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ITALAI SUSTOJO IŠILGAI 
UPES P1AVE 

Pasibaisėtini austru nuostoliai 
GANDAI APIE BUVUSIO CARO NUŽUDYMĄ 

AUSTRIJA NETEKO APIE 
250,000 KAREIVIŲ. 

Upės patvinimas sulaikė ita
las nuo telesnio vijimosi. 

Londonas, birž. 27.—Prade-
• jus nuo Montello ankstumi) 

net ligi San Dona, musių lau
kai yra tik vienos austrų ka-

. pinės, kur tūkstančiai austrų 
1 kareivių grili nepalaidotų. Vi

sam italų fronte, kur pi i m ke
lių dienų austrai briovė.-d 
prieš italus, šiandie nerastum 
nei vieno sveiko austrų ka
reivio. Vieni tik užmušti ir su 
žeisti. Italų raitarija vietomis 
persimetu per upę Piave ir pa
sileido paskui bėgančius aus
trus, kad dar didesnį smūgį 
bėgantiems užduoti. Tečiau 
italų pėstininkų maža dalis 
perėjo upę. Pėstininkus sulai
kė nuo tolimesnio vijimo upės 
išsiliejimas, lįj^ltenk ov "ia-
lai, kad jie austrus įunTušę, traukia naudas spėkas, nežtu 

Vienoj vietoj lavonų krūvo
se atrasta lavonas ir italų la
kūno, majoro Beracca, kurs, 
nenorėdamas papulti nelais
vėn, kuomet sugedo jo laksty-
tuvo motoras, su revolveriu 
pasidarė galę. 

Montello fronte italai be 
kitko atgavo ir savo karei
vius, kuriuos ten austrai bu
vo paėmę nelaisvėn ofensyves 
pradžioje. Tie nelaimingi at
rasta kuone puspliki. Austrai 
nuo jų atėmė drabužius ir a-
valines. Puspliki jie turėjo 
slaptyties apgriautuose musių 
lauke stovinčiuose namuose. 
Austrai bėgdami juos paliko. 

Austrų žygis. 

Ligšiol patvirtinta faktas, 
kad austrų kariuomenė at
blokšta iš dešiniojo upės Pia
ve kranto ir vietomis muga
ma kairiajam upės šone. 

Tečiau austrai sn-

HERTLING ATSISAKO 
DISKUSUOTI APIE TAI

KOS PRINCIPUS. 

' Amsterdam, birž. 27.—Vo
kietijos kanclieris von Hert-
ling pranešė reichstagui, jo-
gei jis nemanus diskusuoti 
apie kituomet prezidento Wil-
šono paskelbtus keturis svar
biuosius generalės taikos 
principus. 

Kanclieris pažymėjo, kad 
Vokietijos vyriausybė per sa-

,vo atstovus jau ne kartą pa
sakė, kokiomis sąlygomis pra
dėtų taikinties. 

Tekiau talkininkai apie tas 
sąlygas nenori nei . klausyti. 
Jei taip, tai ir jis neturįs rei
kalo perkratinėti prezidento 
Wilsono keturis taikos princi
pus. J is žinąs, kad talkininkai 
po karės mano stoti suokalbiu 
prieš Vokietiją. 

Tečiau Vokietija tai visa 
iškentėsianti ir 

Vokiečiai nega
li laimėti kares 

•4 v» 
PRISIPAŽINO NEGALI 

LAIMĖTI KARĖS GINK
LAIS. 

Todėl pakilo trukšmas visoj 
Vokietijoj. 

——— 

Paryžius, birž. 28.—-Vokie
tijos užsienių reikalų sekre
torius von Kuehlmann savo 
kalboje reichstage pažymėjo, 
kad Vokietija nesitiki šios ka
rės laimėti ginklais. Jei karę 
laimės, tai tą atliks diploma
tiniu keliu. 

< * 

Iš Zuricho pranešama, kad 
tasai von Kuehlmanno pažy
mėjimas kam reichstage, taip 
ir visoj VoRietijoj, sukėlė di-
deliausį trukšmą. 

neatsisakyk į . Vokietijos gyventojai paga-

DRAFTO AMŽIUS PASI- | sl>>l">""">"ii>>ii>i<iii>ui"ii"iiiiiiiiiiHHiiiHiiiiiuiiiiiiiiiitiaHitHiuniiiiiiiiiiiiii.s 
LIEKA 21 — 31 METAI. 

Taip nori karės sekretorius 
Baker. 

i 

atgavo savo senas apsigmimo 
linijas visu paupiu. 

Dideli austru nuostoliai. 

Ligšiol patirta, kad šitoj 
nepasisekusioj ofensyvoj aus
trai prarado apie 250,000 ka
reivių, Austrijos armija, va
dinama Isonzo armija, kuri 
pirm ofensyvos turėjo apie 4 
korpusus kareivių, ligi šešta
dienio neteko 60,000 žmonių. 

Sužinota, kad divizijos 10, 
12 ir 77 neteko po 5,000 ka
reivių kiekviena užmuštais, 
sužeistais ir nelaisvėn paim
tais. Viename tų divizijų pul
ke pasiliko tik 5 oficieriai ir 
362 kareiviai. 

I^abjausiai nukentėjo veng
ru, šaulių pulkai ir divizijos ir 
Tiroliaus šauliai. 

Tiktai vienam fronte Mon-
tello austrai panešė tokius bai I K E R E N S K I g Y R A A N ( J L I . 
sius nuostolius, kad kai-ku- JOJE 
rios divizijos neteko po kelis) 
tūkstančius vyri). ; Darbuojąsis talkininkų nau-
Nusižudė austrų generolas. ' dai. 

sianti nuo savo" sąlygų. 
Vokietijos laikraščiai pažy

mi, (kad šiandie Vokietijos 

liaus įsitikrino, kad jiems ir 
tolesniai prisieis baisiai varg
ti. Gi nelaimingajai kariuo
menei prisieis dar penktąją mažiausios taikos sąlygos esą 

. i_- tr i • *•• -i- i J iemą žiaurybes -kęsti kares 
tokios: Vokietija pasilieka rT , i 

laukų apkasuose. 
prieškariniuose savo rubežiuo-
se; Vokietijai turi but sugrą
žintos visos kolionijos; ir pa
galiau Vokietija turi turėti 
pilną laisvę jūrėse. 

Reiškia, Vokietija jau žy 

Tuo žvilgsniu reichstage 
pakUo labai' aStrųs debatai. 
Kai-kurie atstovai kaltina vy
riausybę už nuolatinį gyvento 
jų mulkinimą* Nes vyriausy-

rint to, kad Piave paupiu ne
teko apie 250,000 žmonių. Su
prantama, jie visgi ilgai ne
galės bėgti. Turės atsisukti} 
kame nors, susistiprinti ir pa
sipriešinti italams, katrie, jei 
apylinkybės leis, mėgins iš
vystyti generalę ofensyvą. 

Sitai paliudija, kad austrai 
visgi dar turi atsargoje karei
vių ir tuos panaudos pasiprie
šinimui. Londonas, birž. 27.—Užva 

Bet, matomai, italai šiuo k f t r % (į^^g^ DUVO p r a 
kartu susilaikys nuo ofensy- n e š t f l > k f t d b o l š e v i k a i n u ž u c l e 

bė visas laikas žadėjo, kad D)T**fwm nusileisti, J i , mato, . ., , . .*• i 
+ka<3 §ian<He su Amerika > * * * " * P " " * * * - ™ * Je» ** tue-

nėra juokų. ^ Mažu-pamažu 
Vokietija bus priversta kito-
kiuo tonu kalbėti per savo a* 
gentus. Pagaliaus turės pa
prašyti taikos. 

Tai ką reiškia Amerikos «į-
simaišymas karėn. 

tuojaus, tai bent šįmet, kad 
karę laimėsianti vokiečių 
ginklai. 

Gi Šiandie kas kita pasi
rodo. Pasirodo, kad jau vo 

Washington, birž. 27.—Se-
natan buvo paduotas sumany
mas, kad prie drafto įstaty
mo pridėti pataisymą, sulig 
kurio kareiviauti turėtų but 
šaukiami nuo 18 ligi 45 metų 
vyrai. 

Šitą pataisymą jau rengėsi? 
svarstyti senato militarinis 
komitetas. Bet karės sekreto-, 
rius Baker patarė komitetui 
nesvarstyti pataisymo. Jis pa
sakė, kad už 60 ar 90 dienai 
vyriausybė kongresui paduos 
generalę kareiviavimo klausi
me programą. Tuomet sena
tas galės visapusiai aptarti 
vyriausybės pienus. 

Militarinis komitetas sutiko 
su tuo karės sekretoriaus pa-

I Susirinkimas Ištikimybės 
I Dienos Reikalais 

s s s 

Rytoj, birželio 28 d., vakare šv. Jurgio parap. svetai-
| nėję (Bridgeporte) įvyks susirinkimas Ištikimybės Die- S 

nos apvaikščiojimo reikalais, šitam susirinkiman būti
nai turi atsiųsti savo atstovus visos Chicagos draugijos, 

| kuopos, skyriai, kliubai ir kitos lietuvių organizacijos. | 
| Katros draugios, kuopos ir tt. neturi nuskyrusios savo f 
| atstovų, susirinkiman tegu ateina valdybos. 
| šitas susirinkimas nėra vienos katros lietuvių kolioni- g 

jos. Bet abelnas, visų Chicagos lietuvių kolionijų susirin-
| Irimas. Todėl visos kolionijos turi but reprezentuojamos. 

| Turime smagiau pasidarbuoti. Ištikimybės Diena, liepos f 
j 4, jau čia pat. Kiek žinoma, kitų tautų žmonės jau senai 

| yra pilnai pasirengę, turi sudarę visus pienus, aptarę vi- | 
| sas tos svarbios manifestacijos smulkmenas. 
| Todėl ir lietuviai tais reikalais turi pasiskubinti. Turi- | 

me parodyti svetimtaučiams, jogei mes esame darbštus ir I 
skaitlingi ir todėl mūsų tautai yra reikalinga laisvė. 

Kam reikia, nepamirškite šito susirinkimo. Prasidės 
tuojaus po 7:00 vakare. 

KOMITETAS 
tarimu ir pataisymą padėjo \ siiiiuilllltflfHllltflHlllllllillitliiliiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiifiiiaiiiifiiiiiitiiiiitA 
ant šalies. 

Tatai kareiviavimo amžius 
ir toliausjjMisiliko kaip yra 
buvęs. ^ ^ 

III! 

BLOGI UŽDERĖJIMAI 
BAVARIJOJE. 

Copenhagen, birž. 27.—Anot, 
žinių iš Berlyno, Bavarijoje 
šįmet javų užderėjimai pra-
matomi labai blogi. Bavarijos 
žemdirbystės taryba todei is-
kalno žmones priruošia prie 
ateinančių pasekmių maisto 
žvilgsniu. 

Streikas ir riaušes Ungarijoj 
. * • " • ~- - - -

Čekija ir Galicija be maisto 
AUSTRIJOS IMPERATO- dento pranešimo iš Prancuzi-
RIUS KREIPIASI Į KAI-

ZERĮ. 

Ungarųoje plečiasi darbinin
kų streikas. 

jos-Šveicarijos pasienio. 
Ungarijoje labai prastai vei 

kia susinėsimai telegrafu ir 
krasa. Darbininkų dalis strei
ku© ja. 

Streikininkai krypsta radi
kalų socijalistų pusėn. Visur 

Londonas, birž. 27.— Anot i 
v. . .„ „ . , .. . pasigirsta bolsevikizmo idem 

| zimų iš Zuricho, Austrijos im s k e l b i m a s > R i a ū š ė s e d a l ; 
Javams labai pakenkė šai- peratorlus Karolis pasiūlė 

nos i l i r paskui nepaprastas tam pačiam premjerui von kiečiai negali laimėti karės drėgnumas. Rugiai yra blo-

PASKALOS APIE NUŽUDY
MĄ BUVUSIO GARO. 

ir net atsisako tą padaryti, giausiam stovyje, gi bulvių 
užderėjimas bus menkas. 

Galima sakyti, kad šįmet 
Bavarija paliks be jokių vai
sių. 

Suprantama, Vokietijos gy
ventojų apsivylimas savo vy
riausybe tiesiog neapsako
mas. 

vos. Kaip augščiau pasakyta, 
italų užpuolimą sulaikė upės 
išsiliejimas, (ii išsiliejimas 
kiekvienai pusei yra pavojin
gas. 

Ryme oficijaliai paskelbta, 
kad italai išnaujo užėmė Capo 
Šile augštumą. Ir laikinai ten 
sustojo. 

Apart baisiai nukentėjusios 
6-tosios austrų armijos, susi
dedančios ypač iš tiroiinių ir 
ungarų šaulių, labai nukentė
jo ir kiti kariuomenės skyriai. 

Ties Moolo nusižudė vienas 
austrų generolas, kurio lavo
nas atrastas tarpe kareivių 
lavonų. 

O R A S . 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj gražus oras; 
šiandie šilčiau; rytoj ^vėsiau. 

-

Londonas, birž. 27.—Buvęs 
Rusijos ministerių pirminin
kas Kerenskis jau ketvirta 
diena kaip jis čia patylomis 
yra atkeliavęs. Dabar jis at
laiko čia konferencijas su žy
mesniais rusais. Tariasi, ko-
kiuo būdu talkininkai galėtų 
Rusijai pagelbėti, kad jinai 
pakiltų iš dabartinės anarchi
jos ir išnaujo stotų karėn tal
kininkų pusėje. / 

Sakoma, Kerenskis iš čia 
neužilgo iškeliausiąs Ameri
kon. 

buvusį Rusijos carą Nikalojų 
Romanovą Jekaterinburge. 

Gi dabar iš Maskvos prane
šama, kad toji žinia buvusi 
neteisinga. 

(Andai buvo žinia, kad bol
ševikai buvusį carą iš tfeka-
terinburgo perkęlę Maskvon). 

GARO BROLIS VEDĄS 
REVOLIUCIJĄ. 

Amsterdam, birž. 27.—Tur
kestane pakilusi revoliucija, 

Pirkite karės taupymo ženk
lelius (W. S. S.): Galima gau
t i "Draugo" administracijos 
ofise. 

EXTRA! 
SOCIJALISTAI BIJOSI 

DEBATŲ 

Seydler sutverti naują 
ministerių kabinetą. Bet šis 
atsisakė. 

Viennoje karališkoji tary
ba turėjo savo posėdį. Tame 
posėdyje buvo apkalbama ne 
tiktai* kabineto rezignavimas, 
bet ir maisto stovis šalyje. 

Imperatorius Karolis, kurs 
posėdyje pirmininkavo, susi-

Amsterdam, birž. 27.—Aus- rinkusiems pranešė, jogei 
trijos militarinė vyresnybė maisto reikalais jis asmenis 

AUSTRAI UŽGROBIA VO
KIEČIŲ MAISTĄ. 

ja didelis skaitlius kareivių 
dezerterių. Nors vyriausybės 
agentai dezerterius iš kariuo
menės gaudo, bet kur tu vi
sus išgaudysi. 

Kai-kuriose vietose dezerte-
riai organizuoja gaujas plė
šikų. Pačioj Ungarijos sosti
nėj Budapešte tęsiasi darbi
ninkų streikas. Streikas turi 
revoliucijinį pobūdį. 

Vokiečių kariuomenė Čekijo
je. 

Krakove užgrobė tris geležin- kai kreipsis į vokiečių kaize-| Tasai pat korespondentą 
kelio vagonus su vokiečių rį. Šitam paklos visą kritiškų pažymi, kad maisto stov 
maistu ir šitą pavedė Krako-1 Austrijos padėjimą ir parei- Austrijoje nepasitaisęs. Vi 
vo valdžiai padalinti gyven- kalaus galimos pagelbos. §afcs išpalengvo miršta ba-

Vakar vakare "Draugui" mą. 
iš Brooklyno, N. Y. mušta te 

tojams. 
Vokietijos kariuomenės at

stovas, kurs buvo prie to mais 
to siuntimo vokiečių kariuo
menei, indavė protestą prieš 
tokį neteisotą austyų pasielgi-

Premjeras Seydler nelabai1 du. Gi iš Vokietijos pagelbos 

anot gautų žinių iš Maskvos.. legrama, kurioje pasakyta, 
Toji provincija nori atsi-įkad socialistai pabūgo stoti 

mesti nuo Rusijos. Revoliuci- į viešuosius debatus su pp. 
jai, sakoma, ten vadovaująs Račkum, Pakštu ir Rama-
buvusio caro brolis Ąlichail nausku. 
Aleksandrovič Romanov, | Socijalistai visas laikas 

tiems mūsų veikėjams prime-
DAUGIAU PINIQŲ BELGI- tbiėjo bailumą. Bet kuomet 

JAI. šitie tikrai pareikalavo viešų-
jų debatų, socijalistai pabūgo 

Washington, birž. 27. Šios ir nuleido nosis. 
šalies vyriausybė vakar $2,- į Socijalistai tarpe saviškių 
250,000 daugiau paskolino tamsuolių pasekėjų pasirodo 
Belgijai. Dabar Belgija Suv. tikri proto milžinai. Bet vie-
Valstijoms skolinga $122,800,- sumoje jie yra mažesni už 
000. , nykštukus. 

(DEGA KIJEVAS. 

nori tolesniai but premjeras. 
J is į premjerus siūlo Bahn-
haus, kuriam visas laikas par 
lamentas yra prielankus. 

