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500,000 VOKIEČIU 
SPĄSTUOSE 

Talkininkai vis varosi pirmyn 
i — 

Vokiečiams nėra laiko bėgti 
VOKIEČIAI TURI TIK 

VIENĄ KELIĄ PABĖGIMUI 
1f ALKININKAI NEPALIAU 

JA ŽENGC PIRMYN. 

WASHINGTON, liepos 25. 
—Generalio štabo viršininkas, 
gen. March, vakar konferen
cijoje su laikraščių korespon
dentais pranešė, kad 500,000 
vokiečių yra atsidūrę talkinin
kų spąstuose. Iš Soissons-Mar-
ne-Rheims kylio vokiečiams 
tepaliko pabėgti tik vienas ge
ležinkelis. Kitus geležinkeliu^ 
kontroliuoja talkininkai. 

Rasi. vokiečiai, kaip stovi, 
be nieko, ir suspėtų pabėgti. 
Bet visas vargas tame; kad 
jie tan kyliu yra sugabenę 
daug amunicijos, karės me
džiagos ir ginklų. Jiems nesi
nori nei visa tai palikti, nei 
sunaikinti. Gi gabenties nėra 
kaip. nėra tinkamų priemonių. 

Kad tuo tarpu talkininkai 
juos iš visų stonų plumpina ir 
kaip kokiuo geležimiu lanku 
vis labjau veržia. 

Artimiausios dienos paro
dys, kas tenai galės įvykti. 

Gi šiandie žinoma, kad vo
kiečiai yra spąstuose. Tai sos
to įpėdinio armija, su kuriąja 
jis mėgino briauties ant Pa
ryžiaus. 

Neleidžia vokiečiams skubiai 
pabėgti. • 

Londonas, liepos 25.— Tal
kininkų spaudimąsis ant 
Rheims-Soissons kylio nepa
liauja. Vokiečiai yra sutruk
domi nuo skubaus prasišali-
nimo talkininkų bombų aud
romis. 

Vokiečiai stipriai spiriasi] 
prie Maine nuo Ourcą ligi ANGLAI BOMBARDUOJA 

NUSKANDINTA DIDELIS 
TRANSPORTINIS LAIVAS 

Paleista 10 torpedų; įgula iš
gelbėta. 

• . • 

Airijos Uostas, liepos 25.— 
Sutorpeduota ir nuskandinta 
didelis "VVhite Star linijos gar
laivis Justicia, kurs buvo nau
dojamas kariuomenės trans-

. . . portacgai. 
Justicia — tai buvęs Olan

dijos garlaivis vardu Staen-
dam. Turėjo' 32,234 tonas in-
tilpimo. 4 

400 vyrų iš Justicia įgulos 
čionai išlipo. Jie pasakoja, 
kad garlaivis per 24 valandas 
kovojo su nardančia laive. 

Nei vienas pasažierius ne
žuvo. Tik buvo užmušta 10 
žmonių iš Įgulos. 

Justicia laivas buvo užpul
tas, kuomet gryžo į Ameriką 
nugabenus amerikonišką ka
riuomenę. 

KARDINOLUI SUĖJO 84 
M. AMŽIAUS. 

DIDŽIAUSIAS LAIVYNAS 
PARODUOJA. 

Amerikonai su anglais paro-
duoja po karaliaus akių. 

Baltimore, liepos 25.—Pra
eitą pirmadienį Jo Eminenci- Londonas, liepos 25.—Ang 
ja kardinolas jGibbons pami- | ] i ; j 0 s karalius, Jurgis V, andai 
nėjo , 84 metų savo amžiaus j peržiurėjo amerikonų ir ang-
sukaktuves. Praleido dieną ]ų k a r ė g l a i v y n u s # T u d v i e j u 
namuose Robert T. Shriver,!

 š a l i u s ū j u n g t į laivynai suda-
arti Westminster, Maryland.Į r ė didžiausį laivyną pasauly-
Garbingas pralotas buvo go- j e J e i g u b n t ų l a i v a i s u d ė t i 
riausioje sveikatoje ir atrodė ^ a l a s j galą, siektų daugiau 
daug metų jaunesnis. Papra- dvidešimts vienos mylios, 
sytas pasakyti ką-nors tokio L a i v a i y r a daugiausiai vė

liausio pagaminimo ir geriau
siai apšarvoti. Jų laivininkai 

žingeidaus, jis pasakė: 
"Prezidento sumanvmas bu-

ti Washingtone per vasarą kiti yra jau matę daug tarnys 
yra, man rodos, labai išmin-1 tos. 
tingas. J is yra mistras visuo 

Ardre. Vienok amerikonai, 
prancūzai ir anglai stipriai 
žengia pirmyn. Vokiečiai 
smarkiai lieja ugnį iš armotų 
ir kulkas vai džių. Bet tas, nors 

GELEŽINKELIŲ STOTĮ 
BADEN'E. 

Londonas, liepos 25.—Lon
dono oro ministerija paskelbė 

juos priverčia pamaži eiti, jąjoficijalį pranešimą, kuris 
šiaip skamba: 

"Lakūnų užpuolime ant 
visai nesustabdo. 

Arti Fere-en-Tardenois. 

Prancūzai pasistūmė pir
myn kuone mylią išpjovoje 
ant upės «hrrcq. Reiškia, pri
siartino už šešių mylių nuo 
svarbaus vokiečių miesto, 

I Fere-en-Tardenois. Šis mies-

Baden'o bomba susprogdino 
didžiąją Offenburg'o stotį. 
Vienas vokiečių aeroplanas 
sunaikintas. Visos anglų ma-
šinos sugrįžo. 

"Oriniai anglų užpuolimai 
Baden apielinkėje labai gerai 

se mūsų reikaluose. Labai 
džiaugiuosi, matydamas, kad 
jis taip mūsų visuotinu labu 
rūpinasi. Man rodos, jis turi 
savo matymą išskleidęs po vi
są pasaulį. 

"Mano simpatija ir, tikiuos, 
visų simpatija yra su pufk. 
Roosevelt'u ir jo žmona. Jie
du tautai padarė didžią auką. 
Bet aš nežinau žmogaus, ku
ris liuosu noru padarytų |to
kią auką savo tėvynei, kaip 
pulk. Roosevelt ,\ 

KUBA REGISTRUOS PRIE 
SININKUS. 

VISI ATMUŠTI, SAKO 
BERLYNAS. 

Berlynas, liepos 25.—Vokie
čių antradienio raportas skam 
ba: 

"Vietiniai susirėmimai įvy
ko ant vakarinio upės Avre 
kranto. Princo armija atmu
šė amerikonų ir prancūzą ata
ką tarp Soissons ir Rheims. 

"Dalys anglų armijos darė 
užpuolimus prieš vokiečių li
nijas. Bet visur jiems nepasi
sekė. Artilerijos veikimas pa
sididino vakare. 

No. 173 

Kalbama apie 5 milijonu 
armiją • 

Prancūzijoje yra daugiau milijono kareiviu 
Washington, liepos 25.— 

Amžiaus ribų praplatinimas 
kaip augštyn; taip žemyn — 
tai tikslas, kad pagaminti 5 
arba 6 milijonų armiją, jei tas 
bus reikalinga. Taip yra nus-
prendžiusi šalies vyriausybė. 

Visi vyrai, neturį šeimini-
nių pareigų, bus pasiųsti 
Prancuzijon, jei bus reikalin
ga, kad įveikti vokiečius. Kol-
kas vyriausybė nemano nors 
per sekančiu du metu arba ir 
visai nepaleisti tų, katrie pri
guli prie išsikirtinų skyrių. 

Tečiaus tiems skyriams bus 
paskelbti parėdymai su tik
slu gauti kuodaugiausia dar
bininkų karės pramonėje. 

Ateinančiais metais princi
pas "dirbti arba kariauti" 
bus praplatintas taip, kad jis 
palies visus gyventojus. 

Pienai apie padidinimą ar
mijos ligi 5 milijonų vyrų vei-
"kiai bus induoti kongresui ir 
gal net sekančiomis 2 savaitė-

karėi _ . , , : . . /mis, kaip tvirtinama 
Ka.p-kada Imvo tylu ka- , , e p a r t a m e n t e . 

res. fronte..Priešininkai, taroj 

tas yra pilnas amunicijos ir p a s i s e k e # Daugybė vokiečių 
provizijos. 

TALKININKAI SMARKIAI 
PYŠKINA VOKIEČIUS. 

Fore nuo vakarų, amerikonai; ;—___ 
prancūzais nuolatos žengia1 PLENUOJA NAUJĄ AME- liy piliecaus Oi ?e. ku r i ene 

Su Amerikonų Armija Ais-
ne-Marne fronte, liepos 25.— 
Prancūzai, anglai ir ameriko
nai dar tebepyškina vokiečiu 
sosto įpėdinio armiją. Vokie
čiai kai-kuriose vietose atsiga
beno pagelbos. Bet talkininkai 
praneša, kad stovis yra dar 
jiems prielankus. 

Gražus oras paskatino pa
kilti oran daugybę lakūnų. 
Diena buvo graži tėmijimui. 
Tas, yra tikima, permainys 
mūšio stovį. Labjausiai arti
lerijos. 

Vokiečiai dabar daugybėje 

Kada prancūzai eina ant k m t a " . 
lakūnų sudeginta arba sunai-

rsu 
pirmyn iš .pietų. Arti Parbil-
lon miškų ir apie Marne, tal
kininkai atmušė vokiečius, 
kurie smarkiai juos užpuolė. 
Toliau į rytus, ant Marne, 
amerikonai su prancūzais pla
tina perėjimus. Jie prisiarti
no dar dvi myli tarp St. Pere 
ir Charteves. Vokiečiai, kaip 
matoma, laikosi šiaurinės da
lies Marne tiktai kaikuriose 
dalyse į rytus nuo Dormans. 

Anglai su prancūzais žen
gią pirmyn pietvakaruose nuo 
Rheims ant upės Ardre. Ang
lai paėmė 300 nelaisvių. Tai 
padaro, per tris dienas suim
tų, 1,100 kareivių. 

RIKOS ATMINIMĄ. 
Paryžius, liepos 25.—Bor-

deaux miesto majoras pada
rė pienus pagaminti naują 
Amerikos pagelbos karėje at
minimą. J is pataria, kad butų 
padaryta stovyla panaši Ame
rikos Laisvės stovylai ir pas
tatyta intakoje Gironde Upės. 
J o pienus svarsto miesto ta
ryba. 

• 

Kituose frontuose neištiko 
nieko svarbaus. Albanijoje 
Prancūzai ir Italai progre
suoja, žengdami ant Elbassan 
Devoli klonyje. Per dvi dieni 
prancūzai paėmė 600 nelais-

vietų yra pastumti amerikonų Vokiečiai vartoja naujus Jca-j vių. 
ir prancūzų atakomis. 

Havana, tiepos 25.—Kubos 
prezidentas Menocal vakar pa
sirašė po šnipų biliumi. Šia 
bilius suteikia prezidentui tei
sę uždaryti arba sulaikyti 
priešininkų' šalių piliečius. 
Taip-gi duoda jam teisę re
gistruoti visų priešininkų ša-

užsiregistruotu, tie bus užda
ryti kalėjiman. 

1 

MOBILIZUOJAMA RUSI 
JOS ARMIJA. 

Amsterdam, liepos 25.— 
Čia gauta žinių, kad Rusijos 
armijos mobilizacija prasidė
jusi liepos 7 d., šių metų. 

Šiandieną oras vėsesnis po 
vakarykščio lietaus. Bus ir 
daugiau lietaus. Or© biuras 
sprendžia, kad daugiau tokių 
karščių mažai bebus^ 

Užvakar perkūnija trenkė 
ir uždegė gatvekarį, automo
bilių ir daugybę namų. 

darni daug nuostolių*-** 
nebeatakavo pietuose nuo 
Aisne. 

"Abiejose -dalyse Ourcą'gi 
ir tarp Ourcq ir Marne, ame
rikonai su prancūzais darė 
smarkias atakas. Bet visur 
buvo atmušti. Į pietus nuo 
Ourcą jie buvo atmušti mūsų 
kontrataka. 

"Priešininkų armijos da
lys, kurios priėjo prie mūsų 
pozicijų ties Marne, visos liko 
atmuštos mūsų kontratako
mis. Vietiniai mūšiai įyyko 
pietvakariuose ir rytuose nuo 
Rheims. 

Karės sekretorius Baker iš
sireiškė, jogei dabar departa- ' i)*bar t u s susekta ir BUS 

. 

mente randasi projektas ne 
tik padidinti armiją, bet ir 
reikalingų tam tikslui naujų 
išlaidų. Ypač departamentui 
rupi visapusiai ir nuodugniai 

aptarti ir nustatyti kareiviams 
amžius, idant butų tinkamų 
vyrų ne tik kareiviavimu^ 
bet ir darbui. 

Kareivių amžiaus praplėti
mas dar nenustatytas. Tečiau 
norima jis praplėsti. Seniau 
karės sekretorius buvo pada
vęs sugestiją, kad augščiau-
sias amžius turėtų but 45 me
tai, gi mažiausias — 19 metų. 

Šiandie ginkluotos pajėgos 
*Suv. Valstijų yra 3,074,512. 
Tame skaitliuje 503,792 vyrų 
priguli karės laivynui, gi visi 
kiti — armijai, t 

Armija Prancūzijoje su ma* 
rininkais yra 1,200,000 vyrų. 
Iš tų 800,000 yra linijinių ka
reivių. Šiandie mūšiuose da
lyvauja 300,000 kareivių. 

Apie 1,300,000 vyrų yra la
vinami įvairiose stovyklose. 

Karės sekretorius praneša, 
kad kariuomenės skaitlius 
transportacijai bus sumažin
tas, taippat bus susiaurinta ir 
mobilizacija į karės stovyk
las. 

tatyta kariuomenės skaitlius, 
koks bus tikrai reikalingas 
Prancūzijoje, kad įveikti prie
šininką. Apie tai veikiai bus 
patirta. 

VOKIETIJA IR VĖL KALBA 
APIE TAIKĄ. -

Amsterdam, liepos 25.—^Vo
kietija pataria, kad Ispanija 
surengtų taiKos konferenciją. 
Taip rašo sočijalistų laikraštis 

-

Vorwaerts. 
Patarimai yra sekanti: 
1. Vokietija nereikalauja 

jokių užgrobimų vakaruose. 
2. Taikos sutartys tarp Ru-

reivius. 
Antrad.enyje m a t a u , V o k l e « a i v i s s tato naujus 

paeme keturias vokiecn, tan-1 
kas. Venoje srapnehs susprog J 
dino gazolino rezervoarą ir 
nutroškino visus joje buvu
sius. Kitos trys tankos bus 
neužilgo panaudotos prieš jų 
buvusius savininkus. 

GAISRAS TORPEDINIŲ 
LAIVŲ DIRBTUVĖJE. 

Philadelphia, liepos 25. — 
Gaisras sunaikino varinių 
šarvų d'rhtuvę Oamps tor
pedinių lgivų įstaigoje. Šarvu 
dirbtuvė buvo 300 pikių ilgio 
ir 150 pidų pločio. Gaisro 
priežastie nesusekta. 

—Londonas, liepos 25.— 
Anglijoje plečiasi darbininkų 
streikas amunicijos dirbtuvė
se. Tame darbe intariami pa
cifistai* • 

nimąsi. Jie nori iš kylio išsi-; 
nešti savo amuniciją ir provi-
ziją. Kurių negali išnešti, jie 
uždega, kad netektų talkinin
kams. 

Amerikonų ir anglų lakunaį 
pagelbsti prancūzų lakūnams 
už vokiečių linijų. 

Nuo liepos 15 vokiečiai, 
kaip pranešama, vartojo tarp 
60 ir 80 divizijų. Prancūzų 
armijos stovyklose aprokuo-
jama, kad nuo to laiko vokie
čiai neteko 180,000 kareivių. 

Vokiečiai tyli Pikardijoje. 

Vokiečiai dar neatsigreibę 
iš nuostolių, kuriuos apturėjo 
nesenai, kada prancūzai paė
mė truTmiestus ir augštumą į 
šiaurvakarus nuo Montdidiėr. 

— Amsterdam, liepos 25.— 
Rusų bolševikų kariuomenė 
pagaliau apleido Orenburgą, 
kur jai pasidarė karšta nuo 
čekų-slovakų. 
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— Waslnngton, liepos 25.— 
Pinigyno departamentas galu
tinai nusprendė, kad 4-tosios 
laisvės paskolos kampanija 

. , . . . 0 0 • , . . . įs i ios ir Rumunijos nebus per-
pras,des rupe.,0 28 u ba i s i s i k r

J
a t i n ė j a m o s _ 

spalių 19 d. * . . . 
3. Tautų savivaldos princi

pai nebus apsvarstinėti, bet 
galės but sutvarkyti taikos 
konferencijoje, kur ir Belgijos 

| likimas bus nustatytas. 
4. Balkanų klausimas čia 

taip-gi bus aptartas. 
5. Vokietija turės gauti 

Ii uosybę ant jūrių ir nugink
luoti Gibraltarą ir Suez kana
lą. 

