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BOLŠEVIKAI APTUŠTI
NA PETROGRADĄ 

SOSTINE PERKELIAMA MASKVON 

Nuskandinta didelis Britanijos laivas 
BOLŠEVIKAI GINKLUOJA 

VISUS GYVENTOJUS. 

True t r ans la t ion filed wi th t h e post-
mastor a t Chicago, 111., on March 7, 
1918, a s rectnired by t h e ac t of Oc-
tober 6. 1917. 

PETROGRADAS, kovo 6. 
Oficijalė žinių agentūra ši

ta pirmadienį pranešė, kad 
sutverta viršiausioji militari-
nė taryba šaliai ginti. 

Militarinių reikalų komisa
ras paskelbė parėdymą, ku-
riuomi įsakoma visiems ligi 

' vienb gyventojams apsigink
luoti. 

KRYLENKO KLAUSIA, 
KAM KARIAUJAMA. 

Taika padaryta, o vokiečiai 
veikia. , 

R U S I J A ATSISKYRĖ 
NUO SUOMIJOS. 

Paliko jai visus šalies 
pataisymus. 

T r u e t r ans l a t ion filcd vrith t h e post-
mas t e r at Chicap^. 111.. on March 7. 
1918, a s requircd by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Stockholmas, kovo G. — 
Laikraščio Poli t ikei kores
pondentas^ iš Uehįut- -
praneša, kad bolševikai 
Suomija padaro sutartį, ku
ri parašais patvirtinta 
Smolny instituto, Petrogra
de. Su ta sutartinu pada
liau pabaigta visokio neaiš
kumai, Ii ikšiol gyvavusieji 
tarpo Rusijos ir Suomijos. 

Sulyg pastarosios sutar
ties Rusija atsisako nuo 
Suomijos visokios nuosavy
bes, telegrafu, geležinkelių, 
šviturių, rekvizuotu laivu 
ir tvirtovių, atsirandančiu 
ties Arktiko vandenynų. 

Suomija apturi pilnas 
nuosavybės teises prie Vai 
kesaari-Petrogrado geležin
kelio, kabelių ir kt. Pirmo
sios klases tvirtovė* točiau 
priklauso Rusijai. Tarpo 
Rusijos ir Suomijos tikras 
rubežius bus pravestas taip 
veikiai, kaip tik rusai aplol-
sią tą sah. 

Kilus nesutikimams bus 
Įsteigtas trečiųjų teismas, 
kurin pirmininkauti lais 
pakviestas narys iš švedu 
soeijal-domokratų partijos 
kairėsės f rakei jos. 

True t rans la t ion filed wi th t h e post-
inaster a t Ohicajco. 111., on March 7, 
191 S, as r e ąmred by t h e ac t of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 6.—šian
die šautame ofieijaliam ru-
sų pranešime sakoma, kad 
vyriausias bolševikų armi
jų vadas Broiign Krylonko 
pasiuntęs paklausimą Vo
kietijos ir Austrijos armijų 
vyriausiems vadams, kodėl 
jie kariauja, jei taika yra 
padaryta. 

Krylenko visus varbi aus 
Klausia, kuomet vokiečiai 
sustos pagaliau veikę prieš 
rusus, kaipo priešininkai. 

KAIZERIS GARBINA 
SAVO VADUS IR 

ARMIJAS. 

MASKVA BUSIANTI 
BOLŠEVIKŲ SOSTINĖ. 

Petrograde pakilusi 
pasiauba. 

True t rans la t ion fijed wi th tho post-
niaster a t Chicago, UI., on March 7, 
1918, as reąuired by the act o f ' O c -
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 6.—Pet
rogradas apleidžiamas. Trys 
atskirios^ šalies ministeri
jos, anot pranešimo, jau pa
siruošė apleisti sostine. xJš 
sostinės galvatrūkčiais bė
ga ir gyventojai. Pakilusi 
didelė pasiauba. 

Bolševiku vvriausvbė via 
sumaniusi Maskvą paskelb
ti Rusijos sostine. Oi Pet
rogradą palikti atviruoju 
uostu. 

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
PETROGRADĄ. 

Visa jų vyriausybe persi
kėle Maskvon. 

, 
• - - n • 

Nepaprastus daiktus atli
kusios armijos. 

T r u e t rans la t ion filed wi th t he post-
mas te r at Chicago, II!., on March 7, 
1918, as requl red by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, kovo 6.—Im
peratorius AVilbelmas savo 
telegramoje į vyriausiąjį 
vokiočiu-austru vada rvti-
niam fronte, princą Leopol
dą, anot depešos iš Berly
no, pasveikino jį pažymėda
mas, kad po trijų ir pusės 
metu susirėmimo rusu 
armijos, kurios savo skait-
iingumu perviršijo vokie
čius ir grasino Vokietijai, 
pagaliau sutruškintos ir pa
naikintos. 

Apie princo Leopoldo ar
mijas kaizeris atsiliepė te
legramoje; 

•fc Pavojinguose marša vi
ntuose blogaisiais keliais, 
per ledus ir sniegus jos at
liko savo pareigas. Laimėji
mo maršavimas paskutine 
pusiaunaktį pagamins gar
bingą puslapį vokiečių ka
riuomenės istorijoj." 

K-
> : • : 

RUOŠKIMĖS 1 POLITIŠKĄJĮ SEIMĄ NEW YORKAN 
13 ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas 

Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo 
reikalams apsvarstyti. 

Kviečiami visi lietuviai, be skirtumo luomo, lyties ir 
įsitikinimų. 

Galės siųsti delegatus parapijos, draugijos, kuopos, 
skyriai, kliubai — po 1 nuo 50 narių. Draugija, netu
rinti nei 25 narių negali siųsti delegato. Tada ji gali 
susidėti su kita draugija ar kuopa. Centralinės organi
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3. 

Seimas atsibus MADISON SQUARE GARDEN 
TEATRE, kampas 27 GAT VŽS ir MADISON AVE. 

True t rans la t ion filed wi th the post-
mas te r a t Chicago. III., on March 7, 
1918, a s reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 6.—Bol
ševikų vyriausybe apleido 
Petrogradą. J i persikėlė 
Maskvon. Maskva, senobi
nė rusų sostinė, išnaujo pa 
liko rusų vyriausybės sro-
veinė. (Ji Petrogradas pa
liktas, kairio atviras ues-
tas. 

Visi bolševikų vyriausy
bės departamentai iškrau
styta iš Petrogrado. Viskas 
išgabenta Šalies gilumori. 
Paskui vyriausybę, su di 
džiausią paskuba' sostine 
palieka i r gyventojai. Visi 
žmonės šalinasi nuo besi-
briau jaučiu vokiečių. Bol-
ševikų tarybos kaip Mask
voje, taip provineijose, sa-
komarlabai priešinasi pada
ry t a i taikai su Vokietija. 
Tik vieno Petrogrado bol še-

i 

vikai sutinka su atskiria 
taika. 
v Pakyla karės partija. 

Gauta žinios, kad vokie
čių taikos sutarties aštrios 
sąlygos; kurios nuo Rusijos 
atskelia tūkstančius ketvir
tainių mylių Europoje if 
Azijoje, nebus priimtos vi
sų rusų darbininkų ir karei
vių atstovų sušaukiamame 
kongrese. Be šito ritsuose, 
tuose pačiuose bolševikuo
se, pakyla prieš taiką ele
mentai, kurie taikosi paim
ti valdžią savo rankosna. I r 
paties Petrogrado apleidi
mas bus viena iš tų priemo
nių, kurias sugalvojusi ka
rės partija. 

Sekančią savaitę -Mask
voje invyks bolševikų vy-
riausvbės sušaukiamas kon-
gresas. Spėjama tatai, kad 
tame kongrese ne tik bus 
atmestos vokiečių taikos 
sąlygos, bet ir pats prem
jeras Leninas turės pasi
traukti iš užimamos vietos. 
Su Leninu pasitrauks ir 
Trockis. Bet manoma, kad 
jiedu rezignuosią dar pirm 
to. 

Bolševikų dalis yra prie-

SEIMO DELEGATAMS 
Chicagos ir apylinkių 

seimo delegatams prane
šame, kad specijalis de
legatų traukinys išeis pa 
nedėlyj, 11 d. Ifcovo lygiai 
10 vai. ryto iŠ Ghicagos 
Grand Central stoties 
(kampas W. Harrison st. 
ir So. Wells st. (Seniau 
5-th Ave.) Baltimore & 
Ohio linija. 

New Yforke traukinys 
bus 12 d. kovo apie 4 vai. 
po pietų. 

Visi delegatai prašomi 
atsilankyti su pinigais 
nedėlios vakarė 7 vai., 10 
d. kovo, į Šv. Jurgio pa-
rap. mokyklą, ant 3 lubų. 
Tenai bus pardavinėjami 
geležinkelio tikietai. Ti-
kietas į abi pusi kartu su 
lova kaštuos 42 dol. 80c 
(Galės ir vienas žmbgus 
nupirkti tikietus visiems 
savo kolionijos delega 
tams). 

Panedėlio ryte visi de
legatai turės būti gele-
ležinkelio stotyje ne vė
liau, kaip 9:30 A. M. 

Tie, kurie nenorės grį
žti sykiu su visais kitais 
tuo pačiu traukiniu, bet 
D)prės užtrukti Uew Yor-
ke ar kitur kur pakeliui, 
galės tai padaryti be'jo-
kio primokėjimo, bi $ik 
grįžtų tuo pačiu keliu. 
Tikietas bus geras visam 
mėnesiui. 

Pageidaudama, yra, kad 
turintieji laiko atvažiuo
tų į stotį išleisti delega
tus į kelionę. 

SEIMO KOMISIJA, 
3230 Auburn Ave. 

s 

SAKO, RUMUNIJA P R I 
ĖMUSI TAIKOS 

SĄLYGAS. 

Bulgarijos delegatas sugri 
žęs iš konferencijos. 

True t rans la t ion filed with t he post-
niaster a t Chicago. 111., on March 7, 
1918, as reąuiyedlby the act of Oc-
tober 6. 1917. 

• Amsterdam, kovo 6. — 
Bulgarijos finansų ministo-" 
ris ir taikos delegacijos 
pirmininkas, M. Tončev, 
sugrįžęs iš Bukarešto, kur 
įvykusi taikos konferencija 
su rumunais. 

Sugrįžęs delegatas Bulga
rijos "sobraniai" pratiesė, 
jogei rumunų vyriausybe 
karališkoje konfereneijojo 

; | miesto Jassy st įtikusi pri 
imti pasiūlytas jai taikos 
sąlygas, kuriosna inoina at
sisakymas nuo Dobrudžos, 
atnaujinimas rubežiaus tarp 
Rumunijos ir Vengrijos ir 
ekonominis nusileidimas. 

Rumunijos vyriausybei 
tatai buvo pranešta, kad ji
nai po tą įžangine stttikme 
pasirašytų būtinai ligi pu
siaudienio kovo 5 d. ir, kad 
paskui trumpu laiku bus 
pradėta tolimesni pasitari
mai su ginklų sudėjimo pra
ilginimu, kol galutinai ne
bus įvykinta visiška taika. 

M. Toiicev pažymėjo, k 
įžan^iamojoj laikos 1JWtfr-" 
rencijoj nenustatyta galuti
nos sąlygos. Tai busiK, atlik
ta paskui. Ir pridūrė, kad 
Dobrudža pereisianti' Bul
garijos nuosavybėn. Taip-
pat ir ekonominė sutartis 
busianti didžiai naudinga 
Bulgarijai. 

NUSKANDINTA BRITĄ 
NIJOS SKRAIDUOLIS. 

Žuvo 2 oficieriu ir 46 
jurininkai. 

T r u e t rans la t ion filed wi th t h e post 
niaster at Chicago , 111., on March 7. 
1918, as reąuired by t h e ac t of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 6.—Šian
die admiralitetas ofieijaliai 
paskelbė, kad kovo 1 dieną 
sutorpeduota Britanijos ap
ginkluotas prekinis laivas 
skraiduolis Cąlgarian. 

Su, laivu žuvo du oficieriu 
ir 46 jurininkai. 

Belfast, Airija, kovo 2. — 
Britanijos garlaivis Cąlga
rian sutorpeduotas Airijos 
pakraščiuose. Ant laivo bu
vo 610 žmonių, kurių arti 
500 išsodinta Airijos uos
tuose. Į Cąlgarian buvo pa
leista keturios torpedos. 

(Cąlgarian buvo plieninis 
garlaivis, 17,515 tonų intil-
pimo. Padirbdintas 1914 
metais. Prigulėjo Allan li
nijai). 

Walsii reikalauja algy pakėlimo 
REIKALAUJA TRUMPESNIŲ DARBO 

VALANDŲ DIENOJE i. 

Skerdyklų kompanijos tam visam priešinasi 
• 

Teisėjo-arbitratoriaus Al-1 ko jas tinkamai auklėti ir 
schuler teisme, Chicagoje, 
užvakar pasibaigė išklausi
nėjimai gyvulių skerdyklų 
kompanijų atstovų ir darbi
ninkų. *Po šito darbininkų 
reikalus ginąs advokatas 
Walsh kalbėjo tris valan 
das. J is plačiai apibrėžė 
stovi, koki užima gyvulių 
skerdyklos šios šalies pra
monėje. 

Advokatas Walsb nažv-
mėjo, kad Chicagos gyvulių 
skerdvklos vra viena iš 
svarbiausių Ametikos pra-
monijos šakų, kadangi nuo 
skerdyklų žymioj didžiu
moj priguli amerikonišku 
kareivių ir talkininkų iŠ#-
maitinimas. Pažymėjo, kad 
skerdvklosc darbininkai 
dilba kaip vergai. Energin
gai pasmerkė pristatinėji-
mą prie sunkiųjų darbų 

prižitirėti, kad jų siutai ei
na į kalėjimus, kadangi 
jiems neduota progos gauti 
tinkamą išauklėjimą ir ap
švietimą. 

