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METAI-VOL. III. No. 183 

VOKIETIJA 
VOKIEČIAI PRADĖJO 

ATAKAS PRIEŠ RHEIMS 
Milžiniškas talkininkų grobis 

350,000 KAREIVIU 

TALKININKŲ GROBIS. 

LONDONAS, rugp. 6.—Va
kar vakaro depešos iš mūšių 
lauko parodo, kad vokiečiai 
labai brangiai užmokėjo už 
savo penktąjį pakilimą ofen-
syvon prieš talkininkus, 

Šitoje ofensyvoje vokiečiai 

' VOKIEČIAI, MANOMA, 
RENGIASI STOTI DEFEN-

SYVON. 

ANGLŲ OFICIJALIS PRA
NEŠIMAS. 

Fismes amerikonų rankose. 

Londonas, rugp. 6.—Vokie
čiai baisiai susilpninti smūgiu, 
kurį apturėjo Soissons-Rhc-

prarado apie 350,000 kareivių. į ims fronte. Dabar, rodos, ren
is tų 40,000 paimta nelaisvėn. į giasi stoti defensyvon fronte 

Paimta apie 500 didelių ar-
motų ir pusantro milijono šo
vinių 77 milimetrinių armotų. 

VOKIEČIAI ATAKUOJA 
RHEIMSĄ. 

nuo Ypres ligi Rheims. 
Atsitraukdami atgal prie 

Aisne, vokiečiai podraug ap
leido ir geras defensyvai po
zicijas Pikardijoj, rytuose nuo 
Amiens. Veikimai į šiaurę ir 
pietus nuo Somme buvo tik 
vietiniai. Vienok parodo, kad 
vokiečių vadai gerai supranta 
pavojų nuo talkininkų atakos 
šiaurėje nuo dabartinės mūšio 
vietos. 

Tarp Soissons ir Rheims, į 
upės Vesle apylinkė, visai ap
valyta nuo vokiečių. Fismes 
amerikonų rankose. Vakaruo
se nuo Rheims prancūzai lai
mėjo svarbias vietas. Sois
sons apylinkėje jie stovi šiau
rėje nuo Aisne. 

Vesle patvinusi. 

Vokiečių priešinimasis nuo 
Fismes rytuosna ligi Rheims, 
matomai, stiprėja. Bet upė 

, Vesle yra patvinusi. Tai-gi, 
VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA } b u t k a d s m a r k a U s p r i e g i . 

ATSITRAUKIMĄ NUO 

LONDONAS, rugp. 6.—Gau
ta žinia, kad vokiečiai pradė
jo užpuolimą prieš Rheims. 

Militariniai kritikai sako. 
kad vokiečiai, turbūt, nus
prendę, paimti šitą miestą ir 
nors tuomi pridengti savo di
delius nepavykimus. 

VOKIEČIAI SUSTOJO. 

PARYŽIUS, rugp. 6.—Vo
kiečiai pabėgę už upės Vesle 
išilgai šitos sustojo ir nemano 
traukties toliau. Prasidėjo 
nauji susikirtimai ir mūšiai. 
Per Vesle daugel vietose pe
rėjo talkininkai. 

ABIEJŲ ALBERTO PUSIl/. 

Berlynas, rugp. G.— štai vo-
kiečių karės ofiso pranešimo 
tekstas: 

"Naktį Įvyko artilerijos 
veikimai, kurie kartais labai 
pasididino į pietus nuo Ypres 
ir abiejose Somme pusėse. 

"Atsitraukėme abiejose Al-
bert 'o pusėse ant rytinio upės 
A\re kranto. Priešininkai ne
kliudė. 

"Paėmėme nelaisvių pasek
minguose susirėmimuose pie
tuose nuo upelės Luce ir piet-
vakaruose nuo Montdidier. 

" Į šiaure ir rytus nuo Sois
sons, ant Aisne, neįvyko mu
sių. Ant Vesle esame arti prie
šininkų". 

AMERIKONAI LAIMI "Al 
TRIAUSIA MŪŠĮ" SU 
PRŪSŲ GVARDIJA, 

Paryžius, rugp. 6.—Ameri
konai apsidengė garbe akis į 
akį mūšyje gatvėse Fismes, 
vokiečių svarbiausios bazės, 
kurią vakar paėmė. Mušis bu
vo aitriausias visoj karėj. 
Prūsų gvardija nemeldė susi-
myįėjimo. Buvo nudurti ra 
durtuvais arba užmušti šau
tuvų apsodomis bestovint 
prie kulkasvaidžių. 

nimosi priežastis yra negalė
jimas pereiti šiaurinin kran
tam 

Talkininkai, suplokštenę 
Marne kylį, praeitose ketu-
rias-dešimts aštuoniose valan
dose taip greit nebeprogresa-
vo, kaip pirmiau. Lydžiančios 
dalys laikosi tuoj užpakalyj 
vokiečių. Gali but, kad di
džiosios armotos turės but 
priešakin atgabentos, jeigu 
vokiečiai vis mėgins laikytis 
įvairiose Vesle datyse. 

Talkininkų sostinėse mano
ma, kad vokiečių sosto inpė-
dinis persikels šiaurinėn Ais
ne pusėn. Jo spirimąsi, tur
būt, yra, kad užlaikyti talki
ninkus nuo persibriovimo per 
jo linijas ir, kad sustabdyti 

11 juos nuo persikėlimo tarp u-
pių Aisne ir Vesle pirm jo. 
Chemin des Dames augštu-
mos priduotų jiems geriau
sias defensyvai pozicijas. Bet 
ir šios butų abejotinos, jeigu 
prancūzai persikeltų per Ais
ne, Soissons dalyje. 

Prancūzų per Aisne persi
kėlimas didžiai grasintų vo
kiečių pozicijoms kylyje ap
link Montdidier ir linija to-
liaus į šiaurę Pikardijoj. Tas, 
rodos, paaiškina vokiečių at
sitraukimus šiaurėje ir pie
tuose nuo Somme. 

Londonas, rugp. 6.—Ofici-
jaliame pranešime fieldmar-
šalas Haig sako: 

"Vokiečių užpuolimas pie
tuose nuo Arras atmuštas be 
jokių mums nuostolių. Mūsų 
patroliai paėmė kelete nelais
vių La Bassee dalyje. 

"Mūsų patroliai pasiekė 
Ancre upę tarp Dernancourt ir 
Hamel. Stovi akis j aki su vo
kiečiais. 

"Priešininkų artilerija pa
rodė truputį veiklumo per 
naktį į šiaurę nuo Bethune ir 
į pietus nuo Ypres". 

r 
SUV. VALSTIJĮINUOS- TRYS RUSUOS DIDKU-

TOLIAI KARĖJE. NIGAIKŠČIAI NUŽUDYTI. 

Hamel ir Dernancourt ant va
karinio upės Ancre kranto. Gi 
vokiečiai yra rytinėje upės 
pusėje. Prie Albert'o kur An
cre upė tą miestą perdalina, 
padėjimas ne visai aiškus. 

Vokiečiai traukiasi atgal 
per upę Avre nuo Sesnil-St. 
Georgės, vakaruose nuo Mont
didier, ligi Braches. Jų atža
garei viskas krutėjimas yra 
jau dvi myli septynių mylių 
fronte. Prancūzai valdo Bra
ches, įsiveržė Hargicourt'an 
ir yra prie Courtemarche. 

Traukimąsi prie rytinių 
krantų upių Ancre ir Avre 
yra defensyvinis. Vakaruose 
nuo tų upių vokiečių laiky
masis mažas. Vienok butų ge
rai tikę užpuolimui kitų vie
tų busimuose veikimuose. Tal
kininkai dabar valdo augštu-
mas vakaruose nuo Ancre ir 
Avie upių. Militariniai ek 
spertai Avre vadina keliu 
Amiens'an. Vokiečių pozici
jos ant vakarinio upės kranto 
yra labai svarbios, jeigu žy
giavimas ant Amiens tęstųsi. 

Didelė kiekybė amunicijos 
ir ginklų paimta prancūzų, 
amerikonų ir anglu kareivių 
pietuose nuo Vesle. 

Neišduota raportas paimtų 
nelaisvių. Paryžiuje sakoma, 
kad kada raportas nelaisvių 
bus išduotas, jis pervers 
džiaugsmu širdis visų talki
ninkų. Gen. Pershing praneša, 
kad amerikonai vieni paėmė 
8,400 nelaisvių ir 133 armotas. 

Washingtoi, rugp. 6.—Suv. 
Valstijų nuostoliai karėje di
dėja su liepos 15 d., kuomet 
prasidėjo talkininkų ofensyva 
prieš vokiečins. Vakar pas
kelbtam sąraše yrą 407 pavar
dės. 

Iš to skaitBaus: 
Žuvo mūšiuose 
Mirė nuo žaizdų 
Sukeistų 
Pražuvo 
Iš marininkų: 
Žu\ro mūšiuose 9 
Mi?ė nuo žaizdų 1 
Vakar gauta dar 300 dau

giau pavardžių, bet nesuspėta 
paskelbti. 

203 
37 

148 
3 

NUMESTA 5 TONOS BOM
BŲ ANT GELEŽINKELIO 

STOTIES. 

Londonas, rugp. 6.— Ofici-
jalis pranešimas apie orinius 
veikimus šiaip skamba: 

"Nors buvo labai tamsi 
naktis, mūsų lakūnai numetė 
5 tonas bombų, ant miesto Fi-
ve« geležinkelio stoties. ^obe-x 

sugryžo du mūsų dieniniai ae
roplanai ir viena naktinė bom
bas mėtanti mašina". 

LAIVYNO SEKRETORIUS 
GERBIA JŪRIŲ DIDVY

RIUS. 

Washington, rugp. 6.—Lai
vyno sekretorius Daniels pa
gerbė vyriausio botsmano pa-
gelbininką, John F. Golleher, 
ir jurininkus: Burton E. Em-
ro ir George F. Grady, S. V. 
laivo Dodger II., už jų didvy-
rybę išgelbėjime žmonuj ant 
Ispanijos laivo Serantes. Se-
rantes gaisro sunaikintas New 
York'e, liepos 13 d. 

Paryžius, rugp. 6.—13 Mas
kvos , laikraščiui Baverische 
Zeitung, Muniche, pranešama, 
kad bolševikai nužudė tris ru
sų didkunigaikščius. Tarp įų 
esąs ir Nikolai Nikolajevič, 
buvęs viršiausias Rusijos ar
mijos vadas. 

(Birželio 3, 1917, pranešta, 
kad Nikolai Nikolajevič, bu
vęs didkunigaikštis. Tiflise 
suareštuotas. Pradžioje šių 
metų vokiečių laikraščiai pas
kelbė, kad jis miręs Šie pra
josimai nebuvo patvirtinti, ir 

\ėliaus bolševikai juos užgy
nė, Buvęs didkunigaikštis, 
pranešta, buv.\s suareštuotas 
Maskvoje liepos 1 d. Pabaigoj 
liepos mėnesio iš Amsterdamo 
p.*a c šta, kad J *katerinburge 
n«ž*n«mi žmon?s pagrobė ke
turis Rusijos didkunigaikš-
•*ius. Jie yra: Ig«-rr Kotostan-
t»n,, Ivan Koustantinov* -z ii 
Sc*r£ iej Michailoviez.). 