6. Kolionijų klausimas bus 
nustatytas pagal dalykų sto
vį. 

Socijalistų laikraštis Vor-
waerts mano, kad sąlygos yra 
teisingos ir neperdidelės. 

(Šios sąlygos buvo skelbia
mos pirmiau ir siūlomos tai
kos konferencijai. Bet S.'V. ir 
talkininkai jas atmetė). 

IŠ SOCIJALISTIŠKO 
ROJAUS. 

•• 
200 SUŠAUDYTA U2 UžMtf-

6IMĄ VOKIEČIŲ PA
SIUNTINIO. 

Buvusio caro sunūs mirė nuo 
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Prancūzų kareiviai mar šuo j a mūšių laukan. Į maršuojančius sustoję Žiuri anglų karei
viai, 

f 

BUVCS VOKIETIJOS 
KANCLERIS KARIAUJA. 

Amsterdam, liepos 25.— 15 
Berlyno atėjo žinių, kad bol
ševikai sušaudė 200 revoliuci-
jonierių. Tai padaryta už da
lyvavimą nužudyme vokiečių 
ambasadoriaus Mirbach. 

Tarp sušaudytų, sakoma, 
esąs ir Aleksandrovič, vice
pirmininkas komiteto, kurs 
padarė suokalbį ambasadorių 
nužudyti. 

Daugiau 100 žmonių dar lai
koma kalėjime. 

Buvusio caro sunūs mirė. 

Telegramos iš Maskvos 
Berlyno Lokal -Anzeiger'ui 
praneša, kad pastaromis die
nomis mirė Aleksiei Romano
vas, buvęs caro sosto įpėdi
nis. Sakoma, tai nud* peršali
mo. 

Su Amerikonų Armija Pran
cūzijoje/ liepos 25.—Paimtas 
nelaisvėn vokietis sako, kad 
buvęs Vokietijos kancleris, 
Dr. George Michaelis, vado
vauja vokiečių armijos briga
dai vakariniame fronte. 

— Londonas, liepos 25.— 
Vietoje nužudyto Maskvoje 
vokiečių ambasadoriaus Mir-
bacho siunčiamas buvęs vioe-: 

Ikanolieris von Helfferich. Su 
savimi ims ir 2 batalijonu ka
reivių, r 

. ^ • • • • • * • » —III tmmu UI • ^ Į » « ^ « W r t h — — 

LIEPOS 25, 1918. 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie vėsu ir lietus; vakar* 
labjaus vėsiau; rytoj giedra ir 
vėsu. 



y 

D R A U G Ą S 
•% \ 4 

# * * • < # « « • » * * 

l lfl l l l l l l lfl l l ltl l l l l l ltfll l l l l l lfl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lfl l lffll l l l l l l l l l l l l l l l 

"DRAUGAS" 
L U L I U v * V KATATIKŲDnafRASmS urTHUAMIAV DAILY EHIEKD 
Eina kasdieną R-kyrus nedėldienius. . , 7 ^ 7 _ , _ . „_ 

PRKVTTiMirT^TV^ » A W l PaNtoked Daily exoept Sondays by 
aarUMERATOS K A V A : DRAUGĄ* PrBUSHIHO 0 0 , Inc., 

» * * f 9ft*00 IM* m Mta ttt, Caioago, Illinois. 
* * ° ° Fhoae: McMlnley 1114. Establ. IMS Perkant atskirais numeriais po 2 c 

Prenumerata mokasi ISkalno. Lai- TERMS OF SUBSCRIPTIOiri 
skaitosi nuo užsirašymo dienos, _ mm __ 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai- 0 n e **** . . . . . J 5 . 0 0 
nyti adresą elsada reikia prisiųsti ir Sis cooath* $100 
senaą adresą* Pinigai geriausia siųsti Tbursday's Bdltioa $9.00 
tsperkant krasoje ar exprese "Money ' 
Order" arba Įdedant pinigus | regi- At UEWS-8TAHD8 2c A OOFT. 
struotą laišką. AdTertising ratee on appUcation. 

"Draugas" FHiblishing: Co. * 
lduO W . 4 6 t h St Tel. McBTinlcy 6114 Chfcago , UI 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiuiiiriiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

Ketvirtadienis, Liepos 25 d. $v. Jokubas Didysis, 
Penktadienis, Liepos 26 d. šv. Ona, 

Lietuvių Inteligentija 
Rusijoje. 
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IŠAUŠ NAUJA GADYNĖ! 
Draugo" šėrų pardavinė

jimo J^ontestas vis platesnius 
ruožus užima, vis daugiau 
žmonių prisideda prie 
*' Draugo'' Bendrovės. Susi
tvėrę kolonijose kontesto ko
mitetai išvysto savo veikimą 
ir darbuojasi, kad kuodau-
giausiai žmonių prijungti prie 
didžiulės katalikiškos šeimy
nos, kokia yra dienraščio 
"Draugo" Bendrovė. 

Toksai gražus apsireiški
mas leidžia mums su didesne 
viltimi dirstelti ateitin ir pa
sidžiaugti to visa vaisiais. 
Leidžia tikrai manyti, kad 
"Draugo" Bendrovė šito kon
testo metu išaugs milžiniška 
visuomenės stiprovė su ne-
kuomet nesugriaujamais pa
matais. Nes prie to pamato 
pagaminimo su savo plytelė
mis (šėrais) prisideda ne de
šimtys žmonių, bet Šimtai ir 
tūkstančiai. Gi daugelio dar
bas, tai nėra vieno arba kelių 
žmonių. 

AMERIKA VISKĄ NUSVERIA, 

Nesenai vokiečių spauda ir 
patys kareiviai juokus taisė, 
kuomet nugirdo, kad Suv 
Valstijos Prancuzijon pristatė 
jau suvirs milijono kareivių. 
Sakė, kad Amerika to pada
ryti negali, nes tai atlikti ne-
duodaneios vokiečių nardan
čios laivės. 

Bet štai Marne fronte sus
muko vokiečiai su savo ofen-
syva. Amerikonai-prancuzai 
dar ir šiandie pliekia kailį bė
gantiems iš Soissons-Marne 
kylio vokiečiams. 

Smarkaus mūšio metu ties 
Marne amerikonai paėmė 
daug nelaisvių. Tarpe tų ne-
laisvių atsirado vienas, kurs 
pirm karės nekurį laiką gy
venęs Amerikoje. Buvęs čia 
jis duonkepis. 

Išklausinėjimo metu jis pri
pažino, jog vokiečių kareiviai 
jokiuo būdu netikėjo, kad hu
tų milijonas amerikoniškų ka
reivių Prancūzijoje. Žinias a-
pie tų milijoną tik pajuokė. 
Bet kuomet vokiečiai karei
viai dabar pamėgino mušties 
su amerikonais, tai sako, kad 
Prancūzijoje amerikonų nebus 
milijonas, bet veikiau- kokie 
dešimts milijonų. 

Amerikonai vokiečius pas
taromis dienomis taip pašven
tė, kad jie jokiuo būdu neat
sižadės savo manymo apie be
galinį amerikonų skaitlingu-
mą. - N 

Kiek amerikonų dalyvauja 
mūšiuose, tikrai nėra žinoma. 
Bet tas ir žinoti nereikalinga. 
Tik šiandie aiškiai žinoma tas, 
kad kuomet prieš vokiečius 
pastatyta amerikoniškos divi
zijos, kaip bematai, karės 
lauke jos nusvėrė visą stovį. 
Pirmiau, kol skaitlingos ame
rikoniškos divizijos buvo la
vinamos ir vis dar priruošia
mos, vokiečiai įstengė vienur-
kitur pasivaryti geroką galą. 
Ir pagaliau net pradėjo tai-
kinties pasiekti patį Paryžių. 

Be abejonės, jiems tas bu
tų pavykę, jei ne amerikonai. 
Šitie ūžtelėjo prieš pastaro
mis dienoims pakilusius vo
kiečius- ir viskas atsimainė) 
Pirmiau vokiečiai nuolat sto
vėjo ofensyvoje. Gi šiandie ir 
defensyvoje negali atsilaikyti 
prieš amerikonus ir talkinin-

tuvių katalikiško 'dienraščio| kus. Šiandie amerikonai ir 
reikalais, kaip bematai, atneš' talkininkai stovi užpuolime, 
aaują gadynę! 'gi vokiečiai vos-ne-vos suge-

. ba ginties. 
PRANCŪZAI PEREINA B u s aišku, kad kaizerio ar-

-MARNE NAUJOJ V I E T O J . , m i ^ 8*Wė P a S a l i a T 1 s u t r u š " 
kinta. Tai atliko amerikonų 
divizijos. Gali vokiečiai dar 

Mūsų lieberalų atstovas 
Dr. J. Šliupas, būdamas Eu
ropoje, rašinėjo čia laiškus, 
kuriuose intarė lietuvių inte
ligentijos Rusijoje neveiklu
mą. Į tą intarimą štai ką at
sako "Tėvynėje" inžinierius 
T. Naruševičius ("Tėv." bu
vo padėti tie Dr. Šliupo inta-
rimai): 

"Kas arti stovėjo per visą ka
rės laiką prie lietuvių visuome
nės veikimo ir yra gerai su tuo$ii 
susipažinę*, negalėtų to pasakyti 

Šitoks tarp lietuvių darbi 
ninku apsireiškiantis susipra
timas suteikia mums patiems 
daugiau energijos ir ištver
mės paties dienraščio "Drau
g o " vedime. Apginkluoja jis 
mus stipria drąsa, pasitikėji
mu savomis jėgomis ir vilti
mi. Norisi tik veikti ir dar-
buoties be jokios, rodos, pa
baigos. 

• 

Ir darbuoties ne kokiais ki
tais, kaip tik savo brolių dar
bininkų ir mūsų nelaimingos 
tautos ir Tėvynės reikalais. 
Veikti taip, kad mūsų žmo-
nyse neliktų nei šešuolėlio 
nesusipratimų, kad visuome
nėje bujotij niekeno nesu
drumsčiama meilė, vienybė ir 
brolybė. 

\ e 
Šitucte. idealus visuomenėje 

gali įčiepyti tik geras, katali
kiškas visuomeniškas dienraš
tis "Draugas ,\ aplink kurį 
šiandie spiečiasumusų broliai 
darbininkai. Tild į darbą vi
si, broliai! Prisidėkite prie 
"Draugo" kontWo! Jūsų 
pasidarbavimas vienatinio lie-

ligentija išnešė ant savo sprando 
didžiausi darbą apsaugojimui 
nukentėjusių del karės brolių ir 
seserų gyvasčių, nors literaliai iš 
niekur nebuvo gavf jokios pas
pirties. 

Aprūpinus maža-daug paken
čiamas gyvenimo aplinkybes, lie
tuvių inteligentija išsijuosusi dir
bo apšvietos reikaluose ir, prisi
taikant prie naujų aplinkybių 
gyvenimo,sutvėrė visą eilę moky
klų, apšvietos įstaigų, spauzdino 
knygas ir savo lėšomis leido ke
lis laikraščius, kad pirmiausiai 
užganėdinus dvasinius lietuvių 
tremtinių reikalus. Galima tik 
stebėties, kaip lietuviai neturint 
prityrimo visuomeniškame veiki-
me, nes jiems tas buvo draudžia
ma, subebėjo tiek nuveikti per 
taip trumpą laiką. Reikia at
kreipti atidą į tai, kad viską 
reikėjo atlikti nepakenčiamose ir 
nenormalėse žmonių gyvenomo 
sąlygose, visai svetimoj vietoj, 
neturint, kaip augščiau minėta, 
iš lauko jokios pagelbos ir pas
pirties. 

Bet klaidinga butų manyti, 

liepti tiktai viename rūtų laik
raštyje "Utro Bosai$'\ 

Ęet, vardan teisybės, turiu pa-
briežti, kad kur tik buvo galima 
Jskverbti tas ar kitas žinias apie 
Lietuvą rusų presoje, tas buvo at
lieta. Padėkime, buvo sutvertas 
naujas laikraštis Maskvoje yar-
du: "Narody i Oblasty" supažin
dinimui rusų visuomenės su ma
žomis Rusijoje tautomis. To lai
kraščio keli numeriai teišėjo. Pir
miausiai ten tilpo keli lietuvm 
Straipsniai: Petro Kbmo (dabar 
nario Tautos Tarybos Vilniuje), 

Ne$n*ų,> ktfp tas *i&tW *¥t\ 
vi dabar, bet/Užstojus" rėvoliiuĮsi-
jai ir iškilus Rusijoje badui, var
giai tas darbas buvo ulbafytasj ] 

Taigi, beveik metų darbas žlu
go tik dėlto, kad lietuviai,ištremti 
iš savo krašto ir nustoję viso.ka 
turėjo, neįgalėjo užbaigti jo, o 
kiti broliai ir sesers, gyvendami 
gerose sąlygose, nesuteikė savo 
laiku reikalingos pagelboi; Jr 
daug gerų pastangų gaji žlugti; 
neišskiriant ir Lietuvos x laisvės, 
jeigu visi broliškai ntsjknsime už 
darbo." f.| 

jau vien del to, kad lietuvių inte- V. Petrulio, Naginsko, Jurkūno 
ir kitų. Visi jie prigulėjo prie 
veiklesniųjų Maskvos augštųjų 
mokyklų moksleiviams šelpti 
draugijos sąnarių; paskui jie pri
sidėjo (apart Klimo) prie sutvė
rimo "Santaros". 

Nepasakosiu kitų pastangų, bet 
tik pąbriešiu vieną svarbų darbą, 
atliktą Maskvoj, kuris buvo pra
dėtas vykdinti, bet užsitraukė ačiū 
trukumui lėšų. Turint omeny
je sunkumus sų. talpinimu straip
snių rusų spaudoje, buvo supla
nuota išleisti atskirą knygą apie 
Lietuvą,.po redakcija žinomo ru
sų rašytojo Maksimo Gorkio. Ton 
knygon turėjo ineiti: 1) trumpa 
Lietuvos historija, parašyta Dr. 
St. Matulaičio; 2) kulturiniai-
tautinis Lietuvos atgijimas, pa
rašyta Dr. K. Griniaus; 3) apie 
lietuvių literatūrą (Jurgis Bal
trušaitis) ; apie dailą (par. baro
nas St Šilingas) ir 4) vertimai 
geresnių veikalų visų mūsų žy
mesnių poetų ir rašytojų. Pas
kutinį darbą atliko žymesnieji ru
sų poetai. Taip, Duonelaičio 
''Pavasario linksmybės" vertė 
rusų poetas Viačeslav Ivanov'as; 

kad lietuviai nesirūpino irinfor-' karakteringas lietuviškas dainas 

• 
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Pirkite "Draugo" Šerus 

— — 

UŽPUOLIMO VAKARAI. 
—— -

11 DALYVAUKITE KONTESTE 

ną šėrą. 

. j "DRAUGO" B O D E O V Ė PLATTJT A BJZYJ, USTA9 
DQ)IXA t £ B Ų KJUnZAI** 

Į keletą mėnesių turi būti parduota Šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vi*ui šėrai $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie-

i i i 

<<-

muoti Rusiją apie Lietuvą, jos 
praeitį ir troškimus. Tik čia rei
kia atsiminti, prie kokių aplin

kybių prisiėjo lietuviams veikti: 
visiems žinoma, koks buvo caro 
režimas ir kaip jis žiurėjo į ma
žųjų tautų klausimus. Buvo a b 

vertė garsiausias dabar rusų po
etas Balmontas; Vydūno ir kitų 
lietuviškų poetų veikalus vertė 
Jurgis Baltrušaitis ir jaunas lie
tuvių poetas Balys-Sruoga. 

Tikslas vertimų lietuviškos dai
lės veikalų buvo tas, kad kitatau^ 

soliučiai uždrausta rusų spaudai čiams pirmaeilių vertimų pavyz-

Paryžius, liepos 24.— Tar
pe Passy ir Dorraans kita 
prancūzų arinija perėjo per 
Marne į šiaurinę pusę ir už-
atakavo p riešininką. Spėja
ma, kad šiauriniai Marne pa
kraščiai veikiai bus apvalyti 
nuo prizininko. 

Novertų žmonių «*- vaikai 
ne v/erti. , 

kame nors pakilti jprieš talki
ninkus. Bet tai bus paskutinis 
jų pasispardymas. 

Amerika viską nusvėrė. 
Amerika ir karę laimės! 