"Tie darbininkai savo 11-
kintą pavedė vyriausybės 
rankosna, pasilaikydami 
sau vien tik paskutine apsi-
L'itnmo priemone, būtent, 
sustreikuoti, jei ir tolesniai 
jie bus pri verčiami taip gy
venti, kaip gyvena vergai. ' ' 

Vakar gyvulių skerdyklų 
ftimas gynė advokatas Me-
yer. šitas taipgi netrumpai 
kalbėjo. 

J is išrodinėjo, kad * jei 
darbininkams bus padidin
tos algos ir dar sutrumpin
tos dienos darbo valandos, 
tuomet gyvulių skerdyklų 

30 METŲ KALĖJIME N 
UŽ N E I Š T I K I M / B C . 

šinga Lenino valdžiai ir 
draugiškai atsinešanti į 
talkininkus. Be to ta dalis 
priešinga atskirtai taikai su 
Vokietija, tik norinti kuo-
veikiattsios generalės tai
kos. 

True t rans la t ion filed with the post-
mas te r at Chioago, 111., on March 7, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Ayer, Mass., kovo 6. — 
William Nimke iš Torring-
ton, Conn.. 301 iimpiorių 
pulko kompanijos F seržen-
tas, Devens stovykloje, 
šiandie nubaustas 30 metų 
kalėjimo už nepa t ii jotini 
pasielgimą. J is buvo gene-
ralio karės teismo teisiamas 
vas. 5 6L 

Nimke buvo te ;siaiias už 
tris prasižengimus ir dvie
juose tų atrastas lai tas . 
Vienam atsitikime jis vie
kai buvo pasakęs: 

" J e i aš busiu nuskirtas 
vadivauti burini ano, pusėj, 
aš pasiduosiu vokiečiams, 
nežiūrint koks jų st'prumo 
stovis butų." 

Kitą kartą jis buvv> pasa
kęs : 

u A š del Suv. Valstijų 
kariausiu taip ilgai, kol. aš 
busiu šitoj Atlantiko pusėj; 
bet jei busiu pasiųstas ten, 
anapus vandenyno, tuomet 
aš veiksiu neprigultn.'ngai. 

reikalai daug nukentėsią. 
moterių skerdyklose, para-j Adv. Mcyer sakė. kad jei 
dindamas' tai kriminaliu darbininkui atgą padidinti 

stę. 
Pasakė, jog nuo teisėjo 

Alsehulei' dabar priguli 
daug, teisėjas gali paliuo-
sttoti dattgesniai vergti, ne-
gn yra kitttomet padaręs 
Abraham Lincoln. 

Advokatas Walsh kalbė-
,10: 

i i Justi nusprendimas, 
gerbiamas arbitratoriatt, pa
lies tuksiančius darbininkų, 
palies daugeli dirbtuvių i r 
atneš laimės į bėiiihii darbi
ninkų namus daugiau, kaip 
kad ligšiol buvusieji visi ki
ti nusprendimai. 

" I š 8 milijonu darbinin
ku, dirbančių Suv. Valsti-
jo.se, dvi tročdalys vos-ne-
-vos gali pragyventi «del 
pord^tm mažų algų. Gi j Roiskia, išklausinėjimai 
Kiekviena dirbtuvė, k i ek - i i r a d v ( ( k a t ų kalbės teisme 

aštuonias darbo valandas, 
tai tuomet jis gautų $3.75 
dienoje. Gi jei dar darbi
ninkas dirbtų poros valan
dų viršlaikį, tuomet prisiei
tų jam užmokėti už dešimtį 
darbo valandų $5.16. 

Tokia alga darbininkams 
nckuomet negalima, nes 
tuomet nukentėtų firmos ir 
paskui visas biznis. 

Meyer priešinosi ir 8-
-nioms darbo valandoms, 
nes, pasak jo, tas net ir pa
čiai šaliai nebūtų naudinga 
karės metu. Be kitko del 8-
-nių darbo valandų firmoms 
yra reikalingi dideli sker
dyklų butuose ir mašinose 
pertaisymai. 

JI 

—- Waukegan, Iii., kovo 
5. — Lake pavietas šiandie 
paminėjo savo 79 metu su
kaktuves nuo Melleniy ap
skričio atsiskyrimo. 

viena skerdyklų įstaiga, ga 
Ii lengvai padidinti algas 
savo darbininkams. Firma 
Armour & ( V perniai turė
jo 21 milijoną p;vyno pelno, 
firma Swift & Co, turėjo 34 
milijonus dol. gryno pelno. 

"Dabartinis taikos teis
mas neturi sau lygaus dar
bininkų istorijoje. 100,000 
darbininkų, podraug su 
400,000 savo namiškių; pri
gulinčių nuo darbininku, 
vienbalsiai pranešė, jog pil
nai sutinka su vyriausybės 
nusprendimu, kad savo liki
mą, savo šeimynų ateitį pa
veda vyriausybes rankos-
na. 

i' Tie darbininkai žino, 
kad ligšiol jų vaikai serga 
ir miršta tik todėl, kadangi 
neturi pakaktinai pinigų j u 
auginimui, kad jų dukterys 
nugarmi nemcų*alybės pra-
pultin, nes tėvai neturi lai-

jau pasibaigė. Dabar tik 
roikia laukti galutino tei
sėjo žodžio, kurs bus spren
džiamasis kaip kompani-

| joms, taip darbininkams.. 

Skundžia gatvekarių kompa
nijos prezidentą. 

Žinomo sbcijalisto Russell'io 
žmona patraukia teisman Clii-
eagos gatvekarių kompanijom 
prezidentą Busby, reikalauda
ma 50,000 dol. atlyginimo. 

Socijalistė Russell praeito 
gausio mėn. viešėjosi Chicago
je ir jai vieną vakarą gatve
karių važiuojant gatvekario 
konduktorius ne tik už ką tai 
bjauriais žodžiais atsiliepė, 
bet dar tėškė veidan. 

Už tai dabar privalo atsa
kyti kompanijos viršininkas. 

Kas teisyne, kaikuriuo^e 
&-atvekariuose konduktoriai 
vra tikri brutai. 
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l REDAKCIJOS PASTABOS. 
41 

LAISVĖS SAVAITĖ. 

Šita savaite vra Lietuvos 
Laisvės Savaite. Šitą svar
bią šventę pamini visi Ame
rikos lietuviai. Visose lie
tuvių kolonijose, kur gy
vuoja lietuvių parapijos, L. 
Vyčių kuopos ir kitos idėji
nės lietuvių katalikų orga
nizacijos ir draugijos, ren
giami vakarai su prakalbo
mis, renkamos aukos Lietu
vos laisvei. 

Tų Laisvės Savaitės va
karų daug jau buvo Chiea-

dienų pasirodys laikraš
čiuose tais vakarais surink
tų aukų sąskaitos, visiems 
prisieis stebėties iš lietuvių 
duosnumo ir mūsų garbin
gų veikėjų atliktų didelių 
darbų. 

Ve ką reiškia lietuvių su
sipratimas, atbudimas, pra
kilni jų dvasia ir nepapras
tas savo Tėvynei laisvės 
troškimas. 

Praėjus Laisvės Savai
tei, kaip tai bus miela kiek
vienam mūsų viengeneiui, 
prisidėjusiam' prie Laisvės 
Savaitės žodžiu, auka ir pa
sidarbavimu, atsiminti pra
ėjusį laiką, kuriam tiek 
daug nepaprasto darbo at
likta Tėvynės laisvės, reika
lais. 

Bet tai dar ne viskas. 
Lietuva dar neturi laisvės. 
Dar # daug prisieis lietu
viams pasidarbuoti tuo tik
slu. 

BE JŲ NEGALI BUT 
VISUOTINUMO. 

Prieš šaukiamą Nc\v 
Yorkan Amerikos lietuvių 
visuotiną seimą pirmiausia 
pakilo socijalistai. Paskui 
šitiems talkon atėjo laisva
maniai nezaležninkai. I r 
dabar kaip vieni, taip kiti, 
žinoma, socijalistų vado
vaujami, nukaitę šaukia, 
kad ateinantis seimas nebu
siąs visuotinas. Nebusiąs 
todėl, kad seime nedalyvau
sią socijalistai su sauja ne-
zaležninkų. Socijalistai 
taip labai įsikarščiavo, kad 
šaukiamam seimui galų-ga-
le nesuranda nei vardo. 
Pagauti desperacijos paga
liau ima tvirtinti, kad v sau.-* 
kiamas visuotinas seimas 
nebusiąs visuotinas, bet 
"atžagareivių" seimas. 

Tokius niekus, supranta
ma, gali tvirtinti tik socija
listai, katrie prie kiekvie
nos progos mėgina prisi
dengti pažangumu, nors ta
sai pažangumas jiems į vei
dą kaip netinka, ta ip netin

ka. Visgi jie mėgina lošti 
" pažangių j ų " rolę, nežiū
rint to, kad jie tokiuo pasi
elgimu pasirodo didžiausi 
žmonijos ir pačių darbinin
kų laisvės priešininkai. 

Socijalistų kovai prieš vi
suotiną seimą vadovauja so 
cijalistų laikraštis " Naujie
nos.' ' Šitas laikraštis a t 
kartoja kiekvieną bile. kur 
nugirstą prieš seimą bile 
kokio mulkio išsireiškimą. 

Girdi, prieš šaukiamą sei
mą užprotestavusi Chicagos 
lietuvių darbininkų bolševi
kiška taryba, užprotestavę 
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goje. Bus jų dar daugiau. 
Kuomet pagaliau už kiek j p i t t s b u r g ; « p r o^resi8tai , 

New Yorko sąryšio konfe
rencija, Naujosios Anglijos 
nezaležninkai ir kitur įvai
raus plauko cicilikai, straz-
cliniai, mickevičiniai ir kito
kie, bala žino juos, kokie 
' ' dideli progresistai. ' ' 

Girdi, visa tai reiškia, 
kad busimasis seimas ne
galėsiąs but visuotinas. 
Jų protestai esą "visuoti-
nesni" už patį seimą. 

Su socijalistais, su to
kiais žmonėmis, katrie yra 
priešingi Lietuvos laisvei, 
ir dar kiekvienam žingsnyj 
prisidengia savo rųšies ciei-
likizmo "pažangumu," ne
galima rimtai susikalbėti. 
Kaip buvo, jie ir pasiliks 
didžiausi lietuvių visuome
nėje priešginiai, nenuora
mos, tvarkos griovėjai. Ką 
plačioji lietuvių visuomenė 
pastato, jie be paliovos mė
gina griauti, savo juodais 
darbais kenkti. 

Neatsižvelgiant į socijali
stų ir jų talkininkų nezalež-
žnikų tauzijimus, Am. lietu
vių seimas įvyks ir jis bus 
visuotinas. Socijalistų ir 
kitų tautos išgamų nedaly
vavimas seime nesumažins 
nei kiek seimo reikšmės. 
Pasitikima, kad seimas at
liks didelį ir labai svarbų 
žingsnį Lietuvos laisvės rei
kale. 

Ką tuomet pradės mųsų 
4 'pažangieji / ' tiesiog nesu-
pramatoma. Bet tai jų daly
kas 

8" I 

j Kaip geriau: Su saliu-
nais, ar be ją? 

Trųe translatton filed wlth the post master at Chicagro, 111., on March 7, 
• 1918, as required by the act of OctoberS. 1917. 

Ant Rusijos carų sosto atsisėdo bolševikas. Po jo kojų guli parblokšta Rusijos laisvė ir de
mokratija. Ant sosto vietoj dvigalvio erelio ir karališkų regalijų pasilipęs raudonas gaidys ir 
ripgso bolševiko galybės įrankis—kirvis. Jo rankose ypatingas valdžios ženklas reiškiąs mirtį 
ir išnaikinimą. Bet tas naujasis sostas jau griūva: per duris ir per langus veržiasi teutonai. 

RŪKYMAS! 
-

Prašo pahuosuoti vyrą iš 
kariuomenės. 

Pas teisėją Landis atėjo 6U 
kūdikiu Mrs. Clarence Bent ir 
prašė teisėjo, kad jisai pagel
bėtų jai kokiuo nors būdu pa-
liuosuoti jos vyrą » iš kariuo
menės. 

Pasakė, kad jinai su kudi-
kiu neturinti užlaikymo ir ne
galinti taip'gyventi. . 

Kaip paukšteliui yra rei
kalingi sparnai skrajoti ore, 
taip žmogui yra reikalin
gos rankos uždirbti kasdie
ninės duonos. Be valgio, 
be sveiko gėrimo, j>e oro 
žmogus negalėtų gyvuoti 
nei dienos. Be drabužių 
taipgi sunku apsieiti, nes 
jie reikalingi mūsų • kūnui 
pridengti. Valgymą ir gė
limą galima padalinti į dvi 
rųši: į sveikus ir nesvei
kus. 

Kiekviena tauta arba ša
lis turi savo valdininkus, 
kurių, priderystė tarnauti 
žmonių naudai ir šalies ge
rovei. Tatai kad užbėgus 
išsiplatinimui visokios rų
šies ligoms ir epidemijoms, 
sveikatos valdininkai pri
žiūri, kad maistas butų 
sveikas ir naudingas, kad 
įstaigos, pardavinėjančios 
maistą, butų švariai užlai
komos. 

Mažiau domos buvo at
kreipiama 4 svaigalus, nors 
jie ir labai kenkia kiekvie
nam, kuris juos myli. Bet 
valdžia neikiek nevaržo jų 
kenksmingo ir pražūtingo 
veikimo žmonijoje. Svaiga
lai, užliedami žmonių pro
tą ir širdis, demoralizuoja 
nelaimingas dievaičio " Ba
cho" aukas. 

Bet, ant galo, žmonija su
siprato, subruzdo, sukruto 
ir suriko didžiu balsu* "Ša
lin Bachas nuo sosto* Tegy
vuoja blaivybė ir laimė tau
tų!" Bacho sostas sudre
bėjo, susiūbavo ir g?vo ga
lą viešpatavimo daugelyje 
valstijų. Kur dar užsiliko, 
tai ir ten jafii didelis pavo
jus, nes ar anksčiau, ar vė
liau liaudis susipras ir iš
vys jį iš savo tarpo ir už
leis vietą apšvietai ir lai-
mingesniam žmonijos gyve
nimui. v 

Blaivybė ir jos p a p k ė j ai 
kaskart randa daugiau ir 
daugiau pritarėjų. 

