i p a r k r i t u s į s p a r d t 
kojomia. ' Je igu advokatas Ku> 
ėiuskie nebūtų atbėgęs, t<ti gal 
butų p-ntį A. Valo*} socijalistai 
užmušę. 

Tos muštiuės. krinnnališki dar
bai bei soeijalistų " ramus" pasi
elgimai labai žemina ir juodina 
Westsioieeių,tgerą vardą. Ar il-

ehoras. Daina: Paukfttcliai mieli 
— vaikų ehoras. Maršas: Soldler 
Boys — maži vaikai. Dialogas: 
Mokytojas ir vaikas — J. Čalec-
kis ir V. Bakys. Eilės: Anykščių 
Šilelis — Emilija Šemiotaitė. 
Statue of Liberty - didesni vai
kai. Motina ir kareivis: Y«*a w« 
\vilt ra l ly — A . Ž u k a u s k i u t ė i r 
Z'IĘ. Norkev ič ius . Maršas ir 

'mankstymas vaikučių ir mergai
čių . Dialogas: Vilkas ir Ožy* ** 
J. Kuusas ir J. Vaišnoras. Oiu>-
uastika su lazdukėmis — didesnių 

mūsų visuomenės, kuri turi 
gkadtyties su visos visuome
nės pageidavimais ir tos vi
suomenės kolektyvį autori-
tc1# pripaiinti ir gerbti. 

Butų begalo skaudu, jeigu 
didžiuma L. Vyčių taip gal
votų ir jaustų, kaip galvoja 
ir jaučia p. V. Stulpinas, 

» jeigu nepasitikėtų katalikų 
Federacija, gaivintų į ja ne
gerus jausmus, iškleiptų jo
sios darbu*, niekinti} kitas 
katalikų organizacijas (da-
votkų...). Mes tikimės, kad 
didelė didžiūnu* L. Vyčiu 
bus kitokios nuomonės, negu 
p. V. Stulpinas. 

" D r a u g o " 134-amr mim. 
"Skai tytojų Min tys" skyriu
je, tilpo straipsnelis " A r L. 
Vydiai gerai padarė . ' ' Tai yra, 
ar Lietuvos Vyčiai turėjo tei
sę nutart i , kur jie mm &i metą 
laikyti savo seimų! Na ir ta
me straipsnyje atsakoma, kad 

gai W e s S i d e ' s l i e t u v i a i t ą n e g a r - ; ^ ^ T M u ^ ^ . ^ 

vaiktj. Mai-sas m e r g a i č i ų : Mare*- n e ! K a d L . V y č i a i n e t u r ė j ę t o s 
ing Thru Georgia. Žydas — Ztg. • teigęs aptar t i savo reikalus, 
Noikevįčius. Angliška daina:' įr nutar t i kur šįe nori laikyti 
Sumer Night. Lietuvos himnas i '^avo seimą. Bet užuot to, tu-

bc ke i i i ėa? 
West Side š geri katalikai, tau

tiečiai, o ypač savininkai turi 
šaukti susirinkimą ir tarti ką su 
tais ištvirkėliais daryti ir ką da
ryti su tais biznieriais, kurie už
laiko ištvirkėliams lindynes. 

Wcstsidicčiai nesiduokite, kaa 
valkatos šmeištų jūsų vardą! 

Teisybės UyUtojas. 

briaunas su mokykla, klebonu, mo
kytojoms, lietuviškai: Emilija fce-
miotaitė, angliškai: Ona Valiuliu
tė. Graži, turtinga, jausminga 
kalba klebono, gerb."' kun. lf. J. 
Vaicuno. Taippat klebonas išda-
lyjo diplomus užbaigusiems aš
tuonių skyrių mokyklą sekan
tiems: Ona Valiuliutė, Emilija 
Šcmiotaitė, Juzefą Rašinskaitė, 

CICERO KRONIKA, 
Parapijos ' * J omu r kas * \ 

Nusigandv buvo nekurie pare-
pįjonis, kuomet dažiuoja. kad sta
tyt vieną augštą ant dabartini* 
bažnyčios dėlei mokyklos, ir^kad 

L' Ona Salciutė, Antanas Spranaitis, 
Kazimieras Daujotas, Olesė Dru-
seikaitė, Alena Žukauskaitė, Kon
stancija Žukauskaitė. 