Nardančios laivės Suv. V. 
pakraščiuose 

NADANČIOJI LAIVĖ NUS
KANDINO REZERVOARINĮ 

LAIVĄ. 

14 žmonių žuvo. 

Washington, rugp. 6.—Vo
kiečių nardančioji laivė nus
kandino amerikonų rezervoa-
rinį laivą O. B. Jennings arti 
Virginia valstijos pakraščio. 
Trisdešimts išgelbėtų parga-

I benta čionai. Laivo kapitonas 
ir trylika jurininkų žuvo. 

Bevielinis telegrafas iš laivo 
pranešė, kad jį nardančioji 
laivė suplėšė. Karės laivai 
tuoj nusiųsti. Bet atėjo pervė-
iai. Laivas buvo nuskendęs. 
Tegalėjo paimti tik likusius. 

ANGLAI ATSIIMA ALBHRT 

Vokiečiai, bėgdami, miestą su
naikina. 

BELGAS NUMUŠA 22-RA 
VOKIETĮ. 

Paryžius, rugp. 6.— Belgų 
karės raportas praneša, kad 
antras Įeit. Coppens rugp. 3 
d. numušė vokiečių lakstytuvą 
pvie Zonnebeke, Tai buvo jo 
dvidešimts antras laimėjimas. 

Anglų Karės Stovykla Pran
cūzijoje, rugp. 6.— Vokiečiai 
apleido Albert, visųpirmiaus 
jĮ sunaikindami. Matosi labai 
mažai apkasų ir nėra JoEiJ 
vokiečių rytiniami npea Kn* 
ere klonyje. ^llšflHi 

Paskiau paaiškėjo, jog vo
kiečiams trūksta žmonių jė
gų, kad kaikurios pruAų divi
zijos priešais anglus priėmė 
savo tarpan saksonus. 

Tas yra negirdėtas daiktas. 
Suprantama, kada mūšiai 
tarp Rheims ir Soissons tę
siasi, sosto inpėdinis turi par
sitraukti tinkamesnių s karei
vius. Ir tie tegali but' paima-
n i tiktai kituose frontuose. 

Laivas turėjo 7*890 tonų 
ir prigulėjo Standard Oil kom 
panijai. 

Jennings 'o nuskandinimas 
parodo, kad čia veikia ma-
žj|Msia dvi nardančios laivės. 
Antroji veikia arti Nova Seo-
tia. 

NARDANČIOJI LATVĖ PAS
KANDINO ŠKUNERĮ. 

Kanados Atlantiko prieplau
ka, rugp. 6.—Nardančioji lai
vė paskandino dar vieną /u-
vavimo škunerį, Nelson A. iŠ 
Yarmuth, N. S. Paskandintas 
arti šiaurinio Atlantiko pak
raščio, pranešė jo buvusieji 
laivininkai, kurie čia šiandie
na atkeliavo. 

1 8 - 4 5 METĮĮ DRAFTAS 
KONGRESE. 

— Kansas City, rugp. 6.— 
Čionai viešėdamas karės sek
retorius Baker pažymėjo, kad 
šiandie lavinimo stovyklose 
namie yra pusantro milijono 
kareivių. 

Anglai mieste Hamel. 
Anglų kareiviai dabar valdo 

Washington, rugp. 0— Pir
mas žingsnis padidintoj karės 
departamento programoj bu
vo padarytas vakar. Paduotas 
bilius į abudu kongreso butu 
reikale padidinimo drafto me
tų nuo 18 ligi 45. 

Po padavimo kongresan, 
manoma, bilius bus induotas 
kongreso butų karės komite
tams. Pirmininkas Dent prane 
ša, kad abiejų butų karės ko
mitetai bilių svarstys. * 

Nors bus sutikta priešinin
kų biliaus perleidimui, vie
nok administracijos vadai 
mano, kad bilių abu konkreso 
butu perleis. 

viai mušasi petys į pgftj, ir ga
li but įsitikinęs mu«c nekry-
pstančiu nusprendimu k J votį 
visomis savo jėgomis tol, kol 
neįvyks laimėjimas gero ar
ba blogo". 

VOKIEČIAI VĖL BOMBAS. 
DUOJA PARYŽIŲ, 

Paryžius, rugp. 6.— Vakar 
rytą vokiečiai su savo toli-
siekančiomis armotomis pra
dėjo išnaujo bombarduoti Pa
ryžiaus apylinkę. 

WILSONAS PASIUNTĖ TE 
LEGRAMĄ ANGLIJOS KA

RALIUI. 

Karalius davė atsakymą. 

Miestelis Conflans, vokiečių karės medžiagos bazė. šitą miestelį andai amerikonai la
kūnai bombardavo. Sunaikinta geležinkelio stotis ir sandeliai. 

Washington, rugp. 6.—Val
stijos departamentas viešai 
paskelbė prezidento Wilsonc 
telegramą Anglijos karaliui 
ir valstijos sekretoriaus Lan-
sing'o telegramą Artimi* Ja
mes Balfour'ui r Anglijos mi-
nisteriui svetimų reikalų. Te
legramos buvo pasveikinimai 
ketvirtų metų Anglijos įstoji
mo karėn. 

Prezidento Wilsono telegra
ma skamba: 

"Amerika širdingai ištiesia 
savo ranką Didžiajai Britani
jai šioje metinėje šventėje di
džiosios Britanijos įstojimo 
dabartinėn karėn, kurioje ci
vilizacijos jėgos dalyvauja 
prieš jėgas priešingumo, ir 
džiaugiasi sykiu su ja, kad 
tiedvi tautog stovi petys \ pe
tį tokiame didžiame darbe". 

Londonas, rugp. 61.—Angli: 
jos karalius, atsakydamas į 
prez. Wilsono telegramą, pa
žymi: 

"Aš didžiuojuosi tuomi, kad 
mano kareiviai ir S. V. karei-

— Londonas, rugp. 6. — 
Nuo priešininko minų nus
kendo du Anglijos torpediniu 
laivu rugp. 2 d. Žuvo 5 oficio-
riai ir 92 jurininkai. 

— Rotterdam, rugp. 6.—Čia 
gauta žinių, kad ateinantį mė
nesį von Hindenburgas visas 
savoarmijas vienu žygiu pas
tatysiąs ofensyvon prieš tal
kininkus. 

PASKUTINIAI NIKALO-
JAUS ŽODŽIAI. 

Amsterdam, rugp. 6.— Bu
vęs rusų caras Nikalojus prieš 
nužudysiant yra pasakęs tik 
tuos žodžius: 

"Pasigailėkite mano žmo
nos ir mano nekaltų, nelaimin
gų vaikų. Tegu mano kraujas 
užlaiko Rusiją nuo suirimo". 

Šituos žodžius jis pasakęs, 
kuomet buvo išvestas sušau
dyti. 

RUGPJŪČIO 6, 1918. 

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir, turbūt, 
rytoj. 

Vakar buvo karščiausia šį
met diena. Oficijaliai užregis
truota 102 laipsniu šilumos. 
Kai-kur gatvėse termometrai 
rodė 110 laipsnių. 

Karštis tečiau praėjo. J b 
plačiu sluogsniu atėjo iš Kan
sas ir Nebraska. Fakeliuje 
pakliudė ir Chicago. 
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NESISEKA SU "ROJAUS" 
PRAVEDIMU. 

savo giminystės su didžiu ge
nerolą. 

Tcs mums parodė, kad mes . . 
kalbėjome su tikru nusižen*. 4 < T ! k o t l j a i h e t ™ ų

v **?>*** 
nan&u Dievo tau x * g * ^ k a S ^ 

soma: 
Netikėtai pateko į rankas 

pluokštelis laikralčių iš Lietuvos: 
1' Lietuvos Aidas' \ " Tėvynės 

Rusijos socijalistams bolše- Sargas" ir "Darbo Balsas". 
vikams visai nevyksta su so- N o r s J*u apyseni, pereito mė-
cijalistiško "rojaus" pravedi- n e s i o ' b e t * # g r i a u s skaitėsi 
mu. Pastaromis dienomis n e g u v ė h a U 8 1 Panešimai ir ka 

Kas girdėti Lietuvoj. 

PRADALGIAI. 
Pasibaigė ketveri metai di

džiosios karės Europoje. Da
bar jau seka penkti. Kas ga
lėjo pamanyti, kad karė taip 
ilgai prasitęs, tiek žmonių gy
vasčių prarys, tiek baisių su* 
naikinimų atliks. Tečiaus 
taip yra. Ir karės pabaiga 
nepramatoma. Nes Vokietija 
nemano pasiduoti. Iš kaizerio 
skelbiamų "manifestų" į sa
vo pavaldinius, armija, ir ka
rės laivyną paaiški, kad jis 
griežtai laikosi savo senųjų 
reikalavimų. Gi jei taip, ka
rė turi tęsties. 

GEN. MANGIN, GARSUS 
PRANCŪZŲ DIDVYRIS TURI 

BROLI VIENUOLI. 

jiems pasirodė taip karšta, 
kad prieš savo politikinius 
priešininkus nusprendė pa
naudoti tamsių minių terorą. 
Tai nedoriausioji priemenė. 
Ji tinka tik nedoriausiems 
žmonėms. 

Suprantama, socijalistai 
bolševikai tokių priemonių 
imasi artinanties paskutiniam 
savo galui. Nes tamsių mi
nių ūpas nepastovus. Šiandie 
jas gali sukurstyti bolševi-

i-

* 

I 

Ir tęsis. Nes Amerika vos 
tik dar įsismagina. Dar ne
suspėjo parodyti savo viso 
stiprumo. Bet stiprumas kas
dien didėja, plečiasi. Tai ge
rai įžiūri kaizeris. Bet jis 
laikosi savo. Visi autokratai 
taip elgiasi. Be prievartos jų 
nepalenksi. Gaila jiems žmo
nijos vargais ir ašaromis per 
ilgus šimtmečius pasigamin
tos laimės. 

Užstojus penktiems karės 
metams savo žodžio netarė nei 
Šventasis Tėvas. Kągi gelbės? 
Negi įtiksi visiems. Daugelį 
kartų Šventasis Tėvas atsilie
pė, kad gana to kraujo pra
liejimo, gana išnaikinimo. Nei 
puse žodžio nepalietė politi
kos. Į visas šalis kreipėsi 
vienodais maloningais žo
džiais. Bet Kristaus įpėdinio 
nepaklausyta. Nors po to 
buvo gera proga Vokietijai 
nusileisti ir pasiduoti pasau
lio valstybių didžiumai. Ji
nai to nepadarė. Tatai tegu 
žinosi. 

^-* 

Jei pastarosios nelaimės ir 
karės laukuose baisus nepasi
sekimai Vokietijos neparao-
kms, jinai nieko daugiau ne
pramoks. Susipras tik tuo
met, kuomet bus prispirta 
prie sienos. Susipras, kuomet 
iš niekur nebus jai jokio su-
simylėjimo. Šitas gi kas-kar-
tas mažėja. Už kaizerio pasi
putimą ir atkaklumą turės 
kentėti visa vokiečių tauta, 
visa šalis. 