Girtybė, apsireikšdama sa
vo visame bjaurume, taip 
inbaugino * žmones, kad Teisėjas liepė jai tuo reika 

lu parašyti jam (teisėjui) lai-j prieš ją jau milijoninis mi-
lirios kariauja. 

Bet* antrasai žmonijos 
priešas rūkymas žmonių 
akyse yra laikomas w kal
čiausias avinėlis. Jei be
šališkai pažvelgsime į m -
kymą, tai pamatysime, kad 
rūkymas yra taippat bjau
rus kaip ir vartojimas svai
galų. Jei kam, tai mums, 
lietuviams, rukvma^ laimės 
ir džiaugsmo nėra' suteikęs, 
nes to visę jame nėra. Jei 
kas rūkyme ieškojo laimės, 
surado dvokiančius dūmus, 
jei lfas jame ieškojo džiaug
smo, turėjo ne vieną "ožį 
nubielyti." 

Nors rūkymas yra blė-
dingas ir visai bėreikabn-
gas, betgi milžiniškos mi
nios vartoja taboką. Su
laikymui nuodingų tabokos 
lapų yra inkinkyta visa be
veik žmonija. Taboką — 
cigaretus, cigarus ruko be
veik visi, pavartodami prie 
to įvairius įrankius; mažas 
pypkes ir dideles, su trum
pais cibukais ir su ilgais; 
ruko dideli žmones ir ma
ži vaikai, ruko seni ir jau
ni,-kreivi ir šleivi. Nega
na to, kad taboką ruko, bet 
yra daugel ir tokių, kurie 
taboką kremta. Kad ta
boka yra nenaudinga, be
reikalinga ir kenksminga, 
aiškiai suprantama. Nėra 
žmogaus pasaulyje, kuris 
rūkydamas pirmą sykį ne
būtų jautęs pasibjaurėjimo 
tabokos durnais. Iš čia 
aišku, kad taboka yra ne 
tik bereikalingas, bet ir 
blėdingas daiktas. -

Yra daugelis žmon'.ų, ku
rie negali nei viename kam
baryje su rūkančiais būti. 
Tai yra tikras paliudijimas 
veikimo blėdingų durnų. 
Švaresnėse svetainėse ir 
traukiniuose ir vierose įs
taigose matome tam tikras 
iškabas, draudžiančias rū
kyti. Bet jei jau rūky
mas butų naudingas, stip
rintų jis sveikatą, prašalin
tų ligą, tai kokiems, galams 
tos visos iškabos. 

Tat aišku, kad netik jo
kios naudos ir sveikatos nc-

! priduoda, bet yra platini

mas įvairių ligų. Kas ru
ko, tas ir spjaudo į visas 
puses, kur papuolė. Tabo
ka ruko ne tik sveik1' žmo-
nės, bet h* ligoniai, sergan
tieji baisiausiomis ligomis. 
Išmezdamas rūkytojas sei
les, išmeta daugeli milijo
nų ligų perų. Perai yra 
pavoj ingi > kiekvienam žmo
gui. Tatai rūkytojas netik 
blėdį daro sau, bet ir pla
čiai visuomenei. J is už
krečia žmoniją džiova ir ki-
tokiomis ligomis. 

I r jei tas yra* tiesa, o iš-
tikrųjų čia 'negali but i abe
jonės, todėl šalin su rūky
mu! Teskilsta didelės pyp
kės į šimtą šmotelių, teluš-
ta eibukai ir težūna dvo-
Idanti taboka ant visados iš 
mūsų tarpo! Nemeskime 
centų ant pypkės dievaičio 
aukuro, bet meskime juos 

(Tąsa). f 
Pasigėrimas ir valkatystė. 

Gyvuojant saliuna v s, vy
rai gali praleisti pinigus 
svaigalams ir pasku/ mal
dauti arba ieškoti pašelpos 
arba glausties kur į neap
mokamas nakvynes prie 
miesto kalėjimų esančias. 

Denvere. 

Policijos viršininkas Ha-
milton Armstrong sako, 
" Kuomet mes turėjome sa
liunų s, tai kas kiekviena 
naktis buvo 50—60 prašy
mų pramiegoti mieste ka
lėjime, gi šiandien yra išvi
so vos vienas žmogus. 

*4 Gyvuo j ant sali ikaras, 
šeštadienių vakarais, apie 
pusiaunaktį, kuomet -vyrai 
išeidavo iš saliunų, polici
jai visuomet būdavo daug 
darbo. Neperdaug nusigė-
rusieji, neturintieji pinigų, 
kuriuos palikdavo saliunuo-
se, eidavo į miesto bendra
butį ir tenai gaudavo pra
migti. Gi girtesnius poli
cijai priseidavo pat:« olyeži-
mais sugabenti miesto ka
lė jiman ir tenai jiems duoti 
nakvynę. Gįi dabar viskas 
atsimainė. Dabar nėra 
girtų šeštadienių išvakarė
mis, gi miesto bendrabutis 
neteko 40 nuošimčiu apli-
kantų, , , 

Praeitais metais buvo a-
areštuota 3,714 v.^kaJ:ų: 
pirmaisiais prohibicijos. me
rais vos tik 1.148. I 

Pirmaisiais proh'iicijos 
metais pasigėrusių trešta-
\ima* sumažėjo 60 nuošim
čių, gi valkatų — 50 nuoš. 

Šalę Denvero buvo dide
lės krūvos akmenų, kuriuos 

Seattte. 

Majoras Hiram C. Gili 
pasakojo man, kč*d pirmiau 
šeši ar aštuoni vyrai kas
dien ateidavo pas JĮ prašy
ti darbo, kadangi i etekę 
1 rinitų ir užlaikymo. Gy
vuojant saliunams per 18-
ką mėnesiu tokių įmonių 
apsilankė apie 3,000. Gi į 
11-ką mėnesių po saliunų 
uždarymo, tiktai du žmogų 
atsišaukė į majorą, prašy-
aamu pagelbos. 

4' Mano nuomone,'' sakė 
majoras, " dabar >oiesto ga
tvėse nesiras nei vieno nuo
šimčio pasigėrusių, kiek bū
vi a vo saliunams gyvuojant. 
tSeniciU pasigėrus eji nebu
vo areštuojami, jei nedarė 
niek J bloga Kaip ilgai jie 
patys galėdavo susivaldyti, 
nrba jų draugai juos prižiū
rėdavo, arba buvo Įtasiun-
ciam» name, jie nebuvo a-
reštuojami. De' didesnės 
apsaugos anie 300 saliunų 
patys prižiūrėdavo savo 
girtuosius ir fiažnhusia 
jiems leizdavo prasiioiego-
ti užpakaliniuose saliunų 
kambariuose. Šian ie gi 
kiekvienas pastebėtas gir
tas tuo jaus suima tnas, bet» 
Miimtųjų mažas skaitinis, 
ko nėra buvę dar miesto is
tori joj ." 

"Slapiaisiais" metais už 
profe si j on ai į elgef n v i mą 
buvo suimta 708 žmonės; 
pirmaisiais " sausais" me
lai vos 128. 
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Mano kelionėje per 5,000 ^nimo 
mylių, kss užėmė keliai sa
vaites, man neteko maty
ti iškabų ir parašų "a lus , " 
"deg t inė" ir tp. Įstaty
me pažymėta, kad turi but 

skaldydavo teismo nubaus- prašalintos visos svaigalų 
tieji girtuokliai. Gi šandie 
tos .akmenų krūvos griau-

ant aukuro Tėvynės I4etu- | narnos ir prašalinamos, 
vos, kurioje daugumas ba- Nėra kam akmenų skaldyti, 
du miršta. Gi tuomi nenu- SkaHvtus akmenis įmestas 
skriausime savęs, bet su- turi pirkti atviriam turguj. 
Šelpsime alkanuosius, kurie p o r + | a n ^ e # 
bus dėjdngi mums visados. 

Kun. A. Briška. 

• r 
"Tėvvnės" redar torius 

Račkauskas labai darbštus 
vyras. Jis niekados ne
ima sau vakacijų. Bet 
prieš kiekvieną politiš
ką seimą jisai padaro sau 
dviejafą savaičių vakncijas. 
Taip buvo 1914 metais, 
taip yra ir dabar 1918 me
tais. . . . 

Žinoma, jo vakacija-^tai 
didžiausias darbymetis. Bet 
darbo vaisiai labai abejoti-

1914 metais jo m. tnuso 
vaisius, pasigriebė socijalis
tai. Kas pasigriebs šiais 
1918 metais? 

• 

P. Balutis linkęs yra ma
nyti, kad tuos vaisius šie
met irgi kiti pasigriebs. 
Norime nuraminti. Soči 
.jalistų šiemet nebus (ne
bent tik trukšmadarinl); gi 
katalikai — teisingi žmo
nės, svetimo nenorės. J ie 
tik nenorės savo apleisti. 

.Sparnaitis. 

Ex majoras H. R. Albee 
buvo paskutinis r a j oras 
gyvuojant saliunnms ir pir
mutinis majoras uždarius 
saliunus. j Tai p? ei ai mies-
10 adnnnstracijai veikiant 
ivyko žymus skirtumas. J is 
pasakojo man, kud ^ausyj, 
1915 m., gyvuojant sfcliu-
nam , mieste b u ^ arešLuo
tą 52'J girti ir 355 va^a tos ; 
gi sausyj 1916 m , panaiki
nus saliunus, areštuota 91 
girtas ir 210 valkatų. 

J is parodė man skaitlines 
iš nuosavąus rekordo, kad 
ištisais 1915 metais buvo 
areštnota 10.166 gi "tu ir 
valkatų, gi 1916 metais a-
reš tadmas nupuolė ligi 2,-
790. 

Elisha A. Beker, žymus 
advokatas, kurs teba^ gerai 
ijažįeta gatves, pi^sakė, kad 
pradėjus -sausio 1 d, 1915 
:n., kuomet panaikinta sa-
liunai, jis matęs tik penkis 
Liirtu? žmones Portlendo 

paskelbimo iškabos. - • 

gatvėse. 
" sausais" Pirmaisiais 

metais girti su mažoje 75 
nuoš., valkatystė — 60 nuo-
sinič'ii. 

IS CHICAGOS STA
TISTIKOS. 

Nedorybės. 
50 nuoš. lvtinės nemora-

lybės paeina nuo girta?imo. 
75 nuoš. vvrų del f7"rty-

bes užsikrečia veneriškomis 
ligomis. 

Svaigalai yra svarbiausia 
priežastis moterų nupuoli-
limo. ' Svaigalai pagamina 
prostitutes. Svaigalai šį
met 750 nekaltų mergelių 
intraukė sugedusio miesto 
sukurin. 
- Kieno tai bus tos dukte-
rvs? 

Iš pinigų, praleidžiamų 
tai nedarybęi, $10,000 die
noje išleidžiama alkoholiui. 

''DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no
rėdamas savo adresą permai
nyti, turi būtinai prisiųsti ne
tik savo naują adresą bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at
kreipti domą į tai. 
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JUOZAPAS VALSKIS 
4409 So. Fairfield ave., Lie
tuvis lauutuvininkas. Pas jį 
galite gauti "Draugę." pavie
nius .numerius nusipirkti ir 
užsirašyti t$ patį dienraštį. 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
tos So. LA Salle st., uždėta ĮOOO m. 

veikla* darbas. Amdnmm 4b Con 
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^TITNAGINIS. | 
Vienui vienas, 

nua^inis pasilikęs vienui vienas, 
dar ilgai laiką inbedęs akis į tą vie
tą, kur Onute pranyko, žiurėjo. 

f o širdyje kas tai vartėsi, judėjo, 
ė, erzino. 

J i s ko tai troško, ko tai geidė, ko 
tai norėjo, ko tai ieškojo, laukė. 

NTet jų širdis smarkiaus plakė, gal-
^ j ^ c y ^ t ^ r a d ė j o , ir tarsi su kūju 

ausį kalte kalė, o prieš akis 
t a r -1 kočios vizijos šmėkla stovėjo 

f^ios Onutės paveikslas. 
J t i p ilgai jis tenai taip stovėjo, 

niek;^ nežino, bet galiausia pradėjo 
temti. 

Atlėkusios iš laukų varnos pradė
jo tupdaraos į medžių šakas plumpy-
tis ir IrranKti; tas Titnaginį iš svajo-
niii-mąstymų išbudino. 

Apsižvalgęs aplink pasijuto esąs 
vienui vienas viduryje miško. 

Pliaukštelėjo su delnu sau per 
.kakta ir sako : 

-* Kad čia degtų, o vyža ugnies 
duotu, vistiek* ta skaisčioji Onutė tur 
Imt mano pačia ir — gana. Titnagi
niai jokių kliuėių nepripažįsta, jie jas 
pergal i r sutruškina. 

lytėto pradėjo eiti namo. Eida
mas nematė nei Šalę vieškelio riogsan- . 
ėius sfjnovės šilo puikybės, grožės, ne
jautė nei saldžiai malonaus šilo kvap
snio, Jlegirdėjo net pušų viršūnėse 
n^iajjfcjDaslaptingo girios vėjo balso. 

Jo atyda ir mintys buvo su-
kor^Atruotos vien apie gražiąją Onu
tę Narbučiuke, vien apie ją svajojo 
ir mn3tė. 

• T 

Jcfldu būdu negalėjo sau Įsivaiz
dinti iŠ.kokios priežasties tas aniolė-
lis /' logaus kūno, toki gyva malonė 
ir nn-ilė vien ant paminėjimu jo pa
vardės taip staigiai persimainė i išdi
džią ir jį paniekinančią teisybės ar 
pameMnimo deivę. 