Taigi imperatorius pakvie
tė Balmhausą susinešti su į-
vairiomis šalies partijomis, 
patirti, kaip jos atsineša į jo 
kandidatūrą ir to visa pasek-
mes jam pranešti. 

Taryba be kitko diskusavu-
si apie slavių nerimavimą ir 
apie priemones juos malšinti. 
Paskui apkalbėjusi šalies mi-
litarinį stovį. 

Ungarijoje platinasi streikas. 
Vidujinis Austrijos-Ungari-

jos stovis vis dar apverkti-

Maskva, birž. 27.—Čia gau
ta žinia, kad miesto Kijevo 
dalis liepsnoja be jokios pa
gelbos. Liepsnos gali apsiaus7 
ti ir sunaikinti visą miestą. 
Ligšiol gaisras sunaikino na
mus ant penkių ketvirtainių 
mylių. 

Gi Odesoje oran- išlėkė «ar
senalas, i 

Vokiečių kareivių stiprus nas ir, galima sakyt, nepatai-
burys Juodomis jūrėmis nuga sytinas. Ypač Ungarijoje £y-
bentas į Kaukazo pakraščius vuoja labai blogas padėjimas, 
ir ten išsodintas. 

nėra ko laukti. 
Berne, Šveicarijoje, gauta 

žinių, kad į Čekiją maršuo-
janti vokiečių kariuomenė 
malšinti maištus. 

Čekijoje geležinkeliais viso
kia transportacija neužtikrin
ta. Gi traukiniai su prek^mu 
yra plėšikų malonėje. 

Čekijos sostinė Praga netu
ri ne tik duonos, bet nei*mė
sos, nei bulvių. 

Galicijoje gi nėra nei ko
kio maisto. 

— Amsterdam, birž. 27. — 
Čia iŠ New Yorko atplauk* 
olandų laivas su javais. 

Pirkite karės taupymo ženk-
lėlius (W. S. S.). Galima gau
ti "Draugo" administracijos 

anot "Daily News" koreąpon- ofise. 

/ RYTOJ, BIRŽELIO 25 D. VISOSE SUVIENYTOSE VALSTIJOSE m TAUTINE TAUPYMO ŠVENTE 
VISI PIRKITE KARES TAUPYMO ŽENKLELIUS 
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D R A U f l A S ketvirtadienis, Birželio 27 d. 

lt DRAUGAS t» 

LIETUTI V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
• n a kaadtfna Išskyros nedėldienius. 

FRBarUMERATOe KALVA: 
W*kum a« . . . . . . . . . $ 5 . o o 
Pmsei metų $8.00 

Perkant atskirais numeriais po 2 c 
Prenumerata mokasl iSkalno. Lai-

kas skaitosi nuo užalraSymo dienos, 
BS nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti 
liperkant krasoje ar expreee "Money 
Order" arba įdedant pinigus į regi
struotą lalska. 
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REDAKCIJOS PASTABOS 
• — • 

MUSŲ PRIEDERMĖS. 

Šiandie mošų priedermes 
čia Amerikoje aiškios: pa
tiems taupyti kuodaugiausia 
ir Amerikos valdžią remti vi
sose jos pastangose ir visuo
se jos reikaluose. Vienas 
centas paleistas į šalį ant nie
kų tai nuskriaudimas tų, ku
rie galvas guldo už mažų tau
tų laisvę ir garbę, ir tas nu
skriaudimas tuo skaudus, kad 
skriaudžia savieji! 

Besigrumiant pasaulio ga
lybėms šioje karėje aišku, 
kad tam lengvinu bus perga
lėti ir savo tikslus atsiekti, 
katras daugiau turės visokių 
reikmemj tai karei vesti, ir 
katras ilgiau ištesės tą karę 
traukti. 

Šiandie laimėjimui reikia 
kuodaugiausia visokios mede-
gos, kuodaugiausia visokių 
dirbtuvių, kad tą medegą pa
versti į karės reikmenis, ir 
kuodaugiausia į tas dirbtu
ves gerų ir sąžiningu darbi
ninkų, kurie suprastų savo 
darbo svarbą, ir juo suremtų 
čia valdžios visus reikalus. 

Šiandie karės laimėjimui 
reikia skaitlingos armjjos ir 
laivyno ant vandenų ir ore, 
kad nuo jojo tirptų priešas. 

Šiandie tam laimėjimui rei
kia greitos ir saugios trans-
portacijos ir kilnojimo to vi
so, kas yra reikalaujama ka
rės vedimui, reikia gerų gele
žinkelių, gerų traukinių, gerų 
garlaivių, gerų visokių trans
portų, — ir to viso gero rei
kia daug. 

Šiandie tam laimėjimui rei
kia duonos, drabužio Ir viso
kių kitų kasdienio gyvenimo 
reikmenų. To viso reikia 
daug geriausios rųšies ir rei
kia tiems, kurie arčiau karės 
ugnies ant fronto stovi. 

Tam visam pinigo reikia. 
Reikia žmonių, kurie laukus 
dirbtų, javus nuo laukų valy
tų, daržuose dirbtų, kad rei
kiamos duonos visur ir vi
siems pateikti. 

Tokiems reikalams šiandie 
iškilus Amerikai, aiškios da 

laimės vien paskubino tą pa
irutę. Austrijos pairimas ky-
lo iš to valstijinio margumo, 
kurį sudaro visokios tautos 
gudrįų diplomatų sugrusto* 
po Austrijos vėliava. Visokios 
priemonės išlaikinės, kurias 
panaudoja politikieriai — su
daryti iš įvairių tautų viena 
stiprią valstiją neatnešė lan-
kiamų rezultatų. 

Tautybės nuovoka, gamta 
indiegtosios tautinės aspira
cijos, kad ir nuožmiausiai per
sekiojamose tautose, užsili
ko yt žarija pelenuose. Rei
kėjo vėjo, patogios progos ir 
štai toji savitos tautybės ug
nelė kylo, sukeldama gaisrą, 
kuriame dega pati valstybė, 
tas visas politikierių Ir diplo
matų mechanizmas, kuriuo 
smaugiama mažąsias tautas, 
sudarant iš jų grandiozišką 
valstiją nuolat reikalaujančią 
tam tikros paramos visokių 
diplomatiškų šunybių ir išeili-
nių parėdimų, nešančių pa
vergtų tautų sielų varžimą 

Gera Proga. 
• • • J i ^ m m 

Amerikos valdžia, ieškoda
ma darbininkų laukams dirbti, 
teikia gražios progos mūsų 
jaunimui per atostogas, liuo-
sam nuo mokslainių pralavin-
ti savo fiziškas pajėgas. 

Mokslas apie auklėjimą jau
nimo veda prie to, kad jauni
me išvystyti visas jojo kūno 
pajėgas, idant laikui bėgant 
jaunimas tiksliau ir pilniau 
galėtų pildyti visas savo prie
dermes, kurios jam pasitaikys 
kaipo šalies piliečiui. 

Senųjų priežodis, kad siela 
sveika sveikame kūne, mūsų 
laikais gryžo gyveniman> Nuo 
kelių desėtkų metų visur at
kreipta atida į tai, kad jauni
me moksluose nustelbti jo fi
ziškų spėkų, bet jas lavinti 

.•dravig sti d v a s i o s j ė g o m i s . 
Išsivystimas žmogaus dva

sios ir kūno privaląs eiti gre
ta kits kito ir sykiu. Gi pa
sitaikydavo pamatyti antraip 
dalykus einant, ir auklėjime 
jaunimo ištikdavo daug krei
vumo, tad ir pats jaunimas 
kartais išaugdavo kreivai į 
žmones, su kuriais visuomenei 
pasitaiko daug vargo vargti. 

Mokslas arba laivinimas sa
vo dvasios pajėgų daro gražią 
intaką į jaunimą, prilaikyda
mas jo protą, valią, jausmus, 
vaidintuvę tam tikrose ribose, 
ir apsaugodamas nuo visokių 
paklydimų ir iškripimų į šalį, 
į visokias nedorybes. 

Lygiai tokią pat naudą ne
ša jaunimui ir fiziškas darbas, 
prie kurio lavinas ir drutėja 
jaunimo kūno pajėgos. 

Žmonės pagyvenę, kuriems 
jaunystė prabėgo gražiame 
suderinime augimo dvasios 
pajėgų su lavinimu kūno spė
kų, linksmai mini tas jaunys
tės dienas, kuomet liuosi nuo 
mokslo per atostogas ėjo viso
kius darbus dirbti. Tuomet 
drutėjo dora, augo šaliai nau
dingas pilietis. 

Fiziškas darbas jaunimui 

no pajėgų'buvo dedamas į ei
lę priemonių savo jaunimą 
auklėti. Tenai auklėjimas kū
no, drųtinimas jo spėkų virto 
pamatu jaunimo dvasios auk
lėjimo ir budo nu/statymo. 

Mūsų tautos ateitis reika
lauja, idant mūsų jaunimas ne 
vien butų stiprios dvasios, ne 
vien teoretiško mokslo pilnas, 
bet kad butų ir fiziškai stip
rus, visokiam praktiškam dar
bui tinkąs. 

Tad formos, į kurias val
džia kviečia jaunimą per ato
stogas visokius darbus dirbti, 
duoda geros progos sudrutln-
ti savo dvasios*ir kūno pajė
gas. 

J, Ačas. 

APIE RUSIJOS RUBLIUS. 

o-.usijos rubliai dabar yra 
labai žemai nupuolę vertėje. 
Š i a n d i e r e i k i a a r t i 10 r u b . 

priespaudą, kankines. 
Šiandie Austrijos * imperija' patampa jam doros veiksniu 

atsiima iš eilės tokį pat atly
ginimą, kokį jau yra atsiėmu
sios kitos jai panašios valsty
bės, dirbtinai politikoje iški
lusios ir užgulusios ant ma
žesniųjų tautų. 

Tautinių pačioje žmogaus 
prigimtyje tunaričiųjų dėsnių 
neišdildina ir nesumala jokia 
diplomatų mašina, ar tie dip
lomatai bus imperijalizmo ša
lininkais, ar socijalizmo, ar 
kokio kito internacionalizmo 
išpažintojai. 

Subirėjo romėnų imperija, 
germanų imperatorių galybė 
žuvo, suskįlo beribinė Rusija, 
irsta Austrija. į 

Tą galę joms visoms atnešė 
atskirų tautų prigimties dės
niai, jųjų aspiracijos, tauty
bės principai. Prieš jąsias ne
atsilaiko jokia priespaudos 
spėka, joks pavergimo ieškan
tis kumštis, kadir kardu gin
kluotas, ugnyje grudytas, 
kraujuose mirkytas^ Gamta 

. . . . .nepakenčia diplomatiškų opc-
rosi ir visų mūsų priedermes: T. r _ .,„„„ 

A * ., __ I racijų. Ji varosi savo vaga. 
Austrijos pairimas, tai gra

žus, kad ir skaudus kam, pa
mokinimas, jog gadynė di-

šelįrii Ameriką . visuose jos 
reikaluose, šelpti visu tuo, kuo 
ją sušelpti galima, visokia pa
rama pinigine, visokia para
ma darbo, visokia parama do-
ros. 

Tad patys viso ko taupyki
me kuodaugiausia, kad kuo
daugiausia pašelpos galėtu
mėm teikti Amerikai. Ameri
kos laimėjimas tai ir mūsų vi
sų 'laimėjimas. 

AUSTRIJA BAIGIA IRTI. 

Telegramos praneša, kad 
Austrija baigia irti, kol fcau 
dar prisilaikydama kulka-
svaidžiais ir kitomis to lygio
mis priemonėmis. 

Austrijos pairimo pradžia 
nepačioje karėje gludi ir ne-
tose nelaimėse, kurios ištiko 
šiaudie Austrijoje. 

Austrija ir be tos karės tu
rėtų pairti. Dabartinės ne-

džiulių imperijų vis arčiau 
pasaulinio galo. Atėjo va
landa pasaulyje pasirodyti 
žmonijai savo atskiromis na-
turalėmis grupėmis. Atėjo 
valanda tautoms rengties gy
venti savitu gyvenimu, o ne 
kongleromate. 

Žodis žvirbliu išlekia, o 
jaučiu pargrįžta. 

Pakolei kitą apgausi, 
pats piktą paragausi 

Pakanka mums dvaro 
malonės. 

Svetima dvasia visados 
dvokia. 4 t 

Svetimu protu netoli te-
nujosi. 

Sergėkis, ir Dievas ne
prastos. 

tuo, kad fiziško darbo rezul
tatas, produktiviškumas, nau
da pasirodo greitu laiku, čia 
pat prieš akis jauno darbi
ninko. Tas dalykas jaunime 
•sužadina didesnę energiją, pa
skatina prie inicijativos, pa
ragina prie tobulinimos. Jis 
tam darbininkui pagauna vai
dintuvę, ją pratina prie susi
telkimo, mokina atidos, ati
traukia nuo blaškimos ir nuo 
patvirkimo. Šiuo atveju fi
ziškas darbas jaunimo sielai 
daugiau duoda naudos, negu 
šiaip jau koks teoretiškas užsi 
ėmimas, mokinimasis. 

Nupinimas krepšelio, susu
kimas kužabo uogoms, nudro-
žimas botkočio, biržinimas 
Lietuvos piemenėliui suteikia 
daugiau smagumo ir dvasios 
kiltumo negu tas pats. laikas 
sėdėjimo tokio vaiko prie kny
gos. 

Tiesa pasitaiko daug klai
dų fiziškame auklėjime. Daž
nai išsivysčiusi fiziškoji pajė
ga virsta biogon pusėn, bet 
tai atsitinka del to, kad fiziš
kam darbui nesuteikiama idė
jos, kad kūno pajėgų neveda 
dvasios gale, kad jųjų tarpe 
trūksta sutarties, harmonijos. 

Perbėgdami krikščioniją 
nuo pat josios lopšio pamaty
sime, kad fiziškas darbas vi
sur buvo augštai keliamas ir 
gret ėjo su visokiu teoretiškų 
mokslu, ar tai imsime paties 
Kristaur jaunystę, ar tai A-
paštali£ ar tai kitų krikš
čionių pionierių. * 

Žydų tauta be savosios pa
stogės, išblaškyta po visą pa
saulį vietomis persekiojama, 
visurN del to tebėra gaji, gyva 
ir savotiškai galinga. Žydus 
tokiais padaro tai fiziikas 
darbas, kurį ta tauta brangi
na ir už kurio užsikabinus iš
liko pasaulyje gyva. 

Šiandie pasaulyje ima va
dovauti tos tautos, pas kurias 
fiziškas darbas, vystimas ku

tam, kad nupirkti daiktą, kurį 
pirm karės pirkdavo 1 rublis. 
Rusijįos finansų ministeris M. 
Nekrasovas nepersenąi pa
skelbė apie Rusijos finansų 
stovį. Laike karės 1914 m.' 
Rusijos popierinių pinigų t>u-
vo leidžiama, abelnai imant,po 
$109,500,000 per mėnesį; 1915 
m. — po $110,500,000 per mė
nesį; 1916 m. — po $145,500-
000 per mėnesį; laike 5 mėne
sių revoliucijos, nuo kovo iki 
rugpjūčio, 1917 m., popierinių 
pinigų išleista po $416,000,000 
kas mėnuo, — taigi apie 4 
kartus daugiau, negu caro lai
kais. Revoliucijos pradžioje 
labai nupuolė valdžios įplau
kimai iš mokesnių. Revoliuci
ja beveik visiškai sustabdė 
verpinyčias ir audinyčias, t. 
y., tekstilinę industriją, taip 
kad, abelnai imant, rugpjūčio 
mėnesyje, 1917 m., medvilni
nių (bovelnos) audeklų išdirb
ta Rusijoje tiktai tiek, kad ant 
kiekvieno gyventojo teatsiei-
na po 7 colius. Kaimiečiai 
vaikščioja apdriskę, prisiden
gę skarmalais ir galvijų odo
mis, grįždami, tokiu būdu, 
prie laukinių žmonių stovio. 
Miestuose žmonės minta tuo-
mi, kas buvo atidėta armijai, 
kuri dabar yra išskirstyta. 
Kaip tie sandėliai jau išsi
baigs, turės prasidėti dar ne
girdėtas ikišiol badas. Ba
das bus ir kaimuose, nesą 
daugelyje vietų dideli žemes 
plotai palikti neišdirbti. 

Algos dešimteriopai turėjo 
pakilti del to, kad visa kas 
brangu, rublio perkamoji ver
tybė nupuolusi. Taip, Petr>-
pilės Sovietas (Darb. ir Ka
reivių Atstovų Taryba) al
goms ima kas mėnuo po $350-
000. 

Ne vienas dabar klausia, ar 
neverta yra mainyti Ameriko
niškus dolerius ant Hisiškų 
rublių, kurių dabar galima 
gauti 6 ir iki 7 už dolerį. Rei
kia žinoti, kad finansų pasau
lyje nėra nieko tikro. Jei bu
tų tikra, tai nebūtų bankrutų 
finansierių ir milžiniškų ka
pitalistiškų firmų. Klausime 
rusiško rublio irgi nėra nie&o 
tikro. Jis gali pradėti kilti, 
bet gali dar ir pulti žemiau. 
Pavyzdžiui, kuomet 100 rublių 
buvo nupuolęs iki $28, ne vie
nas prisipirko jų, nes niekas 
nemanė, kad jie galėtų dar 
žemiau pultL Bet-gi puolė, ir 
dabar 100 rublių galima gauti 
už $15.00. Yra žmonių, kurie 
naudojasi žema rublio kaina 
ir maino ant jo dolerius. La
bai gali būti, kad jie neprakiš, 
nes juk Rotšildai, didžiausi 
pasaulio finansieriai, supirki
nėdavo visiškai netekusius 
vertės frankus tik ta
da, kuomet Prancijos 
revoliuoija buvo didžiau
siame sūkuryje; palaukę kele
tą metų, Rotšildai uždirbo mi
lijonus frankų. Taip pat ga
li būti ir su rubliais, — bet 
gali būti ir kitaip. 