* 

1' Vyskupo'' Mickevičiaus 
pusoficijalis organas " Sanda
ra* ' rašo, ką gera yra atlikę 
" tautininkai'' (vadinasi, 
'' sandariečiai'') Amerikos 
lietuviams. Būtent: priveisę 
socijalistų ir cieilikų, pritvė
rę nezaležnų parapijų, pasiru-i 
pine nuosavą tautišką "vys-į 
kūpą" ir pridirbę daugelį ki 
tokių klastų. Yra kuo gir-
ties. 

Bolševikiškas laikraštis 
"Laisvė" susirūpinęs apie sa
vo likimą. "Laisvės" bend
rovė savo susirinkime nu
sprendė pradėti ofensyvą 
prieš socijalistų sąjungą, kad 

Talkininkų armijų. vyriau
sias vadas generolas Foch, 
turi brolį kunigą, Jėzuitą. 

Anglų armijų vadas, gen. 
Haig, turi brolį kunigą vie
nuolį, Redemptoristą. 

Gen. Mangin pagarsėjęs pa
starajam talkininkų pasiseki
me mūšių fronte, Prancūzijo
je. Jisai apšauktas prancūzų 
didvyriu. Jis turi brolį kuni
gą vienuolį, Baltąjį Tėvą. 

Šį paskutinį faktą interesin
gai pasakoja kun. F. Patrick 
Maąuire, misijonorius iš Pre-
monstratentų vienuolyno ir 
narys prancūzų garbės legi-
jos Chevalier de l'Ordre du 
Lion. Jis atvažiavo Chica-
gon aplankyti savo gimines. 

Kun. Maąuire pasakoja a-
pie susitikimą su prancūzu 
generolo broliu šiokiu tyųdu: 

Naujausi pasakojimai apie 
garbingą generolo Mangin'o 
veikimą man primena atsiti
kimą ant Albertville, Belgi
jos laivo, vakariniame Afri
kos pakraštyj. 

Sergantis brolis ir aš paė 
mėva laivą upės Gongo inta-
koje. Plaukiant bliksnojan-
čiomis jūrėmis, nuobuodumas 
buvo pertrauktas žiūrint į 
paukščius, lekiojančius pas
kui nardančias žuvis. 

Atplaukus į prancūzų uostą 
Konacey'os, mūsų laivas va
landėlę sustojo, kad paimti 
vandens, šviežios mėsoč, žuvų 
ir keliauninkų. Neužilgo pa
sirodė žmogus mažo ūgio bal
tame sutone ir su plačiais 
bryliais skrybėle. Jis tuoj 
buvo paimtas į mūsų laivą. 
Keliauninkai, matomai, žino
jo, kas jis per vienas. Paš
nabždomis visi kiti kitiems 
pradėjo sakyti: "Le Pere 
Mangin, frere du general" — 
Tėvas Mangin, generolo bro
lis. Jisai tuoj nuėjo savo 
kambarin. Po valandėlės vėf 
išėjo apsirengęs nekaltai bal
tame sutone. Kadangi mes 
buvome vienatiniai misijono-
riai ant to laivo, jisai prie 
mūsų prisiartino ir pasirodė 
esąs užimančiu draugu. 

Jisai priklausė prie kardi
nolo Lavigerie'o Baltųjų Tė
vų Draugijos ir buvo jau pra
leidęs dešimtį metų misijono-
riaudamas aplink upę Niger. 

Praleidome valandas laiko 
apsakinėdami apie savo mi-
sijonorių darbus. Tėvas Man
gin išaiškino apsiėjimus h* 
darbus gyventojų Ni&er klo
nyje. Mes išaiškinome budus 
Welle ir Aruvimi distriktų 
tarp Congo ir Niliaus upi^. 

Visoje mūsų kalboje jisai 
nei vieną kartą neprisiminė 

rės lauko arba ministerių kalbos. 
PaėmeB į rankas maniau daug ra
siu ašarų, vargo, bado, ligų. Bet 
to visko neradau. Palengvėjo 
ant širdies, rodos slogutis nusi
rito nuo krutinės. 

"Lietuvos Aidas" jau antras 
metas išeina 3 kartus į savaitę su 
ifcėnesiniu priedu "Liuosa Va
landa". Panašus senovės "Vil
čiai". Redaktorius ir leidėjas p. 
A. Smetona. 

"Darbo Balsas" antras metas, 
kas savaitę išeina, panašus senovės 
"Skardui" ir "Žarijai". Duo T • ^ . __, • . v . • ottaiuui ir žarijai . XJWJ-kai. Gi rytoj tos pačios įsi- -, v . , . £ , «, * ., r . . v i "a Z*V1W kunigams, kad jie "n«-miklinusios minios gali leng 

vai atsisukti prieš tuos pačius 
bolševikus. Taigi atrodo, kad 
bolševikai minhj terorą ruo
šia prieš savas galvas. 

Siberija, galima sakyti, jau 
išslydo iš socijalistų bolševi
kų nagų. Nes tenai vis smar
kiau ir sparčiau veikia čekai 
slovakai. Gi kuomet Siberi-
jos gyventojus parems talki
ninkai, tuomet nei vienam 
bolševikui ten nebus vietos. 

Socijalistai bolševikai gar
siai šūkauja, kad Trockis or
ganizuojąs skaitlingą bolševi
kams armiją. Tą armiją jis, 
girdi, panaudosiąs ne tik 
prieš čekus-slovakus, bet ir 
prieš talkininkus, kad apginti 
vokiečių intaką Rusijoje. 

Tasai jų armijos organiza
vimas — tai nonsensas ir tuš
čias plepalas. Padoresni žmo
nės ir verčiami neįstos ton jų 
armijon. Gi iš vienų piktada
rių, iš kurių šiandie surekru
tuota raudonoji gvardija, ne
padarysi armijos. 

Bolševikai turi skaitlingus 
būrius. raudonosios gvardi
jos. Bet šita gvardija neturi 
jokios vertės prieš tikruosius, 
išlavintus kareivius. Raudo
noji gvardija yra tinkama tik 
žudyti beginklius žmones. 

Turėdami dar užtektinai 
raudonosios gvardijos, su ši
tos pagelba bolševikai vadai 
taigi ir žudo žmones. Žudo 
juos ne šimtais, bet tūkstan
čiais. Antai tik už vieno vo
kiečių ambasadoriaus nužudy
mą Maskvoje bolševikai nu
galabijo kelis šimtus žmonių. 
Tai atliko be teismo, be pri
rodymo kaltybės. \ 

Štai Jaroslave nesenai bu
vo sukilę prieš bolševikus 
darbininkai. Su šitais jie vei
kiai apsidirbo. Kelis šimtus 
jų nužudė, .pusantro tūkstan
čio prigirdė upėje ir paskelbė, 
kad jie numalšinę didelę 
*' kontrrevoliuciją• \ Tuo tar
pu darbininkai buvo sukilę 
del bado. 

Toks pat darbininkų krau
jo praliejimas įvyko Ugliče ir 
Ribinske. Juk štai be jokio 
teismo bolševikai nužudė sa
vo kalinį buvusį carą. Žiau
rumas neapsakomas. Bet ran
dasi dar tokių žioplių, katrie 

norį neprigulmybės Lietuvos ir 
norį su ponais įvesti baudžiavą". 
Sumaningesnės taktikos nesuge-
bę išgalvoti kaip tik: Žydas mu-
ša-žydas rėkia. 

"Darbo Balso" leidėju yra p. 
St Kairys. 

"Tėvynės Sargas" panašus Į 
senovės "Tėvynės Sargą" arba į 
"Šaltinį", tik be paveikslėlių, 
redaktorius ir leidėjas p. A. Stul-
ginskas. "Tėvynės Sargas" ei
na da tik pirmi metai kas savai
tę. Visi trys išeina Vilniuje. 
Norima dar leisti dienraštis Vil
niuje su savaitiniu "Ūkio" prie
du, vokiečių valdžia jau davė lei
dimą, jei tik gaus iš llevelio po-
peros, to iš Vokietijos nebus ga
lima gauti. 

Kaune gi išeina upart valdiš
kojo "Dabartis" — "Vienybė" 
ir "Ateitis". Gal ir daugiaus 
yra laikraščių, bet nesužinojau 
ligšiol. 

"Saulės", "Žiburio" ir "Ry
to" apšvietus draugijos netiktai 
gyvuoja, bet klėsti. Mokyklų 
kaip grybų. Nėr gal dabar kai
mo be mokyklos, o didesniuose 
yra net po dvi. Vakariniai kur
sai del suaugusių prie kiekvieno 
bažnytkiemio. Kiekvienam mies
telyje yra progimnazijos arba 
gimnazijos. , 

Sintautai, Suvalkų gub. tik 
bažnytkiemis, turi 2 mokykli ir 
dar nori įsteigti gimnaziją, nors 
nuo Naumiesčio tik 8 varstai at
stu. Pradinėse mokyklose viskas 
išguidoma lietuviškai, tik dvi pa
mokos į savaitę yra vokiškos kal
bos 2 ir 3-čią metą. Gimnazijo
se ir viskas išguidoma lietuviš
kai, bet vokiečių kalba yra pri
verstina, Rusų, grekų ir pran
cūzų kalbos nepriverstina. « 

Dabar stropiai rūpinamasi bū
tinai šį rudenį atidaryti, Vilniu
je Universitatę senosios Univer-
sitatės mūruose. Prof. A. Volde
maras tais reikalais išvažiavo 
Berlynan. Visų pirma bus atda
ryta juristų ir filologų 1 skyrius. 
Teologijos bus 1 ir 2, o gal ir 3 
skyrius atidaryti. Tikimasi, kad 
iš pirmų metų bus daugiaus nei 
300 studentų. 

Apart virsminėtų apšvietos 
draugijų gyvuoja Šelpimo Komi
tetas del nukentėjusių nuo karės. 
Jų darbas nepasibaigs kol nesu-
gyžš pabėgėliai iš Rusijos. 

P. M. Yčas jau matyti ištruko 
nuo Kapsuko. Laimingas. O 
mūsų gerb. kalbos žinomas p. Jab
lonskis dabar pūdomas kalėjime. 
Ir kieno t Savo mokinių. Mins
ko dliakonas kun. Mirskis su kitu 
kunigu norėjo užtarti už p. Jab-. « , y . , « - v , IVUillKU UVlTiJV UZ.IHLH U£ U. eJttU-

tas hoJšenkų galvažudystes j l o o g k į u ž t a i u ^ 
ualvoma. sn buvusia i« TVan- ^ . »— , -. i 

šita pripažintų jos autoritetą. 
Jei ofensyvą nepavyks, tuo
met nieko negelbės nei Troc
kio organizuojamoji armija. 

\ 

palygina su buvusiąja Pran
cūzijos revoliucija. 

Nereikia. pamiršti tos tie
sos, kad kas su kokiuo įran
kiu kovoja tas nuo to įran
kio turi ir žati. Grali dar ko
kį laiką socijalistai bolševi
kai su vokiečių pagelba pa-
piktadariauti. Bet jie turi ži
noti, kad jų toms jįktadary-
bėtns prisiartins galas, kaip 
prisiartins galas kaizerio au-
tokratizmui. Gi vargas bus 
tuomet! 