Kas do išdidumas, kas per drą
sa, atvirumas tame malonios išvaizdos 
mjeivlės kūnelyje, kas per galybe, 
kajR per jėga, kad jis. Titnaginis, prieš 

*%.*•.•*,*'» »• 

ir. ję jaiuėsi menkutis ir silpnutis, kaip 
koks nykštukas. Ne, toje mergelėje, 
yra kas tai tokio paslaptingo ir tvir
to prieš ką visa drąsa ir gudrumas 
j a iu^k lvoka to tirpsta ir nyksta, kaip 
p ^ ^ B J L sniegas prieš skaisčiai švie
sios sMuutės spindulių šilumėlę į 

— Bet j i t u r mano but, nors man 
reikta pavirsti iš advokato-žalčio į ne
kaltą balandėlį — prieš jokias aukas 
ir reikalavimus neapsistosiu... duodu 
žodį... kaip aš esu... Titnaginis. 

Abu-labu. 
— Geras vakaras tėveli. 
— Geras. 
Ir susėdo viens priešais kitą sker

sai statoj sunūs ir tėvas, ponai Titna
giniai. 

Tarnaitė įnešė virdulį-samavarą 
ir pradėjo krauti visokius užkandžius 
ant stalo. 

— Kur-gi tu valkio'jais visą die
ną ? Žmonės pasakoja, kad matę ko
kios tonai plecininkės arkliais važiuo
jant pagirėje i r šnekantis net su to 
senio, suskio Narbuto duktere. Žiū
rėk, kad man daugiau to nebotų.... 

Aš ne dėlto tave leidau i mokslą 
ir kaštavausi, kad su bile kuomi po 

mą Titnaginių vardo visi suskiai dre
bėtų iš baimės. 

—- Pilnai tamstos tikslas atsiek
tas. 

— Kaip tai?! 
' — Taip, nes ant paminėjimo Tit

naginio pavardės gerus žmones šiurpu-
Ivs nerimą ir paniekinimą iššaukia. 

sįįros Titnaginis rėžė kumščia į | 
aip smarkiai, kad net stiklai 

nulakstė ir suriko: 
— Tylėk! 
— Ko aš turiu tylėt, jeigu tas y-
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ra t ikm tiesa. 

g i r iaJ^uot i imoi , bet kad būtumei iŠ 
pontj^TOis, kad vien prioš pamineji 

— Von iš mano akių, kad aš ta
vęs daugiau nematyčiau... 

— Labai ačių.... 
I r jaunasis p. Titnaginis išsinėši

no lauk iš valgomojo kambario. 
Ant rytojaus ryte, dar jam bemie

gant užvažiavy po prieangiu vežimukas 
pakinkytas pora puikių žemaitiškų 
arklių, juodberiukų, kad ponaitį iš
vežti į miestą. 

> Atsikėlęs apsitaisė ir išvažiavo, 
prieš išvažiuosiant norėjo pasakyti tė
vui bent sudiev, bet tas sūnaus prie 
savęs neprisileido. 

Toks ant tokio. 
Titnaginis buvo teismo kcliaįš pa-

glėmžęs ponų Narbutų dvaras ir vi
sas gerybes. 

Bet štai vieną dieną gauna nuo 
sūnaus laišką, kad jisai tą viską su
grąžintų ponams Narbutams, o jeigu 
jis negrąžys, tai jaunasis Titnaginis 
paimsiąs į savo nagus Narbutų bylą ir 
ją išlosiąs, o tuomet busią dar blo
giau. 

Pasiuto senis... bet... apie turtų 
grąžinimą nei nemano. 

Prasidėjo byla, viena iš įdomiau
sių bylų, kurįoje garsus jaunas advo
katas ponas Titnaginis stojo prieš sa
vo tėvą turtuolį, sukčių, kad apginti 
jo išnaudojamas aukas. 

ĘK» toji byla per visus teismus, 
kaip 'pamuiluota, kol atsidur<~ Vil
niaus teismo rūmuose. Tenai įvyko 
galutinas susikirtimas. 

Iš Narbuto pusės visą laiką by
lą vedė jaunasis p. Titnaginis, o iš 
Titnaginių ?)iisės advokatai mainės 
kaip pančekos, mat po kiekvieno 

•pralošime) senis samdė vis kitą advo
katą. 

Į Vilnių nusamdė brangiausius ir 
geriausius advokatus iš Petrogrado i r 
Varsa vos, bet ir tuos Titnaginis su
kirto ir bylą laimėjo. v 

Kuomet Titnaginis senis gavo te
legramą, kad byla pralošta, tai tik at
siduso ir pasakė: 

"Bet gi bylą laimėjo Titnaginis." 
Kad ne aš, tai mano sunūs. Tit

naginis 'vertas savo tėvo vardo." 
. Tai taręs senis užsidarė savo rū

muose ir iš jų niekur nebeišėjo per 
keletą metų. 

Jaunieji. 
Advokatas Titnaginis bylą laimė 

jęs laimėjo ir širdį su meile Onutės 
Narbuėiukės. 

Juodu apsivedė. Bet senį Titna
ginį ir Narbutą jokiuo būdu negalėjo 
tarp savęs sutaikinti. 

Galiausia mirė senis Titnaginis wr 
kuomet po jo mirties atidarė jo tes
tamentą, tai rado užrašus, kad pusę 
savo turto palieka ponui Narbutui, 
kaipo atlyginimą už padarytą jam 
skriaudą, o antrą pusę. savo turto pa
lieka marčiai Onutei už tai, kad ji
nai gera mergaitė ir moteris, o sūnui 
paliekąs savo vardą iš kurio tegul taip 
pasinaudoja, kaip- jo širdis jam pa
diktuos. 

Palaidojo senelio kūną su viso
mis iškilmėmis ir ant jo kapo pasta
tė puikų paminklą. 

Pasirodė, kad senio turėta skri-
niose baisiai daug pinigų, o kad ad
vokatas iš savo praktikos turėjo gan 
didelį pelną, taip-pat iš dvarų, tai 
tuos senio palikimus nusprendė, sunau
doti pastatymui dirbtuvės palei senio 
Narbuto išdirbtus pienus. 

Tą dirbtuvę pastatė, ir jinai bu-
vo viena iš pavyzdingiausių . visoje 
Lietuvoje. 

Senelis Narbutas pats prižiūrėjo 
jos statymą ir intaisymą, o naskui, 
matė savo akimis, kaip visi iš tos dir
btuvės buvo užganėdinti ir patenkin
ti, ir kokią didelę' naudą toji išdirby-
stė nešė visam Lietuvos kraštui. 

Džiaugėsi senelis ir anūkus ant 
rankų nešiodamas Dievą garbino ir 
meldėsi už senio Titnaginio dūšią ir 
už jaunojo sveikatą, ir buvo laimin
gas. 

GALAS. 

* » * • • » » • » » • » » » * • « 
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KARE. 
--'-.33U. 
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Intužę it jūrėse bangos, 
Vien šniokščia pagiežos verpetai; 
Vulkanais keršte spiauja lavą, ' 
Žmogus žmogui mirties knis ra va, 
Kame jo sprogs gyvasties ratai, 
(«i neapykantoj * j^s rangos.— 

Užnieką jam liekanos bočių, 
Dailės atsiekimaį užnieką,. 
J is mokslo pritaikė mat jiegą, 
Kad skrostų pirmynžangos diegą; 

Prieš pažangą -sutelkė vieką, 
Griovimui gabumą galvočių.— 

Kaip toks mišinys pasidarė?— 
Kaip išdilę meilė link meno?—. 
Kaip Viešpačio kančią del svieto, 
Ištvirkėliai pašiepia, mėto?... 
Bausmė jfštvirkimui gabena, 
Naikinančią, kruviną karę;— 

Gal kares nuožmumai, baisybe 
Privers žmogų gerbti viens kitą, 

, Gal kraugerių žlugus galybei, 
Bus lemta plėtoties lygybei. 
Kuomet tvarka bus nustatvta, 
Net Lietuva gal gaus liuosybę.— 
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Pranas. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI, 
Gerbiamoji Redakcija! 

Karės vėsulos ištremti į 
tolimą Rusiją gyvename vi
si nepaprastai sunkiose ap
linkybėse. Bet kam pri-
seina nešti tų vargų — ne
laimiu sunkiausią našta?— 
Liaudžiai. Pilnai a tjausda
mi tuos liaudies vargus, 
mes, Voronežo Lietuviai 
Moksleiviai Katalikai Atei
tininkai, sudarėme, iš savo 
tarpo draugia atskirą kuo
pą, kurios tikslas — rūpin
tis liaudimi. 

Vaikščiodami pas savo 
tautiečius, gyvenančius 
skiepuose, bei kokiose nors 
lūšnose, tankiai jau nusto
jusius vilties geresnių lai
kų, raminome juos patys 
kiek galėdami, dalinome 
laikraščius. 

Daugiausiai laikraščių 
gaudavome iš Lietuvių Ko-
mitetd n. d. k. š. Bet da
bar susidėjus taip sunkioms 
aplinkybėms Komitetas nu

stojo išrašinėti laikraščius 
ir mes pasilikome be jų. 

Tikėdamies rasti Jumyse 
tikrą užuojautą, šiam kil
niam mūsų darbui, kreipia
mės prie Jūsų, O. R., pra
šydami, jei DUS galima, iš
siuntinėti mums veltui po 
keletą egzempliorių savo 
laikraščio. 

Tikėdami, kad neatsaky
site, prašom siųsti šiuo ad
resu : 

Voronež gub., Nikitinska-
ja No. 27, Obščežytie učeni-
kov, A. Dailyd^i. 

Voronežo At-ku tremti-
iriais - rupuiimasi kuopos 
Centro Tarybos pirm. A. 
Dailidė, rast. -Ą J . Stepo
navičius. 

P. S. Labai pmšome į ši 
mūsų laišką atsakyti. 
Voronežas 
1917 m. 9—XI. 

Red. atsak. Siuntinėsime. 
Gerai butų, kad ir kiti laik
raščiai tai padarytų. 

Geriausia kuolnet 
rūbas tinka ne tik kūnui, 
bet ir dūšiai. 

įl A. Matutis, p 

S MOTINOS DALELE. I 
(Tąsa) 

— Tykiai užsilaikyk ir nusira
mink, — tan* Banžienė. 

— Gerai žinai, kad ne vienos esa-
va. 

i I r ištikrųjų taip butą, n^ kas-
žin-kas stovėjo prie durų; netrukus 
pabarškino į duris ir jas pravėrus, 
užklausė: — Ar galiu, ineiti? 

Buvo tai senyvas namų savinin-
;&a%*Jktti$ laikė rankose kokį tai bun-
dūli ir, įženįįfs, padėjo artimiausioje 
kėdėje. I r nepasitikimai prisiartino 
prie stalo, aiu kuriuo Samuolienė už
sikniaubusi lindėjo. 

— Norėčiau prašyti... bet pribu
vau nepatogiame laike. Kas tai ir ko 
taip Ii minsi? Ar gal apturėjo ko
kią blogą žinią? — paklausė senas 
Karpis, namų savininkas. 

— O, visai ne! — atsiliepė Ban
žienė. — Bekalbant, ji susirūpino ir 
lindi, išsiilgusi savo vyro. Sakiau jai, 
kad turėtu iš jo di<4žiuoties. 

— Taip; ištikrųjų!— pratarė Sa
muolienė. — Bet-gi be jo ilgu man 
gyventi; aš jo ilgiuosi ir reikalauju, 
kad grįžtų. 

— Tėvynė jo reikalauja, — kal
bėjo prielankiai Karpis. ' 

— Randasi daug kitų; be t 'va l 
džia palaiko savuosius, o išsiunčia pa-
vojun svetimus, — rugojo valdžiai Sa
muolienė. 

— Visi jie yra reikalaujami, — 
tęsė toliau Karpis jaukiai ir raminan
čiai kalbėdamas. — Sulygink pačios 
likimą su užkariautų tautų,-ktiip tai 
pačios Tėvynės, Lietuvos ir Belgijos, 
moterimis, kurios neapsakomai ken
čia skurdą; visos išalkę ir išbadėję, 
laukia vien tik mirties kuogreičiau-
sia prisiartinant; o pati gi turi nors 
šiokią tokią paramą ir prietelių ne-
stokuos. 

— Tegu gi jie patys už save ka
riauja, — nerimavo Snm:;olirnė, de
juodama, — bet ne mano Vyias. Jų 
siekiai yra man svetimi ir j ii nepai
sau, — ir j i vėl nuliūdo ir dejavo. 
— Aš atskirta nuo mano vyro, pali
kusi vienų-viena, laukiu iš mėnesio į 
mėnesį ir jo man negrąžina ir nepa-
liuosuoja, kaip kad buvo prižadėję. 
Jeigu jį užmuštų, tai palikčiau nu
skriausta visą gyvenimą. Jam ne
reikėjo visai įstoti. Aš-gi turiu prie 
jo teisę, taip, aš turiu. Ba 
mudu-sujungdama, apreiškė ištarmę,, 
kad nuo šiolai mudu esava u viena
me kūne ir jau ne du yra, bet vie-
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nas kūnas, ką tada Dievas suiungė, 
tegu žmogus neskiria. ' ' Aš-gi ne
privalė jau jo leisti; turėjau piie sa
vęs palaikyti. -

— Tai buvo jo priedermė. 
— Jis-gi galėjo išsisukti arba 

ištrukti, kaip daugelis kitų padarė,— 
ir Samuolienė abiem rankom vėl atrė
mė savo galvą. 

— Klaidžiai butų pasielgęs, — iš
tarė Karpis. — Perdaug sielvartau
ji. Neprivalai paiuišiai mintyti. 
Pirmiau didžia vaisi iš savo vyro, ku-' 
ri aš pagerbiu ir pasaulis jį gerbia. 
Tokiomis tai mintimis persiimti turė
tum. Ir, jeigu būtum prie savęs*jį 
prilaikiusi, be abejonės, turėtum ta
da ir gėdą ir pažeminimą, o būtumė
te gal buvę valdžios nuožiūroje ir jis 
niekur nebūtų gavęs vietos ir butų 
turėjęs dangstyties, slėpties, kad iš
sisaugojus nuo nemalonumų ir bau
ginančių priekaištų. 

— Tikrai galėjo taip būti,—parė
mė Baužienė. 