Medalius už mokslą, gabunrus 
ir tt. apturėjo Ona" Valįuliuti, 
Emilija Šeraiotaitė, Juzofa Rašin-
skiutė, Ona Salciutė, Kaz. Daujo-

tuni atsieia vii> dvidešimts tuks-. t a g (u j aritmetiką),' Alena %\x-
tanėiii dolerių. Negalėjo pra- i(auskiutė (už aritmetiką), OJesė 
matyti, kad tai galima ir su visų Pnigeikaitė, Koust. Žukauskiutė 
sutarcia, ta> viskas galės būti i* 
aokėta. Tu pc^mistų skaitlius 

Antanas Siuanaitis, Juzefą Ra 
šiuskiutė (už daugiausiai pasį-

įi nekurrij parapijas susirinkimų dai-haviiną paa'apijos naudai). 
rrvirsijo oplimuaas. M dabar,j Diplomai ir medaliai suteikti 

uaai po parapijos "jomar- ul la^mą Pabier Metodą; Ona| kf^ae 

organizaeija, yra tik d a l i s j j ^ ^ k a d Vyčiai yra savarau 
ki organizacija, i r jokios uzui> 
pacijos nei ič ko nepriims. 

Toliau, ten tame straipsne
lyje autorius lieja graudžias 
ašaras, kad tai eaanti nedova
notina Vyčiams nuodėmė (? 
Red.). TT jie turį nuplauti tą 
savo nuodėmę kuogreičiausiai. 
Kitaip tai, girdi, busią pri
skaityti prie neištkimųjų skai
čiaus (? Red.). 

Taipgi, fen autorius sumai
šo, kokių ten vienybę ir* net 
Žųstančios tėvynės reikalus, 
su tuo, kam Vyčiai *eimo ne
laikys Baltimorėje, .o i a ip pat 
nutars ir atliks savo reikalus 
Cleveland'e, Oliio. 

Sako, kad "mūsų tėvynė 
žųsta ir mums reikia vieny
b ė s " jų gelbėti. Ir jeigu, Die
ve sergėk " n u b bado, maro ii 
ugnies ," Vyčiai laikys s«iiAa 
atskirai, tai tuo paskandins 
Lietuvą. 

Kaslink vienybės tai jau po
nas Poška gali nešaukti, ii 
ašarų nelieti. ^ 

J u k buvo dėlei šventos vie
nybės šauktas. 

Visų Amerikos lietuvių sei : 

mas, kuris buvo New Yorke 
kovo 13—14 d. šių metų. Ir 
tenai Vyčiai turėjo savo at
stovus iš kiekvienos, galima 
sakyti, kuopos. Ir tokiu būdu 
jie prisidėjo prie tos vienybė.-, 
apie kurią ponas Poška kalba, 

Tik dabar reikia, kad mūsų, 
katalikų ir tautininkų tarybų 
pildomasis t komitetas daugiau 
veiktų dol išgelbėjimo Lietu
vos iš vargų taip kad daugu
ma Vyčių manymų, nėr jo
kios kitos vienybės čia Am 
rikoje nebegalime besutupdy-
ti. Nes jau turime tarybas, tu
rime pildomąjį komitetų ir te-
gul jie veikia. 

Mes gi Vyčiai esame tenai, 
tinkaųuii atstovaujami, įr ko 
čia mums tas ašaras be reikalo 

rėję klausyti prisakymo Ka
talikų Federacijos, ( t i a auto
rius iškreipia mintį ir p. Poš
kos straipsnio ir Federacijos 
atsišaukimo. P . Poška neuž
ginčijo vyčiams teisės seimuo-
ti ten, kur jie nori, tik klausė,, 
ar vyčiai gerai padarė, atsi-
skirdami... Federacija vel gi 
niekam prisakymų nedavinė
jo, o tik propoziciją darė. Ne
reikia iskroipinėti. " D a u g o " 
BW). . 

Bet juokingiausias, dalykas, 
tai tas, kad L. Vyčiai pernai 
m«tą nubalsavo laikyti savo 
Seimą Cleveland'e, Oliio, i* 
dabar net per visas kuopas 
užtvirtino tą savo nutarimą, n 
dabar tas straipsnio rašytojas 
atsiminė barti visus organiza
cijas narius, kad jįfc,, girdi, ne
gerai padarė. 

Na, dabar trumpai pąžvelg-

seimas visų lietuvių ir kata
likų ir nekatalikų. 

Bet ne taip, kad visos orga
nizacijas katalikiškas priver
sti, kad jos laikytų savo sel
inus sykiu su kitomis ant ku
rių tarsi vien tik savo reika
lus-svarstytų. 

Todėl tas rašytojas klysta 
sakydamas, kad Vyčiai pada
rė nedovanotiną klaidą, kad 
jie vieni laikys savo seimą. 
Dėlto laikys vieni, kad jie tik 
savo reikalus tesvarstys. 