Kapsuko. D înske sūdo salėje 
mūsų bolševikų buvo durtuvais 
subadytas. Pusgyvį išvedė už 
miesto ir tenai nėnušovė, bet nu
kankino, į šmotus sudraskė. Kas 
su antru kunigu dėjosi nieko ne
girdėti. 

Pradžioje karės girtas vokiečių 
kareivis tik vieną kunigą nušovė, 
o Kapsukas būdamas blaivininku 
jau du lietuviu kunigu nukanki
no. Tai patvirtino ir p. Šliupas, 
pargryžęs Amerikon. < 

Pabaigoje gegužės p. M. Yčas 
išvažiavo nuo Lietuvos Tarybos 

Ukrainon tarties su feldmaršalu 
EichOrn ir Ukrainos valdžia pa
bėgėlių grąžinimo reikale. Pa
bėgėliai bus grąžinami iš Ukrai
nos ir iš Rusijos per Ukrainą. 
Kol pabėgėlius įsileidžia Lietu
von turi jie pereiti per kvaran-
taną tai yra per daktarus, kad 
kokių bolševikų rojaus ligų ne-
parsineštų. 

Nelabai malonią žinutę paduoda 
p. Taucius N. 20 apie mūsų pa
bėgėlius straipsnyje "Kas buvo 
nedasakyta". Tarp ko kito taip 
rašo: 

Gryž dalis skaisti: tai tie, pro 
kurių stiprųjį doros skydą jokie 
purvai neįstengė persisiurbti.Gryž 
jie dar skaistesni, stipresni ir pa
stovesni. Gaila betgi, kad toli 
gražu ne visi toki pargryž. Ka
rės atnešti Lietuvon purvai jau 
pat pradžioje, dar Lietuvoj be
gyvenant, ne vieną apdarbstė. #e-
vieną mergaičių būrelį rusų val
džia išgabeno į tolimą Rusiją, nes 
buvo užsikrėtusios bjauriomis li
gomis, kurių ligi karės Lietuva 
nebuvo pažinusi, karės tad atneš
tos bjaurybės mūsų visuomenėje 
rado dirvas. Plačia srove papli
to ištvirkimas: apėjo jis pagyve
nusius, o ypač jaunimą. Jauni
mas jame grimste nugrizdo. Žiū
rint į tą ištvirkimą baisu darėsi. 
Net tokie žmoreis, kuriems žodis 
dora neturėjo jokios reikšmės, 
pradėjo šaukti, kad reikia dorinti 
mūsų jaunimas. Spauda galvojo 
susirinkimai svarstė, o ištvirki
mas darė savo darbą. Ir šiandie 
tokių žmonių minia sugrįž ir vi
sur tuos purvus atneš mūsų kai
muose. Gryž dar keli tūkstan
čiai mūsų žiedo, tautos vilties, 
moksleivijos. Ką ji mums duos? 
Sunkus buvo moksleivijai ištrė
mimo metai. Griovė jie mokslei
vijoje, kaip ir liaudyje, dorą, kir-
ste kirto sveikatą. Daugelis jų 
jau nebematys savo šalelės, nes 
priglaudė juos svetima rusų že
melė. O kiek jų parvažiuos su 
įvairiomis ligomis. Jaltoj lietu
vių sanatorija visada buvo ligo
nių moksleivių prigrūsta, ir nie
kad jie netilpo; ilgiausia virtinė 
eilėssavo laukia. 

Serga mūsų moksleivija kūnu, 
serga ir dvasia. Vieną Voronežo 
bendrabučių, kur gyvena apie 
200 maži|ikų moksleivių, žmones, 
"Žvėrynu" praminė. Ir prama
nymas ne be pamato. Jokios 
drausmės, jokio senesniųjų pa
gerbimo ir paklusnumo. Gimna
zijos valdžia galvą laužo kas da-
/yti ir jaučiasi bejėgė su tuo nuo
puoliu. Ką jie parneš Lietuvai ? 
Parvažiuos tikrų pabėgėlių, kurie 
ramiu laiku pamatę savo nuvar
gintą tėvynę, važiavo Rusuosna 
ramios ir pelningos vietos Ieško
ti ir suradę tėvynę ir jos įdealų 
išsižadėjo, anot Kudirkos "del 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto". 

Bet su jais parvažiuos ir ne
mažas inteligentijos būrys ki
tiems darbininkams darbo truk
dyti, parvažiuos griauti kas pas
tatyta, parvažiuos nepriklausomos 
Lietuvos priešininkių eiles didin* 
U. 

Neprigulmybės dieną šventė po 
visą Lietuvą kuoiškilmingiausiai. 
Nors bolševikų beždžionės baidė 
žmones, Ead vokietys ims jauni
mą į kariuomenę kaip tik į bažny
čią susirinks, bet v ŝgi bažnyčios 
buvo pilnos. Visur "Te Deum 
Laudamus" atgiedota, pašvęsta 
tautiškos vėliavos. Gatvės, na
mai žalumynais* papuošta, laikyta 
prakalbos, tautiškos dainos dai
nuota na ir iki padangių šaukta: 
Valio, valio neprigulminga ir 
liuosa Lietuva! 

Dabar Lietuvos vėliavų yra 
dvi hiši. Lietuvos valstybės vė
liava yra visa raudona su baltos 
spalvos Vytimi; tautinė gi vė
liava kaip ją nustatė Lietuvos 
Taryba susidaro iš trijų spalvų 
gulsčiai sudėtų: išvirsauS gelto
na, viduryj žalia ir apačioj rau
dona. Be to, tautinė vėliava ga
li būti ir su Vytimi. Jei su Vy
timi tai Vytis privalo būti rau
donam lauke ir padėtas arba po 
kairės aukštutiniam kampe arba 
vėliavos viduryj <ty. žaliam lau
ke), vu. 

Pirkite "Draugo" 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BENRDOVA PLATINA BIZNI, UŽTAT 
DIDINA SfcRŲ KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. 
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien

raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais". 
- Dabar eina lenktynės A - 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 nuošimtį nųo 
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 
dovanų. 

1-moji DOVANA —- knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-
# go" kopijos nž 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 kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 

* "DRAUGO" KONTESTAS, 

1800 West 46th Street, -:-:- Chicago, Ulinois. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS. 

Generolui John J. Pershin-
g'ui, •vyriausiajam vadui ame
rikonų armijos Prancūzijoje, 
hus pasiųstas pilnas sąrašas 
visų Cook'o pavieto gyvento
jų, kurie jį remia kovoje, kad 
išgelbėti pasaulį nuo autokra
tijos. 

Prieš metų pabaigų, gen. 
'Pershing'as turės du milijo
nu kareivių. Karės Taupymo 
Komisija nusprendė, kad 
Cook'o pavietas pristatys rė
mėjų kiekvienam iš tų dviejų 
milijonų kareivių. 

Kiekvienas vyras, moteriš
kė ir vaikas, kuris Pershing'o 
armiją parems, turės savo 
vardą parašytą ant garbės su
rašo. Šis bus pirmiausia pri
siųstas prezidentui Wilsonui. 
(Ji paskui karės departamen
tas pasiųs generolui Persbin-
gui. Šis garbės sąrašas bus 
daugelio mylių ilgumo ir svers 
tonas. Bet jo milžiniškas di
dumas neužstos jo išsiuntimo 
per jūres kaipo didžiausio pa
sveikinimo laiško, kokio dar 
nei vienas vadas svetimoj ša
lyj neapturėjo.. 

Garbės sąrašas bus vartoja
mas Pershingo savaitėje, nuo 
rugp. 15 ligi 22 -ros. Bus cir
kuliuotas per pačtinįnkus; per 
savanoriai tą daryti apsiėmu
sias moteris gatvėse, bankas 
ir bustuose; per sekretorius 
tūkstančių Karės Taupymo 
Draugijų, ir visokiais kito
kiais budais. Nei vienas Chi-
cagoje ar Cook'o paviete ne
bus apleistas. Kas nupirks 
vieną ženklelį, ta vardas bus 
pažymėtas sąraše. Bet bus 
palikta vieta, kad parodyt, 
kiek ženklelių nupirkta Per
shing'o savaitėje. 

Sekančios informacijos bus 
atspauzdintos ant kiekvieno 
sąrašo, kad perkantis žinotų, 
kiek jis amerikonų armijai 
Prancūzijoje pagelbsti: 

1. Nupirkimas vieno karės 
ženklelio leis valdžiai nupirk
ti 100 patronų. 

2. Nupirkimas dviejų ženk
lelių pavalgydins kareivį per 
vieną savaitę. 

3. Nupirkimas penkių ženk
lelių aprūpins kareivį šautu-

MAŽIAU KLAIDU, . 
Atėjo laikas, kad lietuviai 

vis labjaus ima susiprasti. Jie 
ima plačiau apie viską svars
tyti ir imti pavyzdį nuo mo-
kytesnių tautų. Lietuviai 
šiandie pažangiuoja dailėje, 
kitose mokslų šakose ir ama
tuose. Bet dar vis dažnai pa
daro klaidas. Gi tai įvyksta 
todėl, kad visko pirmiau ge
rai neapsvarsto, neištirinėja. 

Daugelis lietuvių ^pradeda 
eiti mokslus, ima mokinties 
amatų. Kelis mėnesius arba 
metus pasikamuoja, savo tik
slo neatsiekia ir visos pastan
gos nueina niekais. Nepada
ro nei sau, nei visuomenei 
naudos. 

Ve todelgi visiems mūsų 
jauniems vyrams yra patarti
na imties mokslų, mokyties a-
matų. Bet pirm to žingsnio 
pridera tas viskas nuodug
niai, visapusiai apsvarstyti, 
kad kartais pradėtas darbas 
nenueitų niekais, nebūtų pa
daryta nepakenčiamų klaidų. 

Įgyti mokslą yra reikalin
gas pasišventimas, reikalin
gas vargas, ypač žmogui ne
turtėliui. 

Smagu nugirsti tokias ži
nias, kad lietuviai stoja į a-
matininkų eiles. Tai svarbus 
daiktas. Nes kuomet mes tu
rėsime savo tarpe daugiau 
amatininkų, negalės mus iš
naudoti svetimtaučiai. ' Pa
tys galėsime kitus pamokinti. 
Ir tuo būdu prisidėsime prie 
tautos garbės padidinimo. 

Tiktai mažiau klaidų! 
Airiogalos Šnipštuks. 

, * 
^ 

4. Žmogus, kuris paskolins 
pinigus, nupirkdamas 20 žen
klelių, aprūpins kariuomenę 
vienu lengvu kulkosvaidžiu. 

5. Žmogus, kuris nupirks 40 
ženklelių nešioti per visą sa
vaitę, tai aprengs, aprūpins 
šautuvu ir per jūres perkels 
vieną kareivį. -

Kiekvienoj stotyj, kur tik 
parsiduos Karės Taupymo 
ženkleliai, garbės sąrašai bus 
išdalinami. Kiekvienas pir
kėjas vieno ženklelio bus ap
dovanotas su vienu gražiu 
PershingV paveikslu prili
pinti ant lango ir Pershing'o 
ženkeliu nešioti per visą sa
vaitę. 
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Lietuviai Amerikoje 
» » ' 

CAMBRIDGE, MASS. 
'mm m mimm> 

Pašventinimas ir iškėlimas 
tarnystės vėliavos.. 