Amerikos laimėjimas Ur tai 
bus ir didelis Lietuvos laimė
jimas. Lietuva bus paliuosuo-
ta iš po vokiečių baudžiavos, 

kelti kokius nors tautų klausi
mus. Iki pačiai revoliucijai bu 
vo uždrausta minėti net Lietuvon 
vardas. Del iliustracijos, kokias 
kliūtis su informacijomis apn 
Lietuvą lietuviai turėjo, aš pri
minsiu čia tik vieną faktą iš pra
eities. • • 

Leonas Kurnauskas turėjo Ma
skvoje, Slavų Lygoj, paskaitą a-
pie entnografinę Lenkiją ir su
teikė neteisingij žinių apie lietu
vius Vilniaus gubernijoje. Buk 
kunigai - litvomanai Vilniaus gu
bernijoje užsiima lietuvinimu len
kų. Norėdamas atitaisyti netei-\ 
singas žinias apie lietuvius prieš 
rusų visuomenę, mes ilgą laiką 
barškinome į duris rusiškųjų re
dakcijų, kad duotų vietą mūsų 
laiškui; galų gale panaudoję žino
mo rusų visuomenei geresniųjų 
rusų laikraščių sandarbininko 
mūsų tautiečio J. Baltrušaičio 
vardą, mes gavome leidimą atsi-

džiais parodyti mūsų kalbos gra-
eumą ir minties gilumą, nes kita
taučiai tūrėjo ir turi dar iki šiol 
netikras- žinias apie mūsų kalbą 
ir kultūrišką plėtojimąsi; gi taip 
yra ačiū pasidarbavimui lietuviu 
tautos priešų, kurie dar ir dabar 
tvirtina pasauliui, buk lietuviai 
neturį išdirbtos savo kalbos. 

Visą medžiagą (vertimus iš lie
tuvių kalbos į rusų) pagamino 
Jurgis Baltrušaitis, Balys-Sruoga 
ir Staje Naginskas. Visas dar
bas buvo atliktas ir pradėta jau 
spauzdinti, bet iškaščiai ant tiek 
padidėjo, kad iš savo grašių mes 
nebepajėgėm juos apdengti; 
brangumas popieros ir darbi
ninkų, ačių karei, ir. paskui re
voliucijai, buvo neišpasakytas. 
Padengimui dalies iškašcių turė
jome paskolinti 3,000 rublių iš 
Maskvos augštųjų mokyklų moks
leiviams šelpti draugijos leidimo 
komisijos fondo. 

* 

! 

• 

Šiandje: Paryžiuje. (Prancū
zijos sostinė) yra labai ma
doje lakstytuvų užpuolimo va
karai. Amerikonas, kurs tu
ri pažįstamų tarpe paryžie
čių, dažnai apturi per tele
foną kadir tokį pakvietimą: 

"Jei tamsta šiandie vaka
re turi liupso laiko,- prašome 
užeiti pas mumis ir per mū
sų namų langus pasižiūrėti už
puolimo lakstytuvų. Atrodo, 
kad naktis užpuolimams bus 
tinkama". 

Tuomet priimama pakvieti
mas, nueinama pas pažįsta
mą ir tenai praleidžiama va
karas ligi pusiaunakčio, be
sikalbant apie užpuolimus iš 
oro. 

Tokiais vakarais kitokios 
kalbos nepakenčiamos, kaip 
vientik apie užpuolimus. 

Giedriais vakarais dažnai 
padangėse pamatomi prancū
zų lakstytuvai, kurie patro-
liuoja aplink miestą. Kažku
rie jų mėto per begalines to
lumas elektros šviesos striuo-
gas. Tie lakstytuvai kas 
momentas yra pasirengę pa
kilti augštyn ir atakuoti pasi
rodžiusį priešininką. 

Žmonės jau pripratę prie 
tų užpuolimų* ."#tai V sako 
vienas paryžietis, žiūrintis į 
užpuolimą nuo savo namų bal
kono, "pavojus nedidelis". 
Žmogus juk kasdien tiek ri
zikuoja gatvėje, kad gali but 
suvažinėtas tramvajaus, auto-
mobiliaus arba net ir raukinio. 
Neapsisaugojantieji ir krinta 
auka. 

Gera proga indėti pinigą i prakilnų ir pelningą bizni. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės I "Imkime tavo dien

raštį į tavo rankas; patapkime jo savininkais,". 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimti nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 

^ į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
i: dovanų. _ 

1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
Draugo" ui dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa

kol "Draugas" eis, . ' 
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau

go" kopijas už dyką,^-
. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. . * 

. ATSILIEPKITE! 
Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 

• 

Rašykite šiuo adresu: 
-

"DRAUGO" KONTESTAS 

, 

1800 West 46th Street, 

-

Chicago, niinou 
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ŠIS - TAS. 
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įgys laisvę ir tikrąją nepri- pasisavinimą mūsų Tėvynės, 
gulmybę. Vidujinių reikalų ministerijos 

Šiandie vokiečiai Lietuvą veikimas Lietuvoje reiškia 
skaito neva "neprigulminga" Lietuvos aneksiją, 
šalimi. Kituomet Lietuvai Kam teko džiaugties tomis 
"neprigulmybę" buvo pas- vokiečių kaizerio "malonė-
kelbęs pats kaizeris savo ma. mis", kokiomis jis apdovano-
nifestu. 

Bet kad vokiečiai yTa suk
čiai, tokie jie ir visuomet pa
siliks. 

Davė- Lietuvai "neprigul
mybę". Lietuvos reikalus pri
skyrė prie savo užsienių mi
nisterijos. Pastaroji Lietuvą 
tvarkyti pasiuntė savo atsto
vą. 

Bet štai andai gauta žinia, 
kad užsienių reikalų ministe
rija savo atstovą iš Lietuvos 
atšaukė ir kaizerio vyriausy
bė Lietuvą tvarkyti pavedė 
vidujinių reikalų ministerijai. 

Tas reiškia, kad Lietuvai 
duota * * neprigulmybė'' kaip 
muilo burbulas sprogo ir šian
die Vokietija darbuojasi apie 

jo Lietuvą, tasai tegu šiandie 
apverkia savo skaudų apsivy
limą. Nes kaip ilgai vokiečiai 
nebus visiškai nugalėti, taip 
ilgai nuo jų nieko gera nega
lima sulaukti. 

Todėl šiandie turime progos 
pasidžiaugti, kuomet ameriko
nai skaldo kaizerio parinkti-
niausias divizijas. Visomis 
savo išgalėmis privalome A-
meriką ir jos žygius remti. 
Privalome pirkti kuodaugiau-
sia karės taupymo ženklelių. 
Nepasigailėti nei turto, nei 
kitko, bi tik kaizeri6 galybė 
butų ant visuomet sumalta ir 
Lietuvai ir visoms pasaulio 
šalims sugrąžinta ir apdrausta 
laisvė. 

AMERIKONAI SUPERKA 
LIEKANAS. 

Pirm karės Amerikos leng
vatikiai piniguočiai važinėjo
si po Europą ir tenai supirki
nėdavo visokias ypatingesnes 
liekanas, specijaliai tam tik
slui fabrikuojamas. 

Šiandie taip dedasi apka
suose. Tenai atsirado nauji 
pirkliai, kurie visokias lieka
nas renka arba fabrikuoja ir 
jas pardavinėja net patiems 
kareiviams. Šitie perka, moka 
pinigus, nes juk tai senojo pa
saulio ypatybės tos liekanos. 

Apkasų laikraštis praneša, 
jogei kai-kurie kareiviai, po 
karės keliaudami namo, turės 
nusamdyti ne tik vežimus, be*" 
ir laivus, jei norės parsigaben
ti visokių daiktų, kokius atra
do apkasuose arba pirko. Dau 
giausia tai vis šalmai, šautu
vai, durtuvai ir kitokie karės 
įnagiai. 

Liekanų pirkliai savo apsu
krumu susirinko didelius tur
tus. Parduota šimtai lovų, ku
riose, buk, gulėjęs pats Hin-
denburgas. 

Suprantama, prancūzams 
amerikoniški pinigai labai rei
kalingi. 

PIRKITE 

' i 
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Tinkamiausia į pomirtinį gyve
nimą rengėsi Pijus Norkus. Jis 
dar ant žemės gyvendamas paga
mino velniams apie jų paėjimą 
istorijų. Mat, jis žinojo, kad nu
mirus jam teks su kipšais sėbrau
ti. 

w 

- -
"V. L"., besižvalgydama po 

platųjį pasaulį, pastebėjo, kad tie 
visi žmonės, katrie savo obalsiu 
laiko "Dievas ir Tėvynė", esą 
su kokia tai klierikališka uodega. 

• 

Kad velnių istorijos rasėj as 
Norkus nužvelgė paminėtą klie
rikališka uodegą, tai nei nestebė
tina. Tik butų indomu nugirsti 
kokį sau apsirinkęs obalsį turi 
"V. L", redaktorius, jei jis at
meta "Dievą ir Tėvynę". 

ŽĄSIS SUKĖLĖ RIAUŠES. 
Nesenai Vokietijos sostinė

je Berlyne, ties Morienstrasse, 
sukelta didelės riaušės. 

Priešais paukštienos krau
tuvę susirinko skaitlinga žmo
nių minia. Šaukėsi, draskėsi, 
žiūrėdama į krautuvės langą, 
kuriam Ifuvo pridėta visokios 
paukštienos. 

Lange buvo padėta ir viena 
žąsis. Graži, riebi, dailiai api-
pešta žąsis. 

Bet tai ne viskas. Šalę žą
sies buvo padėta, kaip parė
dymas reikalauja, kortelė, ant 
kurios buvo pažymėta kaina. 
Kaina buvo 65 dolieriai. 

Toksai brangumas žmones 
suerzino. Susirinko minios ir 
po trumpų šauksmų ėmė dau
žyti krautuvės langą plytga-

Tasai Bagočius — tai tikrai ,. - v. . •. , - u 
,<i. Z ,, ». •, nais, nežiūrėdami nei bran-

gintinos žąsies. 
Krautuvės savininkui nuo 

to pasidarė karšta, nes žmo
nės ir prie jo jau slinko. 

Neužilgo atpyškėjo apsi
ginklavusi policija, kuri ir iš
vaikė riaušininkus. Pasakė: 
Kam yra brangu, tas nereika
lauja valgyti. 

jau "bagočius". Jis nesurazda-
mas tokių mulkių, katrie už jo 
mėšluotą "šakę-kardą" pinigus 
mokėtų, pradėjo visiems veltui 
siuntinėti. 

-* 

Pastaraisiais laikais mūsų lie
tuviški socijalistai taip susiėdė, 
kad prisieina tik žiūrėti ir lauk
ti, katrie katrus papjaus. 

mRSAVTNGSSTAMPS 
ISSUED 5 V THE 

UNITED1 STATES 
GOVERNMENT 

Matyt, Ef Džei Bogačevski į 
mokslą netiki, panašiai visiems 
cicilikams, jei jis pasigamino 
"kardą". ;'' -

Lietuviškų bolševikų vadą 
Michelsoną, matyt, newąrkiečiai 
nebereikalo pavadino žydpalaikiu, 
nes jis»žmones mulkinti moka tik
rai žydiškai. 

gitas žydpalaikis "Keleivyje" 
(No. 29) p. Vincą Ambrazą pas
kelbė "klierikalų" vadu. Jei taip, 
tai tik prisieina laukti, kuomet tas 
žydpalaikis paskelbs dr. J. Šliupą 
stačiatikių popu. 

. S — kis. 

NAUJI KAMPAI KUR GA
LIMA GAUTI DIENRAŠ

TĮ "DRAUGĄ1'• 

W. Van Buren ir Wells St. 
So. Kedsie A ve. ir 12th Str. 
Homan A ve. ir 12th Str. 
Central Park A ve. ir 12th S t 

Klauskite dienraščio "Drau
g o " ant visų kampų ir Lietu-
x. Cirkulacijos Prižiūrėtojas. 

U, 8. Food Adminiatration. 
Br'er Tater ain't skeerin* up a 

grhos' wen he «ay we alls mue* eat 
lesa wheat en less mėat en save a l l 
de fat en sugar we kin. We has jist 
got ter feed dat big army er nghtin* 
sojer boys, en we kin do hit by eatin* 
rigrht smart rao' taters en g-arden sass 
en eatln* mo' fish en grame 'stld er 
pork and beef. Ef we alls don't 
gln ter feed dem sojers rJght now 
we'Il be feedin' somebody 'fo' lon* 
ea- t t jron't be u». 

u*t 

Btocks k Boadt Perkam] ir 
darni relklas darbą*. Andre*! A Oo. 
t— e*. 1 * saiki 9u aidėta įaoe sa 

KATALIKŲ SPAUDOS DR. 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAJAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chicago, 

J. Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 s t , Chicago, 
Ilk 

Iz. Nausieda — i i i , 917 
W. 83rd Str, Cnicago, HL 

v 
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OPORTUNISTAS. VAIZDELIS Iš KARĖS LAUKO. 

Koi jaunas, brolau s*k pageiio ^rud^ jauninkaitis, augs tas, liesas,. 
Ir dirvos n apleisk. ^° 0 7 » 

bet pilnas sveikatos ir ener-Petras Saumėla buvo be-
skaitęs Kudirkos raštus ir ne
tyčia užklupo ant virš minėtų 
eilių, geriausiu gal, kg. Kudir
ka yra parašęs. 'Perskaitė, 
pasiraivė ir pats į save nusi
šypsojo. J is mėgo kartais po 
geni pietį}, įsikandęs dantyse 
cigare, paskaityti kiek poezir 

">. Ypatingas skonis—skai 
ivti eiles po pietų, bet Petrą* 
kitaip nei negalėjo. Poeziją 
jis skaitė tik tada, kuorilet bu
vo laimingas, o laimingiausia* 
būdavo po pietų. Tuomet jo 
visi dirksniai ilsėjosi, širdyje 
rasdavosi daug šilumos, o gal
voje daug minčių-svajonių. 
Tuomet griebdavosi už poezi
jos, bet ilgai jos nestudijuo
davo: perskaitęs keletą eilu
čių, saldžiai užmigdavo. Jis 
anaiptol nebuvo nedėkingas, 
nes visados, saldžiai prami
gęs, sakydavo: " K a d tiems 
poetams Dievas duotų sveika
tą! Visgi nebereikalo rašo, 
darbuojasi. Atneša žmonijai 
ramybę ir — miegą, o miegas 
didelė geradarystė: pasilsi 
žmogus. 

Ar poetai sutiktų su tokia 
Petro nuomone, galima labai 
abejoti, bet Petrui tas nerūpė
jo. J is iš prityrimo žinojo, 
kad iš poezijos galima turėti 
įiokią tokią naudą ir ją pil

nai ištraukdavo, vadinasi, 
tiek, kiek jam reikėjo, o ka
dangi jam reikėjo labai ma
žai, tai jam visos eilės buvo 
geros. Kas ten jų reikšmę 
suvoks? By tik gali užmigti. 
Kudirkos eilės ypač buvo ge
ros, nes lengvai parašytos ir 
visados suprantamos. Petras 
nemėgo sunkių ir supainiotų 
eilių. Tiesa, rezultatas būda
vo tas pats, po sunkių ir po 
lengvų eilių jis neatmainomai 
užmigdavo, bet sunkios eilės 
suerzindavo jo dirksnius, ir 
miegas jau nebūdavo toks 
skanus. Tos priežasties dėlei 
Petras buvo didelis rėmėjas 
aiškios ir lengvos poezijos, ir 
Kudirka buvo jo idealas, nes 

p jo eilių visados skaniausia 
Smigdavo. Prieš užmigsiant 

da gi pasvajodavo. I r kaip gi. 
Ten paminėta apie tėvynę, a-
pie jaunystę ir apie idealą. 
Ar jis jaunas nebuvo? Chi-
chi! Ar jis nežino, kas tai 
tėvynė? Ką veiksi nežinojęs. 
Jis ten gimė, augo, neperse
niai susirinkime kalbėjo apie 
jos meilę. Vieną sykį dar ir 
auką yra davęs. Kad reikia. 
(iimtinė šalis, tai gimtinė ša
lis, ką čia ir bekalbėti. Ar 
jis nesupranta, kas tai yra 
idealas?* Jeigu jis nesupran
ta, tai nieks nesupranta. Juk 
idealai tai jo maistas. Jfuo 
ko jis toks ramus, aptukęs, 
jeigu ne nuo mokėjimo nau-
doties idealais? Kvailas, ku
ris pasakė, kad idealas turi 
būti augštas, nepasiekiamas. 
Kas man iš to, jeigu niekados 
jo nepasieksiu? Čia nėra lo
gikos. Idealą reik mokėt ne 
tik pasiekt, bet ir suvalgyt. 
Taip, faktiškai suvalgyt. Kiek 

tų idealų prarijęs! 
Čia Petras Saumėla paglos

tė savo kūną truputį žemiau 
krutinės ir pradėjo snausti. 
Kažkas pabeldė į duris. Pet
ras nervingai sukruto ir vi
sai neideališkai sukeikė po 
nosia. I r kaip eia ne keikus? 
Jeigu žmogus po pietų negali 

•amigti, tai kam dar gyvent 
^iame pasaulyj? I r poezija 
icerniek nuėjo. 