Vyčiai yra mylinti savo tė 
vyne geriau negu visokių ten 
davatkų draugijos (f Bed.). 
Kas aukojo ąnt nukentėjusių 
ir išbadėjusių lietuvių nuo 
karės? Vyčiai! Kas pirmuti
niai remia 'prakilnius ideališ
kus da rbus ! Vyčiai. Kas Šian
die savo kraują lieja ir gyvas
tis aukoja už Ameriką ir pa
saulinę demokratiją, tuopat 
sykiu ir už Lietuvą! Atsaky
mas: VyčiajiJ Todėl, visokie 
trumparegiai, turėtų rausti iš 
gėdos vadinti Vyčius nepatri-
jotiškais. 

Kaslink k * Vyčio ' ' redakto
riaus, tai jisai šiame dalyke 
yra visiškai nekaltas. Nes ne 
jisai nutarė, kur seimą laikyti. 
Bet praei tas , seimas ir dabar 
visi nariai. Tai kur gi čia jo 

Bet čia, tai yrą mažas ypa-
tiškumas, taip kad p. Pęška 
norį savo piktumą tik ant jo 
išlieti. (? Red.). Aš tą rašau, 
ne kad apginti " V y č i o " re
daktorių, bet kad tai y r a ne
tiesa, kad p. P&Ska mt "Vy
č i o " redaktoriaus mėto kaltę. 

P. Pošką, tokįu savo pasiel
gimu dar daugiau prisidės 
prie suardymo vienybės, n-n 
jisai pataisys. Seįmas jau nu
tartas kur .laikyti iš dviejų at
vejų. Cleveland'as jau rengia 
kuo iškilmingiausiai pasitikti. 
Na, čia vienybės apaštalas no
ri tą viską sugriauti. I r tokį 

C0LUM81J0S GRAMOFONŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE 
•V i. i ii, , . i , i ' , e 
Didžiausis pasirinkimas rekordų: Lietuviškų, Ruskų. Polskų 

ir Angliškų. Kaina po 75e. vienas. Gramafonai nuo $10.00 iki 
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje, 

Dideli kataliogą laikrodėlių, j£edų, leneiių/ėlių, knygų ir tt. 
pasiunčiu kiekvienam, kas prisius 3e. štampą. 

Rašyk: TeL Drovcr Sl«7. 

JUOZAPAS F . BUDRIK, 

3343 $o. Halsted S t , • • • Chicągo, 111. 
' ^ * - ' ' ^ ~ » » * ' » » » « m » i * : 
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K a d a p e r s i s a l d a i 
itrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter'Jo 

PAIJI-EXPELUR 
Tuojau apsaugoja n«o ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"JKARA" 

85c ir 65e. buteliaįat visose aptiekote arb* 
6t«ČJMI HUO 

/ F. AO. RICMTER & CO*. 
4-80 VVMhiagton Street, New York, N. Y« 
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ReskL 98S a Ashlnjul Blvd. Ghicagt 
Telephone HajmArket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RŪSAfi GYDYTOJAS 1? CHIRURGĄ* 

Specialistą* Moteriško, Vyriškų, 
Valkų Ir Tisų chroniškų ligų 

OflMts: SS*4 a Halsted St., Chicagi 
T«lapaone Drovai »6»*. 

VALANDOS: i#—11 ryto 1—I pi 
platų- 7—8 rak Ifadėllamis i e—1 f d 
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V. B. BKA&ClŲIJffi 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORaKV A I L A * 

1M V . Moaaoe, Oor. GUrk M. 
Room 1207 Tel.' Ceptral 28# 

CHICAGOT ILL. 

Gy>.: U I I South Halatad Straat 
Tatofonaa: YARD8 t l » i 

4 ^ " " • ' » " < K 
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lieti, ir nuodėmes plauti ; kad j savo darbų vadina vįenybe. 
i čia tokią di- mei. jų viįiakai neturime. V. Stulpinas. 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jeigu iiori žinoti, ka. išrasti ir 
koki išradimai grali butr reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjas," kurią UŽDYKĄ kiek
vienam išsiųsime ir j Jumis pa
rodys ka išrasti, kaip patentą 
gauti ir kaip jį parduoti. 

AMERICAN EUROPEAH 
PATKNT OFPICES, Ine. 