Liepos 28 d. atsibuvo ne
paprastos iškilmės. Service 
Flag arba tarnystės vėliava 
tapo iškilmingai pašventinta. 
Iškilmėse dalyvavo ir airys 
kunigas A. E. Doherty. 

Prieš pašventinimą pobaž-
nytinėje svetainėje tapo su
rengta procesija. Visųpirma 
buvo nešamas kryžius, paskui 
ėjo dvi mergaiti: viena Ame
rikos vėliava, o antra Lietu-

Liepos 28 d. vakare atsibu
vo vaikų vakaras. . Programą 
išpildė vieni vaikai. Visųpir-

vos pasirėdžiusios. Paskui e-1 ma gerb. kun. F. J. Juškaitis 
jo keturios mergaitės nešda- trumpai kalbėjo apie reikalą 
mos didelę amerikonišką vė- lietuviškos mokyklos. Nuro-

net šiurpuliai per kūną perė
jo. "Kaip jo ir Dievas nenu-
baudžia už nepildymą Jo įsta
tymų", pratarė mano draugė. 
Taip daro parapijonai įvai
rių padaužų - nežaležninkų 
Gal jų "kunigai" mokina 
šventomis dienomis dirbti. 

Žemės Vabalas. 

niawiiiMiiiuiiiiiiiiiMUiiiiinmtiiwiMiirtHHtiiiiniHinmwmiuuwin 

Trumpa Lietuvos Istorija Į 
uiHiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiM PARAŠE PRANAS. i'mmiMiiuiiPiimmimi 

(Tąsa). 
Vaideliai arba žiniai, bur-

m 
p w ^ 

CAMBRIDGE, MASS 

Vaikų vakarėlis. 

liavą, o paskui jas šešios mer
gaitės nešė tarnystės vėliavą. 
Visos buvo puikiai pasipuo

šė, jog tėvai turi nemažai ir
gi prisidėti prie pasekmingo 
vaikučių lavinimo. Tėvų priė

jusios. Paskui vėliavas ėjo dermė žiūrėti, kad vaikučiai 
kareivis lietuvis iš Camp De- namo parėję mokintųsi užduo-
vens. Paskui jį ėjo atstovės tas lekcijas. Toliaus prasidė-
ir. atstovai Nekalto Prasidėji-! jo vaikų lošimai. Po vadovy-
mo Panelės Švenčiausios Mo
terių draugijos, Šv. Juozapo 

te panelės O. Šimboliutės, ma
žos mergaitės pastebėtinai 

draugijos, šv. Jono draugijos, puikiai atliko veikalėlį: "Ro-
Šv. Stepono, Vyčių ir kitų. žytės". Tikrai žavėjo visą 
Procesija buvo įspūdinga. publiką. Mergaitės buvo gra-

Atėjus į bažnyčią, mergai- *W pasipuošusios. Toliaus 
tės su vėliavomis sustojo prie j s e k ė eilės. Sekančios mergai-
pat grotelių. Tuomet pašven- t ė s sakė bei dekliamavo eiles: 
tinus klebonui vėliavą, proce 
siją vėl tokioje pat tvarkoje 

0 Bubliauskaitė, B. Kavoliu-
tė, M. Nebriutė, 0. Jankaus-

ėj 0 laukan. Atėjus į paskir-! k i»tė, M. Jablonskiutė, 0. 
tą vietąH kun. F. J. Juškaitis • Budginiutė, S. Kibarčiutė ir 
trumpai prakalbėjo ir tuojau i J- Kimančiutė, Budginiutė ir 
tapo iškelta abi vėliavi. Be- Kibarčiutė pasakė labai gra-
kvlant vėliavoms, vietinis! ž^ dialogą. Na, o kaip pra-
choras sudainavo "Star s*dėjo įvairus šokiai, tai ro- j davę, kokiais buvo ant žemės. 

tinmkai ir kiti žemesnieji dva
siškiai mokindavę žmones pa
doriai elgtis, vaikščiodami per 
kaimus, giedodavę apie gar
singus pranokėjų darbus ir se
novės laikų atsitikimus, pri
žiūrėdavę šventąją ugnį, kad 
nekuomet neužgestų, ir kitus 
tikybos reikalus aprūpindavę. 

Kaip tarp lietuvių dievų 
buvo dievės, taip ir dvasiškių 
tarpe buvę moteriškių, kurios 
vadinosi vaidelutėmis. Vai-
delutės gyvendavusios prie 
žinyčių ir kurstydavusios 
šventą ugnį. Vaidelutėms už
ginta buvę tekėti už vyro, o 
iš moterių į vaidelutes terink-
davę tik našles. 

Svarbiausieji tikybos daly
kai. Nuo senų-senovės lietu
viai turėjo supratimą apie 
antrąjį gyvenimą. Jie tikėjo 
jog žmogui mirus, už gerus 
darbus dievai dangumi užmo
ką, o už piktus — pragare 
kankiną. Pragaran tečiau, tik 
didžiausieji nedorėliai ir gal
važudžiai patekdavę, o už ma
žesnes nuodėmes dievai pa-
versdavę žmonės į gyvulius, 
medžius, akmenis ir kitus 
daiktus, idant atkentėtų už sa 
vo nuodėmes ir paskui galė
tų rojun patekti. 

Visi tie žmonės, kurie buvo 
dangaus karalystės užsipelnę, 
mūsų prabočių nuomone, ir 
danguje tokiais pat pasilik-

Tokiu būdu iš karvedžių per 
ilgą laiką atsirado Lietuvos 
valdytojai kunigai arba ku
nigaikščiai. 

Kunigaikščiai taippat pas
kui nelygus buvo. Narsiau
sias ir Išmintingiausias paim
davo ant kitų kunigaikščių 
viršų, ir tie turėdavo jo klau
syti. Toksai kunigaikštis va
dinosi Didžiuoju Lietuvos Ku
nigaikščiu. 

Ilgainiui visa svietiškoji 
Krivio ir krivaičių Valdžia 
perėjo į kunigaikščių rankas, 
o dvasiškiams pasiliko vien 
tikybos reikalų vedimas. Dar 
kiek ilgiau dvasiškiai buvo 
teisėjais ir tiesą tarp žmonių 
darė, bet vėliau ir tatai kuni
gaikščiai pasisavino. 

BMiMMI|||tJMMHi 

Nedaugiausia, 
bet geriausia 

ŽMONIŲ BŪVIS. 

Spangled Banner" ir "Lietu-1 dės, kad nei galo nebus. Mer-
v a tėvynė musų ,\ Paskui vėl. gaitės: Jankauskaitė ir Gied-
kalbėjo kunigas F. J. Juškai- raičiutė gražiai pašoko čigo-
tis ir kun. A. E. Doherty. Pra- nišką šokį, už kurį iš publikos 
kalbos buvo labai įspūdingos, aukų gavo apie kelis dole-
ypač laike kun. E. J. Juškai- r iu*- Jablonskiutė ir Jankaus
ko kalbos matėsi ne vieną k i u t ė pašoko japonišką šokį. 
ašarojant. Kun. Doherty ang- S. Tapinskaitė ir Vilkiutė 
liškai irgi labai užjaučiamai perstatė peteliškę ir rožę. E. 
kalbėjo apie lietuvių vargus, j Lenkauskiutė viena šoko ai-
persekiojimus nuo rusų, len- \ r iską šokį. Tarpe šokių R. 
k u ir kitų. Tarpais kalbų vie
tinis choras padainavo "Jo-

Kasparas pasakė monologą a 
pie amatus. Paskui dar O. 

jau per dvarelį" ir kitas dai- Giedraičiutė viena šoko. M. 
neles. Programas tapo nž- Tamulimntė ir A. Lenkaus-
baigtas Amerikos ir vyčių j k i u t ė savo gražiu atlikimu už-
liimnais. i duočių tapo įšauktos net du 

Tarnystės vėliava su 77 k a r t u * ^gal iaus ir p. F. 
žvaigždėmis išsiūtomis pavi-' Grakauskas išėjo 
i i i v • • - irraziai 

dale kryžiaus ir su parapijos ° 

su savo 
išlavintomis mergai-

vardu"iškelta "labai"puikiai «•?"• Pertsatė labai puikų 
atrodė. Tai dar^turbut pir
ma tarnvstės vėliava iškelta 
tarpe visų šios šalies lietuvių. 

Reporteris. 

WESTVILLE, ILL. 

Pabaigoje liepęs mėnesio 
Rožančavos moterių draugija 
buvo surengus pikniką., Pik-

drilį. Toliaus sekė dovanų da-
lininimas. Iš įvairių skyrių 
vaikučiai gavo dovanas 
už gerą mokinimąsi. Ant 
galo kalbėjo kun. F. Juškai
tis ir P. Strakauskas. Mer
gaitės padainavo ir su Lietu
vos himnu užsibaigė progra
mas. Visi išsinešė labai pui
kius įspūdžius. Nekurie pra
šė dar tą visą programą pa-

sio laiko. Rudenį vėk atsida
rys, v Vaikų Draugas. 

KENOSHA, WIS. 

nikas pavyko puikiai, nes 
grvno pelno liko 200 dolerių. I k a r t o t l - Vaikučių šiais me
l š ' t o pelno draugija nutarė j t a i s l a n k ė s i 1 7 8 ' D a b a r 3 a n 

15 dol. paaukoti Raudonajam 1 1 * l į £ mokykla ant mene 
Kryžiui ir 21 dol. del lietuvių 
katalikų parapijos. Apart to 
dar draugija nutarė nupirkti 
gražią kapą. Nors draugija 
nėra skaitlinga narėmis, bet 
su Dievo pagejba visados 
naudingus darbia ar tai baž
nyčiai ar tautai, nuveikia. 

Mūsų kolonijoj moterių yra 
prana daug, tik visa bėda, kad 
ne visos 'yra susipratusios. 
Daug moterėlių eina sykiu^ sn 

Todėlei, žmogui mirus, drau
ge su juo degindavę myli
miausius jo daiktus: žirgus, 
kardus, sakalus, o kartais ir 
tarnus, kad jais ir aname gy
venime galėtų naudotis. 

Sudeginus numirėlio kūną, 
pelenus į puodus supildavę ir 
paskirtose vietose kapą supil
davę. Juo garbingesnis buvo 
velionis (nabašninkas), tuo 
augštesnį sukasdavę kapą jo 
atminimui. Daug dar ir šian
dien yra tokių supiltų kalne
lių, vadinamų ar paprastai ka
pais (milžinkapiais), ar nu
mirėlių vardais, kaip "Gedi
mino kalnas'' Vilniuje, "Bi
rutės kalnas'' Palangoje ir 
kiti. 

VYRESNYBĖ. 

Netenkame uolaus veikėjo. 
Šiomis dienomis apleidžia 

mus gerb. varg. J. Kudirka. 
Nois neilgai jis čia pagyve
no, bet daug pasidarbavo lie
tuvių gerovei. Tankiai mus 
palinksmindavo surengdamas 

raudonaisiais svieto, lyginto- j įvairias pramogas, kaip an-
jais, gi kitos nieko neveikia. 
Taipgi daugelis priguli prie 
kokios dar tautiškos draugi
jos. 