'V _ Meldžiu! — nekantriai 
pakvietė Saumėla nežinomą 
svečią. 

gijos. 
— Ar turiu garbę kalbėti 

su ponu Saumėla, įžymiu mū
sų visuomenės veikėju? — 
mandagiai paklausė jaunin-
kaitis. 

Saumėla staiga palinksmė
jo. Hm... hm... mandagus vai
kinas, matyt gerai išauklėtas. 

— Sėskis, tamsta, kuom ga
liu patarnauti? 

Jauninkaitis ramiai, nesku
bėdamas, padėjo ant stalo 
skrybėlę ir pluoštą literatū
ros, atsisėdo ir lygiu balsu, 
išlėto, pradėjo išdėstyti savo 
reikalą. 

— Esu mūsų jaunimo įga
liotas kviesti tamstą, kaipo 
gabų mūsų tautos veikėją,pri-
sidėti prie jaunimo bruzdėji
mo. Energijos mums ne
trūksta. Ytin, energija tai 
mūsų prigimta dėmė, ir jos 
pas mus taip nebrangu, kaip 
okeane vandens. Ką sakau, 
nebrangu, — mes jos turime 
perdaug ir, taip sakant, nori
me, kad kas mus apdraustų 
nuo perdidelio energijos ište
kliaus. Šiuom tikslu mes krei
pėmės į išmintingus, prityru
sius veikėjus, kad jie savo 
protu suvaldytų galingas, bet 
neprityrusias mūsų pajėgas. 
Nes, nors mes esame jauni, 
bet ne taip kvaili kad neži
nojus tos labai protingos ir 
sąmoningos patarlės: kad tai 
jaunas žinotų, o senas galėtų! 
Žinodami tą, kad nežinomo, 
mes kreipiamės į tuos, kurie 
žino, bet jau nebegali, ir taip 
bendrai papildę savo truku
mus, mes sudarysime nesu-
griaujamą pajėgą. 

— Kaip puikiai pasakyta! 
— neiškentė nesušukęs Sau
mėla. 

— Be to, — tęsė toliau jau-
ninkaitis,-7-mes ir tą supran
tame, kad žmogus energijos 
su savim nesinešioja, tik per 
ją brenda. Eidamas per gy
venimo juostą energija nu
klota, žmogus ja ir kvėpuoja, 
bet kuomet jau perbrenda, ta
da pasijunta, kad energijos 
jau nebeturi; jam liekti vien 
prityrimas, kad energijos ne
bėr. Taigi, žinodami tą vis
ką išanksto, mes norime iš
naudoti energiją, kol per ją 
brendame, ir norime pasinau
doti prityrimu tų, kurie jau 
perbrido. 

— Puikiai! — vėl neišken
tė Petras Saumėla. — Kaip 
tik tą patį ir Kudirka sako: 
"Kol jaunas, brolau, sėk pa
sėlio grūdą." Iš kur tas jau
nimas tą viską išmoksta? Ir 
dar sako, kad jie nežino! 

— Deja, iš knygų, — atsi
dūsėjo jauninkaitis. — Atimk 
nuo mūsų knygą, ir mes busi
me kvaili, kaip maži vaikai. 
Mums knyga kaip ligoniui pa
talas: tik lovoj jisai vyras. 
Su knyga mes galingi, o šiaip 
— žinai, tamsta: ex libro doc-
tus... 

— Žinau, žinau, kur nežino
jus, juk ir aš pats toks bu
vau. Bet vis gi matau didelį 
skirtumą tarp mūsų laikų ir 
dabartinio jaunimo. Mums 
nei į galvą neateidavo pana
šias prakalbas laikyti. 

— Nes nebuvo tam reikalo, 
— atsakė vaikinas. —; Dabar 
gyvenimas priverčia klabinti 
į kiekvienas duris, ar kur ta
ve priims, ar šluota išguis. 
Sunkios gyvenimo sąlygos 
duoda mums drąsos kreipties į 
tamstą dar su vienu maldavi
mu: kad prie savo prityrimo 
pridėtum? ir piniginę pašelpą. 

— Pini... Tamsta nori nuo 
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Anglai musių lauke medžiais užblokuoja kanalą, kad sulai kyti priešininko veikimą. 

Yidun inėjo labai švarus manęs pinigų? — šiurkščiai 

paklausė Petras. 
— Taip, tamsta. Ne sau, 

tik mūsų jaunimo reikalams. 
Saumėlos veidas staiga su

kietėjo, lyg užgautas kokio 
salto vėjo. 

— Pinigų... pinigų... Visur 
tie pinigai. Bet jauniems ro
dos butų gėda elgetauti. 

— Sau — taip, bet visuo
menei — ne. Tamstai rodos 
butų gėda atsisakyti šelpti 
jaunimą, — atsakė vaikinas, 
— juk pats jaunas buvai. 

— Kur gi nebuvus, buvau. 
Aš dar ir dabar jaunas, — 
skubiai užtikrino Saumėla. — 
Diev's žino, kaip ilgai dar 
reiks pagyventi, o čia nič nie
ko nesutaupinau. Sunkus 
laikai, viskas brangu. 

— Tai tamsta nenori nieko 
aukoti? — paklausė vaikinas, 
pasikėlęs išeiti. 

— Negaliu, tamstele, ne ne
noriu, — tai visai kas kita. 
Tik meldžiu nesupykti. Kur 
taip tamsta skubiniesi? Pa
lauk, pasikalbėsiva. 

— Neturiu laiko tuščioms 
šnekoms. Tik tiek nepasigai
lėsiu pasakyti, kad jaunimas 
tamstai to neužmirš. 

— Palauk, kam piktumas? 
— subruzdo Saumėla, — per-
siskirkiva gražiuoju! 

Bet vaikinas jau išėjo. 
Saumėla buvo piktas. J is nie
kam nenorėjo aukoti, bet mo
kėdavo taip sušvelnyti savo 
atsisakymą, kad maldautojas 
nors palikdavo nepakakintas, 
bet neužgautas. Dabar jam 
tas nepavyko. Iš jauninkaičio 
veido matėsi, kad tapo labai 
• v • 

įžeistas. 
— Dabartinis jaunimas da

rosi tiesiog nepakenčiamas,— 
niurnėjo sau po nosia Petras. 
— Mandagumo beveik neturi, 
išauklėjimo dar mažiau, o 
drąsos ir arogancijos daugiau, 
negu proto, nors šio pastaro
jo jiems nūdien netrūksta. 
Gudrumo turi veik perdaug. 
Žiūrėk, kaip gudriai padarė 
suokalbį ant mano kišeniaus. 
Gerai, kad apsižiūrėjau. Net 
gėda. Ar negalėtų patys sun
kiai dirbti ir taupinti pini
gus, vieton iš svetimo triūso 
pasinaudoti? Juk ir man pi
nigų nieks už dyką neduoda. 
Išnaudotojai! 

Kad atgavus lygsvarą įsi
siūbavusiems jausmams, Sau
mėla vėl griebėsi už Kudir
kos. — Kol jaunai, brolau, sėk 
pasėlio grūdą.... 

— Taigi, taigi, kodėl jie ne-
sėję nori pajuti? Kodėl jau
nimas taip nutolo nuo Kudir
kos idealo? — mąstė Petras. 
Jo mintis, negalėdamos greit 
išrišti to klausimo, nutolo nuo 
dalyko ir užleido vietą svajo
nėms. I r tos neilgai užtruko 
Saumėlos galvoje, nes jis vei

kiai pradėjo snausti. Tečiaus 
neilgam. Netrukus vėl kažkas 
pabeldė į duris. 

Petras šiuom kartu nejuo
kais supykęs, šoko pats prie 
durių, pasirengęs gerai iške
denti nekviestąjį svečią. Bet 
kaip čia kedenus, kad atida
ręs duris, pamatė tikrą drau
gą Varpelį? Ne ką darius, 
reikėjo bent apsimesti manda
gumu. Sulaikęs pykčių, įsilei
do Varpelį vidun. 

Tas Varpelis butų ištikimas 
žmogus, tik pastaruoju laiku 
virto kažkokiu fanatišku pa-
trijotu. Patrijotizmas genas 
daiktas ir labai reikalingas, 
— kas gi tą užginčys? — bet 
kas perdaug, tai nesveika. 
Viskas galima, bet su saiku. 
Gi Varpelis kaip tik ir neži
nojo saiko. Be abejonės, ir 
dabar jis atėjo pripustas kaž
kokių kiltų, supainiotų, nesu
prantamų projektų, kuriais 
kvaišins galvą mažiausia pusė 
valandos. Reikia apsiginkluo
ti dideliausia kantrybe ir per-
kęsti tą kankynę. Kito išėji
mo nėra. Ir Saumėki su pil
na kankintinio rezignacija 
parodė svečiui kėdę. Nieko 
nei nekalbėjo: taupino žodžius 
paskesniam laikui, nes žinojo, 
kad be ginčų neapsieis. Te
čiaus Varpelis neišrodė fana
tiško patrijotizmo pripustas. 
Labai linksmai padavė Petrui 
ranką ir atsisėdo. 

— Sveiks, druts! — tarė 
svečias, — puikią turime dic-
ną. Nei šalta, nei šiitą, tiktai 
malonus oras. Na, ką toks 
piktas išrodai? Gal ne lai
ku atėjau? Tiesa, juk tai po
ezijos ir snaudimo valanda! 
Atsiprašau! Tuojaus išeisiu. 
Aš nei tikro reikalo neturiu, 
taip sau užėjau. Na, lik 
sveiks! / 

Ir svečias pakilęs norėjo 
sau eiti. Bet Saumėla staiga 
pašokęs, pasodino jį atgal į 
kėdę. Jam buvo geda, kad 
taip skaudžiai ir bereikalin
gai įtarė Varpelį. Dabar už 
jokius pinigus jo nebeišleis. 

— Na, na, palauk, kur bė
gt? Man suvis nekliudai. 
Aš... aš,... jau pramigau. O 
galop, del seno, ištikimo drau
go galima ir valandėlę mfcjgo 

atlieku savo darbą, nieko ne
kliudau ir noriu, kad manęs 
nieks nekliudytų. Ir ką man 
galima prikišt? 

— Nieko, absoliučiai nieko, 
— patvirtino Varpelis — tik 
tame, brolau, dalyks, kad vi
siems oportonistams nedaug 
ką gali prikišt. Juk jų tame 
ir gludi gyvenimo užduotis, 
kad jiems nieko negalima bu
tų prikišt. 

—- Su lyg tavęs išeina, kad 
visi geri žmonės tai oportu-

1 • 

nistai. 
-

Ar aš sykį sakiau prakalbas 
apie tėvynės meilę, apie . šel
pimą nuvargusių brolių tenai 
už yandenyno? 

—- Tas labai gražu, ačiū ir 
už tai, — atsakė Varpelis, — 
bet ar žinai, brolau, tą patar
lę:'lakštingalą pasakoms ne-
prilesinsi? Čia vien žodžių 
neužtenka, reikia aukų. 

— Ir vėl aukų, -r- susirau
kė Saumėla, — gal ir dabar 
tuom tikslu atėjai, kad ką iš-

10JUS? 
— Taigi, taigi, brolau. Žo

dį man iš burnos ištraukei! 
Dabar organizuojasi Lietuvos 
neprigulmybės fondas. Ge
resnio, tikslo nei išsvajoti ne
galima. Aukos turėtų plaukti 
kaip vanduo. » 

— O pirmiau sakei, kad nei 
reikalo neturi, — rūsčiai pa
stebėjo Saumėla. 

— Tokiam gražiam tikslui 
yra leistina ir gudrumai pa
naudoti, — nusijuokė Varpe
lis. — Ypač, kad prie tavo 
kišeniaus labai sunku prieiti. 

— Neprieisi, brolau, nepri
eisi. Ir gudrumas nieko ne
gelbės. 

— Tai nieko nežadi? To
kiam gražiam tikslui? Susi
mildamas! 

— Negaliu, drauguti, nega
liu! — purtėsi visom ketu
riom Saumėla, 

— Ir sakai, kad neesi opor-
tunistas? 

— Vadink kaip nori, bet pi
nigų negausi. 

Varpelis, nesakydamas nei 
— Jeigu vadinsime geru tą, 

kurs niekam blogo nedaro, tai 
taip, — atsakė Varpelis. — 
Bet to negana, kad pilnai ge
ru vadinties. lleikia ka nors 
veikti visuomeniškai, dar-
buoties, kitų labui. . 

— Tas pasakymas neišlaiko 
kritikos, -i- suniurnėjo Sau
mėla. —• Jeigu'kiekvienas a-
j)ie save apsirūpintų, tai ne
reikėtų jų labui darbuotes. 

1— Taip. išrodo teoretiškai, 
bet praktikoj toli-gražu nevisi 
gali tinkamai savo labui dar-
buoties dėlei tos priežasties, 
kad grebuvio įrankiai nevi-
siems prieinami. Juk didesnė 
žmonijos dalis neturi mokslo, 
turto ir kitų priemonių. Jei
gu pats įgijai mokslą ir šian
die augščiau už kitus stovi, 
tai tik atsidėkojant savo kai
miečių tėvų pasišventimui. 
Jeigu jie butų prisilaikę tos 
teorijos, kad tegu kiekvienas 
savim rūpinasi, tai šiandie 
bekasytum sau galvą kur šiau
dinėj bakūžėj, jei dar ji butų, 
išlikusi nuo karės viesulos, ar 
besibastytum kur plačios Ma-
skolijos tyruose. Nė, brolau, 
su tokioms teorijoms mes ne
toli nueisime. Kas, bet opor
tunizmas mums dabar labai 
kenksmingas. Žinoma, kaip 
Lietuva pakils civilizacijoj ir 
gerbūvy j iki tokiam laipsniui, 
kad galės lyginties su apšvies
tomis tautomis, kuomet moks
las visiems bus prieinamas ir 
tik vieni tinginiai bus tamsus 
ir neturtingi, tuomet aš pir
mas virsiu oportunistu ir, a-
not tavęs, pasakysiu: tegu 
kiekvienas apie save apsirū
pina, tai nei nereiks darbuo-
ties visuomenės labui. Bet 
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žodžio, trenkė durimis ir iš
ėjo. 

— Tik nepyk, brolau, •*-
reikia viskas gražumu, — 
šaukė paskui jį Saumėla. Bet 
tasai nei neatsigrįžo. Petras 
nubraukė šaltą prakaitą nuo 
kaktos. ; 

— Nusidirbau kaip vokie-
tys gindamas savo poziciją, — 
siuniurnėjįo. — Kodėl tie žmo
nės neduoda man ramybės? 
Juk vienas visą pasaulį nesu
šelpsiu. Tas, rodos, aišku. 

Tas buvo užtektinai aišku, 
tik to jis nesuprato: kodėl jį 
žmonės vadina oportunistu? 

J . K. 

išėjo kareiviauti, jų vietas 
ažmė moterys. Štai puikiau
siuose požeminiuose Pary
žiaus, gatvėkariuose šiandie 
tarnauja kuone išimtinai vie
nos moterys. Gi nėra abe
jonės, kad moterys yra geres
nės konduktorės už buvusius 
vyrus. 

Nesenai viena jauna, patogi 
konduktorė išmetė iš gatve-
kario kokį tai vyrą, nes jo ti-
kietas nebuvo geras, gi naujo 
nenorėjo pirkti. Tą "darbą'* 
atliko tiktai puikiomis akimis 
ir dailiu nusišypsojimu. Dirs
telėjo jinai į tris šalimais sė
dinčius vyrus, kurie klausėsi 
ginčų. Tie vyrai, kaip bema
tai pakilo, negeistiną pasažie-
rių paėmė už rankų ir išstū
mė laukan. 

Vien tiktai gerai prasilavi
nę mechanikai neprivalo bijo-
ties moterių konkurencijos. 
Nors ir šitie buvo sumobili
zuoti, bet jie palikta armotų 
amunicijos ir karės medžiagos 
dirbtuvėse. 

Visokios detalinės krautu
vės randasi moterių rankose. 
Tik kai-kur galima sutikti 
senyvesnius vyrus ir priaugu
sius vaikus. Bankose irgi 
moterys dirba. 

Organizacija, kuri šiandie 
rūpinasi sureguliuoti pokari
nius santikius, turi jau sugal
vojusi kelis budus išrišti tą 
sunkenybę. Vedusioms ir tu
rinčioms vaikus moterims po 
karės bus leidžiama dirbti tik 
pusė laiko. Bet katrų vyrai 
įstengs uždirbti šeimynos pra
gyvenimui, tokių žmonoms 
darbas bus visai uždraustas. 