Sakoma, kacl Rusija galinti 
panaikinti dabartinį pinigą 
(rublį) ir įvesti naują, pvzd. 
markę arba franką. Jei taip 
butų, tarr- žinoma, Rusijos val

džia paskelbtų apie tai, kad 
visi, kas turi senovišku* rub
lius, permainytų juos ant tos 
naujos minėtos. Taigi iŠ tos I 
pusės nesimato pavojaus 
tiems, kas turi rublius. Iš 
antros pusės — nepersenąi 
buvo pasklidęs gandas, buk 
Rusijos revoliucijinė valdžia 
pienuojanti paskelbti depreci-
aciją rublio, t. y. sumažinti jo 
vertybę; pvzcl, rublį gali pas
kelbti vertu per pusę mažiau* 
ikišiol rubliu turėjo 17,424 do-
lias gryno aukso, — jį gali pa
daryti vertu 8,912 dolių aukso. 
Tokiame atsitikime, žinoma-, 
nebegalima tikėties, kad rub
lis, ufe kurį šiandie mokama 
15 centų, atneštų 51 centą, 
kiek jis buvo vertas prieš ka
rę. Bet ir prie tokių aplinky
bių rublis, pirktas dabar už 15 
centų, turėtų atnešti gero pel
no, jei pakiltų, pagerėjus Ku-
s i jos a p l i n k y b ė m s . T o l i a u s , 
Rusija negali visiškai panai
kinti pinigus taip-pat, kaip jo
kia Šalis šioje gabynėje nega-
iės užsilaikyti be santykių 
pirklyboje ir išdirbystėje -st 
kitomis šalimis. Palaikant-
gi tuos santykius, reikia turė
ti tam tikras daigtas mainy
mui prekių. Tokiu tai daigtu 
ir yra pinigas. , 

Vienintelis pavojus, kaip 
mums atrodo, gali būti tame, 
kad Rusijoje gali įsiviešpa
tauti dideyė-betvarkė, kad ji 
gali pavirsti tokia šalimi, ka!p 
dabar kad yra Meksika. Bet 
iš kitos pusės kitos valstybės, 
kurių interesuose yra matyti 
Rusiją tvirta valstybe, gali 
prie to neprileisti ir rūpinsis 
sulaikyti Rusijos betvarkes ir 
sustabdyti anarchiją. 
£ Prie to, tiems, kas maino 
dolerius ant rublių, reikia ži
noti, kad Rusijos rubliai tėra 
geri tiktai senosios valdžios, 
gvarantuoti šalies turtai. Tų 
pinigų reikia ir Rusijoje. Kai
miečiai ir kiti Rusijos žmonės 
nėpaledžia jų iš savo rankų. 
Tie pinigai ir yra skaitomkge-
riausiais. Kiti-gi, išleisti Ke
renskio ir Bolševikų valdžios, 
yra gaunami pigiai, beveik 
pamestinai, tad jų nei neverta 
imti. Šalę to kaip šnekama, 
paskleista yra daug ir falšivų 
rublių. Del tų tad priežasčių, 
jei kaHj yra pasirengęs mainy
ti dolerius ant rublių, lai ne
pasitiki kokiomis nežinomo
mis agentūromis ir firmomis, 
— lai kreipiasi į tokias vietas, 
kur gausi teisingą patarnavi
mą ir informacijas. 

f 'L. Atst".) 

ĮVAIRUMAI. 
SOCIJALISTŲ ATPUSKA, 

CICER0JE, ILL 

Socijalistai iš "Naujienų'' 
gardelio ir visokie kitokieji 
šios rųšies darbininkų klesos 
" didvyriai" buvo berengę 
birželio 25 d. Janaičio saliune 
savo atpuskus. Į tuos atspus-
kus jie parsikvietė " Naujie
nų' \ 'dvasišką tėvelį Bužins-
ką. Per savo atspuskus soci
jalistai manė iškoneveikti ka
talikus, pajuokti tikėjimą ir 
apšmeižti Bažnyčią ir dvasiš-
kiją. 

Atspuskai pasibaigė ne pra
sidėję ir pasibaigė "sinut-
nai". Visus atpuskinius 
smarkuolius su dvasišku va
dovu Bužinsku policija su
ėmė ir pasodino tieson už 
triukšmo kėlimą ir laužimą 
valdžios parėdimų. 

Tupi šaltojoje keturi socija-
listų mylistos: T. J. Kučins
kas, K. Kaminskas, A. Dem-
kis ir J. Matulis. 

Socijalistai su Bužinsku 
atliko ištisą kalvariją. Pra
dėjo ją saliune, o pabaigė po
licijos nuovadoje. Pakelyje 
buvo sustoję ir klebonijoje, 
kad patikrinti pas vietos kle
boną, kas tai per asaba tas 
Bužinskas ir koks jis lietuvis 
kunigas. 

I Bužinskas buvęs jau po 
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Pirkite "Draugo" Šerus | 
DALYVAUKITE KONTESTE § 

"DRAUGO" BENDROVĖ PLATINA BIZNI, U « A T = 
DIDINA iĖRŲ KAPITALĄ. £ 

Į keletą mėnesių turi būti parduota Šerų už | 
$25,000.00. s 

1 Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš ge- g 
i rą pelną. | 
= Vienas šėrag $10.00. Galima pirkti ir daugiau, | 
| kaip vieną šėrą. g 
| Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą g 
| biznį 
S Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime 
i savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin 
•j- Kc l lS . i 

Dabar eina lenktynes—kontestas, kurs baigsis 
31 d. spalių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti 
arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai 
žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba 
pavieniai), kontesto laikui pasibaicus gaus dovanų 
tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar = 
tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams), | 
kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šėri-
ninkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar ex-
tra dovanų. 

1-oji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 
kopijos "Draugo" už dyką—pagal nurodytų 
adresų patoL pakol "Draugas" eis. 

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

S-iojį 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oii, 8-oji, 9-oji ir 
10-oji dovana—po 3 "Draugo" Kopijas ui dyką 
nurodytiems asmenims. 

ATSILIEPKITE! 
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių. 

Rašykite šiuo adresu: 
I I * DRAUGO" KONTESTAS, 

1800 West 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois. 
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"krikštynų", tad vos vepelio-
jo. Susirinkusi žmonių minia 
patikrino vieną dalyką, būtent 
tą, jog Bužinskas kad ir soci-
jalistų dvasiškas tėvas*, vis 
tiek iš beždžionės nepaeinąs: 
beždžionės dvasiškų reikalų 
ne veda ir nėra tokio storo 
pilvo, kaip kad yra pas Bu-
žinską. 

Cicero socijalistų atpuskai 
tiek pairo, kad vienas socija
listų iš apmaudos prisileido 
šalto vandens kubilan, norė
jęs pasiskandinti. 

Bužinskas gi šaukėsi pagel-
bos savo visų "vyskupų" ir 
"antvyskupių". Šaukė sukel
ti savo apylinkės visus barz
daskučius, kurie tais "vysku
pais" dedasi, ir jų užtarimo 
gauti. 

Kuomet policija rankiojo 
atpuskinius socijalistus ir ki
šo juos 'į patrolkos vežimą, 
anot vietos gyventojų yt ski
landžius, dvasiškas' atpuskų 
vadovas, apsikabinėjęs viso- < 
kiais kryželiais ir blizgučiais,} 
paspruko nuo policijos akių ir 
pasislėpė pas savo frentą stu-
boje ant augšeio. Čia jį ne
labieji vaikai pamatę bežeg-
nojant pusiau piaunant oran-
džius, benamis TT visokį skis-
timėlį iš čerkučių! Iš tos 
"žegnonės ir pabažnumo' 
vaikėzai pažinojo socijalistų 
dvasišką vadovą ir jau gerai 
įkaitusį nuo "pabažnumo" 
nurodė policijai kaipo renl^i-
mųjų socijalistų dvasiškų rei-
k«Uų meisterį. Bužinskas išsi-
nielavęs, kad vien dalyvaująs 
krikštynose ir krikštijąs soci
jalistų vaiką. Tad po tam 
tikra išlyga tą "pabažną"* 

tamsuolių mulkintoją paleido 
namo, gi kitus grigaitinius pa
kalikus uždarė cipen iki teis
mo. ' N 

Tos grigaitinės pelėdos su 
savo atspuskais daug nesma
gumo padarė visiems Cicero 
lietuviams, ypač kad pažemi
no lietuvių čia gerą iki šiol 
vardą svetimtaučių akyse. 
Svetimtaučiai stebiasi, kad 
esama dar tokių žmonių, kaip 
tie lietuviškieji socijalistai su 
savo • dvasišku ganytoju. Tad 
liūdėti x reikia Cicero lietu
viams, kad jy garbingo vardo 
socijalistai nedarkytų viso
kius savo atspuąkus provi-
dami. Cc. 

• ' " • • ' • — • « 

fiV. ANTANO DR-J0S AD
MINISTRACIJA, 
Waukegan, 111. 

Aleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th St., 

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

Ant Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St., 

Ant Bakšys — iž^iininkas, 
1327 So. Victoria St , 

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

Iždo globėjai: 
1. Makuševiče, 
2." P- Kazdelevice, \ 

Maržai koa: 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kaptnrauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, — or-

srano priž., 1112 — 10 St 
- w 

Stocks ir Bontis 
darni Teikias rtwl)«i 
IM fto 1* Btll* ftt.. 

Perkami ir 
Andrewa * Cfe, 
•riMMa 1MO m 

PUZZLČ-FIND THE;. SLACKER 



Ketvirtadienii, Birželio 27 d. 
— • M M M 

i I III I • i ' I - ! — — 

tr H K cr cr a sr s 
S*" l » > » » » > ^ > • * • * 

I 
I MUŠU MOTERIMS 
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MOTERYS IR KARtS 
ŽENKLELIŲ PIR

KIMAS. 

Rytoj visose Suv. Valstijo
se bus tautinė taupymo šven
tė. Suv. Valstijų vyriausybė 
pasitiki, kad rytoj šioj šaly} 
neliks nei vieno žmogaus, įurs 
nenupirktų kiek, sulig save 
išgalės, karės taupymo ženk 
lėlių. 

Karės taupymo ženkleliu? 
turėtų pirkti ne tik vieni'vy
rai, bet ir moterys. Ypač mū
sų lietuvėms motinoms turė
tų rūpėti, kad priaugantieji 
vaikai taupytų jiems duoda
mus centas ir tuos paskui 
panaudotų karės ženklelių 
nupirkimui. 

Tuo* būdu motinos galės pri
pratinti vaikus prie taupume 

mentu patys sau nauda pada
rytų ir šaliai pagelbėtų. 

Motinos ir seserys, pirkite 
karės taupymo ženklelius. 
Taip pasielgdamos atliksite 
labai patrijotiška. darbą. Nes 
sau pelnysite, pagelbėsite šiai 
šaliai šioje valandoje ir prisi
dėsite prie iškovojimo savo 
tautai laisvės, gi Tėvynei 
Lietuvai neprigulmybės. 

Pirkite karės taupymo 
ženklelius! • Aguona. 

SKANUS GĖRIMAS. 

Į 10 kvortų atvirinto ir at
aušinto vandens sudėti 2 ar 
3 mielių toblytėles. Išspausti 
trijų citrinų syvus; žieves 
taip-pat intarkuoti. Dadėti 2 
svaru cukraus ir vanilos šauk
štuką. Gerai sumaišyti viską 

ir padės jiems susirinkti kru- i r laikyti šiltai pusę dienos. 
vas pinigų. Gi mūsų priau
gančiąja gentkarte būtinai 
reikia pratinti prie taupumo. 
Nes kas jaunystėje netaupia 
ir kas nemoka pinigų taupy
ti, toksai yra nelaimingas 
žmogus pasaulyje. 

Apart taupymo, karės tau
pymo ženklelių pirkime yra 
dar labjaus kiltesnis pobūdis. 
Tai teikiama pagelba šios ša
lies vyriausybei, kuri veda 
kruviną kovą prieš kaizerį už 
pasaulio demokratiją, už tau
tų laisvę. 

Mes neturime nei kiek abe
joti, kad šiandie Suv. Valsti
jos kariauja podraug ir nž 
mūsų, lietuvių, tautos laisvę. 
Kuomet ši šalis įveiks kaize
rio militarizmą, tuomet Lie-
tu\50je bus panaikinta vokiš
ka baudžiava ir mūsų tauta 
įgys laisvę, gi šalis neprigul-
mybę. -J 

Paskui perkošus supilti į bon-
kas ir indėti į kiekvieną po 3 
ar 4 rozinkas. 

Reikia gerai užkimšti, kad 
korkų neišmuštų ir padėti šal
toj vietoj. Po 3 dienų galima 
gerti. 

PAPRASTIEJI VAFLIAI. 

y2 svaro sviesto, 6 kiauši
niai, 1% kvortos pieno, cina
mono, citrinos žievių žiupsnį. 
iy2 stiklinės miltų, 1 šaukštu
ką sviesto. 

Sutrinti į smetoną pusę 
svaro sviesto, trindama indė-
ki po vieną kiaušinių trynius, 
supilti pieną, cinamoną ii 
citrinos žieves. Dadėti pusę 
svaro baltų miltų ir gerai Į 
išmaišyti, kad tešla butų pa-j 
purusi. Tešla privalo būti 
skysta, kad duotųsi pilti į for
mas. Jeigu tešla tiršta, tai in-

RIEŠUTŲ DUONA. 

Tautos laisvė turi ^ ' ' i l t į s a l d ž i o s s m e t onos . Prieš 
nemažiau ir moterims kaip, fe ^ ^ i š p l a k t u s k i a u . 
vyrams. Nes laisvoje tautoje ^ . ^ 
ir moterys naudosis lygiomis U 1 K . 

..... . : . , . . . _ _ I sviestu išteptas blekines 
politikmemis teisėmis su vy- * f 

• T • • *„Ur™ ;- T™** pdti šaukštu ir kepti, 
rais. Laisvoje salyje ir mote
rys, 'kaip ir vyrai, galės užim
ti šalies valdininkų vietas ir 
visuomenės reikaluose turės 
lygų balsą su vyrais. 

Ve todėl ir lietuvės mote
rys šiandie turėtų parodyti sa
vo patrijotizmą. Gi patrijotiz-
mo jausmams išreikšti kaip 
kartas ii* pasitaiko tinkama 
p r 0 g a — reikia pirkti karės 
taupymo ženklelius. 

Mūsų motinos ir seserys tu
rėtų suprasti, jog perkant ka
rės taupymo ženklelius ir mo
kant už juos pinigus, tie pini
gai nėra nei aukojami, nei do
vanojami vyriausybei. Tuo 
keliu tie pinigai vyriausybei 
tik skolinami. Praėjus paskir 

2 puoduku kvietinių miltų, 
1 puoduką Graliam miltų, 1 
šaukštuką druskos, 1 puodu 
ką cukraus, 5 šaukštukus bak-
ing powder, 1 puoduką suka
potų riešučių branduolių (ga
lima vartoti tokius kokie pa-
tinka). 2 šaukštu sviesta, ai ( 
taukų, 1 gerai išpalktą kiau
šinį, 1 puoduką vandens. Su
maišius gerai persijoti pir
muosius penkis dėjimus; da
dėti riešučius, sviestą ir kiau
šinį, sumaišytą su vandeniu ir 
viską gerai sumaišyti. Sudėti 
į ištaukuotą duonai kepti blė-

tik skolinami, r raejus pasKir- fr M ^ ^ 1 5 m i n u . 
tam laikui vyriausybė tuos ^ ^ b e r t a i n i u s v a . 
paskolintus pinigus kiekvie 
nam sugrąžins su geru nuo
šimčiu. 

Pav., jei kas šiandie supirks 
karės ženklelių už 4 dolierius, 
tai už tuos ženklelius, pridė
jus 17c, galima gauti karės 
taupymo certifikatą vertės 
penkių dolierių. 1923 metais 
vyriausybė už tuos 4 dol. *ir 
17c. išmokės lygiai penkis dol. 

Argi tai ne geras pelnas t 
Šituo geru nuošimčiu galė

tų pasipelnyti turtingieji 
žmonės. Bet vyriausybė čia 
jiems pastojo kelią. Vienam 
žmogui yra leistina įsigyti tų 
ženklelių ne daugiau, kaip tik 
tūkstantį dol. vertės. 

Vadinasi, vyriausybės > o -
ras, kad tais ženkleliais pasi
naudotų darbo žmonės, kuo-
plačiausios darbininkų mi
nios, vyrai, moterys ir vai
kai. Vyriausybė nori, kad 
žmonės šiuo svarbiuoju mo-

landos. 

NAUDINGI PATARIMAI. 

Išimt rudis iš plieninių pei
lių, šakučių ir t. p. reikia pa
imt pusę uncijos emery pow-
der, sumaišyti su muilu ir 
šviesti tol, kol pranyks rūdys. 

Nuplaukti rankas, kuomet 
yrą nusidažiusios nuo daržo
vių, reikia trint su šmotujeu 
žalios, nuluptos bulvės. 