256 Broadway (DS.) 
New Yojfc, IT. Y. 

TeletoMa: P U U J I A N M t 

Dr. 0. i. BAGOČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10781 SO. MICHfGAN A V I , 

ROSELAND, ILLJNOIS 
^;m»m.m»m»mm^»»mm. m - y • i. • mm » • m %% 
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Mes turim Ina mašiną (Motor) 
dvi užbaigėjas,, dvi apsiuvinėto jas 
Jack biskj naudota pigiai ant lengvų 
išmokesčių. Visa skūra, roberial ir 
fisoki mažmožiai žemiauula kaina. 

K. KAJthAM * SOJTS, 
4(18 8o. Ashland Ava., ChlcafO, DU 

Teleconas; YARD8 **••. 
IIIIIIIIIIIIIIIllllllfl»MHHftMtiitfJIIHIIIHil» 

L E I D I S U N K T I I 
S A V O F L A U K A M S ? ! 

Neturėsi daugiau kai-j 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleisjkanuotų, ap-j 
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,] 
nes tas daro Tau 
apsakomą nemalonumą] 
—jeigu tik urnai pra-J 
dėsi vartot mūsų su- | 
taisytus plaukams vais

tus "Dermafuga". Geresniu 
vaistų u i "Dermafuga" nėra! 

"Dermafuga" padarys tą, kad Ta 
ITZ!^^ - plaukai bus tankus, i v . l o ^ i 

VEGNATINĖ M E T U V I § C 4 skaistus! Oda t a v o galvoje bus ty 
A P T I E K A ra, pleiskanos išnyks ant visados 

Philadelphijoj Inkorporuota. = I o P.laukai niekad daugiau nęsliąfcs 
*,, ,. w S Busi patenkintas savo plaukais! fft 
č o n a i s galima gauU kaipo ^ W f t p u i k i e m £ pUukam^ 

i amerikonišką^taip ir Europiškų ; ^ s pats galf turėti dar cfailęsnius 
! g>dųplių. Nprint gauti katalioga ; l Rcuįalaujaat prisiusime Tau oacta 

kuriame aprašyta apie visorklas g i U v i s d y k a i i^gpdymui "sampifc?\ 
gyduoles ir l igas reikia įdėU § PrJsJusk^Kc stampomis persiuntimo 
už 8c. kraąos ženkleli. X ė šų , gausi išbandymui dėžute "Der-

Reikale kreipkitės pas savo 2 ^afugos" veltui, sykui ir brošiūra. 
! tautietį o pilnai busite užganė- g t v a r d y t ą : "Puikus Kaukai" 

g d i n t i \ I O H N A. FuscHus, 1 ARGIL SPĘCIĄLTJES' CO„ 
13mS S. 2 SC, PhiiadcJphifl, Fa, S D «Pt l d ^ 
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•D R O S A 5 Ketvirtadienis, BirJeiio 20 d. 

^jvjc^i; 

U 

UŽBAIGIMO METU 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE 

32nd Mace ir Auburn Ave. 
Pradžia 7:30 valandą vakare - - ĮŽANGA 25c ir 50c 

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS MOKYKLOS 
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO 23, 1918 

Sis vakaras bus vienas iš puikiausiu taigi nepraleiskite šios taip nepaprastos progos ir 
visi atsilankykite, o nesigailėsite.^programas yra parengtas vienas iš gražiausia. Neužmirškite visi 
atsilankvti. 

" • " 

! 
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^ > l f f y ^ > JL tf~** f * \ T ITT* ženotę. brolį, kuris turi š iau-
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KETVIRTOSIOS LAISVĖS kaip bematai apvalė miestą. 
PASKOLOS REIKALAIS. Šiandie gi mažiau energin-

|giau veikia policija, užtaigi 
Septintojo federalio atsar- piktadariai išnaujo pakelia 

gos distrikto finansistai Chi- savo galvas, 
cagoje tarėsi, kokia metodą tu! Ir vėl policijai prisieis im-
ri but pavartojama padali- ties smarkesnio veikime ge- ^ ^ T u b ė g T ^ t i " ^ ^ 

čystę, o ja pats vijos. Bet žy-
delka greitesnė, atbėgo pas 
brolį ir pasislėpė; o žydas at
bėgęs klausė: Ar jo pati yra. 
Tai pastarieji atsakė, kad nėr. 
Bet jų mažas vaikas ir pasa
kė teisybe, kad žydelka yra 
pasislėpusiai motina pradė
jo žyduką mušti, spardyti. 

nant tarpe distriktų ketvirtą- neralio miesto valymo. Be to 
ją laisvės paskolą. Paskola bu- j ilgiau nebus galima apsieiti. 
sianti 6 milijardai dol. 