Tolesniai projektuojama ne
ištekėjusioms moterims, tu
rinčioms kokių nors įplaukų, 
neleisti dirbti tokių darbų, 
kuriuos galėtų atlikti vyraLy 

Turintieji šeimynas karei
viai visokiam darbe turi tu
rėti pirmenybę. 

i 

BUS SUNKU MOTERIS 
PRAŠALINTI. 

1 

išsižadėti. Ar gi jau aš toks I dabar toks pasakymas yra tie-
egoistas. 

— £>uvis ne, suvis ne, — už
tikrino jį Varpelis. — Esi 
truputį oportunistas, dau-
giaus nieko. Juk mes visi ne 
be klaidų. Kad tik visi tokie 
butii! 

Bet Saumėla įsižeidė. 
— Oportunistas, sakai? Jau 

aš ne pirmą sykį girdžiu tą 
priekaištą, \ Pasakyk, brolau, 
kuom aš užsitarnavau tą var
dą? Juk aš niekam blogo 

siog kriminališkas. Mes kilo
me iš liaudies. Jinai savo pra
kaitu padarė mus žmonėmis, 
tai mųs priedermė — kuom 
nors jai atsiteisti . 

Saumėla užsimąstė. Išrodė, 
kad anas kalba teisingai. Be 
abejonės, liaudis ir vargsta, 
ypač dabar, karės metu. Bet... 

— Bet kam tą viską drau
gas man pasakoji? — lyg už
sigavo Saumėla. —* Juk aš tą 
viską puikiai žinau ir dar ki-

nedarau, ramiai ir sąžiningai tam galėčiau duoti pamoką. 

Ką vyrai po karės Prancū
zijoje turės veikti? Tenai 
moterys visur įsibriovė, visur 
veikia, išėmus karę ir politi
ką. Ir sunku jas bus praša
linti iš užimamų vietų. 

Prancūzijos vyriausybė iš-
kalno apgalvoja priemones, 
kas ir kaip priseis daryti ta
me klausime. Pusoficijalė 
organizacija, kurioje priguli 
taip sakant, stipriausios ša
lies galvos, tuo reikalu nema
žai susirūpinusi. Nes vyrų 
reikalai po karės atsidurs ke-
blam padėjimam 

Tik įsidėmėkite tai, kad 
šiandie kuone visas svarbes
niąsias eiviles vietas turi už
ėmusios moterys. Jų bus šim
tai tūkstančių. Pirmiau tas 
vietas buvo užėmę vyrai, ku
rie šiandie kareiviauja.. 

Jau dabar kalbama, kad 
daugelis fabrikantų ir po ka
rės norės darbe palaikyti mo
teris darbininkes. Jie pasi
priešins priimti vyrus. Nes 
kaikuriuos darbus moterys 
atlieka daug geriau už vy
rus. 

0 

Daugelis prancūzų moterių 
karės metu pasigamino eko
nominę neprigulmybę. To
kioms moterims ir moteryste 
nelabai tiks. Tuo tarpu šian
die karėn yra pašaukta kiek
vienas fiziškas sveikas vyras 
ligi 47 metų amžiaus. 

Kuomet milijonai prancūzų 

THURSDtAY 
OME M E A i 

^HEATLESS 
VSt MO EIIEAJV CJUUKmjZ. 
XX5TBf UR BRZAKIATT 1 0 0 ) 5 
O O t i l A I N I N u -VMLICAl 

L. B. K. LABDR. SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBA. 
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Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
Chicago, UI. 

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

VĮce-pirm. Pranas Very-
ga, 4539 So. Marshfield ave., 
Chicago, HL 
Nut. rašt. Julijonas Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct, Cicero, UI. 
Fin. rašt. Aleks Dargia, 726 
W. 18th st , Chicago, HL 

Iždin. kun. Antanas Staniu-
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
cago, m. 

DIREKTORIAI: 
Viai Chicagoje. 

Frank Veryga, 
4539 So. Marshfield ave. 

•Tonas Petraitis, 
4549 So. Talman ave. 

Povilas Mažeika, 
3315 Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J. Elias, 
4600 So. Wood s t 

Kun. Antanas JStaniukynas, 
2634 W. 67th s t 

Kun. F. B. Serafinas, 
2327 W. 23rd PL 

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood s t , 

And. Bruožis, 
653 W. 18th s t 

Boleslavas Sekleckis, 
3427 Auburn ave., *» 
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MŪSŲ MOTERIMS. 
" i 

KASDIENINĖS PRIE 
DERMES. 

Moteries diena, tai nuolati
nis darbas. Apsivalymas, vi-
rįinas, siuvimas, vaikų apren
gimas , jų prižiūrėjimas. Po 
šito trumpas atsilsėjimas, na, 
ir diena pasibaigusi. 

Be naminių priedermių mo
teris būtinai turi surasti tin
kamo laiko nors trumpai pa
siskaityti laikraštį ir pagal 
voti apie savo priedermes vi
suomenės ir savo Tėvynės 
žvilgsniu. 

Štai šiandie kiekvienam 
žingsnyj tenka nugirsti apie 
aukavima tautos ir karės tiks-
lams. 

Suv. Valstijose vedamos a-
gitaoijos pirkti karės taupy
mo ženklelius. Iš Lietuvos 
šaukiama gelbėti ten nelai
mingąsias moteris ir vaike
lius, atsidūrusius bado nas-
ruosna. 

Moteris lietuvė Amerikoje, 
turėdama gerus norus ir my-
lėdama taupume, kas savaitė 
gali nors po trupučiuką pini
gų atidėti išmokėjimui dali
mis už laisvės bondsą, nupir
kimui karės taupymo ženkle
lių kadir po 25 centus. 

Gi atsisakius kokios dalies 
"aiskr imo , : , apsilankymo te-
atrėlin, gali sutaupyti kelias 
dešimtis centai badaujančiai 
Lietuvai, kur šiandie žmonės 
duonai nei samanų netekę. 

Toksai moteries pasielgi
mas atneš didelę naudą pa
saulio demokratijai, už kurią 
šiandie liejamas kraujas. 

Verta mūsų moterims pa
klausyti šitų patarimų. 

Aguona. 

gas. Atnaujina nervų siste
mą. Jos reikalingos . žmo
nėms, kaip dirbantiems protu, 
protu, taip fiziškai. Visi sti
praus proto ir kūno žmonės 
yra dideli pupelių mylėtojai. 

Žirnių vartojimas yra kiek
vienam pavojingas. Žirniai 
žmoguje išvysto lengvatikybą 
ir net nedoruosius palinki
mus. Mylintieji žirnius vyrai 
ir motervs nėra ištikimi mei-
lėje ir neverti pasitikėjimo. 
Tai pavojingiausia daržovė. 
Žirniai daugiausia kalti per
siskyrimams. 

Taip patalogai išrišo persi
skyrimų klausimą. 

Tikra acabų pasaka. 
Argi j i«ns neturėtų but ži

noma, kad porose persiskyri
mai did<*$a puolant žmonių do
rai. Gi žmonyse dorą nupul-
do ne žirnių ar kitokių daržo
vių vartojimas, bet atšalimas 
tikėjime. Tikėjime gi atšali
mas įvyksta, kuomet žmonės 
pasigauna skaityti visokius 
bjaurius raštus, nepadorias 
knygas ir laikraščius. 

Ponai palalogai į tai neat
kreipė domos. Kamgi? Juk 
norima žmones padaryti do
rais be Dievo. 

Ve kur svarbiausioji porų 
persiskyrimo priežastis. 

Aguona. 

SUTORPĖDUOTAS AMERIKONIŠKAS LAIVAS. 
Ket 

m— 

Littte 
Americans 
Do your bit 

Eat Coro meal muslv 
Oatmeal- Corn fiakgs-
Hominy and rice wi£h« 
milkc Eat no wheat'cereals. 
Leavemothing onyour plate. 
V N » T * 0 S T A T U FOOD AOMIM l«.M3E*T<M4 

Sutorpėduotas amerikoniškas transportas "Convigton". 

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA 
ZOSĖS N. 

4 * Dovanok, tėvukai, viską, nors nieko nesakai". To bu-

> 

ITALIJOS MOTERYS GAUS 
BALSAVIMO TEISES. 

MAISTO INTEKMĖ Į ŽMO
GAUS POBŪDĮ. 

Kituomet Paryžiuje buvo 
patalogų kongresas. Kongre
se tarp kitko pastatyta klau
simas: "Kodėl pastaraisiais 
laikais taip labai platinasi 
porose persiskyrimai 1'' 

Po ilgų diskusijų patalogai 
į tą, klausime atsakė, kad per
siskyrimų priežasties reikia 
ieškoti daržovių valgyme. 

Kongresas tų, atsakymą pa
baigoje taip suformulavo: 

Kai-kurių dražovių vartoji
mas eina sveikaton, gi kai-
kurios kenkia žmogui Bul
ves, pav., privalo valgyti tei
sėjai ir laikraštininkai. Nes 
tasai maistas atgaivina proto 
jėgas ir suteikia žmogui lygs
varą, ramybę ir norą viską ge
rai apgalvoti. Teeiatr-ptiraps
tus bulvių vartojimas paga
mina žmoguje apatiją. Dide
lį bulvių mylėtojai parodo 
daugiau proto, kaip širdies. 

Morkvos vra naudinga var-
toti žmonėms susikrimtu
siems, pikčiurnoms. Gi regu-
leris virtų morkvų vartojimas 
pagydo pavydumą, melancho
liją ir pagiežą. Padaro tžmo-
gų pasitenkinusiu, gerašir
džiu. 

Špinakas (spinach) yra ge
ras valgis žmonėms daug vei
kiantiems ir dvejojantiems. 
Šitos daržovės vartojimas ne 
vieną porą sutaikė. 

Pupos padaro žmogų poe
tingu, bet podraug svajotoju 
ir atima nuo jo drąsą. 

Pupelės (šabalbonai) yra 
svarbiausiais ta ip visą ankšti
nių ir šakninių daržovių mai
stas. Pupelės maistingos. 
Pagamintos su sviestu arba 
aliejum jos atstovi mėsą. Ją 
vartojimas duoda smegenims 
reikalingos substancijos, gi 
muskulams — nepaprastas jė-

Kaip Anglijoj, taip ir Itali
joj viešoji opinija atsimaino 
moterių balsavimo įemų 'klau
sime. Atkakliausi moterių ly
giateisių priešininkai atmaino 
savo pažiūras ir ima taikin-
ties prie laiko dvasios. 

Italijos ministerių pirminin
kas Orlando, kurs ligšiol 
smarkiai priešinosi moterių 
lygiateisėms, nesenai parla
mente oficijaliai pranešė, jo-
gei jis esąs pasirengęs pa
remti moterių lygiateise, ir 
kad visokius mėginimus tą 
klausimą atidėlioti arba vi
siškai panaikinti laiko visai 
negalimu daiktu. 

Atkreipdamas domą į žy
mią rolę, kokią lošia moterys 
pramonėje, premjeras pasakė: 

44 Tos pačios užduotys paly
ti moteris, kaip ir vyrus. Ir 
todėl kaip vieni, taip kitos 
yra užinteresuoti tų užduočių 
išrišimu. Šioje karėje mote
rys pasitarnavo tiek, Įdek ir 
mes. Tatai manau, jog atėjo 
laikas, kuomet moterims rei
kia duoti balsavimo teisės. 

(Tikras atsitikimas). 

Mergelė Zosė rengėsi pirmą 
kartą priimti Viešpatį Jėzų 
su pilnu nekalt€fe širdelės už
sidegimu. JQS tėvas Marti
nas, dirbo geležinių išdirbi
nių dirbtuvėje (šapoje); už
dirbdavo daug, bet ir daug 
pragerdavo. Buteliai, drau
gai greitai jo galvą apsvai
gino, kad Bažnyčia, Šv. Sa
kramentai, išpažintis, tai esą 
seni kunigų prasimanymai. 
Ko ten vaikščioti į bažnyčią, 
kad galima visur pasimelsti, 
kalbėjo vienas, maukdamas 
stiklelį saliune. — Kam aš ten 
klausysiu pamokslų, kad aš 
geriaus pasakyčiau, tarė ant-
ras,pildamas baltakės ir už
gerdamas į Martiną. Tokias 
nuomones jam kalė į galvą 
6aliuno lankytojai, o degtinė 
patvirtindavo. Aš savo An
taniuką siunčiu į "publie 
school" kalbėjo trečias drau
gas, sviruodamas į visas pu
ses. Kas man ta parapijinė 
mokykla, kunigai ir seserys, 
tai visi dikaduoniai, o dar 
jiems aš mokėsiu už mokslą 
ir knygas, geriausia " publie 
school!" Ištiesų, atsiliepė 
ketvirtasis truputį blaivesnis, 
jei ne mokėsite už knygas, tai 
jums daugiaus liks baltakei. 
Ar ne ta ip! Su tokiais, tai 
draugais perleisdavo Marti
nas liuosą nuo darbo laiką. 
Nėra tad kuo stebėties, kad 
pagrįžęs namo, užpuldavo ant 
žmonos ir kumščių nesigailė
jo užtat, kad leido Zosę, vie
natinę dukrelę į parapijinę 
mokyklą, kurioje seserys mo
kino vaikus. Dora moteriš
kė vereiaus vienok daug ken
tėjo, bet leido savo dukrelę 
pas seseris, kad ją krikščio
niškai išauklėtų. 

Prancūzijos parlamente se- Z o s ė auS°> k a i P a n t f N j * 
natorins Louis Martin pake- ° b u v o m a l o m ' mandagi. My-
lė sumanymą, kad moterims ^ J 0 motinėlę, gerbė tėvuką, 

MOTERIŲ LYGIATEISĖ 
PRANCŪZIJOJE. 

duoti balsavimo teises. 
Paremdamas savo sumany

mo reikalingumą senatorius 
Martin pažymėjo, kad našlės 
ir motinos, kurios neteko vy
rų ir sūnų, kaipir visos kitos 
moterys nelaimingoj, kenčian
čioj Prancūzijoj gautų teises, 
idant su jų balsu ir opinija 
skaitytusi visa šalis. 

Senatorius moterių reikale 
kalbėjo tuo metu, kuomet vo
kiečiai toli šaujamomis armo-
tomis bombardavo Paryžių. 

Turbūt tai bus vienatinis 
toksai istorijoje atsitikimas, 
kad tokiose aplinkybėse par
lamentui paduota sumanymas 
apie moterių lygiateisę. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

nors nesyk j matė pasigėrusi; 
nes taip buvo5 mokoma sese
rų. Tankiai sugrįžusi iš.mo
kyklos, gražius pamokinimus 
iš .katekizmo apsakinėdavo 
mamai. Tėvas, nors nuduo
davo, kad tų pasakų klausy
ti nenori, bet viena ausimi 
domiai klausydavo, vienok ir 
jam buvo nekartą malonu, nes 
jo širdies gilumoje atsiliep
davo dar tikėjimo malonė įr 
negalėjo jos išnaikinti Ame
rikos degtinė. Klausėsi ir 
įdomavo, ką kūdikis kalbėjo, 
nors laikraščiu ^užsidengdavo 
veidą. Laikas bėgo. Atėjo 
dukrelės pirmosios Komuni
jos diena, -r-» Prieš išpažintį 
Zosė atsiklaupė prieš gimdy
tojus, maldaudama palaimini
mo ir atleidimo. Kuomet pa
bučiavo tėvui ranką, tarė: 

kuomi tave užrūstinau, nes ei
nu prie išpažinties". Tuo
met Martinui ašaros pasiro
dė akyse, bet nusikosėjo,pasu-
ko usus,idant ašaras paslėpus. 
Vienok mintys perbėgo per 
galvą: ir tas mažas nekaltas 
kūdikis prašo manęs? seno nu
sidėjėlio atleidimo! — O ma
no dūšioje kiek yra sunkių 
nusidėjimų... — O Viešpatie, 
susimilk ant manęs! Neuž
ilgo atėjo laikas, kad Šven
čiausioji Jėzaus Širdis susi
mylėjo ant nuodėmingos Mar
tino dušios,nes jo dukrelė 
karštai apie tai meldė Die
viškos Širdies, rengdamasi 
prie Šv. Komunijos. 

Veizėjo, kaip motina siuvo 
baltą puknelę Zosei, taisė kas
pinus ir kitus daiktus. Vis
kas rodos kvėpavo skaistumu 
ir nekaltybe Martino namuo
se. Jo tiktai dusia rodėsi 
jam kaskart juodesnė ir bjau
resnė, nes gausiai mirkė ją 
girtybėse. Zosė buvo susirū
pinusi ir liūdna. Pastebėjo 
tą levas, o mylėjo karštai sa
vo dukrelę, nes buvo jo vie
natinė mylimoji duktė. Nu
ėjo miestan, pirko jai aukso 
žiedą ir bransalietus ant ran
kų. Nudžiugęs savo sumani-
mu davė dovanas dukterei, 
sakydamas: "klausyk, Zosele, 
dabar man neliūdėk, nes gra
žiai pasirėdysi tą dieną, o 
bransalietai gražus; penkis 
dolerius užmokėjau!'' Zosė 
padėkojo tėvui, bet nenorėda
ma jam padaryti nuliūdimą, 
nepasakė, kad su tomis tušty
bėmis neis prie Šv. Komuni
jos. 