—|. Pavyzdžiui, kad jis mirtų ka
rės lauke, nuo ko apsaukok ji Die
ve, butų tai daug garbingiau, negu 
butų jis išsisukęs arba ištrukęs. O 
vėliaus, tik pamąstyk, kuomet išdi
džiai ir garbingai apie narsiijį pačios 
didvyri apipasakosi savo dukrai. 

•— Tai sunūs, — pratarė Samuo
lienė visai nepažvelgdama. 

— Taip, sunūs, — , patvirtino 
Banžienė, — kad ir dar .kūdikis lop-
svie. 

— Tai labai puikiai, — tarė Kar
pis lyg nepatenkintas, kad neįspėjo. 
— Vyriškas kūdikis, brangesnis kū
dikis, kurs pavaldės jo tėtušio drąsą 
ir narsume*!, — ir išlengvo palietęs 
jos pečius, rūpestingai tęsė. — Tikėk, 

nnigioji, kad kalbu tai iš pagodonės 
;r tikru persitikrinimu. Ir, jeigu jis 
butų greta tavęs, ar-gi ne labiaus 
siclvartuotum ir vargintum save min
timis, kokiu būdu išlikti nuo įtarmin, 

i kurios gresia pavojume 
Samuolienė perstojo verkti ir nu-
stė ašarota veidą. — Bet-gi, kodėl Šluostė 

iie nepildo prižadų ir kodėl jo nepa-
HuoRiioja? — pratarė nuliūdusiai. — 
Prižadėjo, o neištesi. 

— Be abejonės,^ susidūrė gal ko-
ie nors keblumai arba neparankumai 

ir turėjo užsilikti. 
• — Visuomet atsiranda tai nepa-

raukumai arba keblumai. 
— I r bus apvainikuota visi žy

giai. Tikėk, — ramino maloniai, — 
ir lik sveika. Neprarask vilties ir 
didžiuokis, nepamiršdama, kad jis 
kovoja del tavęs pačios, kūdikio ir 
Tėvynės oarbės. . 

Samuolienė atsistojo, pasitaisė ir 
pratarė: — Tamsta, rods, norėjai kal
bėti apie darbelį. 

— Taip, bet. 
— Dabar jau viskas gerai ir nu

siraminau. 
— '[*aip,—pritarė Banžienė j—ji da-

^bar nusiramino ir gerai jaučiasi, — 
ir atsiprašinėdama slinko link durų. 
— Kalbėjau, kad butų dėkinga. AŠ-
gi visai neišgaliu didžiuoties iš sa
vo senio, ir jeigu norėtų ką ners nu
veikti tėvynės labui, tai nebepajėgia. 

h Tuo tarpa labą naktį visiems. Į, 
Karpis atrišo bundųlį^jr parodė 

Samuolienei pi ėmės švarke ir kelinė
se, užklausdamas: — Ar galėtum iš
imti tas plėnies? 

Samuolienė peržiurėjo* ir ištiki
mai tarė: — Taip, aš jas išimsiu ir 
suprosysiu, kaip aną kartą. 

— Ačių. Bet nesiskubink ir at
lik, kaip atsilsėsi, mm-gi išrodaį labai 
nuvargusi. 

— Taip, esu nuvargusi; labą na
ktį, ger&dėjau. 

Pasilikusi pati viena ir visa nu
vargusi, meiliai pažvelgė į kūdikį ir 
sėdosi greta lopšelio. Valandai ne
praslinkus, jos irankos nusviro ir ji 
'jau ilsėjosi — buvo užmigusi. 

MOTINĖLĖS KALBA. 
Man kalbėjo motinėlė 
Žodelius gražius, 
Širdin dėjo širdužėlė 
Šviesą — ne žodžius. , 

£ I r įsmigo į krutinę 
Jie tvirtai, giliai 
Minint kalbą tą auksinę^— 
Dusioj' — spinduliai. 

"Augk, sūneli bijūnėli, 
Augk ir buk geru, 
Eik į jėgą, vargdienėli, 
J a naudosies tu! 

Šiam pasaulyj kovos siaučia, 
Rūpesčiai, vargai, 
Tavo protas jų nejaučia. 
Dar perjauns jisai. 

Bet išaugsi, vyras busi, — 
Pabandvsi jų... 
Geras būdamas, nežūsi 
Nuo dalies kirčių. 

Darbą tiktai, poterėlį, 
Dorą pamylėk, 
I r geriausš Dievulėlį 
Prieš akis turėk!" 

Taip kalbėjo motinėlė 
Žodelius gražius, 

j 

Širdin dėjo širdužėlė 
Šviesą — ne žodžius. 

I r gyvena jie krūtinėj 
Atmintyj giliai! 
Minint, ta kalba auksinė — 
Dūšioj — spinduliai. A. Š. 

(Iš Ketv. Sk. Knygos). 
N 
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RetviH^tlMiis; 

DAYTON, OHIO. 

Menino pariesti 
lietuviams, 

j 

Vasario 24 d. čionai pasi
darė galą lenkas Juozapas 
Giigusevič, kurs mokėjo 
kalbėti ir lietuviškai. • Ji
sai ilgas laikas sirgo kaip 
ligoninėje, taip namie. Gy
dytojai buvo atsisakę jį pa
gydyti. 

Tatai minėta dreną i y te, 
jo žmonai su vaikais išėjus 
kur tai pas kaimynus, kvai
las lenkas pasiėmė diržą, 
šito galą užkabino už jovos 
.calo, kitą diržo ga]ą a p v y 
niojo aplink kaklą ir pasi
smaugė. 

Sugrįžusi žmona atrado 
ji sustingusi. Sukėlė ji
nai, žinoma, baisų riksmą 

tos Fondo skyriui ir jau 
pasiųsta centran. 

Labai: aeių visems auko
jusiems. 

Kur. 

MILWAUKEE, WIS. 

Lfefiįvit! Seimo 

Čionai po trumpos ligos 
mirė a. a. Antanas Leimo-
nas. Prieš mii*siant velio
nis buvo aprūpintas ??v. Sa
kramentais. Prigulėjo į 
Šv. Jurgio K. draugiją. Di
deliam nuliūdime paliko 
žmoną Pauliną su dviem 
mažais berneliais — vienas 
— 1 metų ir 4 mėnesių se
numo, antras — vieno mėn. 
Dar liko ir brolis Kazimie
ras. 

Velionis palaidotas su vi
somis katalikiškomis apei-

su vaikais. Susibėgo žmo- r.*01 
tv 

pažiūrėti. 
nių, atvyko policija 

Nuėjau ir aš 
Kuomet policija ėirel užra
šinėti jo vardą, pavarde, 
metus (turėjo 43 r;, am
žiaus), paklausė, kokios jis 
buvo tautos. Viena* ten K o V o - d< p t e g i t o i . a p i . 
esantis lenkas pasakė, jogei Į j ^ - M K (jestauto na-

Duok, Disve, jam amžiną 
atsilsi! 

P. P. M. 

SPRINGFIELD, ILL. 

mus po uum. 1721 E. Ad
ams st. Iš namu šeiminin-
kės atimta $98. Iškraus
tyta visi geresnieji drabu
žiai kaip šeimininko, taip 
burdingięrių. ^ Nuostolių 

S. Petrokas. 

MOTERIS, KAIPO 
ŠEIMININKĖ. 

tuvęs lietuvis. 
Aš užprotestavau. Aš 

tam lenkui nurodžiau, kad 
savažudis yra prigaK-jęs 
prie lenkų draugijų. Nors 
jis ir mokėjo lietuviškai, 
bet nieko bendra neturėjo i 
su lietuviais ir su lietuvių ' 
tauta. Būdamas L'vvas 
buvo jis lenkas, tatai kaipo Į 
toksai ir dabar tegu pasi- j 
lieka. 

Kuomet policija pastebė
jo, kad aš su lenku gi n'i 
juos už saužudžio tautystę. 
vienas poliemonų paklausė 
manęs: Kas gi ji.; buvo? Aš 
pasakiau — lenkas. Len- i 
ku ir užrašė. 

Matote, kokie lenkai gu 
druoliai. Jei kas butų at- j 
sitike naudingo, tai tuomet j 
lenkai butų pasakę, kad tai, 
lenkas. Gi dabar jie ^avči- j 
žudį/lenką mėgino primesti 
lietuviams. 

Kiek man žinoma, Lenkai 
visur taip elgiasi. Ir prieš 
tai lietuviams reikia kovu-' 
ti. Geriausias prieš len- į 
kus kovai įrankis, ta? mūsų \ gina apsiveda ne tiktai be 
pačių vienybė, susikrausi- Į jokio prisirengimo prie di-
mas. šita'įgyti galima per dėlių priedermių, katros* jos 
apsišvietimą. laukia —• bet kartais netu-

Todel patys skaitykime n nei supratimo apie tai, 
gerus laikraščius ir t*Vp ki- ka į jai prisieis atlikinėti 
tų juos platinkime. \ kokias tai užduotis. 

I. A. T.' Tasai mūsų merginų ne-
prisirengimas prie ^busimų-

padarvta apie $450. 
Lietuviams reikia ir die- į P i e » a m i ) *»ošą, a P i e v a i k u 

nns metu apsisaugoti v pik- j au£lejim$^ ir^ kitką. ̂  Jos 
t a darių. 

ohird *gerą maistą nuo blo- Į — 
go. Kaipo namų šeimimii: 
kė, jinai turi žinoti, ,kaip ' 
prideria švariau užlaikyti . . - ^ ^ ž j n i jį y k o s 

namus ir turėti nors pra- ^ ^ ų ^ ^ *•_ 
aini supratimą apie* kūno • * • • -, \,« v. ^ 
; \ ^ v r t man rengiasi daugybe zmo~ nygieną. , r ;, \ ->up • . : x: . f J * < mų, kau'susivažiavu'-; pasa-

Jei mums butų J ^ g P ^ i f U l ' K ^ tetuki geidžia, 
aplankyti visus lietuviu ap 
gyventus namusf kiek l a i 
mes tenai atrasttfmėm ne-
svarybių ir betvarkes. I r 
tai vis todėl, kad tuose na-
muose nėra tinkamos šeL-
mininkes. Tenai nėra nu--
sMrto laiko pusryčiams, 
pietums ir vakarienei, kas 
būtinai yra reikalinga žmo~ 
gaus sveikatingumui. Te
nai valgoma kaip kam kada 
papuolė. Vaikai eina gul
tų vieną vakarą apie 7—8 
valandą, kitais gi vakarais 
apie 10—11 vai. Kaiku-
rie namiškįai ne kasdien 
pareina tuo pačiu laiku va
karieniauti. Šeimininkė 
nuo ryto lig vakaro spirgi
na, kepa, verda. Visas lai
kas užimta valgių gamini
mu. Todėl ir pačiuose na
muose vieši nepakenčiama 
betvarkė. 

* 

Kas indoiausia, kad šei-
minmkė yra nuvargusi ir 
nusikamavusi, bet rimto 
darbo namuose visvien ne
atlikusi. 

Moteris, šeimynoj padaro 
daug klaidų prieš sveika
tingumą. Bet už tai ją 
kaltinti kasgi čia kaltins. 
Jinai nekalta, kad neturi 
rekalingįausio supratimo «r-

. . . . 

Šie visi hoteliai 

3 » : < : ą*tl 11 if*iWL 

niekas neišmokino. ' To vį-

Tik nemviinti Lietuva, tik 
išsigimėliai lietuviai tokia
me svarbiame 'ntothente in-
t#$u$jk.' \ Tikimasi, kad 
s'eim'as pavyks, nįfrs. žino
ma, " iškalno nieko negalima 
pasakyti, kaip "tai viskas 
pavyks. Viskas* priklausys 
nuo to, kaip lietuviai lųoka 
bendrai veikti, ant kiek jie 
pribrendę. . Šis seimas, tai 
lietuviškos visuomenės kvo
timas. . Soeijalistai taip sil
pni, kad neišdrįso stoti net 
į kvotimus iš kalno žinoda
mi, kad jie juos pralaimės. 

I& visų pusių gauname už
klausimus apie seimą.. Kad 
• iškas butų tvarkoje, pa
aiškiname. 

Geriausiai butų,.kad visi 
delegatai pribūtumėte N^vv 
Yorkan iš vakaro, tai yra 
kovo 12 dieną. Seimą ren
gianti komisija rekomen
duoja nakvynei šiuos kote
lius: 

Aberdeen Lutei, 17 W. 32 

JT 1 
Broadway Cqntral Hotel, 

673 Broadway. 
: The Bristol, 3 F, 27 Št. 

Orand Hotel, Broadvyay 
and 31 St. 

Holland House, 5th Ave., 
ir 30tr St. 
i Ifotel Brcslin, Broad\vhy 
ir 29th St. 
, Martiniąue Hotel, 56 \V. 

sa nesu]>r^zdama, tokia mo- r>$3rd St. 

Moteries intekmė ir reik
šmė šeimynoje ir namuose 
yra tuo galingesnė, kuo 
daugiau jinai yra prisiruo
šimi pildyti motinos, auklė
tojos ir šeimininkės prie
dermes. 

Deja, nedaug yra tokių 
moterių, kurios pilnai ir ti
krai butų prisiruošusiuos 
prie tų svarbių žmonijoje 
užduočių. 

Kadangi paprastai mer-

teris dažnai vaduojasi prie 
tarais, kurie pereina iš md-
tinos į dukterį, iš kartos 
kartom , 

Turime žinoti tai, kaį. 
mūsų vaikai šiandie yra sil- JCTF al l(* 21st St. 
pnesni už mūsų t£vus ir mus 
pačius, kaskart jie labiau 
nervingesni ir̂  mažiau atsi
laikantieji prieš įvairias li
gas. ' " . 

Iš to taigi atžvilgio mo-
teries-motinos sveikata yra 
labai svarbus daiktas. Qi 
naminio šeimininkavimo 
sveikatos principai reika
lauja uolaus priruošimo 
mūsų mergaičių, idant jos 
ateityje butų tikrieji šeimy
nos sveikatingumo žiburiai. 

Ursus. 

NAUJOS KNYGOS. 

• 

Park Ave. Hotel. Park 
:Ave. ir 32nd St. 