Kalbėtasi, kad ateinančioje NESISKUBINA REGIS-
paskoloje turi but pavartota TRUOTIES. 
metodą tokia, idant kiekvie- - -
nas dolieris Suv. Valstojose Moterįs priešininkės (vo-
turėtų but pavestas vyriausy- kietės) nesiskubina registruo 
bei. 

Ketvirtoje paskoloje pas-
ties. Nežinoma priežastis jas 
sulaiko. Gal jos laukia pasku 

tai ji ir pasakė, kad esanti 
jo motina ir turinti tiesą baus
ti už išdavikystę. . 

Mat nuo vaiko nepaslėpsi. 
Matęs ir Girdėjęs. 

kirta suma būtinai turi but. *•""•• registracijos dienos, ku- »» . Paliko žmoną ir trejet.j 
surinkta. Tauta turi supras- r i t o r i b a i S t i e s b i r ž e ! i ° 26, vaikų.' Buvo doras žmogus. 

BRIDGEPORTAS 

Birželio 18 d. dirbtuvėje ta
po užmuštas Juozapas Rupai-

Dalyvavo mūsų 

sybė turėtų konfiskuoti tur
čių turtus. 

NATURALIZUOJAMI KA 
REIVIAI. 

dose. 

SUIMTA 18 INTARIAMŲ 
PAUKŠČIŲ. 

. • 

ti, kad šiandie vra tiktai vio- l l , e n $-
nas iSėjimas: kariauti, dirbti U&M Chicagoje labai ma- veikime. Mylėjo Bažnyčia l r 

ir pirkti laisvės bondsus. | ž a s nuošimtis tų moterių už- tevyn?-
Finansistai be to tarėsi, kad T^*™ VolicUos n u o v a -

jei ketvirtosios paskolos kam 
panija nepavyktų, tai vyriau 

Liet, Vyčiu Ta-pnimo ir Skolinimo Bendrove 
Geriausias būdas VTa taupyti savo sunkiai uždirbtus 

pinigus—tai prie 
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 

Si bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
džią (State of Illinois). 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir tniti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augŠčiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. 1. 

, J. ŽAKAS—Pirmininkas, 
P. BALTUTIS—Raštininkas 
B. SEKLECKIS—Iždininkas 
V- RUTKAUSKAS—Advokatas. 

DIREKTORIAI: 
V. Rutkauskas, P. Makuška. S. J. Petkus, J. Tumasonis, 

P. Kūlis ir Ona B a l s a i s . 

= 

Kaip Reguįuoja Laika 
Tolimų Šaukimų 

i / 
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REIKALINGAS - Lino-
typistas, patyręs ir mokas ga
rai savo amatą. Atsišaukite: 

"Draugas" Pubi. Co. 

Paieškau Antano Janušonio, paei
nančio i i Kauno gub.. Panevėžio pa
vieto. Pasvalio parap. ir miestelio. 
Girdėjau, kad gyvena Worcester, 
Mass. Kas apie jį žinotumėt ar jis 
pats meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu: > 

Mateusas Zdanavičius, 
861 North Str., Rocheeter, X. Y. 

JUOKAI SU CHICAGOS 
KABARETAIS. 

Sheridan forte teisėjas Car-
penter prisiegtlino 308 karei
vius, katrie pastojo š'^s ša
lies piliečiais. Tie visi svetiin-
žemiai kareiviai, pastodarri 
kareiviauti, turėjo tik pirmu
tines pilietybės poperas. Vadi-

r v : r - ,. . , nev sako, kad tai pradžia de-nasi, dabar jie tormaliai buvo ,", e . v 9 ,. * tektvvų otensvvos prieš vis • 
naturalizuoti. U- ,..: ~£. 

J 4 kius nenaudėlius Chicagoje. 
Po prisiegos teisėjas juos 

visus gražiais žodžiais pasvei
kino kaipo šios šalies piliečius 
ir palinkėjo kuogeriausio pa
sisekimo karėje. Patarė jiems Buvo pakeltas 
turėti šviesius protus, kiaušy-J panaikinti visus 
ti savo perdėtinių ofieierių ir Hiicagoje. kurie daugelį žmo-
žinoti, kokiais tikslais jie eina n\ų$ ypač jaunimo, veda nedo-
kanauti. raišiais keliais. 