Išimt riebalų plėtmas iš šil
kų reikia trinti per blogąją 
pusę, su pašlapintu vandeny
je šmotuku magnezijos, pas
kui išdžiovinti ir išdulkint. 

Išimt malevą iš drabužių, 
reikia išmirkyti plėtmas ly
giose dalyse sumaišytame 
turpentine su spirits of am 
monia. 

. 

HEINES MOTYVAI. 
Ir 

Kas mirtis?—Nakties šešėlis. 
O gyvenimas?—Giedra. 
Slenka sapnas pasikėlęs. 
Temsta. Ilsisi galva. 
Prie lovelės liepa rymo, 

. O ant jos lakštutė ima 
Skelbti meilę. I r sapne 
Dainos užžavi mane. 

n. 
Norėčiau į vieną žodelį 
Sujungti liūdnumą, skausmus 
Ir mesti į lengvą vėjelį... 
Tada gal aš bučiau ramus. 
Tiktai, kad tas pašvęstas žodis 
Su vėju atrastų tave 
I r kartą jau širdį tau skrodes, 
Visur tau primintų mane... 

O jeigu per vargą akytės 
Ilsėtųs svajonių tvane\ 
Teima tas žodis vaidintis, 
Skambėdamas tau ir sapne. 

m 
Drauge! jau įsimylėjai... 
I r vargus išvydai tu... 
Spaudžia galvą tamsus vėjai, 
Bet jaunoj širdyj skaistu. 

Drauge! jau įsimylėjai... 
Tik per lupas tat slepi. 
O matau, jauni piršteliai 
Bailiai meilės sutepti. 

IV. 
O širdele! kas ištiko? 
Imk, ką paskiria širdis! ^ 
Šalčių paveržtą vainiką 
Tau pavasaris grąžins. 
Neprapuolė viskas monu: , 
Štai pasaulis toks gražus! 
Ir kas miela, kas malonu 
Pamylėk,—ir laimės bus! 

MimuM , l . ' I. 

Di 
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v. 
I r jie pamylėjo viens kitą, 
Bet slapstės kiekvienas iš jų; 
Lyg pyko, bet vis nematytai 
Kentėjo del meilės kančių. 

I r jie išsiskyrė. Bet matė 
Kits kito šešėlį nakčia. 
I r micė, jausmų nesupratę, 
Abu ir senai, ir slapčia. 

VI. 
t * t 

uodųjų burių garlaivis 
Vairuoja marių plote; 
Žinai, aš vienas liūdžiu vis,— 
Čia man vargai iškloti. 
Kaip vėjas, pas «tave .Širdis 
Liuosybe pašarvota... 
Juodųjų burių garlaivis 
Kur plauks per marių plotą? 

vrr. 
Kegiu: tai baltoji žuvėda 

* Ant juros bangų plevėsuoja 
I r dainą mums savąja gieda... 
O mėnuo ant mūsų vairuoja. 
Iš jūrių akulos iškyla; 
Jų uodegos narstos, švytuoja,. 
Žuvėdos tai kyla, tai puola... 
O mėnuo ant mūsų vairuoja. 
Širdie, tu pilna nuliūdimo 
Parpuolusi baimę sapnuoji! , 
Štai vandenys siausti tau ima... 
O mėnuo ant mūsų vairuoja. 

vm. 
IŠ vandenio kyšo granito gūbrys. , 
Aš sėdžiu ant jo svajonėlių tvane. 
Suklykia žuvėda. Audros sūkurys 
Sumaišo bangas ir masina mane. 
Mylėjo mane balandėlis minčių. 
Buvau aš turtingas daugybe draugų. 
Kur liko jie?... Štai tik audros sūkurys 
Sumaišo bangas ir masina mane. 

IX 
Jei turi tu didi turtą, 
Tai tau žmonės dar pridės; 
Jei mažutį, tai ir šitą 
Išvilios jie iš tavęs. - , -
Jei beturtis—lysk į kapą 
Ir pamiršk žmonių* šašus. 
Juk gyventi tas tik gali, 
Kas nešioja kaliošius. 

X. 
Saulutės kalba. 

Kam tau taip parupo mano spinduliai? 
Čia saulutės noras—berti juos tyliai. 
Sėju juos ant ponų, ant sargų bailių. 
Be šviesos, aš saulė būti negaliu. 
Kam tau taip parupo mano spinduliai? 
Atsimink, kas skirta dirbti tau ir jai : 
Geriau vesk, kaip reikia, auklėk vaikelius 
I r teisingai rodyk žmonijos kelius. 

Be šviesos,—aš saulė būti negaliu: 
Erdvėj vaikštinėju, vieko negailiu, 
I r į žmones žiūriu, žiūriu nuobodžiai... 
Kam tau taip parupo mano spinduliai?! 

("Laisv. Vai." Faustas Kirša. 

VAIKĮ) VAKARAS. 
Mėsėdo atsiminimas. 

— Tai ką, ateisi, Tamsta, 
šiandien į vaikų vakarą, į Mi
kalojų? — paklausė manęs 
Povylių Dėdelis. 

— Kaip gi, reikės ateiti; 
vaikų vakarėlis — įdomus da
lykas, — atsakiau. 

— Vaikai vaidins, vaikai 
dainuos i r deklamuos — visą 
vieni vaikai atliks, — tęsė to
liau Dėdelis. 

— Ką vaidins? — paklau
siau. 

— " Gintarus ' \ 
— O kelintą pradžia? 
— Penktą, rodos. 
— Tai tikriausiai lietuvių 

papročiu gal visa valanda vė
liau, — nusijuokiau. 

— O ką gi, visaip gali būti... 
Baigiantis penktai valandai 

nusiskubinau, nubėgau į Mi
kalojaus salę vis tai vieną, tai 
antrą petį pakreipdamas, kad 
per greitumą nesusimuščiau 
su kokia Varšuvos mandagu
mo pilna panele arba karei
viu. Nusirengęs įeinu salėn 
— ugi tik trisdešimts vaikų 
pirmose eilėse sėdi, daugiau 
nieko. Taip, manau sau, tik
rai lietuviškai. Bet kad per
daug lietuviškumo negarbi
nus, pradėjo tuojau urmu iš 
visų Vilniaus lietuvių prie
glaudų vaikai didėliais būriais 
globėjų lydimi, rinkt j s salėn. 
Kiekvienas skubinosi kuogrei-
čiau iš viršutinių drapanėlių 
išsinerti ir įbėgti salėn. Visų 
veideliai buvo nušvitę, links
mi, akutės tik virė vakaro 
žeingeidumu, pilnos kūdikiško 
ramumo ir gyvumo. Ak, kad 
taip kokių auštuonių metų 
vaikutėlis bučiau! Dieve, kur 
ta mano kūdikystė dingo, ka
da kiekviena gėlelė, mano gy
venimo atspindys, mano drau
gė buvo, kada motinėlės pa
guodos žodis man mažutėliui 
verkiant stebuklingas balza
mas buvo. Sugrąžink, Dieve, 
man nors vieną kūdikystės 
brangią dienelę, nors vieną 
minutėlę kūdikišku linksmu
mu duok pasidžiaugti! Ak, 
kaip malonus tie berupesčiai 
vaikučių veideliai! Bet kada 
mes miela kūdikyste gėrimės, 
kada jos grožę atjaučiame — 
kada jau suaugę esame": 

Visi vaikai užėmė įsėdimą
sias vietas ir tik čeža, tik 
šnabžda, kraiposi, sukinėjasi, 
it žvirbliai alų darydami. Be
matant prisirinko ir kunigų, 
ir mokytojų, ir panelių, ir lai
kraštininkų, ir recenzentų ir... 
žodžiu sakant, ko tik nori. Da 
ir Tarybos keli nariai spėjo 
pasivėluoti. Salė buvo pilnu
tėlė, bet viena mergaitė ne tai 
nusistebėjimu ne tai rūpesčiu 
tarė šalimais sėdinčiai mer
gaitei : 

— Kodėl publikos taip ma
ža prisirinko? 

Mat, vargšiukė savo bend-
ramečius nelaikė publika. Ne
užilgo pasigirdo pirmas skam
butis, paskui antras ir tre
čias. Elektrą užgesino ir va-
landukę buvo tamsu. Gana 
vykusiai nupiešta scenos už
danga patamsėję įgavo tikrai 
stebėtinų ypatybių: rodės, jog 
esi kur lankoje ir matai ten 
ant kalnelio išsimėčiusias dra-
ves tylų vasaros vakarą, už tų 
r! raviu tamsus krūmai dunk
so, priešais netoli žolėmis per-
žėlęs klanas tykšo . 

Pakylo uždanga. 
Suvaidino pirmąjį aktą. Nu

švito vėl salė, subruzdo jau
noji publika, taip pat suau
gusioji palei duris ėmė kalbė
tis. 

Na ką, kaip patinka 
vakaras, kaip visa atrodo? —• 
klausė paptelėjęs ranka man 
peivpetį Povylių Dėdelis. 

— Ką gi, — sakau, — labai 
nepaprasta. Man atrodo, kad 
šičia tai tikra jaunoji Lietuva. 
Ką su ja i s ; juk čia bus ir dak
tarų, ir kompozitorių, ir dai
lininkų, ir inžinierių, ir mini-

sterių, o generolas jau ir da- Gerą valandą pasilinksmi-
bar yra, ana tas, kur mėlynom* 
kelinaitėm, toks drąsus — tik
rai kaip generolas ir atrodo. 
Už kokios dvidešimties metų 
tai veikėjų braškės. 

— Nereik nė dviedešimts, 
už kelių metų jau mes galėsi
me jais naudotis, — tvirtino 
Dėdelis. ' 

— Jei neims prieš vieni kl-
tus maišto kelti, kaip dabar 
Rusijoj; juk jau ir tarp jų gar*'karas mes žaisim ir gana 
• • l \ / ~_ l * j« i " -X7 i l y * i * t T i » f t 1 1 1 1 '111 / " \ C * t t _ n i n r i / l i A t i w \ - i - » n « w_r * 1—_-_ -_-»_-> —i -rv-_ r\c bolševikų" yra — nujuoka 
vau. 

— Tur but, anas didysis, 
kur pasenyje stovi, tas" tai 
tikrai bolševikas, — ir jis pri
metė savo rėžtu. 

Suvaidino ir antrą aktą. 
Vėl gausus delnų plojimas, 
net kai kurių vaikučių delnu-
kai paraudonavo beplojant, o 
plojo — pliauškino kiek kas 
pajiėgdamas, pasižiūrėdamas 
vis viens į kitą . 

Vėl nušvito salė. Žiūriu, 
kad ponai, kunigai, panelės 
sužiurę visi vienon vieton kaž 
ko juokiasi. Prieinu arčiau 
— mažutėlė mergytė verkia, 
bet verkia pasikukčiodama, 
net krūpčiodama, o jie juo
kiasi. 

— Kas čia tokio atsitiko, ko 
toji. mergaitė verkią? — pa
klausiau vieno kunigo. 

— Tai jai ,mergaitei, labai 
pagailo Zosytės, kurią Eleny
tė apmelavo ir apvagino,—at
sakė kunigas tvirtu bosu. 

— Ot kūdikiškos širdelės 
nekaltumas, ot kur tikrai at
jautė Zosytės nuskaudimą ir 
širdelės skausmą, — maniau 
sau užjausdamas verkiančiai 
mergaičiukei, kuri prisiglau

dus, kunigas vaikams prane
šė, kad jau esąs laikas namon 
jiems eiti. Bet mažutytės 
mergaitės verdančiomis mėly
nomis, it linų, akutėmis, rau
donais veideliais, palaidais 
kaspinuku perrištais plauku
čiais, akymirksniu rankutė
mis susitvėrė, apstojo kunigą 
ratu i r neleidžia namon eiti 
sakydamos: "Ta i mūsų va-

šiandien mūsų vakaras, mes 
dideliems neužleisim; kai jų 
būna vakaras, kodėl mes nesi-
kišam"... Taip čiauška ranky
tėmis stipriu ratu kunigą ap
tverusios ir gana, o kunigas, 
\{ rožyčių vainike, tik žiuri f* 
jas manydamas: o ką tu su 
tais vaikais — žaisti ir tiek. 

Da pažaidus valandėlę glo
bėjų paraginta ėmė bėgti ma
žoji publika skirstytis, o jau 
didžiosios publikos, ypačiai 
karštesniųjų, padai degė, kad: 
tik šokti. Mat, jų padai turi 
voverių dantų ypatybę, nes 
voverių dantys, jei jos dažnai 
riešutų negraužtų, išaugtų 
perdaug ilgi ir jos paskiau, 
negalėdamos jais naudotes, tu 
retų gaišti; taip lyginai ir šie 
padai. Jei dažnai nešoktų, 
tai jie taip sustorėtų, jog ne
bebūtų galima jų pakelti. To 
reikalauja ir artimo meilė: jei 
nešoktų, padai nediltų, odų 
darbininkams neduotų pelno, 
o pelno kiekvienas visuomet 
ir pats nori. Tai yra artimo 
meilės reikalas. 

Negalėdamas laukti to rei
kalo pildymo, ruošiausi na
mon. * 

Išeidamas iš salės tvirtai 
nutariau sau: į vaikų teatrus 

dus ir užsikniaubus prie savo b u t i n a į r d k i a l a n k y t e s > n e s 
globėjos da vis tebekrnpciojo. j u o g e d a ž n a i £ . ž e g . 

Paskiau prasidėjo dainos. ' . . W n * . fUUr]n, _A: 
Pilna scena, kokia Šešiasde 
šimts vaikų ten galėjo būti, 
padainavo įvairiai mišriais 
balsais visą tuziną dainučių, 
kurios, tik vieną išskyriant, 
visos kun. prof. T. Brazio. 
Kada tai buvo Vilniuje Šim
kaus dienos, o jau dabar Bra
zio. Daugelis tų dainelių ym 
tikrai gražios, bet visose pa
dainuotos perdaug ryškiai 
jaučiama tai, kad. jos visos 
vra vieno autoriaus darbo bei 
apdirbimo. Daina * * Gieda 
gaideliai , , labai graži ir tifc-
rai gali būti pavyzdžiu prof. 
Brazio prirodymams patvir
tinti, kad daug lietuvių dainų 
esą į senovės indų dainas pa
našių, ypač užbaigimais. Ta
čiau daug randasi dainų ir 
sausais bažnytiniais akordais 
harmonizuotų, kurios palieka 
įspūdžio, lyg kokios preliudi-
jėlės, kurios galima butų drą
siai per mišias vargonuoti ir 
retas tesuprastų, kad tai dai
nų esama. Bet dainelės, vė-
lįjru kompanuotos, savo origi
nalumu taip labai patraukė ir 
įsigrožėjo jaunimui, jog per 
nė vieną vakarėlį arba šiaip 
pasilinksminimą jau nebenori 
be prof. Brazio dainučių apsi
eiti. 

Toliau sekė deklamacijos. 
"Lapė ir beždžionės" tokio 
įspūdžio į paneles padarė, jog 
kada paminėjo apie auskarus, 
tuoj viena panelė, it suelektri-
zuota, čiupt už ausies, įsiti
kinti, ar iš tikro ji auskarus 
nešioja. Pasirodė, kad ištik-
ro. Išsyk jai pasidarė visai 
nė šio nė to, bet paskiau buvo 
tik trupučiuką nė šio nė to. 

Paskiau buvo žaismių ir šo
kių. "Suktinį", "Klumpako
jį7 , duoda vaikai, kad visa tik 
rūksta, tik juostukių galai 
laksto aplinkui. 

— A, — pamaniau sau, į 
žaidėjus bežiūrėdamas, — kad 
mus nuo mažens taip kas butų 
auklėjęs, kaip kad jie dabar, 
kad visa karta tokiose aplin
kybėse butų užaugusi, tai 
šiandien kitaip Lietuva atro
dytų, tai nesigirdėtų pasaky
mų : kas iš tų kijatfų, kam tų 
* * gazietų •', generolais ve, 
mokslinčiais ana bus; žiūrėk, 
kad man pinigų ant tokių nie
kų nemėtytum... 

nių ir įdomesnių dalykų, nei 
kituose suaugusių teatruose. 

R. Žibnnias. 
("Tėv. Sargas.) 

PIONERIS VISUOMET 
VEDA. 

' Dvidešimts devyni metai at
galios Triner's Elixir of Bit-
ter Wine tapo išrastas ir pa
rodytas žmonėms kaipo pir
mutinis tokios rūšies. Jo po-

43uleriškumas kilo kasdieną ir 
dabar jis visuomet veda, kela 
visiems vaistams kaipo ge
riausios nuo išvalymo viduriu 
padedant sužlebčioti valgiui 
ir priduodant apetitą iir patai
sant visą sistemą. Prašalina 
galvos skaudėjimus, nežlebčio-
jimą, nerviškumą ir (t., bet 
neimkite imitacijų, bet reika
laukite Triner's- American Eli-
xir. Kaina $1.10. Kiekvienoj 
vaistinyčioj. Del reumatizmo, 
neuralgijos, niksterėjimų, su
tinimų, skaudamų muskuplų 
ir nuilsusių kojų ir tt. geriau
sias vaistas tai Triner's Lini-
mentas. Kiekvienoj vaistiny
čioj 35c ir 65c. Per pačtą 45c 
ir 75 centai. Joseph Triner 
Compatfy, Mfg. Cliemists, 
1333—1343 So. Ashland Ave., 
Chieago, 111. (Apg.). 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jeigu nori žinoti, ką. išrasti ir 
koki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjas," kuria- U4DYKA kiek
vienam išsiųsime ir \ Jumis pa
rodys ką. išrasti, kaip patentą 
gauti ir kaip ji parduoti. 