Hotel Prince George, 14 
E. 28th St. 

i 

lmperial Hotel, Broad-

Marilia Washington Ho
tel, 29 E. 29th St. 

Šis pastarasis botelis 
vien tiktai del moterų. 

gana. pri
einami,, bet kam npaiiktų, 
tai gali pasirinkti kHus iš 
2,000 kotelių. Rekomenduo
jamieji, hoteliai yr ; neto
liausiai tos vietos,' kur 'bus 
laikomas seimas. . . . . 

Vdsf delegatai, liaip jąu 
buvp skelbiama, privalo iš
kalno prisiųsti savo manda
tus. Juk esant" 600-800 
delegatų negalima seimo 
trukdyti ptisę dienos, o ge
rai žinote, kąd nesutvarkius 
mandatų, negalima seimo 
pradėti. 

Visi mandatai bus su
tvarkyti. Atvažiavęs de
legatas prie seimo svetainės 
durių gaus paruoštą bilietą 
inėjimui į seimą. Bilietas 
taip sutvarkytas, kad jis ir 
kontroliuos skaičių delega
tų kiekvienoj sesijoj. Mat, 
taip sutvarkyta, kad durių 
sargai atplėš nuo bilieto ku
poną. Tokiuo būdu išveng
sime peršaukimą delegatų, 
kuris atima po 1—2 valan
das nuo sesijų. 

Taippat toje pat vietoje 
ir visi svečiai gaus bilietus 
j seimą, kaipo svečiai. Tuom 
pathįn jie užsiregistruos. •< 

Svetaines duris atsidarys 
kovo 13 d. ant 8:30 v. ryto 
ir delegatai privalo rinktis 
ir* gauti bilietus su ženkle
liais? Seimas gi atsidarys 
ant 9 vai. ryte. Ilsintam 
laikui visa tvarka su man
datais ir svečiais turės būti 
atlikta. 

Kaip seimas tęsis. +ai jau 
paaiškės pačiame seime. 
Seimo dienotvarke senai 
jait laikraščiuose buvo -pa
skelbta. 

Taigi meldžiame delegatų 
prisilaikyti tos tvarkos. Be- P 
tvarkė, tai motina visų ne
pasisekimų. 

P. Norkus. 
Seimo rengimo komisijos 

Sekretorius. 
i , — . — 

- tai kieivi«įnos šeijnynoi jjeęiaušis draugas, kum 
tikrai įįag«lbi nuo visokių kentėjimų ir skausme. 

Dabartinės- gyvenimo aplinkybės privertė * a 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 6$ 
dideli 

eentt* 

Pifnai tikėkite, kad gausite visada U £enai*dWWyfa.' 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi-
duokite apgąuį suklastųptais vaistais, parduodMiais* 
už'pigesnę čfenia!. » l f 
Si 

„L05ČOL," o taipgi mūsų pavardė. 
•Tikrasis PAIN-EXPELLERIS pardoodamas visose 
apt)©kose. <Galit* g^uti ir tiesiog iš mųs. Palafiami 
pirtt buteKuką už 65<,centus', nes jame yra gyqpohf 

dvigubai daugiau, rjegū u £ ą$ centus. . 
F. AD. RICHTER & C O . 

74-SO Washington Street, New York 
g f i i i i i i ĮMivmff t i r 

( l T ^ 
' 1 yJ 

\<9 

^ 

*< 

ĮfiupMoA'Badiolii 
1 

Jis Dirba 24 vai į Dieną! 
R kaip kiekvienas geras laikrodis. Taip 

ODO laika šviesoje — puikiai — taip 
pat rodo laika tamsoje. Radium ant rodyk
lių nakties laike šviečia kaip ugnis. Švies& 
gvarantucjama ant viso gyvenimo, laikro-

•J h 

r 

džio. . 

Šis įaikrodis kainuoįa tiktai $2.25. Jis 
yra gvarantuojamas per Ingersoll Kompa
nija, kurą padirba 50 milijonų laikrodžių^ 

1 žiūrėk kad gautum tikra. Žiūrėk ka<i 
•"Ingersoi" butų ant ciferblato. Nžra kito 
Radioliie ikaip tik Ingerscli Radiolitė. 

Jeigįi nori jeweled laikrodi kuris rodo 
laika ir įaktije, reikalauk Waterbury Ra 
diolite KaĮna $4,50.; v v I 

ROBTl. H. INGERSOLL & BRO. 
Nc>v VorJk c _ Chicago 

* ^ • San Francisco »/f«„«.M«i 
Bostoo . Montreal 

:r • 

GRAND RAPIDS, MJCH. 

Vasario 19 dieru| Šv. Pet-
ro ir Povvlo svetaiiieie" ivv-
ko vakaivlis padori.:-J mui 
vietos lietuvio var^onii)in-
ko, kurs apleido mušu ko-
toniją, kur su 'lietuviais 
gražiai sugyveno. 

Vakarėlio metu parinkta 
nuku Tautos Fondai:. Au
kavo sekantieji a smens : 

Po $1.00! V .lųsas. l t 
Rėklaitis, J. liaratiiiskas, 
P . Alksninis, J. Burinskas. 

Po 50c.: J . TeberL. V. 
Miksas, J. Vuieiunas, J. 
'inižinskas. 

Po 2r>L'.: S. (Uigaliūnas, 
Žegunienė, P. ^fedeliiiskas. 

Su smulkesnėmis nnko-
mis viso surinkt* $V' '!T. 

/ . 
P inip;aiiiiduata vtoĄp* Tau-

jų savo priedermių .paeina 
nuo to, kad tėvai, leidžian
ti e ji vaikus mokyklon, visai 
nesirūpina apie vaikų proto 
ir budo lavinimų — tų svar
bią savo priedermę suver
čia ant mokyklos. Tuo tar
pu juk nei viena mokykla 
negali mūsų mergaičių iš
auklėti busimomis geromis 
motinomis ir tvarkingomis 
seimininkėmis. 

m*m:ttiii>^jixjarsexfxtotvxx 
TARPAI VARPAI 

ATMTJfCIAI TARPAI 
FtMnhnrOt 

Battimore, UA. C. i A 

L. K FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

. Pirm., Kwcu J . Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford, 

_ 

Nėra svarbiausioji mote
ries užduotis mokėti val
gius gaminti, siūti.. Ueikia 
dar, kad jinai žinotų ir mo
tinos ir .namų šeimininkės 
priedermes. Jinai privalo 
žinoti, kokio amžiau^ vai-
kui koks maistas yra tinka- j bazilikos Ryme. Puil ' po-
miausias, kaįp jisai yra piera labai gražus i^leidi-

La Lituanie dans le Pas-
se et dans le Present. W. 
St. Vidunas Traduction er 
notes d' Antoine ^7isccunt 
Docteur en philosophie, Li-
cencio en. seienees v^oiiti-
ques et sociales. Gene ve. 

(Lietuva praeit vi e p. da
bar. *Y. St. Viduno, verti
mas ir pastabos Antano 
Viskonto, flosofijos dakta
ro ir licencijato politikos ir 
socijalistu moksli j) — 158 
puslnpių, su dviem /emla-
piąis ir-<Jtiugybe,' prainktii 
i Iliustracijų. 

f" i v 

Kitąlikij Bažnyčia M de
mokratizmas.1 Parakė kun. 
TaniAS Žilinskas. Antra 
laido, padidinta, 62 j-usla-
pial Viršelius puo^a gra-
zus^ paveikslas šv. ?etro-

naudingas, kokį maiste reik 
duoti susirgusiems, kaip at-

mas. Kainos-ant knygutės 
nepa'Jėta, 

Conn. 
Pirm. pagelb. J . Grebliu-

nas, 425 Pacą St., Baltimo-
re, Md. 

Eaštininkas, Kuru F. Ke
mėšis, 3230 Aubura Ave., 
Chicago, UI. 

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

.Iždo globėjai: A. Bajo-
riute, 723 Saratoga St., Bal-
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Ave., Homested, 

EATON IC 
rRWY6ŪRTrOMACrfS SAHO 

UŽMIRŠK KAD TURI SKILVI. 
Gaunamas visose vaistinyčiose. 

Po kiekvicnam ralgiui imkite vieną 
o pamatysite, kad geriau jausitės 
Pradekite Šiandieną! 

i — 
• ••* i '' —•• m — t a m ' - • • m —' ' • ' • 

DR. J. J. VIZGIRDAS I 

I 
• 

/ 
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TAI MŪSŲ DARBAI 
• 
• 

• 

! 
C 

• 

L I E T U V I S G Y D Y T O J A S 
IR CHIRURGAS 

S527 8o. Broadway 
ST. LOUIS, MO. 

Telefonas— Bell Sldney 401 
Kini och Vic tor 698 

Gyvenimo vieta: 
823T FUIiASKI STREET 

Tel. Ktnloch Victor &80—L* 
OFISO VALANDOS: 10 iŠ ryto 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėliomis 10 išryto iki 12 piet. 

Spausdiname Plakatas, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
U.; i Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mus*} 

• 

PavedOM m u m * 

savo biie koki spaustuve pnpilayta nau-
•paudoe darbą jausiomiii mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 
B e l i K a i l i f l t 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois 

CICEEO ^DRAUGO1' SKAI
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas
dienį dienraščio "Draugo", 
iii meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

Kas norėtų gauti "Drau
gų," mėnesiui ar net savaitei, 
teateina, pas ^mane arba te-
prishmeia savo adresą, o 
"Draugą;'' gaus tol, koljis no-

J. MOZERIS, 
lį30 Sp. 4D Ave., Oįusro, 111. 

,^2f'?y 

01D2IAUSIA 

KRAUTUVE 

LIETUVIŠKA 
*tt£Rfit^ 

GHIGAGOdE 
tfžlftikomfe laikro^ 

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonu* 
su lietuviškais rekorn 
dais. koncertinas ant 
kuriu gaU groti ir ne-< \ 
mokantis visokius šo° 
klus. armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip Įlat 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi' vargonų pardavimai. 

Dirbu visokias ženklelius del Draugyečiu. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muziftališkus* iaatrumenfcut 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. "AJusy kainos ant vis

ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už CbJcagos orderius ga-
lite siusti per laiškus. 

STEPONAS P . KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

/ 
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SCENOJE 
— RE.NdlA 

L. R. L PILN, BLAIVININKU SUS. 21 KUOPA 

t u 

Ned, Kovo-March 10,1918 

h Kryžiaus Parap. Svet. 
T O W N OF U.AKE 

Pradžia 7 vai. vak., jžanga nelabai brangi 
Į • ' " " ' • " " " ' • • " " ' ' ' * " Z " ' HM • . . " . . . . . j • — 

G e r b i a m i e j i ir g e r b i a m o s , a t s i l a n k y k i t e 
k u o s k a l t i n g i a u s i a i a n t m i n ė t o t e a t r o . K a d 
los l a b a i a t s i ž y m ė j ę a r t i s t a i p a ž y m ė t i n a 5 kp . 
L. V y č i ų m e d ė j a i i š N o r t h S i u e s . 

T a t v i s i ir v i s o s n e p a m i r š k i t e a t s i l a n k y t i 
Kvieč ią V i s u s 

21 k p . B i a i v . R e n g i a m o j i K o m i s i j a 
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CHICAGOJE. 
. PROTOKOLAS 
L. Vyčių 26 kp. metinio 

susirinkimo. 

1. Liet. Vyčiu 25 kuopos, 
Chkagoje , susirinkimas į-
vvko sausio 8 d., 1918 VA. 
Susirinkime} atidarė kuopos 
pirmininkas J . Poška. Mal
dą atkalbėjo gerb. kiui. F. 
Serafinas. 

2. Perskai tvtas praėjusio 
mėnesio susirinkimo proto
kolas ir vienbalsiai priim
tas. 

3. Peršaukta nauja kuo
pos valdyba: pirm. J. Poš
ka, p inu. pagelb. J. Mika-
liunas, rast. A. Valonis, iž-
din. A. Dūda; fin. rast. A. 
Skiautukes vieta užėmė 

vo nuskirti iš centro: J. Pet
raitis, J. Juzaitis n Jieva '/.\-
'laitė. Vakaro rengėjams taip
gi trečiai kuopai ir vietinėms 
Seserin s - Nazaret'etėms, i a : 

laičiai "?r atsilankiusioji pul-H-
ka yra labai dėkingi už pui
kų prirengima. programo, ku
ri publiką prijuokino begale. 

Publikai svetainėje stigo 

rauskas, A. Manikas, S. Pet
raitis, S. Ališauskis. 

Viso 
Smulkių aukų 

$29.00 
7.14 

Viso labo $36.14 
Vietinė parapija pasmer

kia taipgi lietuvius — bolše
viku^ už šmeištus, tilpusius 
laikraštijoje Lietuvos liuosy-
bės klausime. Parapija nuta
rė stoti į aštrią kovą su be
dieviais — lietuviais bolševi-

nauja raštininkė X. ( i a t a - | N . Klimašauckas, A. Zapal-
veekaitė. Senajai raštiniu- skaitė, J. J. Palekas, P. Vit-
koi išreikšta pagarbos žo-į kus, K. Norvilaitė, V. Vaici-
dis už jos pasišventimą ir I kauskatfė, P. Stasiulis, V. 
uolu pasidarbavimą kuopai. Kačinskas, K. Kreneius, J. 

4. K n y g ų peržiūrėjimo 
raportas. Kuopos ižde ligi 
sausio 1 d., 1918 m., buvo 
$6<\50. Be šito $50 y ia 
paskolinta Aušros Yart« 

Vilimas, P. Virbickas, A. An-
driekas ir Bieža. Režisieriai: 
J. J. Palekas ir P. Virbickas, f atstovų, gali atstovauti jų pir 
Vakaro vedėjas J. Petraiti*. 

Reikia pažymėti, kad visos 
parapijai. Vyčiu bendro-1 virsminėtos ypatos savo rolėse 
vėn kas savaite mokama po 
50c. Viso ten v ra inmokė-
ta *36. 