Kur tu čia iškęsi neparašęs 
kadir šitokio pamatymo. Vie
ną šventadienį po pietų su sa
vo drauge nutarėm traukti į 

tai: teatrus, koncertus ir tt. 
Svarbiausia gi jo užduotimi 
buvo tautos reikalai, nes per 
spaudą ir gyvu žodžiu ragino, 
ypač jaunimą prie apšvietos, 
prie susipratimo. Daug prisi
dėjo ir prie Tautos Fondo. 
I žtat jam priguli garbė kai-

Žiioje senovėje lietuviai ne
turėjo svietiškos vyresnybės: 
tie patys dvasiškiai mokino 
mūsų prabočius tikybos daly
kų ir tiesą tarp žmonių darė 
ir visą svietiškąją valdžią sa
vo rankose turėjo. Vyriau
siuoju visos Lietuvos valdyto
ju tuomet buvo Krivis su kri
vaičiais. Tiktai vėliau, kuo
met lietuvius pradėjo užpuldi
nėti kaimynai priešininkai, 
atsirado kunigaikščiai ir kiti 
viršininkai. 

Iš pradžios, kaip kildavo 
karas su kaimynais, kiekvie
nas kareivių būrys iš savo f g i o s g a d y n ė s akimis žiu 
tarpo rinkdavosi visųnarsiau 
sią ir kantriausią vyrą, kurį 
vadindavo karvedžiu vujųva--
du arba stačiai vadu. Po rin-

Lietuvos kraštas senovėje 
buvo traškančiomis giriomis 
apžėlęs. Miškai buvo labai 
tankus ir teisingai vadinosi 
neįžengiamais. Tuose miškuo
se tiksojo gilios versmės, pel
kės ir ežerai. Žmonių buvo 
nelabai daug, todėl visi su
tilpdavo paupiuose, paeže-
riuose, kur žemė bu
vo derlingesnė ir geresni ke
liai vieniems su kitais susi
siekti. 

Lietuviai gyveno dažniau
siai vienkiemiais arba viensė
džiais, nelabai toli vienas nuo 
kito. Namus statydavo medi
nius iš apvalių rastij. 

Kur-ne-kur tarp vienkiemių 
būdavo didesni kaimai. Čia 
gyvendavo po kelius šimtus 
šeimynų ir tokie kaimai anuo
met vadindavos gardais (mie
stais). Kai-kuriuose garduo
se nuolatos būdavo nors ir 
nedaug kareivių, kad butų 
kam gyventojus apginti, jei
gu nevidonai užpultų. Kai-
kur apie gardus būdavo stip
ri augšta tvora aptverta Jr 
gilus grovys apkastas, kad 
užpuolikams sunkiau butų 
miestan (gardan) įsiveržti. 
Tokios tvirtos vietos, kurios 
buvo aptvertos, pylimais ap
vestos ir grioviu apkastos, va
dinosi pilimis. Jeigu kartais 
daug priešininkų Įietuvą ap
nikdavo, tai beveik visi gy
ventojai su turtu pilysna su-
sikrautydavo, prieglaudos ir 
apgynimo ieškodami. 

Vęlesniais laikais Lietuvoje 
atsirado daug didelių ir tur
tingų miestų, o dar daugiau 
didelių ir stiprių pilių„ kurių 
piliakalniai ir šiandien dar 
daugelyje vietų teberiokso. 

Javų senovės lietuviai ma
žiau tesėdavo negu šiandie, o 
maisto gamindavo giriose, 
miškius ir paukščius medžio
dami, arba upėse bei ežeruo
se žuvis žvejodami; beto Lie
tuvoje veisėsi daugybė bičių, 
kurios mūsų prabočiams me
daus, midaus ir tuno (vaško) 
patiekdavo. 

rint, mūsų prabočių gyveni
mas buvo gana vargingas, 
bet anais laikais žmonės daug 
kantresni buvo, mažiau reik-

pikniką.'Išėjus iš namų, p-i-jpo tautos veikėjui, 
matėm, kad vienas žmogelis J Kažin kodėl vargonininkai 
žinoma lietuvis, taiso savo j pas mus nepabuva f 

amų langus, kala vinis. Man' Draugas. 

kimų karvedį iškeldavo ant d a v o i r s a v o paėj imu tenki-
nosi. To negana, senovės lie
tuviai, beveik liuosi nuo viso
kių mokesčių ir rinkliavų bū
dami, nepažindami nei ponų 
nei baudžiavų, turėdavo dar 
nemažai atliekamo lobio, ku
rį kaimynams parduodavo. 

(Dar bus). 

pečių ir nešiodavę po karei
vių eiles, rodydami, ko reikią 
klausyti. 

Karui pasibaigus, karve
džiai vėl palikdavę tuo, kuo 
pirma buvę, ir visa valdžia 

, pagrįždavo į Krivio rankas. 
Bet juo tolyn, juo dažnyn 
priešininkai užpuldinėjo Lie
tuvą. Karai beveik niekuo
met nesibaigdavo, o per tai 
karvedžiai didesnės valdžios 
įsigriebdavo -ir, karui pasi
baigus, dažnai nenorėję iš ŠSL-
v<* rankų-tos valdžios paleisti. į ^^SakoSu* 

te Wilson 
labe l 

protects 
your 

-

R~ UŠIS yra mūsų amžinas slapyžodis. Rū
šis yra tai testas kiekvieno prakalbos, 
kurios yra sakomos kiekvienam darbi

ninkui fabrike ir ofisuose; rūšis yra tai pama
tinis tonas kiekvieno orderio; trumpai sakant 
rūšis yra tai vienas iš svarbiausių dalykų, ku
ris rišasi su maisto produktais, kuriuos pritai
so Wilson & Co. 

* 
> 

• 

"Ne daugiausia prirengti maisto, bet pri
rengti jį geriausia. Tegul jis būna grynas, 
priimnus ir duodantis apetitą. Tegul Wilson 
6 Co., bus gvarancija augščiausios rūšies vi
soms šeimyninkėms' ,n 

Tas tai yra idealas Wilson & Co. — ide
alas kuris padarė Wilson vaizbaženklelį tuom 
kuomi jis yra; Pilniausias užtikrinimas ir 
gvarancija gryniausio, geriausio ir daugiausia 
priduodančio maisto, kurį galima kur pirkti. 
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NORINTIEJI PAGERINT 
SAVO BUVJ 

IŠEINANT H SUNKIAI DIR
BANČIOS KLESOS. Savo liuo
bose valandose galite ISmokti: 
Kirpti, siūti ir prosyti ant gėry 
mašinų. 

KURSAS $15, $45, $55 ir $50. 
ant lengvų išmokščių. Ateikite 
šiandien i mūsų mokykit* ir per
sitikrinkite. 
Kambaria 416-417 Prieš City Hali 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 N. La SaUe 8t. 

Dr. M. Stapnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — t Iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-
mls nuo 6 iki I 'vai . vakarą. 

Telefonas Taros 6011 

«• ! • 

VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME, 

kad 
Kątik išėjo iš spaudos 

i reikalinga ir naudinga knyga. 

Plati 
Šventa Istorija 

Dr. G. M, GLASER 
Gyvenimas Ir ofisas 

1149 8. Morgan St., kertė U tt. 
CHICAGO, HiL. 

Specialistas 
MoterlSkų Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OWmo VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8: JO vale. Medelio* 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yarda 68T. 

Seno ir Maujo įstatymo. 
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS. 

Sutaisė 
MAG. SO. THEOL KUN. D. BONČKOVSKLS. 

Lietuviškai vertė 
Dalį I, Kun. VI. Mironas, 

Dalį II, Kun. K. Kazlauskas. 

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Co. 

Po valgiui neužmiršk, kad spėriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumui 
tos vidurių ligos paeina Jš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 

iiiiHiiiMiHifniiifHHiiiiiiimimii 
A. A gLAKIS, 

Lietuvis Advokatai 
LAV7YER 

Kaina apdarytos $1.00 
Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida. 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 West 46th Street, -;-:- Chicago, Dlinois. 

i 
l*-tų labų — Kasnbarts IMU 

Aasociatlon Bldg. 
l t 60. LaSaile M. 

Chicago, m. 
Telefonas Randolph 2898 

TJtarninko ir Pėtnyčios vaka
rais nuo 7 iki 9 vai. 

S355 So. Halsted Stre*, 
Tel Taras <49§ ' 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Telefonos Boulevard f l7 f 
DE. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
Ir 

CHIRURGAS 
SS1S Sonth Halsted Gatvė 

CHICAGO, Ttfj. 

<0 • • II i • • ę a m « • • • • • • • • • 

Tai. Drovar 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
f ryto iki • 

Nedėiioinis pagal sutarimų. 
•713 SO. ASRLAJTD 

arti 474x» Gatvės. 

GRABORIŪB 
Lietuvis gra-
borius. Atlle-
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Ta
ria savo kara-
bonua ir auto
mobilius. 

Taipgi dldss-
se dali gsmbų 

! » • • • • • • • • . » • • • • • • • •JSJJULBJlSl 

8897 AUDITO Ave* 
Telepnoos OroTer 4111. 

• » ! • | l • • • • • 
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LIETUVIS SUŽEISTAS 
PRANCŪZIJOJE. 

NUSINEŠA $1,000. 

ir, pasicmę 

Vagiliai inėjo Homo bre-
Nanjansiam karėje sužeistu! w e i T o f i s a n> 2 6 7 6 E l s t o n » v e -

pranešime sužeistųjų tarpe j 1 1 1 1 0 ' S l l r i 5 ° naktinį sargą, 
vra ir lietuvis, Antanas Kna- į P a u l Niergermeyer, išplėšė 
zis, kuris gyveno po numeriu ! d u r i s " ša fe 'os" W. n»«^mo 
4f>46 South Wood gat. Jisai S 1 ' 0 0 0 ' n u ė J ° -
buvo našlaitis. Atvažiavo A-
meiikon penki metai atgal. 
Gyveno ties Wood gatve, ir 
vėliaus po numeriu 3601 South 
Marshfield avenue. Dirbo Ar-
mour 

IDENTIFIKUOJA SAVO 
VYRO ŠOVĖJĄ. 

Vienas iš trijų vaikinų, lai-

rudenj. 

CHICAGOS AUKOS 
KARĖJE. 

& Co. skerdyklose. Ka- k c T ? ** g a t \ C * * ? T " 
. , ., vadoje buvo indentifikuotas 

rmomenen paimtas praeita , . v .., «-. , ^ 
kaipo užpuolikas Mieliael 
Pelzus'o, 50 metų, saliuno sa
vininko, 558 West Thirty-se-
venth street. Pelzus yra pavo
jingame padėjime Edgewood 
ligoninėj nuo šūvio, kuris pa
siekė jo pilvą. 

Pelzus'o žmona indentifika-
vo Henry Pullman, 21 metų, 
3546 Emerald avenue, kaipo 
jos vyro užpuoliką. Jinai vįs-
ka matė. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

Marininkai. 

Užmušti. 
TValter E. Pearson, 

Catalpa avenue. 
Kerlin L. Lehman, 

Bryn Mawr avenue. 

Kareiviai. 