Kiti 69 kareiviai, kurių di- Tečiau garsus sumanymas 
džiuma vokiečiai, atsisakė pasibaigė tik tuo, kad kanare-
pastoti piliečiais. Pulkininkas tuose uždrausta pardavinėti 
Burkhardt pažymėjo, jogei ji- j svaigalai. 
sai apie tai pranešiąs genero- Vieno kabareto savininkas 
lui Barry, idant jie butų in- štai ką išgalvojo. Kabareto 
temuoti ligi karės pabaigos. [ sa]c padalino pusiau stikline 

tokie žmonės yra šaliai s į e n a . Toj pusėj, kur randasi 

r.*rx: 

Vakar dienos metu detekti-
vai pietinėj Chicagos dalyj 
užpuolė vienus namus, ku
riuose susirinkdavo visokie MM* • ' *0ln 51.y M!C8|0 
kriminalistai ir sučiupo ner 
18 intariamų paukščių. Vi
tai stambieji paukščiai, buvu
sieji kalėjimuose už įvairius 
kriminalinius darbus. 

Detektivų viršininkas Moo-

:* : : : : Li.iaiia&n:: 

sumanymas 
kabaretus 

Reikalingas:—geras vargonininką* 
Meldžiu kreipties «ekančiu adresu: 

Rev. M. Durlckas, 
Sacred Heart Rectory. 

New Philadelphia, 
Silver Creek P. O- Penna. 

Paieškau savo dėdės Jokūbo Sta
bui "io. paeinančio iš Kauno guo., 
Vilkmergės pav., ščtos parap. Dvl-
deftims mėty kaip gyvena Amerike, 
,'abar nežinau kame randasi. Kas 
; raneS, tai gaus $5.00 dovanų. 

Jonas Stašaitis, 
o" Hyde Park, . 

Batavia, N. Y. 

Foundry Laborer Wantcd:—40 to 
45c per hour with qulck prospects 
of advancement. Reply to 
General Aluminum & Brass Mfg. Co., 

Detroit, Mich. 

Reikalingi darbininkai (leiberlai) 
prie Foundry's mokama nuo 40 iki 
45c į valanda, su greitu pakėlimu 
mokesčio, arti prie lietuviškos bažny
čios ir mokyklos. Atsišaukite: 
General Aluminum & Brass Mfg. Co., 

Detroit, Midi . 

pavojingi. 

POLICIJA SUSIRŪPINUSI. 

Tomis dienomis Chicagoje 
atrasta net trijų merginų la
vonai. Du lavonu ištrauktasis 
upės, vienas atrastas jparke. 
Daleidžiama, kad tai bus sa-
važudės. Bet kas gali pasaky
ti, kad jos pačios bus nusižu
džiusios. 

Tas klausimas stipriai pa
liepia policiją, kuri nesupran
ta, kas čia bloga gali veik ties 
mūsų mieste. 

Tais atsitikimais policija ^ " ^ --* - ™ 
. įse kabaretuose atsiras stika-

kabaretas, svaigalai neparda
vinėjami. Bet kitoj pusėj sie
nos — gerk svaigaių kiek tik 
širdelė trokšta. 

Už tai savininkas buvo pa
trauktas atsakomybėn. Tomis 
dienomis įvyko byla. Teisėjas 
Haas pateisino kabareto sa-1 
vininką. Jei kabarete už stik
linės sienos nepardavinėjami 
svaigalai, tai už tai reikia sa
vininką kaltinti? Juk pačiam 
kabarete nėra svaigalų. 

Taip tai apsukamas įstaty
mas apie kabaretus. 

Suprantama, dabar ir kituo-

nes sienos. nemažai susirūpinusi 
Bet jinai dar labjau susi-

rūpinusi tuo, kad miesto iš-- Ž Y M S K A S " G I V A L T . 
JMIUJO ima siausti plėšikai, uz-į 
puldinėto jai, automobilių va-; Birželio 16 d., prie Halsted, cento it 
giliai ir kitokios rūšies pikta- ir 31-mos gatvės, žydas su žy 

Paieškau savo giminių: Adomo ir 
Juzės Vanaglu, paeinančiu Iš Kau
no guv., Mežiškių parap. 7 metai 
kaip Amerike, pirmiau gyvent Ke-
nosha, Wla Turiu labai svarbu rei
kalą, malonėkite atsišaukti s e k a n t u 
audresu: 

Jos. Chlue, 
34 Hasel Str.. Blhghampton, N. Y. 

V 

Paieškau pusbrolio Antano Balčai-
čio, paeinančio iš Kauno gub., Rasei
nių pav., žindačių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarDu reikalą, 
sekančiu adresu: '• 

Jurgis 
P. O. Rox 181, 

itls. 
Donorą, Pa. 