Kuopos knygyne randasi 
aptaisytu knygų 93: jų ver
tė yra $69.40. Neaptai.-y-

\ tu knvjm v ra vertės $10.40. 
Knvffvno šėpa v ra vertės 

$7.00, ženklelių vert. $3.50. 
Teatrališko skvriaus v< r-

tė $17.00. 
At let i ško skvriaus — 12.-

00. 

ir užduotyse savo darbą atli
ko talentingai ir pavyzdin
gai, už ką našlaičiai, taipgi ir 
publika, taria širdingą ačių, 
našlaičiai už sušelpimą atsi
lankiusią publiką, o publika 
už prijuokinimą. Taipgi naš
laičiai taria širdingą ačių, 
vietinėms seserims už pri-
rengimą parapijinės mokyklo 
vaikučiu a deklemacijomis ir 
žavejančiomis dainelėmis. 

Apart įžangos, kitokių in-

PRANEŠIMAI. 

sėdynių. Bet visi laikėsi ikfcj k a i s> stovinčiais ant Lietuvos 
1 i -tai vai., kas reiškia, jog bu- į paliuosavimo kelio. 
vo ko pasižiūrėt ir pasikišo Parapijonas. 
svt. Veikalas buvo sulos-

•r 

tas su puikiais prie-
dais. Veikalą "LitvomanaP* 
atvaidino Lietuviškas Teatra
liškas Kliubas * * Lietuva * \ 
Lošime veikė šios ypatos: L 
Vasiliauskaitė, T. Vaičis, i.. 
Tiriunaitė, A. Venckevičius, 

SLRKA. CHICAGOS I A ? 
SKRIČIO SUSIRINKIMAS. 

Šiandie, kovo 7 d., 8-:00 va
kare, 8\ \ 'Kryžiaus parapijos 
svetainėje (Town of Lake) 
įvyksta SLRKA. Chicagos I 
apskričio kuopų atstovų susi
rinkimas. Visų kuopų atstovai 
tatai kviečiami paskirtu laiku 
ateiti susirinkiman. Tos /tuo
pos, katros neturi išrinkusios 

WEST SIDE. 
Peter Šliogeris 

2139 W. 23 Place 
A. Kaulakis 

2222 Leavitt St. 
J. Bagdžiunaa 

J2334 Oakley Ave. 

KENSINGTON ir W. PULOIAN 
B. Paplauskas 

10626 Edbrooke Ave. 

TOWN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4617 Hermitage Ave., 
Juoz. Martinkus 

4549 Hermitage Ave. 
47th ir Halsted St. 

, , 1 — 

NORTH SIDE. 
A Nausieda 

1658 Wabansia Ave. 
K. Nurkaitis \ 

1617 N. Robey St. 

mininkai ir sekretoriai. 
Kviečia Apskričio Valdyba. 

< . RUTVILĖS" REPETICIJA 

Visi "Rutvilės" artistai 
turi būtinai apeiti ant repeti
cijos, ketverge, vasario 7 d. į 
Šv. Jurgio parap. svetaine, 
Bridgeport. 

J. Balsis, režisierius. 
^ 

CICERO, ILL. 

CICERO, ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Ave. 

Darbininkų susirinkimas. 

5. Kuopoje yra išviso 02 j ėjimų nebuvo. Našlaičiam; 
pelno vakaras davė $37.76. 

J. Šliogeris. 
nariu. 

Praeitais 1917 m., pirmi
ninkaujant J. Poškai , kuo
pa turėjo surengusi 8 vaka
rus su programomis. Be 
to, praeitais metais įsteigta 
muzikal iškas ir atlet iškas 
skyrius. Muzikališkam 
skyriuje yra orkestrą pu
čiamųjų instrumentų, orke
strą mandalinų ir orkest ia 
smuikorių. Tarp smuiko-
rių pasižymi du jaunu vy
čiu — F. Savickas ir J. Ra-
kauskaš. Ate i ty je iš jų 
dviejų bus artistai. 

6. Susir inkimas uždary
tas 10:00 su malda, kurią 
atkalbėjo gerb; kun. F. Se
rafinas. 

A. J. Valonis. 

BRIGHTON PARK. 

Nedėlioję, fcovo 10, tuojau s 
po mišparų, bus Lietuvių Dar^ 
bininkų Sąjungos 49 vietinės 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Kviečiami' kuoskaitlin-
giausiai atsilankyti. Norintie

j i Įstoti į Sąjungą, idant.savo 

CICERO, ILL. 

Labd. S a g a s vakaras našK-
čiu naudai. 

L. R. K. Labdaringos są
jungos 3 kuopa savo centrui 
surengė vakarą na?laiči 
dai. nedėlioję, vasario 24 4r, 
šių m., ftv. A.itano parap. sve-
tainėje. Vakaro rengėjai bu- kas, J. Pilipaviee, K. Kama 

Kovo 3 d. atsibuvo svarbus 
Nekalto Prasid. Šv. M. Pano:' 
parapijos susirinkimas, bažny
tinėje svetainėje, 44 ir Sc. 
Fairfiėld ave., reikale išrinki
mo atstovų iš parapijos į vi
suotiną lietuvių seimą New 
Vorke 13 i^ 14 d. kovo. Vedė
ju susirinkimo vienbalsiai iš 
rinkta vietinis klebonas kun. 
A. Briška, sekretorium J. Gri
sius. Delegatais i seimą išrin
kta kun. A. Briška? V. Girža 
das ir P. Kvietkus. Padengi
mui lėšų kelionės delegatų au
kavo sekančios ypatos:. 

J. Lakaviče $5.00 
W. Volk - 2.00 

Po $1.00: — K. Apeelaus-
kis L. Šileris, K. Anižas, A. 
RamaiTauskis, J. giedąs, J. 
Vaičiūnas, R. Nenertonas • J. 
Saulis, A. Rakauskas, V. Ka-
čeviče, J. Janonis, J. Pudze-
velis, K. Gnbista, P. Stonis, 
Z. Baranauskas, K. Zarums-

BRIGHTON PARK. 
Pr. Jureviuu 

4440 S. Mapicwood Ave. 
J • 

Pr. Macijauskaitė 
4358 S. Fairfiėld Ave. 

M. D. Seeford 
3817 Rockwell St 

D. Giačas 
3159 W. 38 Place 

ATLANTIC 
Teo. Dappas 

4610 Fifth Ave. 
A Janauskas 

4565 Wentworth Ave. 

ENGLEWOOD. 
K. Dargis 

6070 Lafayette Ave. 

' 67-TOS GATVĖS. 
Juoz. Kabelis 

6828 S. Maplewood Ave. 
ROSELAND. 

/ 

—— 

Kaz. Bičiūnas 
10753 Peny Ave. 

souTn CHICAGO. 
būvį pagerinus, malonės ateiti [Jonas Cheruski 
susirinkiman. 

P. Zdankus, pirm. 
— 

"DRAUGO" AGENTAI 
GHIGAGOJ. 

( BRIDGEPORTAS. 
A. J. Augustinas 

922 W. 33 St. 
J. M. Damijonaitis 

901 W. 33 St 
A. Malinauskas 

3246 S. Halsted St. 
J. Budrik •< e 

3343 S. Halsted St. 
Kampas 31 ip Halsted St. 
Kampas 35 ir Halsted St 

18-TOS GATVES. 
A. Dargis 

726 W. 18th St 
P. J. Malley 

633 W. 18th S t 
Mik. Tananevičius 

670 W. 18th St. 
Geo. Žagunas 

1916 Canalport Ave. 
Kampas 18-tos ir Helsted St. 
Kampas 14 ir Halsted St« 

8834 Marąuette Ave. 
^ T — 

BURNSIDE. 
S. Ažukas 

8374 Birkhof f Ave. 
J. Krasney 

9432 Burnside Ave. 

"DRAUGO" 
Agentai, pas kuriuos galima 

gauti pavienius numerius ir užsi
rašyti dienraštį: 

M. Abračinskas, 
187. Ames st., Brockton, Mass. 

Pr. Efujanauskas, 
1112—10 st., Waukegan, 111. 

P. Cibulskis, 
405 Meadow ave., Rockdale, 111. 

Milton CleweU, 
Public Sq., Wiljies Barre, Pa. 

John Baukšys, 
90 Warwick st., Newark, N. J. 

• 

rldtlft 

Ar Jauties Silpnas, 
Strėnos 

' -

_A\ .r tu bTo*gai jautiesi išryto, pavargęs ir sunkus per dieną? Persekiojamas 
skaudamų strėnų ir perveriančių skausmų ? Gal mėginai sustabdyti su pleisteriais ir 
kokiais linimentais, bet jie nieko tau negelbės jeigu tavo inkstai silpni. Tu turi 
svaiginančia skaudama galva, rumatizma inkstų neregulariškuma, nelauk kol dar 
daugiau tave suims. Gauk dėžutė Doan's Kidney Pilis šiandiena. Išmegin 
tos viso pasaulio inkstų vaistai pagelbėjo tūkstančiui žmonių pagelbės ir tau. 

SKAITYK M ŠIE l 
- Negalėjo Atsitiesti 

F. M. Schramkowslti, barbo-
ris, 14?9 N. p/ i l ina* Ave./ Chi
cago, 111., sako: "Aš negalėjau 
nei atsitiesti, daug kartų_Juio-
raet pasilenkdavau, aš turėjau 
lumbago. Negalėjau nieko pa
kelti taip man strėnas skaudė
jo. Mano inkstai Hjuvo labai 
blogame padėjime ir dirbo la
bai nereguliariai. Pradėjus var 
toti Doan's Kidney Pi l i s ' tuo-
jaus kitaip jaučiausi, ir viena 
dėžute mane visai sutaisė." 

Mane kad Galva Plis 
Mrs. Bonevitch, 45 W. VVal-

nut St., St. Charles, IH. sako: 
"Aš kentėjau tris metus nuo 
galvos skaudėjimo. Mano strė
nos skaudėjo, ir negalėjau už-„ 
migti negalėjau pasilenkti. Aš 
pradėjau eiti žemyn ir žemyn, 
nežinojau ką daryti, vaistus vi
sokius vartojau nieks' negel
bėjo. Pamėginau Doan's Kid
ney Pilis ir tris dėžutės mai^a 
išgydė!! 

Skaudėjimas Nesugrįžo 
Mrs. F. Holl, 418 Oak . st., 

Saginaw Mich., sako: "Kiek 

laiko atgalios fano strėnos ma
ne baisiai erzindavo. * Jaučiau 
baisų skausmą prie inkstų, 
greitai pavargdavau. Skaityda
mas radau apie Doan's Kidney 
Pilis ir pamėginau. Jos man 
tuojaus pagelbėjo mano inkstai 
pradėjo geriau veikti ir aiš 
jaučiausi daug stipresnis". (His 
priduota Spalio 12, 1914). 

Spalio 30 — 1916 Mrs. Holl 
sako: "Aš visuomet radau 
Doan's geriausią pagelba, del 
strėnų skaudėjimo. Tai geriau
sias vaitas ir patartina yi-
sieins.'" 

Tikras Priparodymas 
Niek Murski, ūkininkas 

Rout, 4, Br.mham, Tex., sakp: 
"Daug kartų aš negalėjau nfe-̂  
ko nuo žemės paimti man kahp 
peiliais varstydavo strėnas. 
Mano inkstai nedirbo regulia
riai. Sužinojęs apie Doan's 
Kidney Pilis aš tuojaus nusi-. 
pirkau ir šiandiena esų svei
kas. Keturios dėžutės inaųe ii-
gydė". 

Šaltis Mani Vargino 
_ . 

A. Siden savininkas kr iaučių 
šapos, 17 Sixth Ave., Duluth , 
Minn., sako : "Aš i—v~'"?•• 
Doan's K^aoy r i i ^ Leitca. 
kartų ir su džiaugsmų jas re-

j 
^_ L _ 

ES SAKO: 
mano inkstų ir vargino per ilga 
komenduojų kiekvienam. - A4 
pagavau šaltį ir tivs susi4pnino 
laika, tas man pp.jyc'bėj • tuo
jaus ir i ino visus nege
rumus. 

(State?', entas d" 
lio 10, 19lfe). 

I 

Spalio P — 1917, >ir. Sidon 
ako: "Aš manau tiek pat apie 
Doan's Kldey Pils kaip pir
miau. Nu© t6 laiko kaip ki
tiems, rekomendavau tai ir 
vartoju jas visada." 

Negalėjo Vaikščioti 

426 E. I I St„ Erie, Ta. sako: 
"Aš kritaįu ir labai susi mūšiai! 
tas labai susilpnino mano ink
stus. Aš ; gaišiai kentėjau nuo 
to. Mano kojos visui linko ne
galėjau Pastovėti. Rytmečiais 
negalėjau' nei iš lovos atsikel
ti. Aš pradėjau vartoti Doan's 
Kidney Pilis ir jos man daug 
pagelbėjo'. 

Vieni 

tojų Doan's Kidney 
jaučių labai sveika. 

metai vėliaus Mrs. 
*°: "-".J dc»r var-

Pills ir 

T 

Kidney Pilis 
Kiekvienoj Vaistinyčioj Doan's turi 60 c. dėžutės Foster Milburn Co., Bulla-

lo, N. Y. Mfgrs. 

• 
Telefonas: McKINL,EY 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS-ilGAS 
S457 SO. WE8TERH BhVD. 