AMERICAN ECROPEAlff 
PATENT OPPICES, Inc. 

256 Broadway (DS.) 
New York, lf. Y. 

ro» vfaufr STOmafsmD 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių Ilgos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti vieną. Parduodama paa 
visus aptiekorius. 
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Lietuviai Amerikoje 
PERU, ILL. 

• 

Sv. Bedo Kolegijoje bifte-
iio 9 d. s. m. A. L. R.-K. M. 
Sus-mo 3 kuopa laikė pasku-
jfinį literatiškąjį susirinkimą, 
šių metų baigiant mokslą mo
kykloje. 

Tuojau po atidarymo susi
rinkimo nebuvo svarstomi rei
kalai, bet prasidėjo progra
mas, kadangi kiekvienas no
rėjo išreikšti savo nuomonę 
atsisveikindamas su mokyk
los sienomis ir su savo drau
gais per visus metus mokyk
loje draugavusiais mokslei
viais lietuviais. Programe da
lyvavo sekantieji: p. Iz. Čepu
lis, p. K. Mantvydas, p. J . 
Klimas, p. J . Ceputis, p. S. 
Bartkus, p. A. Peldžius, p. A. 
Kupšis ir p. B. Vitkus. 

Po programo, mokytojas 
lietuviškų klesų p. B. Vitkus 
pranešė, kad p. A. Peldžius 
gavo aukso medalį paaukota 
gerbiamo tėvynainio kun. S. 
Bystraiso iš Šv. Onos parapi
jos, Spring Valley, 111., už pa
skirtąjį parašyti rašinėlį 
4 * Jaunimo tikslas. ' ' Antras 
buvo p. C. Mareinkaitis šio 
rašinėlio temoje, kuris taipgi 
gavo dovaną. 

Dabar visi Šv. Bedo kolegi
jos lietuviai moksleiviai taria 
ačiū taipgi nesenai at
vykusiam į Šv. Onos parapiją 
naujam vargonininkui p. 
Daunorui už jo pasidarbavi
mą, kuris buvo moksleivių 
pakviestas, kad pamokytu 
giedoti iš gaidų. Jis neatsisa
kė ir nesigailėjo pašvęsti savo 
brangaus laiką veltui pamo
kyti, bet atsilankydavo net 
kelis sykius į savaitę lavinti. 
Nors trumpai," bet visados 
atlikdavo darbą suteikdamas 
moksleiviams naudą. Tai-gi 
linkime jaunam ir darštain 
šioje kolonijoje lietuviui ge
riausių kločių ir pasisekimų 
naujoj vietoj vargonininkauti 
ir veikti del tėvynės Lietuvos 
labo. Zarasietis. 

jštaus gerb. klebone kun, Am-
bota. 

Bet gerb. klebonas dar su
rado spragą del vienos nau
dingos dr-jos, kurią ir suor
ganizavo — tai yra "Marijos 
Vaikelių" merginų draugija. 
Kaip matyti ši nauja draugi
ja turės geras pasekmes. Dar 
vos t i^ du susirinkimu laikė, 
o jau prisirašė gan didelis bū
relis čia augusių mergaičių. 
Svarbiausia, kad jau dr-;ja 
imasi už tokio prakilnaus dar
bo kaip dirbti del Raudonojo 
Kryžiaus. Visos mergaitės 
rengiasi prie siuvimo ir mez
gimo. Turi jau ir materijos. 
Darbas prasidės liepos 17 d. 
Nekurios gal ir pirmiau dir
bo tą prakilnų darbą, bet da
bar dirbdamos sykiu nema ; 

rtras, o taipgi leido pasakyti 
prakalbę, it lietuviui kalbėto
jui. Darbininkas. 

• 

MELROSE PARK, ILL. 

Nedėlioj, birželio 16 d. Ig. 
Vaičiulio svetainėj dr-ja Šv. 
Jono Krikštytojo laikė savo 
pusmetinį susirinkimą. Ši dr-
ja tarpe katalikiškų dr-jų yrn 
viena iš tvirčiausių ir dau
giausia veikia. Štai tame su
sirinkime apsvarsčius rapor
tus ir bėgančius reikalus nu
tarė dalyvauti parodoje 4 d. 
liepos ir prie tos parodos pri 
sirengti kuopuikiausiai. Tam 
tikslui dr-ja išrinko du komi
tetu, kurie susitars su visomis 
kitomis lietuviškomis drau-
gijomis sykiu maršuoti. To
liau nutarė, kad koinas vie
nas narys turi eiti. Kups neis 
tai pateks po bausme 1 dol. 

keletą žaismių, dainų ir šokių, 
kurios įdės } programą tafpe 
kitų dalyvaujančių parodoje 
tautų, 4 d. liepos. 

Taigi Detroito lietuvių yra 
užduotis, kad kas tik gyvas 
privalo imti dalyvumą paro
doje. Parodavimas tęsis mies
to gatvėmis. Vėliau visos tau
tos patrauks į parką, kur 
kiekviena pildys savo progra
mą. Lietuviai pirmą sykį pa
sirodys su savo tautiškais šo
kiais, dainomis, žaismėmis if 
aprėdalais. Vėliau pranešime 
į kokią vietą susirinkti ir iš 
kur pradėsim maršuoti. 

Taigi visi rengkitės* 
Vienas iš Komitetų. 

Toliau nutarė užpirkti šv. 
/Miš ias šv. Jono Krikštytojo 

žai prisidės prie* pakėlimo ! * « " * > * J ^ * l C į f l 
ZT . i- -n. . . , .lnrio« Irniy.pri. kims Lietuva lietuvių vardo. Pirmininkė 
minėtos draugijos yra p-lė 
Eleonora Mašotukė, kuri de
da visas pastangas traukda
ma čia augusias § mergaites 
prie lietuvių veikimo. Nors ji 
yra irgi čia augus ir mokslą 
ėjus, bet darbšti Vytė ir daug 
darbuojasi del lietuvių. 

Reporteris / 

E. ST. LOUIS, ILL. 

KINGSTON, PA. 

Šio miestelio lietuviai yra 
gana patrij6tiški, kas parodo, 
kad šios šalies valdžią parė
mė 7,600 dol. pirkdami Lais
vės bondsus, War Savin^ 
Stamps ir aukodami Raudo
najam Kryžiui. 

Birželio 9 d. vietos lietu
viai buvo surengę prakalbas. 
Kalbėjo p. Šlikas iš Philadel-
phijos. Jo kalba buvo turinin
ga ir pamokinanti. Žmonių 
buvo pilna svetainė, gal apie 
300. Buvo renkama aukos j 
Tautos Fondą. Surinkta 43 
dol. 

Buvusį SLRKA. iždininką 
Burbą rfplankė ugnelė. Sude
gė tvartai, 4 arkliai, vežimai 
ir daug vištų. Nuostolių pa
darė už keletą dešimts tūk
stančių dolerių. 

Mūsų jaunimas yra tautiš
kai atbudęs ir darbuojasi. Jų 
tarpe dėlto randasi ir tokią, 
kurie visiems daro gėdą. Vie
na čia augus mergaitė už blo
gą elgimosi tapo paimta į pa
taisos namus šalę Philadel-
phijos, ant dviejų metų. 

Visi lietuviai darbuojasi ir 
rengiasi prie Ištikimybės 
Dienos (4 d. liepos). K. K-

Nedėlioję, birželio 2 d. Šv. 
Cecilijos choras buvo suren
gęs vakarėlį. Lošta " Gudrus 
Kvailys'* ir "Paskutinį jau 
kartą. ' ' Lošėjai savo roles vi
si gerai atliko. Vakaro vedė
ju buvo vietinis gerb. kun. St. 
Kolesinskis. Nors, ta diena šil
ta buvo, bet žmonių prisirin
ko pilnutė svetainė. Matyt, 
kad čionykščiai lietuviai myli 
gražius tautiškus pasilinksmi
nimus. Pelno liko virš 40 dol. 
Visas pelnas paskirtas para
pijos naudai. Vietinis. 

prieš kaizerį, kuris Lietuvą 
pavergė ir uždėjo sunkią naš
tą lietuviams, nutarė rijfkti 
parašus po protestu. Tam tik
slui išrinko komitetą. Paskui 
buvo priduotas patentas nuo 
ženklelių p. F* K. Strzynfeckio, 
kuris dabar yra "kariuomenė-, 
je. J is tą paaukojo del gero-
vės^draugijos.. 

Visi nariai priėmė su rankų 
plojimu. Ant galo tapo išrink
tas korespondentas, kuris ra
šytų apie veikimą draugijos. 

Koresp. P. M. Valuckas. 

• DETROIT, MICH. 

MELROSE PARK, ILL. 

Birželio 15 d., po pietų, di
džiausia to miestelio dirbtuvė 
D. N. M. Casting Co. buvo 
surengus patrijotiškas susi
rinkus didelei miniai 
žmonių, visųpirma buvo 
iškeltos vėliavos visų 
kariaujančių šalių alijantų 
pusėje, kurios gražiai plevė
savo tam tikroje tvarkoje. Iš
kėlus vėliavas benas sugraji-
no "Amerikos himną "The 
Star Spangled Banner." Pas
kui vyriausias dirbtuvės už-
veizda Hart perstatė kalbėto
jus. Pirmiausiai kalbėjo ang
las, paskui italas, o paskui 
pats dirbtuvės užveizda Hart. 

Detroitas yra priskaitomas 
Į prie didžiųjų miestų, kuriame 
yra ir nemažai lietuvių, neg 
priskaitoma apie 8,000. Lie
tuviai turi apie 20 draugijų. 

Nežiūrint to, kad ir daug 
lietuvių randasi, bet svetim
taučiams kol kas nebuvo ži
nomi. 

Dabar turėsime bene pirmą 
viešą del svetimtaučių pasiro
dymą 4 d. liepos (Fourth of 
July) nes kaip kitos koloni
jos taip ir mūsų smarkiai ren
giasi prie apvaikščiojimo. 
Beveik jau visos dr-jos prisi
dėjo, o kurios dar neturėjo 
susirinkimų, tai pilnai tiki
mės, kad prisidės ir neatsisa
kys nuo taip didžio ir tautai 
naudingo darbo. 

Kuomet lietuviai nusidavė 
į miesto valdžią ir išreiškė pa
geidavimą imti dalyvumą ap-
vaikščiojime, kaipo tauta, tai 
miesto valdžios nekurie val
dininkai net nustebo užgirdę 
naują tautos vardą. Pradėjo 
klausinėti apie lietuvių praei
tį, jųjų typą, dainas, žaidimus 
ir kur jie gyvena* Mūsų atsto
vai atsakė ant visų klasimų. Paskutinis kalbėtojas labai _ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

gražiai papasakojo apie lie- ! suprantamai. Valdininkai ste^ 

HARTFORD, CONN. 
»n — 

Nors Hartfordo lietuviai tu 
r i visą eilę katalikiškų drau
gijų ir organizacijų kuopų, 
kurios beveik visos tapo suor- Į šiai svetimtaučių miniai per-
£«Qjj(uotos ruptsčiu 

v 

darb-

tuvius, paėmė šį tą iš Lietu 
vos istorijos, kokia seniau bu
vo Lietuva ir kas Ją pavergė 
ir kaip dabar lietuviai dar
buojasi, kad atgauti Ja i lais
vę. Žmonės labai interesavo
si jo prakalba. 

D. N. M. Casting Co. dirb
tuvėje, kurios jis yra užveiz
da, dirba nemažai lietuvių. 
Pabaigęs savo prakalbą, per
statė lietuvį kalbėtoją iš Chi-
cagos. Šis kalbėtojas labai 
plačiai apibėgo lietuvių rei
kalus, kaip lietuviai yra loja-
liški šiai šaliai ir kaip remia 
Šuv. Valstijas, kurios kovoja 
už pavergtų tautų paįįuosavi-
mą. 

Ant galo dar kalbėjo rusas. 
Atgiedojus visiems Ameri

kos himną, programas pasi
baigė. 

Lietuviai turėtų būti dėkin
gi p. Hart 'ui kuris tokioje 
svarbioje valandoje didžiau-

fctaU Lietuvą ir Jos troški-

PITTSBURGH, PA. 
Birželio 16 d. Šv. Kazimie

ro parapija apvaikščiojo si
dabrinį jubiliejų 25 metų su
kaktuvių parapijos. Labai 
linksma buvo sulaukus tokios 
ir labai retai atsitinkančios 
šventės. 9 vai. ryte laike iškil
mingų mišių gerb. kun. Stri-
mavičiaus * būrelis mokyklos 
vaikelių priėjo prie pirmos šv. 
Komunijos su didele iškilme. 
Laike mišių ir po mišių ktin. 
Strimavičius pasakė dailų pa
mokslą pritaikindamas del tų 
vaikelių. Bežiūrint į tokį bū
rį nekaltųjų ir taip puikiai 
pasipuošiančių gal ne vieno 
tėvo ar motinos džiaugsmą* 
išspaudė ašaras. Ne tik tųjįj 
vaikelių tėveliai džiaugėsi, 
bet džiaugėsi ir visa parapija 
matydama tuos vaikelius su 
tokia didele iškilme susivie
nijant su Dievu. Tai vis tai 
pasidarbavimas yra sese
rų Šv. Kazimiero parapijos, 
kurios tą visą milžinišką dar
bą atliko del garbės Dievo ii 
del visos parapijos naudos. 
Lai joms Augščiausias užmo
ka už tokį jų pasidarbavimą. 

Sumą laikė pats klebonas 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
AKMENIAI. 

Mūsų kaimo žmonės prade
da šviestis, pradeda laikraš
čius skaityti, leisti vaikus mo
kintos į savo parapijos baž-
nytkiemį Kučiūnus, nes dar 
savo kaime neturi mokyklos. 
Kuriems nepatogu leisti j mo
kyklą, tai tie rūpinasi namie 
juos mokintk 

Jaunimas čia mandagus, 
moka gražiai pažaisti, padai
nuoti, mėgsta suėję pasikal
bėti apie savo ir tėvynės rei
kalus. Pernai metais visas 
Akmenių jaunimas, sudėjęs 
pinigų, davė trejoms šv. iru
siomis, kurias gerb. Kučiūnų 
klebonas kun. J . Galeckas Iš
kilmingai atlaikė ir po pasku
tinių mišių, trečią Velykų die 
ną, pasakė jaunimui, gražią 
prakalbą, pagirdamas ujjftokį 
gražų darbą. Dieve, jiems 
padėk! 

KUNIGAI PABĖGĖLIAI MAGILEVG ARKIVYSHIPIJO 
JE. 

ŠIAULIAI. 
Karės pabaigos nesulaukda 

mi kai kurie Šiaulių gyvento
jai nuo praėjusio pavasario 
pradėjo rupintes lietuvių gim
nazijos atidarymu. Bet Šiau
liai išdegę > butų trūksta. 
Abiejų gimnazijų butai užimtį 
kariškosios valdžios. Vis dėl
to valdžia sutikusi paliuosuo-
ti gimnazijai^jirekybos moky
klos dar neužbaigtinai pasta
tytus erdvus ir talpingus na
mus. 

Gimnaziją mano atidaryti 
tuojau po Velykų švenčių, t. 
y. balandžio m. pradžioje. 

Įstojimo laikas ir sąlygos 
bus netrukus laikraščiuose pa-
skelbtos. 

V 

V . ' ! . ALSĖDŽIAI, 
Pas mus mokslas jau tais 

pačiais metais, kai rusai ap
leido musų kraštą, pagrįžo į 
senąsias vėžes. Pirmiausiai 

^ ^ ^ ^ ^ ^ pradėjo veikti " S a u l ė s " mo-
gerb. kun. J . ^utkaitis. Laike I kykla, o paskiau ir antroji 
mišių jam asistavo kun. Stri 
mavičius ir kitas svetimas ku
nigas. Laike sumos išlavintas 
Šv. Kazimiero parapijos cho* 
ras po vadovyste gerb. vargo
nininko p. X 'Juškevičiaus 
gražiai giedojo. Taipgi grojo 
puiki orkestrą. Visi žmonės 
labai gėrėjosi. 