Pamokyta apie tai mokyk
loje mergaitė tvirtai tikėjo, 
kad V. Jėzus ateidamas į jos 
širdelę, neatsakys jos maldai, 
sutinkančiai su Jo valia. Mal
davo tad karštai Dieviškos 
Širdies apie tėvo atsivertimą 
ir laukė ramiai su pasitikėji
mu nors su kaikuriuo nuliū
dimu. Nekaltos širdies lai
mė spindėjo ant jos veido, 
kuomet prisimindavo, kad ne
užilgo ateis pas ją Viešpats, 
simylėjęs į savo dukrelę tė
vas su kaikurių pasididžia
vimu veizėjo į ją. Apėmęs 
ją sykį, tarė: "Matau Zose, 
kad tau bransalietai mažai 
rupi; pasakyk, ko nori, o vis
ką t$p nupirksiu, nors aukso 
laikrodėlį". Tuomi pasidrą
sinusi mergelė, prisiglaudė 
prie tėvo ir patilome šnibž
dėjo į ausį: "Tėvukai, ir žem
čiūgų laikrodėlis manęs ne
palinksmins, tu turi kitą daik
tą padaryti". — *•' Pasakyk, 
vaike, ko nori, o viską tau nu
pirksiu".- Nepirkinėk man 
nieko, tarė, bet eik su mani
mi prie Šv. Komunijos. Nuo 
senai gyyeni atsitolinęs nuo 
V% Jėzaus, o,.aš jaučiu, kad 
tau liūdna ir tujsčia ant dusios, 

vo gana. Martinas balsiai 
apsiverkė, prįspaudė kūdikį 
prie širdies ir prižadėjo. — Ir 
matė jį žmonės nusižeminusį, 
prie klausyklos, o paskui gra
žiai pasirėdžiusį, kartu su Zo-
sia einantį prie Šv. Komuni
jos. — Prisiminė jam sena ša-

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

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

Platesnių informacijų nuteiksime laiSku. 
Reikia taippat ir agentų užrašinejimui Bendrovės 

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

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. Y. 

— —— 

^iiiiiiifiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiisiisiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiffiitni 

, . , . • COLUMBIJOS GRAMAFONU IR REKORDU KRAUTUVE 
lis, motina, kuri atsisveiki- . . , „ , - . , . . . , , , . . , - ; , , , , , , . « , • , , . , 
n a n t j a m k a l b ė j o N " M a r t i n a i ! ! Didžiaosls pasirinkimas rekordų: Lietuviškų, Ruskų, Polskų ir 
m a n o Vaike , n e u ž m i r š a p i e ' 5 A » * u S k * Kaina po 75c. vienas. Gramafonai nuo $10.00 iki 

Dievą toje tolimoje Ameriko
je, eik kas mėnesį prie išpa
žinties ir Šv. Komunijos , ,. 
Prisiminė jam ir jo pirmoji 
Šv. Komunija, o po jai girty- 5 

$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. 
Didelį katalioga laikrodėlių, žiedų, lenciūgėliu, knygų Ir tt. pa

siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą. 
Rašyk: TeL Drover 81«T 

JUOZAPAS F. BUEIK, 
| 3343 So. Halsted St., • • • t Chicago, UI. 

bės išsižadėjimas. Gausiai 
apsipylė ašaromis Martinas; 
kaip kokie pančiai nukrito 
jam nuo širdies; pasijuto, 
kaip atgimusiu žmogumi, o 
butelio draugai jau daugiaus 
nuo šio laiko jo nesulaukė sa
liune, nes tikrai atsivertė prie 
Dievo. "TVir R " 
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Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rlchter'io 

PAIN-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

85c ir G5e. buteliukus visose aptiekose arb» 
stačiai nuo 

F. AD. RICHTER & CO. 
4-80 Waahtngton Street, New York. N. Y* 

PEARL OJJEEN 
KONCERTINOS 
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LlTHUANlAN R'C ALLlANCEof 
'TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS• 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 
savaitėje. B 

POMIRTINĖS: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am 
m žiaus. 

• 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi 

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

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

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

Dabar yra patvirtintos Ir Tarto-
jamoa daugumo* lietuvių, karte gra-
JUa koncertlną ir augfitai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlną 
padaryta Suvienytose Valatijoao, • • 
menkoje. Mei galime Jai parcplp 
tl augšto arba iemo tono. « 

Reikalaukite katalogo, kuri isaiiu 
člame dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
164t W. 47th St . Cbicago. 111 

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

P.MULEVIČIUS 
458 GRANDrST.„St<LW, BROOKLYN, N. Y. 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVĖ CHICAGOJE 

PEARL QUBBN KONCBRTiNA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj* 
Parduodame už že^Uusi* kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbamg yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviSkaįs rekordais ir 
koncertimi geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasažcnklį gaus katalioga veltui. 

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

' Telefonas: DROVEB 7 
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Lietuviai Amerikoj e 
' !• m ' * — » • » • n i 

WAUKEGAN, ILL. 

Pranešimas visuomenei. 

s 

r— 

Tautos Fondo 25 skyrius 
rengia išdirbinių parodą. Vi
si ir visos Waukegano ir 
North Chieagos, su visu atsi
dėjimu rengiasi į minėtą pa
rodą. Kiekvienoj stuboj, kur 
tik nepažvelgsi, moterys, mer
gaitės dirba, net ir miegą ap 
leisdamos, kad tik daugiau 
prisirengti, kad subytinti sa 
vo priešus, kurie stengiasi vi 
šokiais budais tam užkenkti. 
Taip ir reikia. Argi butu 
mums gražu užsileisti? Nie
kados! 

Rengiamės ir kitus ragina
me kaip Waukeganieėius, 
taip ir iš apylinkių miestu 
dalyvauti kuoskaitlingiausiai 
minėtoj parodoj, nes kuo dau 
giau parėmsime, tuo daugiau 
pelnysime, ir tuo daugiau su
šelpsime savo brolius, seseris, 
išbadėjusius Lietuvoje. Tai 
gi kiekvieno yra priedermė 
plačiai tą darbą paremti. Nes 
visas to karo pelnas eis Tau
tos Fondan. 

Paroda prasidės liepos 28 
d. š. m., lygiai 3 vai. po pietų, 
Lietuvių draugijų svetainėje, 
ant kampo 9-tos ir Lincoln 
gatvės. 

Laike parodos bus išpildy 
tas didelis programas. Taip
gi yra užkviesta garsus kal
bėtojai: lietuviai ir anglai. 

Dar atkreipiame domą į sa
vo darbininkes* Lietuvaitės ir 
moterys, kurios turite priren
gę savo išdirbinius parodon, 
malonėsite suneštį ne vėliau, 
kaip pėtnyėjoj ir Kų^atoį 2(į 
ir 27 d. liepos. 

Iš apylinkių miestų, kurie 
norėtų prisiųsti išdirbinių, 
prašome siųsti šiuo adresu: 
1326 So. Lincoln st., Wauge-
gan, UI. 

Širdingai kviečiame visus, 
Reng. Parodos Komitetas. 

cio "Draugo ' ' redakciją, pra
šant, kad "Draugas*' sutiktų 
būti kaipo organas T. F. 1-mo 
skyriaus iki Naujų Metų, tal
pindamas visus mūsų praneši
mus, atskaitas, naujus na
rius ir tt. 

Priežastis, kad kreipties su 
prašymu talpinti mūsų prane
šimus į "Draugą", ne į kokį 
kitą laikraštį buvo ta: 1) kad 
"Draugas" , kaipo dienraštis 
tankiau pareis j Newarką 
nors ir iš toliaus; 2) kad 
D J'f dienraščio daugelis Ne-
warko draugijų yra pirku
sios šėrus ir jos skaito jį kai
po savo laikraštį ir tt. 

Į Tautos Fondo seimą Bal-
timore, Md. išrinkta trys at
stovai: J . Brazauskas, B. Vas 
kevičiutė, A. Masandukas 
(apmokamas vienas). 

Del trumpumo laiko su 
naujais įnešimais seimui ne-
besvarstyta, tik nutarta pa
siųsti seimui savo " D r a u g e " 
tilpusį T. F. 1-mo skyriaus su
manymą. J . B. 

L X . 

S 

NEWARK, N. J. 

100 narių į T. F. I m ą sky
rių iki Naujų Metų. 

Liepos 19-tą d. Tautos Fon 
do 1-mas skyrius laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. 

Susirinkime iškeltas tapo 
nepaprastai svarbus klaus: 
mas ir visų narių su džiaugs
mu vienbalsiai priimtas. Tas 
svarbusis klausimas ar su
manymas yra tas: surinkti iki 
Naujų 1919 Metų 1000 narių 
Tautos Fondo 1-mam skyriui 
Newarke. 

Sumanvtasai klausimas ma-
tyt sumanytojų buvo jau iš-
anksto gerai apgalvotas, kad 
tame pat susirinkime išdirb
ta ir visi pienai to sumany
mo jvykdinimui taigi 
priimti. To darbo varymui ir 
tikslo atsiekimui nuskirtas 
tam tikras žmogus, kuris su 
skyriaus valdyba pasitaręs 
vykins T. F. 1-mo skyriaus 
iškeltąjį obalsį: 1000 narių 
T. F. 1-mam skyriui iki Nau
jų Metų. Tą gražųjį obalsį 
T. F. 1-mas skyrius matyt iš-
kėlė ne juokais, nes tuojaus 
susirado pritarėjų. 

Tame pat susirinkime, L. 
Vyčių 29-tos kuopos pirminin-
was pranešė, kad jis esąs įga
liotas nuo L. Vyčių 29-tos k p. 
pranešti, kad Newarko Vyčiai 
žada tuo jaus T. F. 1-mam sky
riui pristatyti 100 naujų na-
THL 

Vyčių kuopos pirmininko 
4>raiiešimas trukšmingai ran
kų plojimu priimtas. Tikslo 
atsikięmui, įgaliotas tapo se
kretorius ,kreipties į dienraš-

GRAND RAPIDS, MICH. 

Geltonųjų darbai. 
Nors nedauge bet visgi ran

dasi ir mūsų kolonijoj tokių, 
kurie puošiasi geltona spalva 
ir dvokia cicilikizmu. 

Šiose dienose tie mūsų gel
tonieji buvo parengę misijas 
blevizgai Kučinskui, kuris iš 
vytas iš Ciceros atsibaladojo 
ir sustojo mūsų kolonijoj. Vi 
si geltonspalviai tuojau su
kruto ir pradėjo rengti misi
jas, bet ant nelaimės Grand 
Rapidso lietuviai yra ant tiek 
susipratę, kad niekur pas lie
tuvius negalėjo gauti svetai
nės. Draugijos taipgi nedavė 
svetainių tokiam blevyzgai 
purvais teršti. 

Negavę niekur pas lietu
vius svetainės, mūsų geltonie
ji su pagelba S. Daukanto 
draugijos pasisamdė pas sve
timtautį svetainę ir pradėjo 
joje misijas laikyti, bet varg
šams nepavyko, nes negalėjo 

sijų užbaigti. 
Per du vakaru Kučinskas 

pliovojo teršė Dievo esybę, 
dvasiškiją, katalikus, kunigus 
ir tt. Net apsiputojęs karš
čiavosi ant estrados. Blevyz
gų neužteko, nes paskui pra
dėjo dar ir bjaurius paveiks 
lus rodyti ir aiškinti ką tie 
paveikslai reiškia. Po visų 
ceremonijų darydavo kolektą 
ir surinktas aukas, sakė, skir
si ąs bylos vedimui su klieri-
kalais Ciceroje. 

Viename vakare blevyzgų 
ir paveikshj atėjo pažiūrėti ir 
svetainės savininkas. Nors 
kalbos nesuprato, bet ' iš pa
veikslų galėjo numanyti, kad 
čia iš "kalbėtojo" pilasi vi
sokie nešvarumai. Pasiteira
vęs pas kitus apie tas "pra
kalbas" ir sužinojęs turinį 
atsakė svetainę, nors geltonie
ji • iš kalno buvo paėmė del 
trijų vakarų. Ant rytojaus 
susirinkę geltonieji ir patyrę, 
kame dalykas, nuleido noses. 
Dar bandė svetainės savinin
ko prašyti, bet tas atsakė, kad 
jis nenorįs nei jų pinigų nei 

! nieko ir neduos savo sveta.-
nės nešvarioms kalboms. Sve
tainės savininkas yra protes-
tonas. 

Netekę svetainės, visi gelto
nieji susirinko į augščiau mi
nėtos draugijos smuklę ir te
nai Kučinskas savo misijas 
pabaigė astronomija. 

Geistina butų, kad ir kitų 
kolonijų lietuviai neįsileistų į 
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KUN. J. J. AMBOTAS. 
-

Šv. Trejybės parapijos klebonas Hartford, Conn. 
Antri metai yra Federacijos pirmininkas. Didis jau

nimo mylėtojas, pritariantis jo veikimui. Per, jo nenuils
tantį pasidarbavimą ir pritarimą čia gyvuoja veik visų 
Katalikiškų organizacijų kuopos. 

Prakilnus pamokslininkas ir žymus kalbėtojas. 
Yra Lietuvos Vyčių 6 kp. garbės nariu, Tautos Fondo 

33 skyriaus iždininkas; katalikiškos spaudos rėmėjas. 
Pavyzdingai kovojantis už Lietuvos laisvę ne tik žo

džiu ir savo pasišventimu, bet ir gausiomis aukomis — mo
kėdamas po 10 dol. kas mėnuo į Tautos Fondą. 

Yra labai mylimas netik savų parapfjonų, bet ir apy
linkės kolonijų lietuvių. 

kintojų, ypač jei dar kur ki
tur nuvyks tas blevyzga Ku
činskas. Kur. 

HARTFORD, CONN. 
Liepos 4 d. Hartfordo lie

tuviai apvaikščiojo Ištikimy
bės Dienos šventę. Parodoje 
dalyvavo sekančios draugijos: 
Šv. Jono Evangelisto, Šv. Juo
zapo, L. Vyčių.6 kuopa, S. L. 
R. rt. A. 89 kuopa, S. L. A. 
124 kuopa, A. L. P. N. Kliu-
bas, Šv. Elzbietos dr-jar A. L. 
R. K. Moterių S-gos 17 kuopa, 
L. Dv S. 9 kuopa, Blaivininku 
kuopa, Šv. Cecilijos choras. 

Prie Hartfordo lietuvių pa
rodos prisidėjo dar lietuviai 
yk Paąuonock ir Tereffile, 
Conn. 

Hartfordiečiai buvo papuo
šę vežimus. Pirmas vežimas 
perstatė Laisvės stovylą, ant
ras DJ-- L. K. Keistutį su Bi-
ruta ir trečias perstatė Rau
donojo Kryžiaus vežimą. 

Lietuvių divizija ameriko
nus tiesiog nustebino. Apart 
Amerikos vėliavos, lietuvis 
kas vėliavas nešė Šv. Jono E~ 
vangelisto dr-ja ir Paąuono
ck'o lietuviai, taipgi vyžiai 
vyčių vėliavą. 

Parodos ^ surengime darbą 
vosi virš išvardintų draugijų 
komitetai, bet daugiausia triū
so padėjo gerb/^debonas kun. 
Ambotas, kuris apvaikščioji-
me vadovavo lietuvių divizi
jai. Numaršavus į Calt's dar
žą gerb. kun. Ambotas pasakė 
gražią prakalbą. Ten pat ta
po išnešta lietuvių rezoliuci
ja ir surinkta aukų Raudona
jam Kryžiui 62 dol. 

Ant rytojaus anglų spauda 
lietuvius pagyrė už puikų pa
sirodymą. 

Lietuviams ta diena buvo 
brangi. Jie dėjo visas pas
tangas, kad parodyti ištiki
mybę šiai šaliai, podraug iš
reikšti troškimą liuosybės sa
vo tėvynei Lietuvai. 

Bet ar visi lietuviai supra
to vienodai tą dieną! Ne. So-
cijalistai, sandariečiai ir 
jiems panašus nedalyvavo. 
Dauguma jų tą dieną smukles 
dabojo. Kuomet paroda ėjo 
pro šalį, tai tie socialistai iš
bėgę ant gatvių švilpė, rėkė, 

sakytum, laukiniai žmonės. 
Nors mušu kolonijoj ne

daug tokių, bet dar geriau bu
tų kad ir visai jie įšnyktų. 

Reporteris! 
v 

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
REIKALAIS. 