Paieškau savo pačios Apalionijos 
Petrauskienės (po tėvais Monkiute>, 
paeinančios iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Mozrinių kaimo, šilelio parap. 
Pabėgo iš Oglesby, 111. su Justinu 
Gedminskių. Jis paeina iš Kauno 
gub.. Raseinių pav., Lungrėa parap. 
Jis taipgi turi pačią ir vaikus, gir
dėjau, kad gyvena abudu Chicagoj, 
rodos ant 719 Barber Str., paliko 
mane dideliame varge su mažais 
vaikeliais. Jeigu i metus laiko ne
atsišauks, tai parduosiu namą ir jau 
daugiau Jos nereikalausiu. Bet jei
gu norėtų sugrįžti, viską dovanosiu 
ir gyvensim kaip pirmiau. Kas mar? 
praneš, duosiu gerą dovaną. Mel
džiu atsišaukti: 

J. Petrauskas, 
1111 — 5th Ave., Rockford, 111. 

Parsiduoda:—rusiški pinigai 2.000 
rublių. Kas pirks ant sykio tai gaus 
15c ir pigiau. Kadangi aš sergu tai 
man pinigai yra reikalingi del gydy
mosi, o tų rublių aš negaliu vartoti. 
Meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 

Peter Skirtus, 
647 Anton ąt., Kenosha, Wis. 

ALEX MASALSKI? 
Oratorius 

Lietuvi* grt> 
Dorins Atlle 
kam* visokia* 
taldotuvė* ko 
pigiausiai to 
rimo savo Ko 
robonns lr ao 
tomobtliua 
Taipgi dldo* 
nė dal| grabų 
oatls dirbama 

3307 Aūburu Ave., 
Tolopbone Drovor 

1 

'—— 

Kaip telefono kompani
ja reguliuoja laiką tolimų 
šaukimų ? Metodą yra 
lengva ir punktuališka. 

Operatorka niekad ne
žiūri' į laikrodį, nes tuo
met ji galėtų daug kar
tų klaidingai išskaityti. 

Ji turi tikietą ant ku
rio surašyta viskas. Kuo
met pradeda kalbėti ji 
įdeda tą tikietą į mašiną 
vadinamą ' Caleulagraph \ 
kuris automatiškai įmuša 

ant užpakalio laiką. Kuo
met užbaigia kalbėti ir 
vėl caleulagraph išmuša 
laiką ant to tikieto ir tuo-
mi parodo laiką išvarto-
tą kalbėjime. ^ 

Caleulagraph yra per-
žiurėjamas kiekvieną die
ną tris kartus, kad jis bu
tų gerame stovyje. 

Vartojimas šio mecha
niško užrašo užtikrina 
tikrą reguliavimą laiko to
limų šaukimų. 

• 

CHICAOO T E L E P H O N E 
COMPANY 

Dr. k R. Blumentlul 0 . 0 
%k*o SpedaJlata* 

ratąrtno* 0»a*> 
Oftteo adynoa a s o » i i ryu> .ai 

vaL vakaro Ffodėiioms t iki t* 
4040 *. ąsiilond &**. Bjunp 47 Oi 

Telefosias Tardo 4*17 
Telepnone Boalevard 04S7 

— 

delka susipešė savo namuose. dariai. 
Tų piktadarių aukomis krin 

ta labai daugelis žmonių. ^»v<> P© automobiliaus ra 
Anais laikais po bankų api- tais Rėmo Lubersch, 10 metų, 

plėšimų policijos energija 2300 Clybonrn ave. 

Paieškau savo vyro Louis Bagdo
no, kuris trys mėnesiai atgal prasi
šalino palikdamas mane be jokio 

su mažu kūdikėliu. Mėnuo 
buvo prisiuntęs laišką iš 

Franklin, Mich. Rašė kad dirbąs 
vario kasyklose. Dabar eina gan
das tarpe vietinių, kad jis nufcucy-
tas peiliu. Kas suteiks man žinią 
apie j | busiu labai dėkinga ir atly
ginsiu visus nuostolius. 

Kastė Bagdonienė, 
1372 E. 21st Str,, 

Cleveland, Onio. 

80 akrų, 1 % myk, netoli nuo gero ir 
puikaus miestelio, viduryj Wiscon-
sin'o valstijos. Viskas apdirbta ir 
suvalyta. 6 kambarių medinis na
mas ir mažas staldas. Del tulšių 
šantė, klėtis javams supilt ir kitiems 
dalykams susi dėt C Geros tvoros. 

j Žemė lygi, be jokių akmenų; ranaa-
si prie gražaus kelio. Didelise bar-
genas, tiktai $6,000, su mašinerijoms 

, lr šių metų javais. Galima tuojaus 
užimti, jeigu norėtų. Apmainys ant 
namo ir loto geram mieste. 