2:30 vai. po pietų atvažiavo 
Jo Mal. Pittsburglio vysku
pas Conevin suteikti dirmavo-
nės sakramentą. Jį patiko pa
rapijos draugijos su bažnyti
nėmis vėliavomis, kareivių 
šv. Kazimiero gvtfrdija ir di
delis būrys mažųjų vaikelių. 
Visųpirma vyskupą nu
lydėjo į kleboniją, pas
kuti iš klebonijos į baž
nyčią. Dirmavonės šakramen- RAUDONDVARIS, 
tą priėmė apie 500 ypatų. La-) Buvusios rusų liaudies mo-
bai malonu buvo žiūrėti į,kyklos name nuo 1917 m. lap 

mokykla, buvusi rusų val
džios. Joje ligi karės temoke-
vien tik rusiškai, tiktai karei 
prasidėjus buvo čia atkeltas 
lietuvis mokytojas. Dabai 
joje mokslas, žinoma, veda
mas jau lietuviškai. " Sau
lės,'* mokykla veikia nuo 1909 
IXL. Pirmiau joje mokinosi 
vienos mergaitės, bet cįabar ji 
yra mišri, berniukams ir mer
gaitėms. Mokytoja — A. Za-' 
gurskaitė, baigusi mokytojų 
kursus. Antroje mokykloje 
mokytojas yra L. Vasiliaus
kas, taip pat baigusis mokyto
jų kursus. Vaikų abidvi mo-
kykli kupinos. > 

Pageidaujami tik dar vaka
riniai kursai suaugusiems. 

bejosi. Toliau klausė: Ar lie
tuviai turi draugijas, kliubus, 
jaunuomenės ratelius, ar žai
džia kokias žaismes, ar šoka 
šokius, kurie butų skirtinges-
ni nuo kitų tautų šokių ir 
kuomet gavo atsakymą, kad 
taip, tai labai stebėjosi. Ant 
galo paklausė kokiomis die
nomis ar vakarais jaunimas! 
žaidžia ir šoka ir kuomet ga
vo atsakymą, kad jaunimai 
susirenka seredų vakarais, tai 
valdininkai žadėjo arba patys 
atsilankyti arba prisiųsti ke
letą ypatų, kurios persitikrin
tų, ar gi ištikrųjų yra pana
ši tauta su savo skirtingomis 
žaismėmis, šokiais, dainomis 
ir skirtinga kalba nuo lenkų, 
kaip jiems buvo pirmiau per
statyta. 

Taigi, kuomet buvo -jauni
mo susįrjnkimas, iš miesto 
komiteto narių atsilankė dvi 
moteri, kurios išvydo žai
džiant, dainuojant ir šokant j 
lietuviškai. Pasigerėjo, sma^ė 

žmones, Icad tokioje tvarkoje 
užsilaikė laike dirmavonės 

Pabaigus dirmavonę ir t i 
sas kitas bažnytinės apeigas 
vėl su visa procesija ir paro
da vyskupą nulydėjo į klebo
niją, o vyskupą išleidus, visa 
paroda paskui maršavo gat : 

vėmis, kad pasirodžius sve
timtaučiams. Maršavihias ybu^ 
vo toks smagus ir linksmas, 
kad benas kaip užtraukdavo, 
tai rodos kad nešte nešė žmo
gų. 

Garbė Šv. Kazimiero para
pijai už surengimą tokio iš
kilmingo apvaikščiojimo si
dabrinio jubiliejaus. 

Valio šv. Kazimiero para
pija. Lai ir kitos parapijos 
ima pavyzdį. Y'• • 

IH PQWQg$ *TCH* 
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kfičio mėn. 1 d. įsteigta čia 
lietuvių liaudies mokykla 
dviem skyriais, kurioje moko
si 119 vaikų: 56 mergaitės ir 
63 berniukai. 

Prie mokyklos įsteigti ir 
vakariniai kursai suaugusiam 
jaunimui lavintes, kuriuos jau 
lanko 16 suaugusių vaikinų ir 
merginų; manoma, kad prisi
rašys, dar daugiau. 

Pamokos esti 4 kartus per 
savaitę nuo 5 — 7y2 vai. va
karais. Mokoma prigimtąją 
kalba skaityti, rašyti, prigim
ties istorijos, geografijos, 
skaičiavimo. Lietuvos istori
jos ir dainavimo, doros aiški
na vietos kun. V. Knipavičius. 
Mokytojauja A. Naujokas ir 
p. E. Ąbakevičaitė. 

Prieš karę musų apylinke 
buvo gerokai sulenkinta, o tai 
daugiausia vietinio dvarinin
ko B. T. įtaka. Jam pasi
traukus stl ffcių kariuomene 
Ir Įimtai Veikiant mokyklai 
toji kenksminga dvaro įtaka 
žymiai sumažėjo. Žmonės 
džiaugiasi šiandien mokslu sa-

! vo kalba ir skaito lietuviškus 
|laikraščius. (Iš " T . S.") 

191? metų Mogilevo arkivyskupijos kunigų kalendoriaus 
(rubricerės) nurodymu—karo metu i i ė kunigai pabėgėliai ir 
Šiose tos arkivyskupijos vietose yra,apsigyvenę: 

Žemaičių vyskupijos kunigai: 

1. Abeltinas Andrius — Užvaldoje. 
2. Adamavicius Augustinas — Brailove. 
3. Andraitis Jurgis — Zabialuose. 
4. Bakucionis Juozas — Maskvoje. 
5. Baltrimas Stasys — Jaroslavliuje. 
6. Baltušis Jonas — Blonėje. 
7. Baronas Boleslovas — Smolenske. 
8. Bogdišenka Vincas — Voronėžiuje. 
9. Prelatas Borovskis Petras — Tūloje. 

10. Branknys Antanas — Tveriuje. 
11. Breiva Jonas — Orenburge. 
12. DalecMs Mykolas — Siebežiuje. 
13. Dėdelė Peliksas — Rogačove. 
14. Dibelis Eduardas — Petrapilyje. 
15. Didžiulis Jonas -— Petrapilyje. 
16. Dambrauskas Miečislovas — Išime. 
17. Dirginčius Juozas — Petrapilyje. 
18. Erbreder'is Benediktas — Rygoje. 
19. Gerulis Jonas '— Babinavičiuose. 
20. Gelžinis Adomas — Augustave. 
21. Giniotas Juozas — Homelyje. 
22. Gintyla Jonas — Homelyje. 
23. Grabys Jonas — Prtrapilyje. 
24. Gronskis Juozas — Remnyje (Yeližo par.). 

1 25. Gudzinskis Juozas — Jelece. 
26. Gutauskas Ignotas — Ribinske. 
27. Hlebavičius Adomas — Petrapilyje, v 
28. Inčura Longinas — Zaškorkuose. 
29. Irtmanas Stasys — Gatčinoje. 
30. Ivaška Antanas —• Žem. Novgorode. 
31. Jakubauskas Stasys — Riazaniu jo. 

Janeliunas Juozas — Kalugoje. 
Janušauskas Petras — Maskvoje. 
Jasienskis Julijus — Judvicoje. 
Jasas Kazimieras — Tomske. 
Jasas Juozas — Orle. % 

Korikolevič Ferdinandas — Ardatove. 
Kubilius Juozas — Jaroslavliuje. 
Kubilius Petras — Semipalatinsk. 
Kubilinskis Bernardas — Maskvoje. 
Liaus Bronislavas — Žem. Novgorode. 
Lindė Julijus — Siebežiuje. 
Labanauskas Ignotas — Smolenske. 
Lukašiunas Petras — Dagdojo. 
Macejauskas Polikarpas — Mogileve. 
Marma Kazimieras — Maskvoje. 
Mirskis Pranciškus — Smolenske. 
Mochaček — Bobruiske. 
Ozolinas Povylas — Maskvoje. 
Povilanis Stasys — Penzoje. 
Penkauskas Pranciškus — Verro'je (Rygos p.). 
Piaskovski Jurgis — Toropiece. 
Plungis Jonas — Tveriuje. 
Počebutas Mykolas — Jaroslavliuje* 
Polonskis Ladislovas — Rygoje. 
Pranaševičius Tadas — Samaroje. 
Pronckietis Kazimieras — Charkuvoje. 
Puleikis Juozas — Vitkoje. 
Raštutis Nikodemas — (nenurodyta kur). 
Razutis Pranciškus — Homelyje. > 
Rogovskis Ignotas — Čerepoviece, Novgor. p. 
Razumas Stasys — Voronėžiuje. «* 
Ruibis-Rudavičius — Kraslaviuje. 
Ruseckas Mykolas — Tūloje. 
Ruškys Petras — Smoknske. 
Ribokas Justinas — Sizraniuje. • 
Semenavičius Vincas -*• Tambove. 
Siekliuckis Antanas — Tobolske. 
Simanavičius Antanas — Kozlove* 
Skirgaila Jeronimas -— Ivanove-Vozniesienske. 
Prelatas Skvireckas Juozas —* Tūloje. 
Sabaliauskas Anta'nas — Petrapilyje. 
Sabaliauskas Juozas — Drisoje. 
Stukelis Eduardas — Rygoje. 
Šveikauskas Benediktas — Maskvoje. 
Šerkšnys Jonas — Ribinske. 
Talmontas Juozas -~ V&rklanuose. 
Tamulevičius Stasys — (nenurodyta kur). f 
Tamoševičius Kazimieras — t)idž. Lukuose. 
Tomašauskas Petras — Smolenske. 
Tumas Juozas — Petrapilyje (išvažiavęs iš Rusijos). 
Turonok Ignotas — Orenburge. 
Trukauskas Ladislovas — Aglonėje. 
Urbanavičius Antanas — Pskove. 
Umbrasas-Černiauskis — Novgorode. 

86. Valentinavičius Pranciškus — Smolenske. 
87. Venclavskis Ladislovas — Saratove. 

88* Vidmantas Jonas — Maskvoje. 
89. Viercinski Juozas — Minske. 
90. Vielicki Jonas — Maskvoje. 
91. Vodopalas Petras — Borisoglebske. 
92. Vaitekūnas Petras — Veližiuje. 
93. Vaitkevičius Dionizas — Tambove (Uvarove). 
94. Vaitkus Mykolas — Smolenske. b | 
95. Zienkevičius Juozas — Pskove." . 
96. Žadeikis Stasys ~- Smolenske. 
97. Žakevičius Antanas — Vologdoje. 
98. Žongolavičius Bronislovas — Petrapilyje. 
99. Žilinskas Florijonas — Kupianske (Charkuvos gub.). 
100. Kanauninkas Olšauskas Kastantinas — Voronėžiuje (se

nai jau apleidusis Rusija). 
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Pereitos 
numeryje 
nešimas, 1 
Šv. Kazinl 
nuolyne 
dirbinių 
prie progj 
milžiniška] 
puikus suį 
lietuviai ] | 
sų pasišvj 
abejonės 
rėti prašn 
ir "pras 
grašių prc 
šelpimui, 
obalsis pa| 
10,000 dol. 
lyno padiol 

Į tokil 
abejonė) 

atvažiuos 
gos viemi 
slaptai reij 
kad savo 
publiką. 

Visose pį 
šneka neml 
nymą. MJ 
proga bus 
gali. Užteki 
kyti, įstaigf 
o pinigai 
Skaitant, j< 
no j yra 40, 
kų, tai už 
nam atšilai 
simokant 2 
susidarytų, 
nizątorių i 
bė lietuvių,| 
lynui, dar 
matė, užtatj 
P^oga jį pa| 

ROSELAI 
Visų Šve 

tuviai Ištil) 
vaikščios v 
Tai daromi 
nes Cliicag 
Roselando. 

'tinimas .iri 
Valstijų 
darže apv; 
Apvaikščioj 
parapijos d 
cento a PI 
Areli., Šv. I 
Onos, Pan. 
vos, L. V^ 
Sąjungos 
kp., Piln. EI 
33 kp., Sr | 
Nek. Pras. 
lo Sargo VI 
do Skyrius.f 
eboras didžl 
Mokyklos 
Benas. Apal 
mą apvaik£ 
rapijonų ir| 
niai^ skaičii 

Vėliava i j 
vėliavos pa I 
100 dol Pri[ 
West Pullm| 
gijos, prigj 
Petro paray 
jos ir šiaip 
9 vai. ryte (| 
nyčią, kur 
pradės paro 
draugijos n J 
tuviškuosiu> 
turės nursin 
čiai puošia 
tomobilių. 1 
savo automol 

iškilminį 
to^ šventės. 

Ateinantį 
lio 30 d.) ni<| 
ms mokyklf 

paulinėj i| 
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IŠ CHICAGOS IR APIELINKIŲ. j 
CHICAGIEČIAMS GEHA 

PROGA. 

Pereitos subatos " DraugoM 

numeryje tilpo linksmas pra
nešimas, jog rudeniop atsibus 
Šv. Kazimiero lietuvaičiu vier 
nuolyne seserų-vienuolių iš
dirbinių paroda, o Chipaga 
prie progos rengia ten pai 
milžinišką bazarą. Ištikro, tai 
puikus sumanymas! Chicagos 
lietuviai pamatys ką gali mū
sų pasišventėlės sesutės. Be 
abejonės kožnas trauks pažiū
rėti prašmatnių jų darbų, nn 
ir •' praspindyti •' keliolika 
grašių prakilnios įstaigos su-
šelpimui. Aš manau, kad tas 
obalsis padaryti į 10 dienų 
10,000 dol. "jrrynai*M vienuo 
lyno padidinimui nėra perdė
tas. Į tokią parodą ir bazarą 
be abejonės ir iš kitų kofimijų 
atvažiuos atsilankyti. Chica-

užbaigimo. Vakaras prasidės 
7 vai. Po programo — diplio-
mų išdalinimas baigusiems 8 
skyrių. Šįmet mokyklą bai
gia 10 mokinių. 

• * • 

Parapijos Draugijų Skai
tykla parapijos name jau ati
daryta. Skaityklon pareina vi
si katalikiški lietuvių laikraš
čiai. Skaityklos prižiūrėtoju 
yra p. Specijonas, valparai-
zietis. 

Parapijos mokyklos darže 
žaislams įtaisyti yra surinkta 
500 dol. Klebonas netrukus 
sušauks susirinkimą, kad pa
tys nutartų "Tcokie žaislai rei
kalingesni jų vaikams. Nevie-

—J. Pivarunas; nuo $v. Juo
zapo' dr-jos, West Piillman— 
M. Kiupėlis ir B. Šimkus; nuo 
Šv* Kryžiams dr-jos, W. Pull 
man—A. Norbutas ir J . Zu-
bas. Išviso dešimts draugijų. 

Išrinkta valdyba del sutvar
kymo apvaikščiojimo. Įėjo 
šios ypatos: J . J. Stankus— 
pirmininkas; A. Narbutas— 
vice-pirmininkas; J. Pivaru
nas—raštininkas ir reporteris; 
K. Klimavičius—iždininkas. ' 

Nutarta paimti tris benus. 
Kaslink apvaikščiojimo pa

geidaujama yra, kad visi ka
talikai susirinktų ant mišių, 
kurios bus laikomos už kritu
sius karėtr lauke, 10 vai. ryte. 

Po mišių prasidės maršavi-
mas apie 11 vai. ryte nuo Vi
sų Šventų bažnytinės svetai
nės ant Wabaah ave. ir 108 
gatvės. Iš ten eis iki State 
gatvės; West State gatve iki na vaikų motina išreiškė kle 

bonui savo nuomonę, kad kai ' 118 gatvės South, kur susi-
bus įtaisyta visokios šliaužy-
nės ir kiti pabūklai jos nespė-
siančios vaikams kelinių pirk

i o s vieai klebonai, girdėjau, | t i ; 0 d a b a r v i s j< a s brangu esą. 
slaptai rengiasi prie bazaro, i Taigi, lai viskas būna demo-
kad savo būda nustebinus 
publiką. 

Visose parapijose, girdėjau, 
šneka nemažai apie tą suma
nymą. Mat katalikams gera 
proga bus pasįrodyti, ką jie 
<:ali. Užteks jiems tik atsilan
kyta įstaigos darbų pažiūrėti, 
o pinigai patys susidarys. 
Skaitant, jeigu Chicagoje vie
noj yra 40,000 rietuvių katali 
kų, tai užtektų kožnam vie
nam atsilankyti į parodą, už 
simokant 25c įžangos, ir jau 
susidarytų, }cas iškalno orga
nizatorių nuspręstą... Daugy
bė lietuvių, ką aukavo vienuo
lynui, dar to vienuolyno ne
matė, užtat visiems bus gera 
proga jį pamatyti. 

' Balsas iš Publikos. 

kratiškai ir patys nutaria kas 
naudingiau. 

* 

Pereitą nedėldienį atsilankė 
čionai Meilės dievaitis ir su
vienijo moterystės ryšiu Pra
ną Paluckį su Marijona Ži
linskaite. Šliubą suteikė kun. 
P. Lapelis. Pajauniais buvo 
Kaz. Raračius, Leonas Dara-
čius ir K. Šniolis. Jaunave
džiai apsigyveno Washington 
Heights. 

• 

tiks su westpullmaniečiais. 
Westpullmaniečiai pradės 

maršavimą tame pačiame lai
ke nuo Šv. Petro ir Povylo 
bažnytinės svetainės ir eis iki 
Halsted; West Halsted gatve 
iki 120 gatvės ftorth; 120 
gatve iki Eggleston ave East; 
ta pačia gatve iki 118 gatvei, 
kur susitiks su roselandie-
čiais. Paskui visi *sykiu eis 
118 gatve iki Michigan ave. 
ir iki bažnytiniam daržui kur 
bus išpildytas programas. 

Darže bus iškelta ameriko
niška vėliava. Du chorai da
lyvaus: Visų Šventų parapi
jos ir West Pullmano parapi
jos. Bus garsus kalbėtojai 
kaip lietuviai, taip ir anglai. 
Bus ir kitokių pamarginimij. 
Prasidės apie 3 vai. po pietų. 

Visos katalikiškos draugi
jos striopiai rengiasi prie to 

visi prižadėjo vienbalsiai pi: naitė, V. Atraškevičius, J . dirbti iš visų vieną didelį pu
lt ti po šėrą. 

Malonu yra, kad visi su 
pranta katalikiško dienraščio 
svarbą. Kamolis. 

I* Į,. VYČIŲ CHICAaOS 
APSKRIČIO CHORO 

VEIKIMO. 

L. Vyčių Cli. Apskr. Choras 
laikė metinį susirinkimą. Ta
po nutarta šią vasarą vakaci-
jų neturėti: laike šiltesnių 
vakarų turėti trumpesnes pa
mokas dainų. Taipgi choras 
lavinsis žaisti žaismes. Vedė
ju išrinktas p. J . Kudirka. 