Nuo June 20 iki July 20 su
rinkta Lietuvos Žemės Ban
kui ir įnešta į Guaranty Trust 
Co. doleriais $4,155.00 
Rubliais surinkta ir pa

dėta į " S a f c " 350.00 
Pridėjus prie June 20-tą 

1918 m., pagarsintosios 
sumos, kur buvo $77-
424.50, dabar $4,155.00, 
viso dolerais yra L. Ž. 
Bankui surinkta $81,579.50 

Rubliais buvo surinkta 
66,947.00, dabar 350.00 
viso rubliais L. Ž. Ban
kui 
t a 

iki šiol 
. . . . 

surink-
. 67,297.00 

NOTA. Kurie užsirašę L. 
Ž. Banko šėrus, o iki šiol įne
šę tik pradinę mokestį, arba 
kurie moka ratomis, malonė
kite, gerbiamieji, . pasisku
binti su mokesčiais; tas rei
kalinga, kaip tvirtumui ir 
tikrumui organizacijoj taip 
lygiai tvarkai, kadangi ne-
užilgio bus išleisti provizo
riai organizuojamojo Banko 
š:rų .paliudijimai ir bus iš
duodami tik pilnai išsimokė
jusiems nariams. Norėtume, 
kad kvitos grįžtų, o visi^ na 
riai turėtų certifikatus. 

Vardu L. Žemės Banko Ko 
miteto, 

Kun. J . Žilinskas, 
320 5th Ave>, 

New York City, N. Y 

I 

i 

bėgę ant gatvių švilpė, rėkė, 
savo tarpą tokių žmonių mul-1 staugė visokiais balsais lyg, 

. * * -

Didelis Metinis Piknikas 
PARENOTAS 

Draugystes Palaimintos Lietuvos 
Nedėlioję, Liepos-July 28, 1918 

G E O . M. ČERNAUCKO D A R Ž E . L y o n s , III. 
ĮŽANGA 2 5 C PORAI 

— 1 _ 

Maloniai u^kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus atsi
lankyti ant mūsų pikniko, kur galėsite linksmai laiką praleisti prie gra
žios muzikos pasišokti, nepainirškyt dienos. Kviečia visuos KOMITEAS 
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^MŠB1** VARPM 

ATMIK£IAI VARPAI 
McSliannc Bell Foundry Co. 

Baltimore. Md.. U. S. A. 
iiffififiiiiiiiiiiiiffiififiifiiiifllliiiiiifilfiilff; 

u • - • — • - • • » » ' • < • 

• " • p 

CEK3U2EEiaHraB<^ 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NTC. Prašalina visus nesmagumu* 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikta 
pamėginti vieną. Parduodama pas 
visus aptiekorius. 

I I i • i . 

Reikalinga merginą ar moteriškė 
prie namų darbo, ant mušu valgio ir 
vieas užlaikymas. Gera užmokestis 
Atsišaukite 

I. Katz, 
4622 S. Ashland Ave. 

VIENAS IŠ DAUGELIO 
PRIVEDIMŲ. 

BARGENAS. 
Parsiduoda "Chalmers Master 

Six" 7 sėdynių didelis Touring au
tomobilius. Naujai numaliavotas. 
Rataplaukis A 1, geram padėjime. 
Didelis bargenas, atsišaukite, 

>- v 1543 W. 46th Str., 
Telefonas Yards 7125 

Noriu nusipirkti knygą "Lietuvos 
Virėja",! kas turite ir galėtumėt tą 
knygą man parduoti. Jeigu neno
rėtumėt parduoti, malonėkite man 
nors trumpam laikui paskolinti. 
Sugažlnsiu. 

Roz. Galkiutė, 
3486 Wallace S t , Chicago, 111. 

Paieškau Antano Malinausko, pa
einančio iš Radviliškės, Kauno gub. 
Jis pirmiau priklausė prie 16 kuopos 
Vyčių ir šv. Jurgio parap. Turiu 
labai svarbų reikalą ir bučiau dėkin
gus, kad kas man praneštų. 

Juoz. Maselskis, 
4432 S. Maplewood Av. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
Namas ir lotas ant 4 lubų, ramios 

neša $40. J mėnesį. Viskas gerame 
padėjime. Kaina $3600.* Iškalno 
$1000, kitus galima mokėti po biskj 
ant lengvų išmokeščių. Ateikite ir 
pamtykite. 

W. P. Durack, 
1932 So. Union Ave., Chicago, 111. 

S-ros lubos iš priešakio. 

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 izmiii if i i i i iuii i i i i i i i 
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REIKALINGI LEBERIAI 

del lumber yard, darbas pa
stovus — uždarbis nų4> $3.00 
iki $3.50 į dieną,. Proga iš
mokti darbą būti "tallymen". 
Atsišaukite tuojaus. 

Harris Bros., 
35th and Iron Sts 
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ANGLIŲ MAINfERIAMS 

mes turime vietų del keletos 
lietuviu mainierių, mainose 
nėra guzo nei vandens. Dar
bo sąlygos labai geros. Dar
bas pastovus. Gera užmokes
tis. 

Rašykite ar atvažiuokite. 

CANTRALL GOAL CO., 
CANTRALL, ILL 

lixiras pasirodė tokiu pat 
irtu. * 

534 S. State St., Chicago, 111. 
Ponas F, T. Lapitz, Britt, 

Iowa, rašo: "Būdamas nau
dotoju Trinerio Amerikoniš
kojo Kartaus Vyno per pas
kutinius 12 metų, aš negaliu 
rekomenduoti geresnės šei
myniškos gyduolės, kaip Tri
nerio Amerikoniškas Ęlįsiras, 
kadangi mes negalime apsiei
ti be jo" . 

Tūkstančiuose ir tūkstan
čiuose kitų šeimynų Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
EI 
būdu 

Tai nėra gėrimas, tai yra 
vaistas, kuris turi būti ima
mas dozose ir kaip p-s D. C. 
Oudsliorn, Chemikas Sveika
tos Departamento valstijos 
West Virginia, pasakė, lap
kričio 20 d., 1915 m., " į jį rei
kia žiūrėti, kaipo į mediciniš
ką suaisytmą". 

Jeigu jųs esate kankinami 
užkietėjimu, nevirškinimu, 
galvos skaudėjimu, apsvaigi
mu, nerviškumu, abolnf silp
numu, šia gyduolė galima pa
sitikėti. 

Kaina $1.10, aptiekose; Tri
nerio Linimentas yra puikus 
del reuhiatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo išsinarinimo, 
tinimų, ir tt. Aptiekose 35c. 
ir 65 centai, per krasa 45 Ir 
75 centai. — Joseph Triner 
Company, —- 1333—1343- So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apgars.). 

a— 

U. B. Food Admiuistration. 
'Sides savin' fats en wheat, we 

got ter save su gar. De bes' way 
ter save sugar is ter use syrups en 
honey. 

• A nice li'l-pitcher full er 'lasses 
cbnvoyed by a- fleėt er buckwheat 
rakęs is one er de bes* ways to 
"get crost" wid de sugar projick,— 
en it saVes wheat flour too. 

niiiiiiiimuiiimiiiiifiiiimiimiiiiiiiiimi 
Vežimas su Viršnum 

Parsiduota labai pigiai pas K. 
Kaplan and Sons, Leather Ir Flnding 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkit* sau skuras, čeverykus ir 
kitus reikalingus dalykus čevery-
kams nuo mušu. 
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ANT PARDAVIMO ARBA 
IŠMAINYMO. 

Išmainysiu ant geroę farmos, Mi-
chigao arba Wisconsino valstijose, 
arba parduosiu už cash, du didelius 
medinius namus ir vieną mūrinį na
mą." ir kampinj lotą, ant 14tos gat. 
ir 49 Av. (Grant VVorks) Cicero, 111. 
Vienas namas su štęru ir 4 pagyve
nimais, antras namas 4 pagyvenimai 
ir mūrinis 2 pagyvenimais. Oora 
proga įgyti geras propertes geroj ir 
lietlviarB apgyventoj apygardoj. At
sišaukite pas A. J. Lemont (Beal 
Estąte), v-4847 W. I4th St., Cicero, 
111., kuris nurodys virš minėtus na
mus ir suves su savininku del pasi
tarimo. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 

"GARSAS" 
"GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GARSAS" yra viera 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

1 'GARSO" prenumera
ta metams $1.50, pusei 
metų $1.00. 

F. B. BRAOHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law ; 
105 W. Momoc, Cor.'Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 311? So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2280 

A' 

-t 

I Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

y Gyvenimas Ir ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 39 •*. 

CHICAGO, ILU 
Specijalistas 

Moteriškų Vyriškų ir Valkų 
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. 
Tclephone Yards 687. 

• M 
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VIENATINĖ: LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Pbiladelpbljoj Inkorporuota. 

Čionais galima gauti kaipo ! 
į amerikonišką taip ir Europiškų į 
J gyduolių. Norint gauti katalioga i 

B kuriame aprašyta apie visokias ] 
S gyduoles ir ligas reikia Įdėti 1 

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

tautieti o pilnai busite užganė-
E dinti. 

JOHN A. PUSCHU8, 
g 1338 & 9 St., Philadelphia, Pa. 

n 111111111111! 11111111111111111 j i c 11111 i 1111111111 ii 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jeigu nori žinoti, ką. išrasti tr 
koki išradimai gali butl reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po ^ardu "Lietuviškas Iš
radėjas,** kurią UŽDYKA kiek
vienam išsiilsime ir j Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patentą 
Kauti ir kaip jį parduoti. 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFFICES, Inc. 

256 Broadvvay (OS.) 
New York, N. Y. 

» 

"GARSAS" 
456 GRAND ST., 
BR00KLYN, N. Y. 

• » • » • » » — • • • i « į 
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K A M 
L E I D I S L I N K T I 
SAVO PLAUKAMS?! 

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

tus "Dermafuga". Geresnių plaukam 
y^ic^ij r ~ T^^ r r i „, M ^ nėra! 

' i^cnuiifuga' padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, š v e l n u s - 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! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą". 
Prisiųsk 10c stampomis perfiuntimo 
ėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der-
tnafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: "Puikus Plaukai". 
ARGIL SPECIALTIES CO, 

Dept. 1* « • 
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa, 

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Michigan Boulevard Bldg. 

Suitc 922 
M^b*ĮF"i Ave. kamp. Washington 

gatvės. 
Adynos 11 iŠ ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
5146 W. 25th gaveė 

Kamp. 52n<l Ave., Cicero, III. 
Adynos: nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedčliomis nuo 10 
iš ryto iki 12. , 

Telefonas Cicero A56 
Namų Telefonas, Lawndale 8526 

— ^ — i II ^3= 

IET TOyrOES JIGHT 

dont 

Talefonaa: PULLMAN S4I 

Or. 0. J. BAGOčIUS 
LIKTDVI8 GYDYTOJAI 

IR CHIRURGAS 
M ? U fiO. MICHIGAIf AY1L, 

ROSELAND, ILLINOIS 
U 

Talafonaa: McKinUy &7I4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

1457 Sontb Western Boalevard 
Kampas W. 86-toa Gatvėa, 

K" 

xx.s. #oor> APMJi#tfyg^»no* 

Tel. Cicero 252. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHf|UTRGAS 
4847 W. 14th 8t., Cicero, IU. 
VALANDOS: nuo » Iki 12 i&ryto. 
nuo 8 iki 6 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėlimpui: nuo » — l t . 
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CHICAGOS AUKOS KARĖ 
JE. 

Pastaromis dienomis karėje 

REIKALAUJA SENŲ LAI. 
VYNO OFICIERŲ. 

Loit. B. S. Getsinger, virši-

kareiviai: 
žuvo sekantieji chicagieeiai - ninkaš pagelbinių rezervų ka

rės laivyno mokyklos, paskel
bė pašaukimą, kad palinosuoti 
laivyno bfieierai ' ateitų jam 
pagelbon mokinti jaunus ju
rininkus. 

Užmušti. 

A S i t \nmutiu i &*&&&&&, Lupotimtn 

Charles (Uenzer, S900 North 
Clark gat. 

James Papavasilupulos, . 
1824 VV. I Tamson gat. J SUŽEISTAS AUTOMOBI 

Carl J. Teutones, 5008 Ma- LIAUS NELAIMĖJE, NUSI-
gon a ve., EasT Chicago. ŽUDO. 

Leo Bali, 507 Union gat. —-— —• 
Cliarles Lindley, Western Harold R. Heap, 507 Union! 

gat. Iš Jolieto. 

Mirė nuo sužeidimo. 

John Blasius, Jr., 19.T7 
Nortlr Kevstone a ve. 

Harold Boswell, 4545 Hazel 
ave. 

Alfred K. Lyng, 1440 Lar-
rabee gat. m 

Tliomas Jlodvąaski, 1720 W. 
22nd gat. 

Pavojingai sužeisti. 

Mechanikas George Stork-
hoff, .*>122 Nortli Sawver ave. 

Ludwig Goleml>iewski, 1514 
Xorth ave. 

KARŠČIŲ METU NAUDIN 
GI PATARIMAI. 

Union Telegraph kompanijos 
operatoriaus pagelbininkas, 
andai nusižudė. Lovoje gulė
damas paėmė revolverį, tary
tum, norėdamas pažiūrėti. 
Staiga prisidėjo prie širdies 
ir nusišovė. Jo žmona tada 
stovėjo už keletos pėdų nuo 
jo. 

Lindley nesenai buvo su
žeistas automobi liaus netoli 
Liberty vii le. Nuo to laiko, sa
ko jo žmona, jis keistai elgėsi. 
Lindley turėjo 35 metus am 
žiaus. 

KATĖS PAGIMDO NESU
TIKIMUS. 

bųs reikalai. Todėl kriokiame 
visus pribūti susirinkiman ir at-' 
sivesti ben po vieną naują narį. 

i t Valdyba. 
- _ — - - , -m 

A. R. K. Moterių Sąjungos 21 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
liepos 26 dj., 8 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus svetainėj. 

Kviečiamos visos narės skait-
lingai atsilankyti į viršminėtą su
sirinkimą ir atsivesti natijų na
rių. M. MikšaitL 

N0RTH SIDE. 
Y • | ' ' 

Chicagos sveikatingumo de
partamento komisijonierius, 
l)r. Ro)>ertson, paduoda in
formacijų, kaip reikia užsi
laikyti karščiu metu, kad ne-
susirgti. 

Štai jo patarimai: 
Nevartoti jokių svaigalų. 
Jei kas ruko cigarus, nesu-

rukyti daugiau per dieną, 
kaip tik du (l)r. Roberts apie 
cigaretus nieko nesako). 

Mažiau ar visai nevalgvti 
mėsos ir riebumų. 

Saitus gėrimus reikia gerti 
laimi atsargiai. 

Reikia saugoties užsikarš-
ėiavimų. 

Daugiausia valgyti vaisių 
ir daržovių. 

(Ji kas palyti vaikus, sako: 
Laikyk vaikus vėsumoj*', 

jei galima, sausam basemente. 
Neleisk vaikams persivalgyti. 
Išnaikink musias, kurios labai 
pavojingos vaikams. Tėmyk, 
kad pienas butų švarus. Pie
ną laikyk šaHoj vietoj. Kuo
met vaikui pasidaro kas blo
ga, tuojaus pakviesk gydyto
ja. 

P lės Katberine Pinnegan 
12 kaėių — arba, teisingiau, 
jos noras užlaikyti jas nuo var 
go,—buvo priežastimi dau
gelio nesmagumų. 

Nesenai ji suareštavo Nelliej 
Johnson, 740 No. Central ave-
nue, už netvarkų apsiėjimą. 
Ji ėjo į ponios Johnson skie
pą išimti savo mylimą katę, 
kuri buvo ten įkritusi. Tada 
p-nia Johnson ją aumušė. Ta^ 

j pakėlė tarp jųdviejų nuolatine 
kovą. 

"Aš laikau kates, kol joms 
nesurandu geni namų", sako 
{)-lė Finnegan. "Aš tą darau 
jau per ^ešerius metus". 

Kalbės Dr. J. J. Bielskis. 
Subatoj, liepos 27 d. kalbės 

Dr. J. J. Bielskis, Amerikos 
Lietuvių Atstovas Washingto-
ne, D. C, kurs rūpinasi Lies 
tuvos neprigulmybės reika
lais šioje šalyje. Todėl ir pa-
pasakes kas yra veikiama ta
me reikale ir kiek jau pažen 
gėme politikoj mes lietuviai 
ir kaip toli mūsų nepriguj-
minga Lietuva, ir daugelį ki
tų indomių dalykų galėsite 
išgirsti, Todėl nepamirškite 
ateiti katras tik jaučiatės e-
sąs tautos ir žmonijos narys. 
Prakalbos atsibus "Sv. Mykolo 
Ark. parapijos svetainėje, 
1644 VVabansia Av., Prasi-
dės 7:30 vai. vakare. 

T. F. Raštininkas. 

PRIRODYS. KAD NUŠOVĖ 
KITĄ IŠNETYCIŲ. 