1637 

1413 

T" 4 
i 74 

Užmušti. 
Herman F . Huske, 

Schiller street, Elgin. 

Mirė nuo žaizdų. 
Melvin A. Barr, 622 W. 

79th street. 
Stephen Beekford, 6142 

Universitv avenue. 

RAUDONŲ LEMPŲ VAGI
LIAI NUSINEŠA $3,000. 

MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

PIRKITE KARĖS TAUPY 

1$ CHICAGOS IR APIE-
LINKĖS KOLONIJŲ. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP-
SKRIČIO KUOPOMS. 

Detektvvai ieško vagiliu 

Antradienyje, rugpjūčio 13 
d., Aušros Vartų par. svetai
nėje, 2327 W. 23rd PI., bus L. 

kurie sustabdė automobilių ne Į Vyčių Chicagos Apskričio su-
toli nuo Wheelmg'o su raudo s į r i n k i ina3 . Pradžia lygiai 8 
nomis lempomis ir, apkrato 
automobilistus, nuėjo savo ke
liu nešini $3,000. 

C. E. Jamieson, kuris auto 

vai. vakare. 
Šis susirinkimas daromas 

specijaliai Seimo reikalams 
mobilių valdė, pamatęs raudo- f P ^ ; t r ink to j i Apskričio 
nas lempas, sustojo. Tada pri
šoko penki vagiliai ir apkralė 
automobilistus. Nuo Jamieson 

komisija ir kuopos šiame su 
sirinkime priduos patiektus 
įnešimus L. Vyčių 6 Seimui. 

paėmė $45 vertės laikrodėli. R e i k s **» " o d u g n i a i aptar-
$75 žiedą ir $45 pinigais. ' ta> ^gvildenti, suformuluoti ir 

Kitos vagilių aukos yra: 
Percy Albin, iš Milwaukee, 
$300 pinigais, $300 žiedą ir 
$900 špilką; Mrs. Albin, $500 
žiedą; Mr. ir Mrs. Atkinson, 
$25 pinigais ir auksinį laikro 
dėlį; ir S. Harley, iš Mihvau-
Kee, 9ZD pinigais. 

9 MIRĖ NELAIMĖSE. 

Devyni mirė, šeši yra pa
vojingame padėjime ir dau 
gybė sužeistų nelaimėse sek-
madienyj. Tarp jų du nusken
do, ir daugybė susižeidė su-
sidaužus gatvekariui su trau
kiniu. 

John Elliot, jurininką s 
Great Lakęs stovykloje, ir 
Robert Ostengeard, 14 metu, 
1644 Keeler avenue, Evanston, 
nuskendo. Vilnis juodu paga
vo ir nusinešė. 

Dvi moterį du vaiku ir kū
dikis užmušti, kada Beit li
nijos traukinys susidaužė su 
Argo gatvekariu prie Sixty-
third gat. ir Archer avenue. 

Užmušti yra: Mrs. Mary 
Sullivan, 247 West Thirty-
first street; Mrs. Minnie 

nusiųsti Seimui. 
Visoms kuopoms rupi orga

nizacijos reikalai, todėl turi 
pasistengti kuodaugiausia de
legatų atsiųsti. 

Šis — priešseiminis Apskri
čio susirinkimas — yra visų-
svarbiausias. 

Apskričio valdyba. 

BLAIVININKŲ APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Šiandie, rugp. 6 d., Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėj įvyks Pilnųjų Blaivi
ninkų Apskričio susirinkimas. 
Bus svarstoma apie siuntimą 
delegato į seimą ir to seimo 
programą. Visos Chicagos 
kuopos malonėkite atsiųsti sa
vo delegatus. 

Susirinkimo pradžia lygiai 
8 vai. vakare. 

Apskričio Valdyba. 

IŠ CICERO. ILL. 

Vyčiai siųs delegatus. 
Vietinė, L. V. 14 kuopa 

kaip paprastai seredomis lai
ko susirinkimus. Liepos 31 d. 

Strant, Joliet, 111.; Edward j susirinkimas buvo ypač pažy-
Sistockis, Summit, 111.; Frank mėtinas. Didelis skaitlius 
Kollar, 4 metų 201 West 
Grand avenue; kūdikis Graan, 
duktė Mr. ir Mrs. CarI J. 
Graan, Ninety-first gat. ir 
Calumet upės. 

IŠKRITO PER LANGĄ NUO 
ANTRŲ LUBŲ. 

Helen Magy, 7 metų, 95S 
East Ninety-third gat., mirė 
Burnside ligoninėj nuo susi-
žeidimo, kada iškrito per lan
gą, nuo antrų lubų. 

narių atsilankė į susirinkimą. 
Nors daug laiko gaišuota be
reikalingai, bet prieita prie 
gana svarbių reikalų. Pakėlė 
klausymą kaslink siuntimo 
delegatų seiman. Nužiūrėta 
ir išrinkta viena, kita, ypata. 
Norėta daugiau rinkti bet ka
dangi ižde neperdaugiausia 
yra pinigų, tai klebonas, kun. 
H. J. Vaičiūnas paaukojo de
šimts dolerių delegato kelio
nės lėšų padengimui Apart 
jo dar aukojo ir kiti, k. t.: 

S. Baltruk onis Gary, Ind. — Šian
die gavome paaiškinimą nuo Jūsų 
pačto viršininko,, kad Jums "Drau
gą" pristato kasdieną regulariškai. 
Kame priežastis kad Jus ne kasdien 
laikrašti gaunate, mes suprasti ne
galime, nes kas rytas išsiunčiame. 

Dvi sesutės nuo Tovm of Lake. — 
Ro $100.00 prisiųstu "Draugo" šėrų 
gavome. širdingiausia visos B-vės 
vardu Jumis dėkojame. Nors Jud
vi abi ir nenorite kad Judviejų var
dai butų skelbiami, bet žinokite kad 
tuodu Vardai idėti yra garbingiau-
siųjų mūsų rėmėjų ir prietelių tar-
pan. Te Visagalis Judviem laimina. 

Pusseserei anuodvieju sesučių. — 
Ir nuo Tamistos $50.00 už "Draugo" 
Serus gavome ir širdingiausia dėko
jame. Jūsų garbingo vardo neuž
miršime niekados. Malonėkite atei
ti į "Draugo" ofisą atsiimti certifi-
katą. 

Eugenija Wolk ir Jieva Zilaitė abi 
nuo Brighttm Park. — Judviejų . pi
nigus už "Draugo" šėrą gavome nuo 
jūsų kolonijos kontesto pirmininko 
p. J. Petraičio. Ačiū labai. Tai be
ne esate pirmutinės Brighton Par-
kietės paėmusios mūsų šėrų. Te se
ka judviejų gražų pavizdį visi kiti 
parapljonai. Certifikatus pasiųsime 
p. J. Petraičiui. Malonėkite atsiimti. 

J. Kesniinas, Racine, \Vis. — Pla
katus vakar vakare išsiuntėme. 

J. Noreika ir S. Kiarsls arbu Nia
gara Falls , N. Y. — Gavome $20.00, 
kuriuos prisiuntėte už "Draugą" nuo 
naujųjų Judviejų gautų skaitytojų. 
Ačiū labai Broliai. Darbuokitės ir 
platinkite mūsų spaudą, o Dievas ir 
Tėvynė Judviem atmokės. 

J. Puišis, Niagara Falls, N. Y. — 
Metinę prenumeratą kurią p. Kiar-
šas Tamstos vardu mums prisiuntė, 
gavome. Ačiū labai. 

* 
P. Baranauskas, F . Blujus, P . Bu-

ja, Z. Maleckas, J. Noreika, M. Ur
ban ir S. Urbanavičius, visi iš Nia
gara Falls , N. Y. — Sveikiname vi
sus Jus, Brangus Broliai, kaipo nau
jus "Draugo" svaitytojų šeimynos 
narius. Lai gyvuoja Niagara Falls'-
iečiai. Per pusę metų už prisiųstus 
vietinių agentų pinigus "Draugą" 
kasdien siutinėsime. 

J. Susmara, Niagara Falls , N. Y. 
— 50c. už "Draugą" gavome. Ačiū. 
Siutinėsime per vieną mėnesį. 

P-lė A. M. Sutkaičiutė, Bridgeville, 
Pa. — $5.00 prenumeratos gavome. 
Ačiū labai. 

K. Krisclius, Rookford, UI. — Ga 
vome už "Draugą" $2.50. Ačiū . 
Siutinėsime per 5 mėnesius. | 

Aleks Krencius $2.00. Po 
1 dol.: J . Rimkus, A. Zakaras, 
P. Clorbuz, B. Lenartąvičius. 
Po 50c: M. Lenartavičiutė, J. 
Varanius, M. Karkauskas, Pr. 
Rupšis. 

Neteko sužinoti kiek smul
kių aukų sumesta. Matyt, kad 
kuopa įstengs pasiųsti delega
tą. Bravo! 

Kuopa išlošė. 
Vietinė vyčių kuopa daug 

prisideda prie palaikymo ši-
t">s kolonijos pirmoje vietoj 
visoj Chicagoj ir apylinkėse. 
Štr.i nedėlioję, liepos 28 d. L. 
Vyeių Chicagos Apskričio iš
važiavime ir 14ta kuopa iškil
mingai dalyvavo. Netiktai at
sižymėjo savo narių skaitlin-
gumu, bet žaislėje "Indoor 
ballM supliekė chicagiecius 
(West Sides 24-tą kuopą). 
Ciceriečiai dalyvaujantieji bu
vo: K. Čekanauskas, A. Spra-
naitis, K. Viciunas, A. Jur-
gilą, V. Arbačinskas, Fel. Sy
kis, Kasp. Jonelis, J . Zaura, 
VI. Šlegaitis ir Pr. Rupšis. 
Teisininkas (umpire) buvo J . ' 
Rimkus. Abi pusi smarkiai 
varė, bet Cicero vyrukai ga
vo viršų. Lai ir toliau atle
tikoje ciceriečiai atsižymi. 

•» * " 'V 
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branskas, A. Kateiva, A. 
Krencius, J . Mikulis, M. Kni-
zikevičius, M. Marcinkienė, P. 
Perskaudas, P . Statkus, V. 
Šemetulskis, Pr. Švaikauskas, 
O. Šulgaitė, S. Tamošaitis, J. 
Vaičiūnas, A. Valančius, Fel. 
Zakaras. Mironienė 60c. Po 
50c: M. Adomaitis, V. Bu
kauskas, K. Bukauskas, J . 
Banevičius, B. Diržius, Pr. 
Juškys, A. Gabraitienė, Br. 
Kelpšas, O. Garlikienė, A. Ka
valiauskas, M. Liakas, M. Mi
šeikienė, P. Lopša, M. Mar-
tinkienė, J . Mozeris, A. Spra-
naitis, J . Varanius, J . Metu-
kaitis, J . Valinskas, B. Pasan-
ka, A. Samolis, I. Simonaitis, 
P. Zaurienė, N. Žilinskas, J. 
Žilinskas, Z. Šriupša. 

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $102.02. 

Tai jau ne bi kas cicerie-
čius pralenks. Dabar žiūrėsi
me kiek įstos į Tautos Fondo 
vietinį 59-tą skyrių? Ugi vi
si! Tas galima. Tiktai rei
kia turėti norą. Visiems au
kojusiems, ačiū. Pr. 