Saunoras, J . Grigaliūnas, F. 
Budrickis, S. Birjotaitė, A. 
Krotkaitė, K. Runkelaitė, L. 
Petrauską*. v 

Viso $87.00. Smulkių aukų 
$27.50. Išviso gurinkta $114.50. 

CICERO KRONIKA. 
ATSISVEIKINIMO 

VAKARĖLIS. 
(P 

Nedėlioj, birž. 16 d. Liet. 
Vyčių 14 krj, ir Šv. Grigaliaus 
giedorių dr-ja buvo surengę 
atsisveikinimo vakarėlį savo 
nariams, kuriuos Dėdė Šamas 

Kadangi iš choro daug narių | pašaukė kariuomenėn, 

Jono Kunčio šeimynoje pra
eitą nedėldienį, birželio 23 d., 
buvo daug linksmybės. Mat 
čia buvo užsukęs garnys ir 
paliko gražią dukraitę, tai du
bai* buvo krikštynos. Prie j apvaikščiojimo, tik apie mūsų 
krikšto duota vardas Joanna tautininkus nieko negirdėti. 

| Elžbieta. Krikštatėviais buvo Ta ig i meldžiame' visų da-

ROSELANDO KRONIKA. į » ? . » r * » » ***** 
Cepulemene. v 

Visų Šventų parapijos lie
tuviai Ištikimybės Dieną ap 
vaikščios vietinėje kolonijoje. 
m r i , TU—*,, šimelis, 4 metų, krisdamas 
Tai daroma del parankumo, > \ _ • 

pro langą nuo antrų lubų taip 
susižeidė, jog netrukus mirė. 
Palaidotas birželio 24 d. iŠ 

nes Chicaga pusėtinai toli nuo 
Roselando. Be to bus pašven
tinimas .ir iškėlimas Suv. 
Valstijų vėliavos mokyklos 
darže apvaikščiojimo metu. 
Apvaikščiojime dalyvaus šios 
parapijos draugijos: Šv. Vin
cento a Paulo, Šv. Mykolo 
Arch., Šv. Petro ir Povilo, Šv. 
Onos, Pan. Švene. Rožanča-
vos, L. Vyčių 8 kp., Darb. 
Sąjungos kp., Labdarybės 
kp., Piln. Blaiv. kp., SLRKA. 
33 kp., Spaudos Dr-ja kp., 
Xek. Pras. Mergaičių, Aniuo-
lo Sargo Vaikų, Tautos Fon
do Skyrius, Visų Šventų par. 
choras didžiųjų, Visų Šventų 
Mokyklos Choras, Mokyklos; 
Benas. Apart to ims dalyvu-

Birželio 22 d. buvo čia ir 
nelaimių.. Antano . Savickio 

Visų Šventų bažnyčįos. 

lyvauti Ištikimybės Dienos 
apvaikščiojime ir tuomi pa
rodyti šiai šaliai savo lojališ-
kumą. Tuo prisidėsime prie 
išgavimo laisvės Lietuvai. 

Del geresnės tvarkos drau
gijos, kurios norė6 prisidėti 
prie apvaikščiojimo, ir kurios 
ikišiol neprisidėjo, meldžia
me duoti žinią iškalno apvaik-

Tą pačią dieną Šv. Bernar- ščiojimo komisijos raštininkui 
do ligonbutyje pasimirė An
tanas Musteikis,. 44 metų, na
rys Labdarių, Šv. Mykolo 
Arch. ir Šv. Kryžiaus draugi
jų. Buvo doras lietuvis. Gy
veno Washington Heights. 
Paliko moterę su 5 vaikeliais. 
Labdarių kuopa sudėjo ant jo 
grabo gražų gėlių vainiką ir 
mišias šv. užsakė už jo dūšią. 
Mišias atlaikys kunigas liepos 
1 d., 8 vai. išryto. Velionio 
laidotuvės atsibuvo iš Visų 
Šventų bažnyčios birželio 25 
d. į Šv. Kazimiero kapines. 

mą apvaikščiojime 3000 pą- 11 a t i l s i o ™ t a P a d ė j o diktas 
rapįjonų , ir mokyklos moki- draugų būrelis. Reporteris. 

važiavimo vieta yra Wilmette 
apylinkėje, ant pat ežero 
kranto. į 

Jaunimas norintis pasila-
vinti dainuoti ir pasimokinti 
žaismių yra kviečiamas įsto
ti į chorą*- Varpelis. 

J. PivarUnui, 10801 Wabash 
ave., Roseland, 111. 

Ištikimybės Dienos 
Apvaikščiojimo 

Komitetas. 

18 G-VĖS KRONIKA, 

niaį* skaičiuje 300. 
V ė l i a v a ir p l i en in i s s t iebas 

vėliavos pakabinimui kainuos 
100 dol. Prie parodos prisidės 
West Pullmano lietuvių drau
gijos, prigulinčios prie Šv. 
Petro parapijos. Vietinės dr-
jos ir šiaip žmonės susirinka 
9 vai. ryte (4 d. liepos) į baž
nyčią, kur išklausę pamaldų 
pradės parodavimą. Šv. Ono* 
draugijos narės siūdinasi lie
tuviškuosius drabužius. Kitos 
turės nursių apyvaikalą. Vy
čiai puošia gražų vežimą-au-
tomobilių. Biznieriai puošia 
savo automobilius. Žodžiu, vi
si iškilmingai rengiasi prie 
tos šventės. 

• • • 

Ateinantį nedėldienį (biitže-
lio 30 d.) mokyklos svetainėje 
bus mokyklos mokinių vaka
rą* paminėjimui mokelo metų 

ROSELAND, ĮLL. 

Birželio 16 d. bažnytinėj 
Visų Šventų svetainėj laikė 
susirinkimą visų katalikiški] 
draugijų atstovai kaslink Iš
tikimybės Dienos apvaikščio
jimo, 4 d. liepos. 

Atstovai dalyvavo iš šių 
draugijų: nuo Šv. Petro ir 
Povilo—J. J. Stankus ir V. 
Smilingis; nuo Šv. Vincento a 
Paulo—A. Steponavičia ir J. 
Rimkus; nuo Šv. Onos—J. Pc-
čiukaitienė ir A. Sirtautienė; 
nuo Panelės Šv. Rožančavos 
Kalvarijų—A. Enzbigelis ir 
J. Bukus; nuo L. Vyčių—A. 
Specijonis; nuo Labdaringo 
šios Są-gos kuopos^-kT. Janu
šauskas; nuo L. R.-K. Susivie
nijimo—J. Janušauskas; nuo 
L. Darbininkų Šą-gos kuopos | atstovai savo draugijų, kad, 

Birželio 10 d. Dievo Ap-
veizdos parapijos* svetainėj at
sibuvo sykiu trijų organizaci
jų susirinkimas. 

Pirmiausiai atidarė susirin
kimą Tautos Fondo skyrius. 
Apsvarstė trumpai savo bė
gančius reikalus ir pienavo 
kaip galima pasekmingiau va
ryti agitaciją; apie Tauto* 
Fondą, idant daugiau prie jo 
prisidėtų ir jį remtų. Taipgi 
ir daugiau buvo panašių svar
stymų. 

Užbaigus Tautos Fondo 
svarstymus, atidarė susirinki
mą ALRKDS. 25 kuopa ir 
pradėjo svarstyti savo bėgan
čius reikalus. Nors mažai na
rių buvo, bet visi rimtai ap
tarė svarbius reikalus. 

Užbaigus datbininkų reika
lus, atidarė susirinkimą dien 
raščio * * Draugo' ' bendrovė* 
šėrininkai ir pradėjus svar
styti reikalus pasirodė, kad 
18-tos gatvės šėrininkų komi 
tetas padarė nemažą žingsnį 
pirmyn. Nauįi šėrininkai 
dygsta kaip grybai po lietau-. 

Nekurie paaiškino, kaipo 

yra išėję Dėdei Šamui tar 
nauti, nutarta prisidėti prie 
padirbimo didelės vėliavos 
(Service Flag), kuri bus pa
kabinta to parko svetainėj, 
kur choras laiko repeticijas. 

Choro metinis susirinkimas 
pakėlė į garbės narius gerb. 
p. A. Pocių, kurs nuoširdžiai 
dirba del choro labo. Taipgi 
pakeltas į garbės narius J. 
Kazanauskas, buv*cs choro' 
pirmininkas, kurs daba„ .Ar-
nauja Suv. Vai. kariuomenėje 
Prancūzijoj. 

L. Vyčių Ch. Apskr. choras 
auga, stiprėja ir kiekvieni} 
repeticiją, susilaukia naujų 
narių. Pereitą repeticiją prie 
choro prisirašė p-lė Zofija 
Mastauskaitė, darbšti Vytė iš 
13 kp. taipgi ir kita p-lė, ku
rios pavardės nepamenu. J. 
Kačinskas pranešė, kad L. 
Vyčių 8 kuopa, Roselacde, Iii* 
nutarė remti chorą įstodama j 
rėmėjų eiles. Tai pirma kuo
pa Chicagoj panašiai pasižy
mėjo. Lauksime kitų kuopų. 

J choro rėm4*jų eilę įstojo 
kun. P. Lapelis, Šv. Kryžiaus 
(?) parapijos klebonas įmo
kėdamas 5 dol. i J. 

Malonu yra dtfrbuoties cho
re, kuomet visuomenė pare
mia. 

Pįpmas choro,šįmet išvažia-

Iš sykio jaunimas žaidė 
žaisme* ir linksminosi. Pas
kui visi buvo pakviesti prie 
puikiai sutaisytos vakarienės, 
kurią parengi mergaitės. 

Po vakarienės, to vakaro 
vedėjas p. A. Krenčius pasa
kė įžanginę prakalbėlę, ko
kiam tikslui yra surengtas tas 
vakarėlis ir trumpai apibėgo 
veikimą paimamų narių ka
riuomenėn. Paskui gražią 
prakalbą pasakė gerb. klebo
nas kun. H. Vaičiūnas. Po jo 
kalbos sekė prakalbėlės klieri
kų: Pr. Vaitukaičio ir A. 
Martinko, pp. J . Čepučio, A. 
Mąliuskio, Kl. Mikalausko. 

Šv. Grigaliaus giedorių 
dr-ja išeinančiam į kariuome
nę nariui St. Juškunui nupir
ko dovaną: laikrodėlį ir fon-
taninę plunksną, kurią choro 
vedėjas p. Mikalauskas įteikė. 

Paskui trumpai dar prakal
bėjo p. J . Kmieliauskas, p-les 
P.vMileikiutė, A. JakaviČiute, 
Pr. Šlėgaitė ir p. J . Brazaur* 
kas. 

Po prakalbų, atsisveikinimo 
žodžius pratarė naujokai iš L. 
Vyčių kuopos p. Pr. TZdankus 
ir J . Narokas. St. Jaškunas 
taifjgi prigulėjo prie fy$ic. 
Vakarėlyj dalyvavo dar ir pa
šalinė ypata, p. M. Zakaraus
kas, kuris taipgi yra pašauk
tas'kariuomenėn. Jis taipgi 
pasakė atsisveikinimo prakal
bėlę. 

• -«" v 

veikslą. 
Nariai bei narės pasisku-

binkit. <% 
• • • 

Seredoje, birž. 19 d Šv. An
tano parap. svetainėj L. Vy
čių 14 kuopa laikė susirinki
mą. Susirinkime tapo išduo
tas raportas iš L. V. Ch. Ap
skričio susirinkimo. Rapor
tas tapo priimtas. Tarp kit
ko ypač verta pažymėti, kad 
mūsų kuopa Apskričio chorui 
paaukojo 5 dol. Geras pavyz-
dis kitoms kuopoms. Buvo 
taipgi svarstyta ir nutarta ta
po paskirti tūlą sumą paden
gimui lėšų, kurios pasidarys 
rengiant parodavimą Ištiki
mybės Dienoj, 4 d. liepos. 
x Po svarstymų, kuopą pa
sveikino atvykęs vakacijas 
praleisti iš seminarijos klieri
kas Pr. Vaitukaitis ir studen-
tase J . Čaplikas. Paskui 
gerb. kun. H. Vaičiūnas pasa
kė gražią prakalbėlę. 

Vienas apsireiškimas vertas 
papeikimo, tai nerimtumas 
mergaičių laike susirinkimo. 
Bet tikimasi, kad ateityj su
rimtės. 

Už neištikimmną šiai šaliai 
ir bjaurojimą Suv. Valst. vė
liavos National Malleable 
Casting Co. tapo areštuota 
dujietuviu. Areštuotieji yra 
cicilikiško plauko. Geras p»-
vyzdis del kitų. 

Lietuviai katalikai bukime 
ištikimi šiai saliai. 

mo prakalbėlės pasakė nauji 
Dėdės Šamo kareiviai, kurių 
jausmingi žodžiai ne vieno 
širdį sugriaudino, Lietuvos 
Kareivių dr-ja neteko 6ekan^ 
čių narių: St. Juškuno, J% Na-
roko* J. Rainio, Ant. Mazi
liausko ir J. Baltrušaičio. 

Laimingo jiems pasisekimo. 

Ak tu Dievulėli, ką tie mū
sų vyčiai nepadaro, kuo jie 
neprasikalsta. Jie net ir Ci
cero miestelį apvalė. Per 
vyčius " išruni jo" iš Cicero 
visa eilė "komradų", "aidob-
listii,% "draugų", "proleta
r ų " arba galas žino kaip juos 
pavadinti. Tai'vis dėlto, kad 
niekas nenorėjo pripažinti jų 
valdžios, bolševikiško rojaus. 
Neleido jiems tai įvykinti 
"vyčių pu lkas^ labjausiai jų. 
"pulkininkai ' \ Paskui tiems 
i i pulkininkams *' pradėjd su 
kumštimis net grasinti. Bet 
begrąsindami patys, išnyko^ 
kaip šešėliai. 

vimas įvyks birželio 30 d. Iš- p 0 to, Šv. Grigaliaus cno-

AUKOS NAŠLAIČIŲ 
PRIEGLAUDAI. 

Surinkta aukų del našlaičių 
Aušros Vartų parapijoj birže
l i o ^ d., 1918 m. 

Aukavo sekančiai: 
t>o $5.00: kun. F. B. Serafi

nas ir M. Tamoliunienė. 
Po $2.00: kun. J . B. Kloris, 

V. Judis, A. Maskoliūnas, XA. 
Dūda. 

Po $1.00: D. Jankevičius, J. 
Beržonskis, S. Baravikas, J. 
Bruožis, P. Simanavičius, K. 
Kiela, A. Pocius, J . Mikeliu 
nas, A. Kaliackas, A. Dubi-
kai t i s , M., Vebr in i s , W . B e 
lūžis, P. Bučiunas, D. Kunca, 
F. Kiršas, P. Mažeika, V. Mi-
kuckas, K. Beržonskis,' A. 
Linkus, M. Galminaitė, A. 
Urbonienė, P. Šimkienė, Gv 
Vilkienė, O. Litkevičienė, ^A. 
Jucienė, A. Dbviatienė, J . Mi
kutis, M. Žibienė, U. Polukai-
tė, A. Jenelevičius, J . Janele-
vičienė, M. Petrauskienė, D. 
Balkevičius, F. Palionis, S. 
Savickaitė, S. Kairis, P. Ci
bulskis, F. Ligeika, K. Kul-
bis, D. Stalionaitė, J. Rokienė, 
E. Laurinaitė, V. Mikutienė, 
V. C, R. Kairienė, K. PaH 
liunienė, O. Tamšaitė, J . Sta
siūnienėj • A. Raila, A. A., J. 
Bružas, M. Ignatavičius, J. 
Mikalajūnas, F. Žukas, S. Ma
joras, A. Hventeckis, A. Sta
nevičius, M. Mikšienė, A. Mu* 
rozaitė, L. Gricaitė, A. Simo-

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

*i "t. 

ras vedamas p. < Mikalausko 
sudainavo: " A š už marių žie-
mavojau" ir "/Ant tėvelio 
dvaro". Ant galo visiems su
stojus atgiedota Amerikos, 
Vyčių ir Tautiškas himnai. 

Vakarėliui muziką 'patiekė 
Šv. Grigaliaus giedorių or
chestra. 

• • 

Birželio 16 d. Šv. Antano 
dr-ja buvo surengus pikniką 
Bergman 's darže, Riversiue, 
111. Piknikas gerai pavyko. 
Pelno liko apie 180 dol. 

Šv. Antano dr : ja yra pasi
žymėjusi • prakilniuose dar
buose. 

« # • 

Dar sykį primename vi
siems vyčių nariams, kad 
kiekvienas nusitrauktų savo 
paveikslą pas p. Mikalauską. 
P-a s Mikalauskas žada pa-

/ 
Rinkdamas» kareivius Dėde 

Šamas po #visus miestus ne
aplenkia nei Cicero, Pastara
me laike vietinė Lietuvos ka
reivių dr-ja neteko keletą 
darbščių narių, kuriuos Dėde 
Šamas pašaukė kariuomenėn. 
Pagerbimui tų narių draugija 
buvo surengus atsisveikinlnur 
vakarėlį (negerai tik, kad va
karėlis buvo su gėrimais ir 
šokiais). 