Meldžiu atsišaukti: 

J. C- Genske, 
, 255 Main Str., 

Kenosha, Wis. 

Parsiduoda: —i rusiški pinigai 2000 
rublių. Kas pirks ant sykio tai gaus 
15c. ir pigiau. Kadangi aš sergu :ar 
man pinigai yra reikalingi del gydy-
piosl, o tų rublių aš negaliu vartoti. 
Meldžiu atsišaukti sesanc«u adresu: 

Peter Sklrlus, 
677 Anton St., Kenosha, Wis. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 11 Išryto; 5 f o 
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 
5 Iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5082. 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-

liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti 
sau. 

x Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėnesinio laikraščio ''Lietuvos Atstatymas." 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LITHUANiAN DEVELOPENENT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. Y. 

miimMį 

•& 
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JOSEPH O. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 818-825 National Life Bg ; 
M So. LaSalle S t , 

ItlIlIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIllIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 
S A B TURITE NRSTROPIJ 8KOLCIIK&A ? 

Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
ir neatgaunamas skolas, notas lr visokius beraštlškus 
skolų išieškojimus su paluklals ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepa 
•ome kokia skola yra ir už k*, blle tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant .nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėglnimas ir rodą 
jums nieko nekaštuos. 

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

• se lr kitokius nuostoliua Reikalaujantys is gero ir gabaus advokato, mu-
: sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jusi} pareikalavimo. Uš pasitarimus 

5 ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus Šiandie. S Vakarais 1911 W. 22nd Street 
Rockwell 6999. 1 a^^^^J^JE^^F^^^^^^lT^^J^ *}***s**^6\Vi*?a^iP*U' 

Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILL. 

į Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po 
S gals lr Subatomls nuo 1 po pietų 11 

: S kreipkitės nas mus vnatiškal ar laii 

pietų iki f vak. Utarninkaia, Ketver-
ikl 9 vakaro. Su viršmlnėtais reikalais 

S.H.I,.„..H1..nl.,.1nM.1nMlH.„HMH,.HF I * * " * >"£^™£££F^£^'£~>\ 
- ^ • . S »114 South Halsted Street, :-j J-: t-j Chlcago, minots. 

• - * h 
Tai Drovsr ?Š4* 

Dr. C. Z. Vezelis 
LrETITVIS DEHTI8TAP 

Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

«91t SO. ASHLAMD AVTOTI7R 
arti 47-to* CSatve* 

» » ^ » A » • » • • * » — »! > < « * 1 " « 

FOH YOUR STOHAOfŠ-SBD 
Po Valgiui aeutiuirsa aaa geriat* 

šias vaistas tavo skilviui yra BLATO 
ffJC Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių l iges paeina iš negero su 
virškinime, s tas reiškia kad reikls 
naeglnkite vi ana 
visus sptlekorlaa 

r«<«ronH« MeKfN148i1 *7« 

Or/A, K. RUTKAUSKAS 
3TDO VISOKIAS LIQ«Y» 
44Š9 SO fTEOTBRg BLVD 

Kampas W 11-tos gatves 

i » » » » i » » » » » « mįį t M > " T ' " 
Tel. a o s r o 819 

Dr. S. NARELIS 
LIETTJVI8 GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
4*47 W. 14th m., Oioero. m . 
VALANDOS: nuo 9 iki 11 .6 
ryto, nuo S iki 5 po pietų, 
nuo 7 Iki 9 vak. NedėUoms* 
nuo 9—19. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiHnHiiiiiiiiiiiHiiiiiinintiiuiiui 

pardavėjai t* daug krau 
torių parduoda Ui pa*** 
kava po t#e 19c a 11, 

GKBIAL'SIS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai garas po 

29c 
OOCOA 

Garlausls Banks* 
sulyginę ra 
bant kokis 14c 

mtan HIUU 
9964 Mllwaukeea 
lS?S Mtlwaukee a 
1984 MUtraukees 
1819 W Madlson 
t f 99 W IfadtMna 

1444 W Caloagoa. 
1888 Blus I s landą 
8819 W Nortk a 
1917 8. Halsted s t89S9 
1889 S Halsted st 841T t 
»81f W »9t> •• 4*91 9 

8181 W l l a s *t 

a 
<4 

tskianS • 

•TORTU (HDSI 
498 W. Dlvlsioasi 
789' W. Nortk a 
9444 Llaso l t av 
8944 Lineoln av 
į s u m -•»*»* * 