Joseph Royce, 18 metų, 7.°>7 
W. 60 pi. dabar yra teisiamas 
už nušovimą Benjamino Co 
beną 18 metų, 59.°>f> So. Morgan 
gat. Nušovimas įvyko kovo 17, 
šiais metais. 

Advokatas W. W. (VBrien 
šiandien pasakė, kad vienas 
iš svarbiausių jo liudininkų 
bus p-lė Marie Joyce, 18 metų 
5034 So. Morgan gat. Ji pri-
rodvs, kad šovimas buvo iš 
netyčių. 

Nušautojo advokatas sako, 
kad vaikinai susimušė ir Jo 
sepb Boyce, išsitraukęs re
volverį, kitą nušovė. 

SENAS BANKININKAS 
MIRŠTA ŠIRDIES LIGA. 

Šiandiena bqs palaidotas 
Frank \Valdo Smitb, sekreto
rius Corn Exchange National 
Banko. Jis mirė širdies liga 
Wasbington Park ligoninėj. 
Jis dirbo bankoj per 35 me 
tus, pradėdamas Third Natio
nal Bank'of Cliicago, 1872 me 
tuose. Buvo garsus bankinin 
kas ir kalbėtojas apie "Seną 
ją Cbicagą ,\ 

TAUPYMO ŽENKLELIŲ 
PARDAVINĖJIMAS AUGA. 

Illinois valstija gerai prisi
deda savo dalimi pardavinė
jime taupymo ženklelių (War 
Savings Stamps). Per pirmą
sias 17 dienų liepos mėnesy-Į s k 

je, Illinois valstijoje parduota 
ženklelių už $137,859,000. 

Postmeisteris Carlisle prane 
^a, kad $6,657,529. 43 išėjo per 
Chicagos pactą. Tai yra už 
ženklelius parduotus pačtose 
be Cbicagos miesto. 

Pirmose trijose savaitėse 
Chicagos pačtoje parduota \ 
$1,170,099.02. Tas sudaro išvi
so išsiųstų per Chicagos pae-
ta $7,827,628.45. Per federal 
reserve banką išsiųsta $500, 
000. Illinois valstijoje viso 
parduotų ženklelių liepos mė
nesyj yra $8,250,000. 

Kad išpildyti savo dali, 
Illinois valstija ligi galo metų 
turės parduoti kas mėnuo po 
$15,000,000. Lig liepos 1 ženk
lelių išviso parsidavė $35,000,-
000. Tai reiškia, lig galo metų 
parduoti dar reiks $90,000,-
000. 

ŠAUK, KAD UŽMTOTI, LIE
PIA MOONEY. 

Detektyvų viršininkas Moo-
Iney, išsiųsdamas detektyvus 
sugaubi Martin Sieks, paliepė, 
kad jie šautų kad užmušt r, 
jeigu Sieks mėgins ištrukti. 

Sieks yra vienas vagių, ku
rie nusinešė $250,000 vertės 
brangakmenų, apvogę Uelje^ 
Rose kompanija Andai j ^ 
sužeidė detektyvą f i l i a m T. 
RusselI, kada jighrtfrėįo jį siį* 
imti. Už tai duota paliepimas 

I kad, jei reikalas būs,rarif vie
tos jį nušauti. 

KUR DARBININKŲ 
LAIMĖ. 

Nereikia abeįdti, kacl skai
tytojas šitų žodžių yra kokios 
nors rųšies darbininkas: ar 
tai profesijbnalas, ar tai ama
tininkas, ar tai paprastas dar
bininkas; visgi del būvio tu-
ri dirbti. Dar kaipo ateiviui 
reikia dirbti sunkiaus ir daž
nai už menkesnį atlyginimą, 
kaip amerikonas, kad gauna. 
Tai dabar čia pasirodo, ant 
l:o remias darbininko laimin-
gumasjo patogumas, arba 
skurdas. Remiasi ant darbo 
ir užmokesnio už tą darbą. 

PRANEŠIMAI \^ k a l tykė; kodėl mes nesu-
rnHdLOlmMIi •<•.:: siorgariizavę buvbirie ir ne. 

! ! - f ^ — H — f» sVietėmė vienas' kito ekorio-
h. Tyčių 4 kp. n*rių\d6m*i miškuose, politiškuose ir tikę-
Liepos 25 d. 8 vaf. vakare "bie- jimo dalykuose.' f Tikra &$-

vo Apveizdos parapijds, svetinėj šviėta yra per spėto ja ir su-
jvyks pusmetinis L. V. 4 kį).; su- lftikytoja žmogaus nuo sukly-
sirinkimas. Bus renkama naujai ̂ imo. Taippat' darbdavys ne 
valdyba ir svartomi begald svar-p^ienį iš .mūsų išnaudoja dėl

to, kad' nesupratome, kame 
mnsų laimė, * kaip buo to iš
naudojimo a^sis^augoti. 

Lietuviai JdaDar žengia į 
naują gyvenimo būdą. itaip 
matoma, lietuviai patys galės 
savo gyvenimą; tvarkyti- po 
karės. Lietuva atgaus laisvę 
ir turės savo valdžią. Užtai 
Lietuva reikalaus visą eilę 
valdininkii, kurie pilnai susi
pažinę su politika ir ekono-
miia 

Ir kodėl mes, amerikiečiai, 
prie to negalėtumėm prisidė
ti. Pirm karės mes prisidė
jome prie prakilniųjų Lietu
voje esančių " Žiburio'' ir 
"Saulės" draugijų; karės me
tu Lietuvę šelpiame Bavo au
komis ir stengiamės pagal iš
galės prisidėti prie išgavimo 
jai laisvės; tai kodėl negali
me duoti jai (Lietuvai) il
giausią ir tinkamiausią eilę 
valdininkų ir tuomį padėti 
laikyti tinkamą valdžią Lie
tuvos žmonėms? 

Jeigu kas sugrįžęs Lietu
von ir nepastos valdininku, 
bet kad toks suprastų, kas y-
ra valdžia ir kokia valdžia 
Lietuvai yra tinkamiausia. 
Tuomi padarys savo tėvynę 
laiminga ir ,s,u ja save, laimin-

Nereikia lietfuviams ilgiaus 
belaukti, ilgiaus bekalbėti. 
Jau galima stoti darban ir su
naudoti kiekvieną progą del 
gero, savo jtėvynės, savo tikė
jimo ir paties savęs. Yra 
veikėjų įsteigta Lietuvių Dar
bininku Sąjunga ,(L. D. S.), 
kuri pilniausiai tais visais rei
kalais rūpinasi.. Tiktai reikia 
į ją įstoti ir gauti pažinti jos 

[visą programą,, jos visą veiki
mą, j -frr 

Norints jau JLiettuvių Darbi
ninkų Sąjunga turi daugybę 
kuopų, bet dar nėra gana išsi
platinus, nes į ją neįneina 
daugelis veiklių kolonijų. Tai
gi, norima, kad nei vienas 
kampelis susipratusių lietu
vių nebūtų be kuopos Lietu
vių Darbininkų. Sąjungos. 
Jei kur randasi koks veikė
jas, arba veikėja, susipratęs 
tautietis ir būrelis lietu vii), o 
dar nėra L. D. S. kuopos, tai 
tuojau sutverkite. Klauskite 
informacijų; pas Centro rašti
ninką: F. Viraks,, 242 West 
Broadway, So, Boston, Mass. 

Jeigu ta kolonija randasi 
nepertdliausiai nuo Chicagos, 
kur nors Illinois, Indiana, 
Wiscousin ir dalyje Michigan 
valstijos, ir sutvėrimui kuo
pos yr*a reikalinga agitacija, 
reikėtų kalbėto jaus, tai kreip
kitės į Liet. Darbininkų Są
jungos Chicagos Apskričio or
ganizatorių šituo adresu: M. 
Mažeika* 1658 Wabansia Ave., 
Chicago, UI. 

Pagal išgalėjimo atsiųs kal
bėtoją. Žinoma, jei aplinky
bės pavelys. Informacijų ir
gi nuo šitų organizatorių ga
lima gauti. Dabar organiza
toriai lauks darbo. Lai kiek
vieno lietuvio kataliko obalsis 
būna i Kur aš, ten ir L. D. S. 

Į Lietuvių Diarbininkų Są-
jttngą gali priklausyti abiejų 
lyčių žmonės: vyrai ir mote
rys. Ten pilnas demokratiz
mas viešpatauja. Tėn lygy-
b& pilnoje to žodžio prasmėje 
gyvuoja. Dabar tiktai vi
siems reikia stoti į darbą,ir 
stokime, o* vaisiai daugiaus 
negu užganėdinanti ' bus, gi 
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i . ALEX. MASALSKIS 
GRABORICS 

Lletorii gra-
frorluą At lU-

| tu v i s o k i a i 
laidotuves ko-

\ plgiaualai. Tu
riu mro kara-
bonua r̂ auto-

| mobiliu*. 

Taipgi dldas-
nė dalį grabu 
patįs dirbame. I! 

3307 Auburn Ave., 
Telephone .Drover 4139. 

• • • • • • > » • • » w > » m,wmtm^f^mm » » ] 
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Resid. 9SS S. Ashland Blvd. Chicaco 

* Telefonas Haymarket 2644 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, VyriSkų. 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St.t Chicago 
Telefonas Drover 969S 

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

tmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. 

Telefonos Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

. DAKTARAS I «-
CHIRURGAS t 1 

8315 South Halsted Gatvė 
CHICAGO, ILL. ^ 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
JOSEPH C. VVOLON 
Lietuvis Advokatas 

29 So. LaSallc St., 
Vakarais 2911 W. 22nd Street 

Rockwell 6999 
Resldence Humboldt 97 

CHICAGO, ILLINOIS 
i i i ini 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 

A^TSAK^LNT telefoną niekad nerei-
, -̂ kia vartoti žodi "Heilo" kadangi 

tasį ^odis nieko nepriduoda šaukan-
č̂iam tas nepriduoda nei jokios infor-

• * 

macijos ir tiktai sutrukdo kalba. 

•v 
« . . . 
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Pasakyk savo vardą arba firmos 
vardą tuomet duoda proga anam žmo
gui sužinoti kas Tamsta esi ir tuomi 
sutaupo laiko. 

CHICAGO T E L E P H O N E COMPANY 

• 

[ 

• 

| 
/ 

2 

1 

^_ » • . . . . 

etė << 
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- f 9 9 urelis 

~n 
J . 1 1 ^ .C.Z. 

Tel. Drover 7949 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą.. 
4711 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-toe Gatvės. J 

Tik ka Išėjo Ii spaudos naujagadvni£ka operete "Pumpurėlis", 
kuria paraše gerb. Kun. F . B. 6erafinas. Muzika sukomponavo gerk. 
muzikas A. 8. Poema. Labai tinkanti dabartiniems l s lkams 

I T ' 

Kaina Jos yra labai m a l a , n e s tik tfta. u i viena. Agent 
15 nuos. nuleldžtame. Reikalaukite pas: 

I Draugo* PublUhing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicagt 
iiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii 
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A. A. SLAKIS, I 

Lietuvis Advokatas 
LAV7YER 

= Ofisas mieste: 
B lS-ty lobo — Kamoarls 1303 E 
= Associatlon Bldg. 
S l » So. LaSalle St. 
Į ^Ohlcago, l l l . 

Telefonas Randolph €898 
S • • 
g . Utarninko ir Pčtnyčlos vaka- < 

rals nuo 7 iki 9 vai. 
8255 So. Halsted Str~*% 

• Tel. Tartis 649H S 
•ii i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i iniiifi i i i i i i i i i i i i iT 

List, Skolinimo Bendrove 

Jeigu žmogaus gyvenime 
tas yra svarbiausia, tai į tai 
reikėti? ir daugiausiai domos 
atkreipti ir daugiaus juomi 
rupinties. 

Žmonės jau senai rūpinos, 
kaip pagerinti savo būvį, gy
venimą. Visokius budus mė
gino. Bet geriausią iš t^ vi
sų būdą atrado savo vienybė
je. O kas žmones suvienys, 
kas juos suriš, jei ne kokia 
organizacija. Gi ta organiza
cija stipriausia bus, kuri ru-
pinsįs jos narių gyviausiais, 
artimiausiais jiems reikalais, 
jų dvasiniais ir medžiagi
niais, ir kurią nariai pamėgs
ta ir jai visa širdžia atsiduo-
da. 

Lietuviams katalikams lab-
jausiai reikia vienytis, spies-
ties į vieną galingą organiza
ciją, kuri bendrai rubinas 
kaip medžiagine, taip ir dva
sine jų gerove. Lietuvius ka
talikus i jau senai visokie ne
geistini gaivalai išnaudoja. 
Socijalistai daug mnsų bro
lių katalikų priviliojo apgau
dinėdami juos savo utopiš
komis syajonėmis, neįvykdo
mais prižadais. Laisvamaniai 
su Šliupais ir kitais daug mū
sų brolių katalikų atitraukė 
nuo m^sij. k* nugramzdino į 
bedievybės* balas 'per atšaldy-

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 1S ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 601S 

NORINTIEJI PAGERINT 
SAVO BŪVĮ 

IŠEINANT 18 SUNKIAI DIR
BANČIOS KliESOS. Savo 11 uo-
sose valandose galite Išmokti: 
Kirpti, siūti Ir prasyti ant gerų 
mašinų. 

KURSAS $ 15, $25, $35 Ir $50. 
ant lengvų išmokščių. Ateikite] 
šiandien i mnsų mokykla ir per-j 

i sitikrinkite 
f Kam barta"416-417 Prieš City Hali Į 

inį" ittb tikėjimo.1 '"• -• •" * ̂ ^^ 4^žiaugflmasr%«ch »ėft|>sąkomas. 
Tai vis mūsų pačių katali-I l Pr. 

i MASTER TRADES SCHOOL 
118 N. La Salle St. 

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

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

J džią (State of Ulinois). 

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

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

J. ŽAKAS—Pirmininkas, 
P. BALTUTIS—paštininkas 
B. SEKLECKIS—Iždininkas 
V. RUTKAUSKAS—Advokataa 

DIREKTORIAI: 
S. J. Petkus, S. šimulis. J. Baltutis, P. Kulls, Ona Balsaitė. 

V. Rutkauskas, P. Makuška, ; 
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V. W. RUTKAUSKAS 
( ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DldmiestyJ: 

$ t W. WASHINGTON STREET 
•tWj?i|'J-l Kambarts, f09 | 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 4«81. 

ayvenlmms, 819 W. SSrd at, 
Tel Yards 7 t t 

• . » » • ! - ^ • S 8 

6 1 DIENŲ IŠBANDYMUI 
* t. 
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j DYKAI 
Prisiųsk tik 20c 

Užmokėsi kaip išsigydysi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata 
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jeigu vartosi Elektriška Diržą 
nuo Reumatizmo, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
Slogu, Dusulio, Bronchito, Nerviškumo, 
Spazmos, Užsinuodijimo. Galvos skaudėjimo, 
Insomnia, Silpnumo pečių, Bespėkės, Hemo-
raides, Užkietėjimo ir daugybės kitų ligų,— 
prisiųsk už 20c stempų arba sidabrini de
šimtuką, tuojaus mes išsiųsime jums GE
RIAUSI ELEKTRIŠKA DIRŽĄ. Jei*u ausi 
užganėdintas, damokėsi mums $3.Q8, kuris 
vertas $10.00. Nešiok j) pagal nurodymus 
60 dienų, kada jausi visai išgijęs, patark 
savo draugams Įsigyti jj. Jeigu neišgysi i 
60 dienų, sugrąžink diržą, o mes sugrąžin
sime pinigus, kaip tik aplaikysime. Už dir
žą moterims prisiųsk 30c. stempų. 

A. P. OVVENS, Dep. 44 — 152 W. 14th St , New York, N. Y. 

Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 80c, 

Dr. A. R. BlHBiBtlial 0 . t 
AKTU SPECIALISTAS 

' f Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos; nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. Vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4849 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St 

• » • * ' • Telefonas Yards 4817 • . 
Telefonas Boulevard 6487 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

46c 
Rleiudlų Sviestas 
Uabal geras po 

29c 
COOOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę su A M I 

TK""* 14C| 
D AIRY 

SVIESTAI 

41c 
W EST SIBE 

1S78 Hllwaukee av 
2054 Milwaukee av 
1045 Mil waukee Ą. 

1644 W.Chicago av 
1836 Bluelsland av 
2612 W. Northav . 
1217 So. Halsted st. 

1610 ^ . l l a d l s o n s t 1189Ž So.--Halste4 st. 
2880 W.Madison s t 1818 W. 12th st. 

8112 W. 22nd st. 

SOUTH BTJDB 
8022 Wentworth av 
8422 So. Halsted st. 
4728 a Ashland av. 

If ORTH SIDE 
406 W.Divtslon s t 
728 W. Northav . 
2649 Lincoln 8JV. 
8844 Llncola av. 
8418 N. Clark s t 
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