Vakarėlį atidarė draugijos 
pirmininkas p. J . Eidintas, 
(fražias prakalbėlės pasakė p. 
J . Varanius ir p. F. Strėleiu-
nas. Graudingas atsisveikim-

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamo! daugumos lietuvių, kurie gra-
Jlja koncertiną Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augsto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Co. 
164* W. 47th 8L. Gbicago. m. 

ItHIIMIIllIIlilIlUIIIIIIIIIlIillIlIlililIllJUlfC 
VTE1TATINĖ LIETUVIŠKĄ 

APTIEKA 
Philadclphijoj Inkorporuota. 

Čionais galima gauti kaipo j 
! amerikonišką taip ir Eurfcpiškų ; 
I gyduolių. Norint gauti katalioga j 

«"• kurįame apeašyta apie visokias j 
, gyduoles ir Ilgus reikia jdėti ! 

už 3c. krasos ženkleli. 
Reikale kreipkitės pas savo j 

S tautietį o pilnai busite užganė- j 
Į dinU. 

JOHN A. PUSCHUS, 
1S38 S. 2 St., Philadelpbia, Pa. ] 

mmiiimmimiimiMiiiiiiiiiiiiimmiimli 

Liet, Vyčiy Ta"p;nimo ir Skolinimo Bendrove 
" • I II I Į L I I I I . • • • • • • ' 

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus—tai prie , 

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
Ši bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val

džią • (State of Ulinois). 
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda

mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti ąios 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:C3 vul. I.1:L-J., 3V. J m 0 w mokyklos kamba
riuose No. L 

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 Balsaitė. 

« s » DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE ĮHIGAGOJE 

PBAKL QUBBN KONCEKTlNA 

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

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

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

Telefonas: DROVJBB 7309 
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PIRMAS DIDŽIAUSIAS 

LIETUVOS VYČIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO 

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 30, 1918 

TURNER HALL g 
14th ir YVashington Gatve*, Oary, Ind. II 

Koncerte Dainuos Vycių Šv. Kazimiero Parapijos Choras p. A, Šlapelio Vedamas g 
fii i i i i i i iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ifi ieiii i i i i i i i i i i i i i ifi i itii iffiifitii i i i i i i iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiinttttffi • 

DALYVAUS GERIAUSI CHICA60S LIETUVIU SOLISTAI, 0. POCIENE, A. PESTIHKAITE S 
d. KUDIHKA, J. BALSIS, A. POCIUS 5 

iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiati •iiiitiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiifiiiniiiMiif H 

Visi yra kviečiame atsilankyti \ virŠminėtą koacerta nes kas nes i lankys tai gailėsis. Po koncer- m 
to bus šokiai iki velivos nakties. J 

Pelnas vakaro skiriams Šv. Kazimiero parapijos naudai. Svetaine atidarą 6 vai. Programas pr%- *? 
sides 7 vai. vak. Įžanga $1.00, 75c 50e Vaikams 25c VISUS KVIEČIA RENGAJIAI. m 

m 

i 

s 
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CHICAGOJE. 
hiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiififftiTi 
SUSIRINKIMAS LIEPOS 

D. REIKALAIS. 

Vaka? vakare Town of Lake 
lietuviu kolionijos komitetai, 
katrie darbuojasi Ištikimybės 
Dienos apvaikščiojimo reika
lais, turėjo susirinkimą Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainė
je. Komitetai pasiskirstė dar
bus. 

Town of Lake lietuviai savo 
apvaikščiojime turės viena 
bendrą "Service Flag", ant 
kurios bus pažymėta, kiek 
šios kolionijos lietuvių šiandie 
tarnauja Dėdei Šamui. 

Kad sužinoti tikrą šios ko
lionijos tarnaujančių kariuo
menėje lietuvių skaitlių, visų 
draugijų sekretoriai prašomi 
būtinai tuo jaus pranešti, 
kiek jų draugijų narm tar
nauja kariuomenėje. Apie tai 
reikia pranešti adresu: A. Ka
reiva, 1805 West 46 st. Paduo
ti kareivio vardą, pavardę ir 
adresą. 

"Service F l a g V turėti pa-
rodavime ( sumanymas buvo 
pakeltas ir priimtas birž. 24 
d. šitos kolionijos draugijų at
stovų susirinkime. 

Sekantis Town of Lake lie
tuvių draugijų, kuopų ir tt. 
atstovi] abelnas susirinkimas 
j vyks p. Elias svetainėje lie
pos 1 d. 8:00 vakare. Viso< 
draugijos, kuopos ir tt. priva
lo prisiųsti savo atstovus. Nes 
susirinkimas bus didžiai svar
bus. Bus galutinai aptartos 
v i s o s a p v a i k š č i o j i m o Kirrulk-

menos. 
Spaudos Komit. 

MOKSLO METŲ 
MAS. 

UŽBAIGI 

Nepamirškite, kad šiandie 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje įvyks dailus vakaras 
mokslo metų parapijos moky
kloje užbaigimui. Bus suloš
ta opera "Kur tiesa". Vaka
ras prasidės 7:30 vak. Kvie
čiami visi lietuviai. 

DETEKTIVAS NUŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ. 

Cottage G rovė policijos nuo
vados detektivas Magner va
kar vakare nušovė plėšiką ni-
gerį, kurio vardas nesužinota. 
Bet pirm to tasai nigeris du 
kartu pašovė detektivą. Šis 
nugabentas į ligoninę. 

Nušautas plėšikas su kitu 
pabėgusiu nigeriu plėšiku no
rėjo apiplėšti viršutinio gele
žinkelio kasierių stotyje ties 
39 irai 

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rkhter'lo 

P A I N E X P E L L E R 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

35c. ir 65c buteliukas TISUM aptiekot* arba 
stačiai nuo 

F. A D. K ICHTER Čt CO. 
74-80 VVMblogton Street. New York, N. Y. 

miiiimiimiiimujmiiiiiiuiimmuiiiHi!) 

Vežimas su Viršum 
Parsiduoda labai pigiai pas K. KAP-
LAN & SONS, Leather ir Finding 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite savo skuras, ecverykus ir 
kitus reikalingus dalykus čeverykams 
nuo nmsii. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

DOVANOS! DOVANOS! 

Kas užsirašys per mane dien
raštį "Draugą'' ir prisius $5.00 
tam bus suteikta puiki dovana— 
laikraštis "Šviesa." Siųsdami pi
nigus ispirkite Money Orderj ar 
ba čekį vardu ir adresu: 

A S. Kulbickas. 
7602 Aberdeen Ave., N. E., 

Cleveland. Ohio. 

i • 
i « • < • • 

Tel. Drover ,7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. tus 

KALBAMA APIE BRAN
GESNĮ GATVEKARIAIS 

VAŽINĖJIMĄ. 

« - » • • • • » • i 

PATAISYMAS. 

Vakarykščio "Draugo" vie
tinėse žiniose, spaudos ^komi-
teto nuo Town of Lake pra
nešime, padaryta zeceriška 
klaida — išmesta visa eilu
tė. 

Pradžioje pranešimo buvo 
atspauzdinta: "Susirinkimo 
vedėju J. Purtokas". 

Gi turėjo but ve kaip: 
"Susirinkimo vedėju buvo p. 
A. Kareiva, gi rast. p. J. Pur-
tokas". 

DAINUOS SV. KRYŽIAUS 
PARAP. CHORAS. 

Vakar Washjngtone tauti
nė karės darbo taryba svarstė 
šalies gatvekarių kompanijų 
nusiskundimus, kad darbinin
kai reikalauja daugiau mokė
ti, gi kompanijos neturi iš ko. 

Kompanijų reprezentantai 
pranešė tarybai, kad jei jons 
prisieis padidinti darbinin
kams užmokesnį, tuomet jos 
pareikalausiančios nuo žmo
nių brangiau už važinėjimų. 

Sakoma, tasai visas reika
las bus pavestas apspręsti pa
čiam prezidentui Wilsonui. 

Paieškau savo draugu Petro ir 
Antano Kripų paeinančių iš Kauno 
gub., Telšių pav., Kartinos parap. 
Jei kas apie juos žinotų, meldžiu 
pranešti arba jie patys tegul atsi
šaukia sekančiu adresu: 

John Kazlausky, 
1208 North St., Philadelphia, Pa. 

Ant randos kambaris del vyrų ar 
merginų su valgiu ar be valgio. Ran
dos $1.00 J savaitę. Atsišaukite: 
2239 W. 23rd Plaeę, Chicago, 111. 

Pajieškau svarbiam reikalui Anta
no Petraičio iš Scranton, Pa. Pra
šau atsiliepti mano aares-a. 

M. Marcelionis, 
4856 Bishop Str., Chicago, 111. 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORMKY AT LAW 

Room 1207 Tel. Central 229 
CHICAGO, IL&. 

Gyv.: U I S South Halsted Straaf 
Telefonas; TARD8 2199 

1 

i 

KAM 
LEIDI SLINKTI 
S A V O P L A U K A M S ? ! 

Neturėsi daugiau kal-
Įtunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 

j—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot mūsų su* 

įtaisytus plaukams vais-
)ermafuga". Geresnių plaukam 

vaistų už "Dermafugą" nėra I 
"Dermafuga" padarys tą, kad TJa 

vo plaukai bus ' tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinks 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
l e s pats gali turėti dar dailesnius I 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
ttivis dykai išbaudymui "sampilą". 
Prisiųsk 10c starapomis persiuntimo 
ėšu, gaust išbandymui dėžutę "Der-
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
ažvardytą: "Puikus Plaukai*. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

D e p t • * 
P. O. Box 37, 'Philadelphia, Pa. 

* ••iii* 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo karą-
bonus ir auto
mobilius. ^ 

Taipgi dides
nė dalį grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover *4139. 

Hr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA M METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
S149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriškų Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlIflIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIli 
BcsJd. tSS 8. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
aUBAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų Ir visų chronišku ligų 

Ofisas: SS64 8. Halsted Bt, Chicago 
Telaphons Drover 9191. 

r i J J j r o o s . 19—11 ryto I—I po 
pietų; 7—S rak. Medelismis l t — 1 7 d. 
uiiiimmiimiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiifm 

REIKALINGI DARBININKĄ I (leiberiai) prie Foundry mo
kama nuo 40c iki 45c į valandą su greita pakėlimu mo-

i 
kesčio arti prie lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. Atsi
šaukite: 
GENERAL ALUMINUM & BRASS MFG. C0., 

DETROIT, MICH. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 11 išryto; 6 po 
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 
S iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5032. 

Telefonas: McKtn'.ey 67 64 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

S457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos Gatvės. 

FOUNDRY LABORERS WANTED:—40c to 45c per hour 
with ąuick prospects of a dvancement. Reply to 
GENERAL ALUMINUM & BRASS MFG. CO., 

DETROIT, MICH. 

Davis Sąuare parko (Town 
of Lake) direktorius mums 
praneša, kad ryt°.i vakare, a-
pie 8 vai., minėtame parke 
dainuos iš Šv. Kryžiaus para
pijos Šv. Cecilijos choras. 

Pirm dainavimo bus rodomi 
kratomieji paveikslai. 

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

Jurgis Balčaitis, 
P. O. Box 181. Donorą, Pa. 

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
KAMPANIJA. 

Illinois valstijoje rytoj de
mokratų partija pradeda kam
panija už savo kandidatus se-
natan ir kongresan. 

Pirkite karės taupymo ženk
lelius (W. S. S.). Galima gau
ti "Draugo" adrninistracijo3 
ofise. 

Paieškau barberio kuris norėtų 
dirbti vakarais. Geras užmokestis. 
Atsišaukite tuojaus: 
4356 So. Mozart S t , Chicago, III. 

Parsiduoda:—labai pigiai pirmos 
klesos bučernė ir grosernė. Biznis iš
dirbta per tris metus ir vien lietu
vių apgyventoj vietoj. Priežastis par
davimo savininkas trumpu laiku tu
ri išvažiuoti ant farmų. Meldžiu at
sišaukti šiuo antrašu: 

P. R., 
8o. 50th Ave., Cicero. Iii. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
AR TURITE NESTROPU SKOLININKĄ? " 

Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
Ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus 
skolų išieškojimus su pajuktais ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginimas Ir rodą « 
Jums nieko nekaštuos. 1 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki- 8 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir k r i - S 
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo- S 

• se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, mu- s 
S sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus S 
S ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie. E 

MŪSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: Panedėlials, S 
5 Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 4 vak. Utarninkais, Ketver- a 
S gals ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais S 
• kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY, Z 
S 3114 South Halsted Street, :-: :-: :-: Chicago, Ulinols : 
milllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil 
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^ A R ^ A I ^ VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne BeU I\>undrv Co. 
Raltimore. Md.. U. S. A. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiii 

~s 
COLUMBIJOS 6RAMAF0NŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE j 
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Didžiausis pasirinkimas rekordų: Lietuviškų, Ruskų. Polskų 
Ir Angliškų. Kaina po 75c. vienas. Gramafonal nuo $10.00 iki 
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. 

DldeU kata Uoga laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių! knygų ir tt. 
pasiunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą. 

Rašyk: Tel. Drover $167. 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St, 

: * : -

Chicago, Dl. 

T. 

Telefonas: PULLMAN 149 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
HETUVD3 GYDYTOJAS 

. I R CHIRURGAS 
19711 SO. MICHIGAN AVE., 

R08ELAND, ILLmOIS 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHii imii i i i 
JOSEPH O.* WOLON 

f LIETUVIS ADVOKATAS 
- Kamb. 318-325 National Life Bg. 
~ S t So. LaSalle St., 
= Vakarais 1911 W. 22nd Street jį 
į Rockwell 9999. : 
r Residence Humboldt 97 
S CHICAGO, ILL. 
Illlllllltltfllllllllllllllllllllllllllllllllllllffffi 

I 
Tel. Cicero 262. 

• • • • • • • • • • % 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, IU. 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto, 
nuo 3 iln 5 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12. 

_ » 

Dr. k. R. Blflmentbil 0 . 0 . 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Šaukiant Savo Telefono 
Numberi ' 

ŠIS paveikslėlis 
parodo mažą skyrių 
telefono s w i t e h -, 
boa r d kuris parodo 
ir paaiškina kod l̂ 
pasidaro maža per
trauka tarpe šimtų 
šaukimų kuomet 
Jus saukiate nume
rį-

Be abejonės Jus 
esate patėmiję kaip 
operatorka keletą 
k a r t ų atkartoja 
šaukiamą numeri. 
Pavyzdin šiaukiate 

"Vienas-du-še.ši-trys," ji pakartoja *' Vienas-du-šeši-trys," 
padarant mažą partrauką tarpe tūkstančių šaukimų. 

Yra priežastis del šios pertraukos: 
Switchboard prieš kurj" operatorka sėdi turi šimtus skylu

čių arba taip vadinamų "jaeks" kuriu kiekviena yra termi
nale prenumeratoriaus linija. Šios skylutės yra skyriuose 100 
kiekviena. 

Kad surasti "1263" operatorka turi pirmiausia surasti 
ir t> skylutę su numeriu "12," paskui suieškoti numerį "63, 

užtat.biskutj užtrunka laiko kol suranda. 
Bandymai buvo daro4yti iš kurių pasirodo, kad tokia sis

tema suradimo numerių visuomet užtikrina gavimą gerą nu
merį ir'operatorkai greičiau surasti. 

Prenumeratoriai yra kviečiami sekti tą metodą kuomet šaukia 
numerius, o tuomet užtikrins Jums geresnį patarnavimą. 

CHICAOO T E L E P H O N E 
COMPANY 

6B - DIENU IŠBANDYMUI 
DYKAI 

Prisiųsk tik 10c 

Užmokėsi kaip išsigydysi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata 
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jeigu vartosi Elektrišką Diržą 
nuo Reumatismo, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
Slogų, Dusulio, Bronchito, Nerviškumo, 
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo, 
Insomnia, Silpnumo pečių, Bespėkės, Hemo-
raides, Užkietėjimo ir daugybės kitų ligų, — 
prisiųsk už 10c stempų arba sidabrini de
šimtuką, tuojaus mes išsiųsime jums GE
RIAUSI ELEKTRIŠKA DIRŽĄ. Jeipu busi 
užganėdintas, danjokėsi mums 83.85, kuris 
vertas $10.00. Nešiok jį pagal nurodymus 
60 dienų, kada jausi visai išgijęs, patark 
savo draugams įsigyti jj. Jeigu neišgysi J 
€0 dienų, sugražink diržą, o mes sugrąžin
sime pinigus, kaip tik aplaikysime. Už dir
žą moterims prisiųsk 20c stempų. 

A. P. 0WENS, Dept. 45-E.—152 W. 14th St., New York, N. Y. 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia a$entų-įga-

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

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

leidžiamo mėneskiio laikraščio "Lietuvos Atstatymas." 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION . 
320 Fifth Avenue, :-: Kew York, F. Y. 

BANK 
Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 30c. 

COFFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent, kokia, Uc 

WEST SIDE 
1373 Milwauk«e av 
2054 Mihvaukee av 
1054 Mihvaukee av 
1510 W.Madisonst. 
2830 W.Madisonst 

1644 W.Chicago av 
1836BlueIs landav 
2612 \v*. North av. 
1217 So. Halsted s t 
1832 So. Halsted st. 
1818 W. 12tlwrt. 

3102 W. 2 ? n d s t 

8 0 U T H SIDE 
8022 Wentworth av 
8427 So. Halsted s t 
4729 S. Ashland av. 

NORTH SIDE 
406 W.Divisien s t 
7 f 0 W. North av. 
2640 l i n o a l n a v . 
8244 Lincoln av. 
8413 N. Clark s t 