PAIEŠKOJIMAI 
PaieSkau savo Svogerio ir sesers, 

J. ir Cecilijos Krenčiu. AŠ esu at
važiavęs iš Baltimore. Md. Adresą 
esu pametės. Kas apie iuodvi žinote 
malonėkite pranešti sekančiu adresu: 

Stanislovas šarma. 
c-o "Draujco" Administracija 

1800 W. 46th St.. Chicajaro. 111. 

Reikalinga mergina ar moteris 
del apsigyvenimo prie familijos, ku
ri parėjus iš darbo vakarais ir šven
tadieniais norėtu pagelbėti prie ruo
šos ir vaikučius kartais padabotų 
už pragyvenimą. 

Atsišaukite ant antrašo: 
3317 W. 65th Place, Chicago, 111. 

, 
Reikalingas bučeris kuria moka 

kalbėti lietuviškai, angliškai ir len
kiškai. Atsišaukite tuojaus. 

1645 Wabansia Ave. 
Monroe 2545 

Reikalingas barberis ant Sere-
dos, pėtnyčlos vakarų ir subatoj pa-
pietų ir nedėlioj arba tiktai subatoj 
popietų ir nedėlioj. Atsišaukite tuo
jaus. 

Ant. Janauskaa, 
4563 Wentworth Ave. 

• Sąmoninga gaspadlne 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter'to 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ" 

35c. ir 65c. buteliukas visose aptiekoM arba 
stačiai nuo 

P. AD. RICHTBR & CO. 
74-80 VVashtafcTton Street. Mew York, N. Y . 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda srrei^u laiku rakandai, 

prieinama kaina, priežastis pardavi
mo savininkas išvažiuoja j kita mie
stą. Atsišaukite sekančiu adresu: 

1409 So. 50 Ave. 
Cicero. 111. 

E S T R A ANT PARDAVIMO 
bučernė ir grosernė su visokiais j -
rankiais naujos mados, du elektri-
kiai vagonai, Cash Register. Gali
ma 4 darbininkams dirbti. Nauja 
Ice Box. Biznis yra gerai išdirb
tas ir lietuvių apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis partneris išei
na į kariuomenę. Atsišaukite tuo
jaus. v 

1824 Wabansia Ave., 
Chicago, 111. 

MILŽINIŠKAS 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

S. S. 

miimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiii 

Vežimas so Viršoum 
Parsiduoda labai pigiai p u K. 

Kaplan and Sons, Leather ir Finding 
Krautuvėj, 4818 Bo. Ashland Ava. 

Pirkit* san •kuras, čeverykus Ir 
k i t u reikalingus d a l y k u čavery-
kams nuo mušu. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiim 

Dr. Bielskio prakalbų 
pasekmės. 

Kad Dr. Bielskis prakalbas 
laikė panedėlyj, liepos 29 
d., vakare, jau buvo pranešta. 
Apie ką jisai kalba jau tan
kiai laikraščiuose tenka patė-
myti. Jo kalba žmonės labai 
interavosi, visiems labai pati
ko. Vakaro vedėjųm buvo 
kun. H. J . Vaičiūnas. Po pra
kalbos jis- prisiminė apie au
kas į T. Fondą. Žmonės pasi
rodė duosnŲS. Aukojo kun. H. 
J . Vaičiūnas $11.00, kun. Fab. 
Kemėšis $6. Po 5 dol.: J. Kai-
karis, J . Krencius, J . Mockus, 
O. Stanišauskienė (?) , Ant. 
Johnsonienė $3.00. Po 2 dol.: 
K. Balčiūnas, A. Šukienė, J . 
Zubavičius, F . StrielČiunas. 
Po 1 dol.: B. Andriulevičius, 
A. Bislys, J . Ceputis, M. Dam-

Paieškau savo brolio Ignaco Jaru-
šauskio paienančio iŠ miestelio Šau
kėnų, Sauliy pav., Kauno gub. Kiek 
metų Amerikoje, nežinau. Kas iš 
gerbiamųjų skaitytojų duos man ži
nia, busiu labai dėkingas, šiuo ant
rašu : .. 

Feliksas Raillo, 
4535 S. Hermitage Ave., Chicago, 111. 

Paieškau savo pusbrolio Motiejaus 
Viterto, paeina iš Kauno gub. Ra
seinių apskričio, Žvingių parapijos, 
Lapkasių sodžiaus. Pastaruoju lai
ku gyveno Pittsburghe, Pa. .Jis 
pats ar kiti malonėkite pranešti šiuo 
antrašu: 

Ona TrakŠelaitė, 
4825 S. Marshfield Ave., Chicago, III. 

Parsiduoda barber shop, turinti 2 
kėdes ir S pool stalus, cigarų (show-
case) biznis išdirbtas per 9 metus, 
vieta apgyventa lietuviais ir gre-
kais. parsiduoda labai pigiai, atsi
šaukite tuojaus. 

E. L. Highway, 
De Kalb, 111. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

• t W. WASHINGTON STREET 
Kam bari s 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Brldgeporto: 

t t 0 5 BO. MORGAN STREET 
Tai. Tards 4481. 

Gyvenimas. SIS W. 1 M B*. 
Tel. Tardi 7I t 

PARSIDUODA 
80 akrų ukė netoli nuo Detroit, 7 

kambarių namas ir kiti reikalingi 
budinkai labai geroj vietoj, arti prie 
mokyklos ir geležinkelio stoties, kai
na $5,500. Del platesnių paaiškini
mų kreipkitės šiuoml adresu, nes 
čionais randasi ir daugiau ūkių ant 
pardavimo. 

Matt Wayčunas, 
315 Kiny Ave. Detroit, Mich. 

— » 

F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark St, 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 81 l f So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2290 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 
I JOSEPH C. V70L0N E 

Lietuvis Advokatas 
S t So. Laftalle St., 

Vakarai* 2911 W. 22nd Street E 
Rockwell 6999 

Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS 
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Išvažiavimas 
Ned., Rugp.-Aug. 11 d, 1918 m, 

' 
BERGMAN'S 6R0VE, Riverside, I I I . 

Pradžia 11 vai. ryte 
Bus įvairių žaislų, lenktynių, Griež puikiausia muzika. 

Pagaminome teipogi gardžių užkandžių, Ice Cream ir vi
sokių gėrimų. 

Važiuokime visi parapijonai ir svečiai - kaimynai, o 
turėsime gerus laikus. z 

Imkite karus iki 22 Str. ir tenai važiuokite iki 48os ir 
kur La Grange karai jus pristatys j pikniko vietą. 

Kuoširdingiausia visų lauks KOMITETAS. 

•.•< •*•* 
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Dr. k. R. Blumenthal D. D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4849 S. Ashland Ave. kamp 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

—a 
DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFTSAS 
Mtflhlęan Boulevard Bldg. 

Saite 922 
l f l c h l f • Ave. kamp. Washlngton 

B 

Adynos 11 i i ryto iki 1 po pietų. 
OFFISAS 

5148 W. 25tb gaveė 
Kamp. 52nd Ave., Cicero, 111. 
Adynos: nuo S iki 4 Ir nuo T iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo 19 
iš ryto iki 11. , 

Telefonas Cicero 958 

• •JĮJtPJgJF-P-*1 

Telefonas: PŪJLL1IAN 141 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
IiUBI'ilVIB GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
18711 BO. MICHIGAN A T I . , 

ROSELAND. ILLINOIB 

MILDA MUŠU! 
:•: 

Valdyba Mildos Teatro Bendrovės, uirekordavus 
Charter, užpirko Mildos Teatrą. Susirinkimui dar trūk
stančios, labai mažos sumos trusto certifikatų. Šiuomi 
yra, duota paskutinė proga kreditoriams A. 01szewskio 
trusto prie mūsų Bendrovės prisirašyti. 

Prisirašymui kreipkitės ypatiškai, atsinešdami sa
vo trusto certifikatus, arba prisiusdami per pačtą. pasi
rašę ant .antros pusės savo trust certifikato, j Bendro
vės ofisą, sekančiu adresu: 

Milda Theatre Association 
3133 Emerald Ave., • • Chicago, III. 

Šita yra paskutine Proga! Platesnes informa
cijos suteikiamos Bendroves Office. 

n—— 
Tai. Cicero 151. 

Dr. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, UL 
VALANDOS: noo 9 Iki 11 išryto, 
nuo I Iki 5 po pietų, nuo 7 iki 
• rak. Nedėllomie: noo »—11. 

•Telefonas: McKlnley 1714 

Dr. A. K RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

1457 South W e s t e m Boulevard 
Kampai W. Sft-toa Gatrea. 

J* 

• » 

ii 
Rengkites visi j 

f a 

Lietuvių Diena" 

«IHIIIII!!IIIIIHIII»lllllllllllfllllHliilllli9» 
Raald. 111 8. Aablaad Blrd. Cbieaoc 

Telefonas Haymarket 1644 

DR. A . A . R O T H 
Rasas gydytojas Ir chlrursras 

Bpecijallstas Moterišku, VyrlSkų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S 8 54 S. Halsted S t., Chicago 
Telefonas Drover 969S 

VALANDOS: 10—11 ryto t—S po 
pietų; 7—S vak. Nedėlioms 10—12 d 

0 
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COKN į 
SAVfe \ 

VHEAT 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami reiklus darbas. Andrews&Co. 
108 So. La Baile St., uždėta 1900 m. 

Ketverge, Rugpjūčio 15 d. 1 9 1 8 
Lakeside ^E. Mahanoy JunctionJ 

Puikus koncertas, nepaprastos prakalbos, tikrai graži vieta, 
sveikas, tyras orns, is? visų kraštų suvažiavę žmones, atgaivins, 
suramins, palinksmins ir sutvirtins šiuose sunkiuose karės me
tuose kiekvieną čion atsilankiusi. 

Įžanga j Parka, su visomis pramogomis tiktai 10c 
Nepasigailėk jojo, jis sušelps tavo brolį Lietuvoje. Eikite 

visi lituviai į LAKE SIDL. 
Visus kviečia širdingai L. D. KOMITETAS. 

United States Food Admiuistration License No . 06901 

BANK 
H o m e Blendl V<HF,1IIHĮ 

Kdavėjai ir daug 
uturiu parduoda ta 

pačia kava po SOc. 

C0FFEE 
19c 

GĖRIAI 818 
SVIESTAS 

46c 
Riešučių Srieatas 
Laitai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę su a a 

DAOtY 
SVIESTAS 

41c 
%^EST 8IDE 

1878 Milwaukee ar 
1064 Mllwaukee ar 
1046 Milwaukee A 

1610 W.Madisonst. 
8880 W.Madison «t 

1644 W.Chicago ar 
1836 BĮ uel si and ar 
2612 W. Nor thar . 
1217 So. Halsted st. 
1832 So. Halsted st. 
1818 W. 12th«t. 

1101 W. S t e d 

SOUTH 
8032 Wentworth a r 
8427 So. Halsted st. 
4729 8. Ashland ar. 

1TORTH 8TDE 
400 W.Division st 
720 W. North ar. 
2040 Lincoln ar. 
8244 Lincoln ar. 
8418 n. Clark s t 