Kampas W. 8 5-tos gatvės. 

ft n- -: 
IENINE 

Vakarini MOKYKLA 
Jd nori greitai ir pasekmingai išmokti AngH-

kai kaltum, skaityti ir rašytu tai lankyk mosi 
:okykją. Apart Anglų kalDes, čiamckinama:' 

Dziduk and Karpaitis, 
127 E. Main st., Anisterdam, 

' N. r. 
\ 

skaityti ir rašytu tai lankyk mošų 
art Anglų kalbės, čia mekinama:-

Uetųvių kalbos S.V.ISforlJos Laiškų Rašymo 
Lenlrų " 4 S.V.Valdybos Priekybos Teiiių 

^ 3 8 ^ "*' S.V.PiŲetybės Gramatikos 
Geografijos Retorikos* ir tt 

Ir GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyvė
jančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

Ikinama lietuviškai. 
American College Preparatory School 

|3103 S.-HALSTĘO ST. CHICAGO lu_. 
KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ 

r 
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FARMOS k'^Ęj i 
PIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIU KOLONIZACIJA AMERIKE J 

i 
Dabar geriausias laikas pasižiūrėt ir pasirinkt geriausių žemių -

mų l ie tuviškoj kolonijoj, kur visi Lietuviui perka. Pirmiau negu j H ^ 
farmą, kad nereiktų gailėtis, tai klausk, platesriių pąaiSinimų j k©l 
zacijos ofisą pas: Liberty Land and Investment Co. kttrie yra savininką 
10.000 akrų geriausios žemės. VVlsconsine; išdirfctos ir neišdirbte 
kurios ^uždedame lietuvišką miesUi ir su lietuviškais bizniais. Taipg 
name ant miestų praperėių. Norintieirts kituose valstijose, taipgi gal 
tiI dailiame pasirinkime. -\ 

Klauskite platesnių paaiškinimų pas: 

Liberty Land & investment Co, 
3301 So. Halsted St. , Chicago, III. 
••••BIIIIilIBiiBlISkilIIllSlilll 
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, O PI A « G A S Ketvirtadienis, kovo 7 d. 

CHICAGOJE 
i 

l| 
II 

Ketvirtadienis, kovo 7 d. Sv. Tomas Akvinietis. 
Penktadienis, kovo 8 d. šv. Jonas nuo Dievo. 

CHICAGOS KUNIGŲ 
PERMAINOS. 

Kun. A. Ežerskis pasitrau
kė iš šv. Antano parapijos 
klebono vietos. Į jo vietą pa 

VAKARAS LAISVĖS SA 
VAITĖS UŽBAIGIMUI. 

Nedėlioj kovo 10 d. atsibus 
puikus koncertas ir perstaty-

skirtas kun. H. ~ Vaičunas/ Į į tymas Šv. Jurgio parapijos 
Šv. Jurgio parapijos klebonus s v e t a i n ė j e . 
paskirtas kun. M. Krušas. I Programas to vakaro yra 
vietą kun. M. Kruao. Apveiz- l a b a i įvairus ir turiningas, 
dos Dievo parap^es klebonu, j Koncerto dalis susideda iš 
paskirtas kun. I. Albavičius. ruildausių dailės posmų — 

dainų, kurias išdildys vieti
nis Kanklių choras ir žy
miausios mūsų artistės — dai
nininkės, kaip tai p-nia Ja-

šiandiena, 7 d. kovo, visi jie 
apima savo naujas vietas. 

* 

6 d. kovo vakare Šv. Jurgio 
parap. svetainėje buVo didelė nušauskienė ir kitos. Persta-
iškilmė, nepaprasta savo švar- tymą išpildys L. V. 16 kuo 
bumu ir prakilnumu. Kun. H. j pos gabiausios artistės. Jos 
Vaičunas ir kun. I. Albavičius \ perstatys labai puiki} ir vaiz-

Ką Bell Systema 
Veikia 

A sivaizdinkite sau militarhii pasiuntinį su ap-/ 
sputajančisia arkliais greitai važiuojanti, jo vie

tų užimu Bell Telephone System. 
• Aštuoniolika nauju kempių, kiekviena turinti no 

30,000 vyru. šios kempes yra išdalintos į trisdešimts 
— du. 

Kiekviena kempe yra aprūpinta su puikum te--
lefono komunikacija, kaip vietinė taip ir "long dis-

I 

t ;mee >J 

atsisveikino su parapija, ku 
rioje pirmas išbuvo arti trijų 

dingą veikalėlį: "Tėvynės 
Ašarob". Prie +o dar bus dė

mėtų, o antras keturis metus klemacijų, smuikavimų ir 
• v 

su viršum. k t kuriuos išpildys gabiau-
Jiems bekunigaujant para- s i 0 3 š v Kazimiero vienuolv-

pija atgijo ir sustiprėjo taip n o a u k l ė n n ė s . 
morališkai, taip ir finansiškai. 
Visuomenės veikimas nepa 
prastai išbujojo. Visa tai gra 
žiai, teisingai ir nuoširdžiai I » ^ n e d i n t l - T o d e l e l < k y i e č i a " 
apvertino šv.N Jurgio parapi- m e . v i s u s . ^ ska i t l i ng iaus ia i 
jos veikėjai su savo jautrio ' aisuankyti. 
mis kalbomis ir gražiomis do ' Pradžia 7:30 vai. vakare, 
vanomis. Kalbėjo parap^cs j Įranga, palyginus su progra-
trustisai, atstovai jaunuome- j m o dailumu ir turingumu, vi-
nės, moterių, choro, profesijo- sai menka—tiktai 15c. ir 25c. 

Kiekvienam Karoivijos Skyriuje, telefono šau
kimai padidėjo, taip kad daugumoj vietų reikėjo dėti 
naujas lentas su elektros jungtuvais. 

Šie nauji reikalai privertė pastatyti daugiau 
krautuvių su daugiau visokiu telefono dalyku, ir 
nauju stacijų. 

Bell System viską daro kad užganėdinus kad 
pagerinus dabartini stovi kaipo komercijos taip 
industrijos dalykuose. 

1 M O U V T T U r*nrj>.-rA.-*» 
OOV£irW4£>n 

JHICAGO TELEPHONE COMPANY 

. 

Mūsų Naujai Išleistas COLUMBIJOS * 

Lietuvišku 

Iš to viso galima spręsti, 
kad atsilankiusieji bus pilnai 

J. M. Tananevičius eina 
kalėjiman. 

nalų, biznierių ir kitų. 
šiame vakare j vyko ir iškil 

mingas ir nuoširdus priėmi- mui ir laisvės reikalams. 

Visas to vakaro pelnas 
yra skiriamas Lietuvos šelpi-

Rengimo Komisija. mas naujojb klebono kun. M. 
Kručo. Labai gražiai pakalbė 
jo pabaigoje patys kunigai: J Prchibicijonistų organizacija, 
kun. Vaičunas ir kun. Albavi 
čius atsisveikino su parapi j o 
nais, gi kun. Krušas pasisvei
kino su savo nauja parapija, 
pasižadėdamas būti visų prie 
teliu, draugu ir patarėju. Ta 
parapija išdalies j^u jam pa 
žįstama, nes keletas metų at 
gal jisai čia buvo vikaru me
tus su viršum. 

Visu kumsTi kalbos buvo 

Jonas M. Tumine virius, su-
bankrutįjusio privatinio ban
ko Tananeviez Savings Bank 
(3253 So. Morgan 8t.) savi
ninkas, privalo eiti kalėjiman 
trejiems metams. 

Apeliaeijinis teismas atme
tė jo apeliaciją ir pasakė, k.id 
t u r i j i s e i t i k a K \ j i m a n . 

•v. 

Jonas M. Tananevirius ka
lėjimu nubaustas no už žmo
nių sudėtų pinigų prairusiai-
mą, bet* už ėmimą hankan de-

PAIEŠKOJIMAI 

I 

je. Suvažiavimo melu duota 
pra-i/'a naujai didžiausiai vl-
- u r [-n>.»:!vj jir-.Miihicijos or-
L,aiii/.aei.i:>i, kuri oficijaliai 
lui> vadinama "Xational Drv 
I\M i ara i i o u.' ()ri*anizaci jos 
priešakyj apsiėmė būti žino-

priimtos nuoširdžiai, beveik'mus pmlijbicijos Šalininkas 
entuzijasti.ska.i. I \Ylii»ani Jenniiurs Bryan. 

Iškilmingoje vakarienėje! v.va.jm . :uaui;:acljon į.<ojo 
dalyvavo apie 500 žmonių. ;.m«.nės Įvairiu u/.siėmirrų, 
Valgyta per dvi atmaini. VL:i, iv-p u pa.rfciju, polilikinių į s 
upąs buvo nepaprastai pak: tiki amu. įvairių n l'prijų. ra-
lęs. Iškilmės užsitęsė net ligi > n ; . < )nv;"dza<*i.įoje priguli ir 
1 vai. nakties..Išsiskirstė visi! kataliku kurtinu Blaivybe* 
kuogeriausiu upu ir kuogra Sąjm-a. 

pozitų tuomet, kuomet, jau 
IVoliilM<;/,oni-tu politiškoji j i s h l l v o ž i n o j ( : s , kad jo ban

ką turi griūti, nes negali 
žmonėms atmokėti reikalauja
mų pinigų. 

>ai:« < part i ja turėjo suvažia
vimą tomis dienomis Cliica!ro-|x 

Katalogas be abejonės užganėdins kiekvie
ną dailos ir muzikos mylėtoja nes tai yra 
rinkinys puikiausių Lietuviškų dainų, šo
kiu ir šiaip visiems žinomų kompozicijų. 

. _ • . . . 

Mūsų mieris surinkti geriausius dai
nininkus tapo apvainikuotų puikiausių 
pasisekimu, kadangi toki žinomi daininin
kai kaip: Mikas Petrauskas, p-lė Marė 
Karužiutė, Jonas ir Marė Čižauskai, An
tanas Kvederas ir kiti, dainuoja vien tik 
ant COLUMBIJOS rekordų. 

Be to, tas katalogas suteiks Jums ge
riausius patarimus, kaip galima praleist 
liuost} laiką linksmiau ir smagiau, nes 
įvairiausi lietuviški šokiai ir šiaip muzi
ka žymiausių kompozitorių, kaip: Miko 
Petrausko, Dr. Vinco Kudirkos ir kitų, 
jgrajinti puikiausiomis orkiestromis ir so-
listais, randas vien tik ant COLUMBI
JOS rekordų. 

» 

0 

K i e k v i e n a s C O L U M B I J O S r e k o r d ų p a r d a v ė j a s m i e l a i s u t e i k s J u m s t ą ž i n g e i d ų i l u s t r u o t ą 
k a t a l o g ą d o v a n a i i r u ž g r a j i n s n a u j a u s i u s r e d o r d u s a n t G R A P O N O L Ė , g e r i a u s i o s m a š i n o s p a s a u 
l y j e . J e i g u n e g a u c i t -tą k a t a l o g ą p a s s av o p a r d a v ė j ą , r a š y k i t m u m s : 

žiausiomis mintimis.. 
Vakare vedėju buvo kun. F. 

Kemėšis, dienraščio 'Draugo 
redaktorius. 

TFN 3UVES. 

Organizacija darbuosis ir 
veiks, kad šion ša'i n kuovei-
'.:aiisi'a butu pravesta visuo-

ERIDGEPORTIEČIAMS 
ŽINOTINA. 

F A" ešanie Bridgeportie-
č -•"T: jog Dienraščio "Drau-
£.o gc įerališku agentu yra 

V rTORAS BALANDA, 
33!? D. Halsted Str 

KLEIN BROS. 
Halsted ir 20-tos gatvės. 

REIKALINGA keletas jau
nų merginų, lairios turi paty
rimą pardavinėjime gatavų 
drabužių, k. t. kotų, siutų, 

paioSkau savo brolio Juozano 
Dirmeikio, pae ina K a u n o gub. , P.a-
seinii) pav. NemakSčių pa rap . 6 P«'M'III 
nagfttio, tamsia i Rcltoni p laukai , mi'-
lynos akys . Amerikoje j au 13 me^u. 
7 metai , j a u knip buvo • Chica>ccie. 
J i s pa t s a r k a s jį žino ma lon r s p ra 
nešti Šiuo a n t r a š u : 

STANISLOVAS P I K M E I K I S , 
4612 So. Woot! st., Chlcaffo, III. 

' ' • » ' • ' , - ' ' ' 

Paieškau August ino I ' iklerio Su
valkų Kub., pae ina nuo Starapolės ir 
y ra gyvenas Carfin, Škotijoje, t | 
Škotijos buvo parkel iavęs U e t u v o n . 
Daba r Klrdėjau gyvena Amerikoje , ir 
y r a gyvenęs mieste 1(Duffalo.y N. Y. 
Meldžiu a ts išaukt i , jįa pa t s a r '• «is 
žinote ap ie j j meldžju, ,man praneš t i , 
a š busiu labai dėkingas. 

J . J. 1TLINCKAS, 
v 82» W. 35th PI . Cbfcapo, III. 

• .i ' • • • ' • I Į * ' ' • ' • • . • 

J o n a s Žukas paieškau savo brolio 
Tot^o Žuko, paeina K a u n o gub., Pa -
nevėJAo pavieto Truskavos pa r ap . 
Viensėdijos Girių. Atvažiavęs Ame
r ikon gyveno Brooklyne. N. Y. 10 
metų, kaip Amerikoje. J i s pa t s a r 
k a s k i tas j j žino malonės praneš t i 
šiuo ad re su : 

M lt . JONAS ŽIŪKAS, 
t."»2 Forbes St., Ams tcn lam, N. Y. 

(7 -8-9) . 

REIKALAVIMAI. 

- - ' 

— . 

R E I K A L A U J A M E : — senos mo-1 
ter ies a r b a vyriško prie namų darbo • 
Atsišaukito J " D r a u g o " Administra
ciją, 1800 W. 46th Št. 

IŠRASTI? 
Tai y ra l ie tuviška knygutė iš

leista, kur ioje y ra apie 400 iš
radimų, kur i e gali būti re ika
lingi, likosi išduoti a n t reika
lavimo ir del naudos LIETU
VIU IŠRADĖJU- Iš knygutės 
dasižinosite kokį pelną išradi
mai a tnešė ir da r gaH atnešt i . 
Je igu m a n o t e apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
r e i k a l a u d a m a s knygutės , kur ią 
išsiijsime DYKAI. 

AMERICAN E U R O P E A N 
P A T E N T O F F I C E S Ine , 

256 IJroadwayt New York, 
N. Y. 

I ' r i s t a tome J visa.=: miesto dalis. Telefonas': B O U L E V A R D 9671 

MILDA FLORIST 
JOS . F . RASZINSKIS, Sav. 

Gyvos gėlės : BUKIETAMS, VESTUVĖMS, B A N K I E T A M S 
TAGRABAMS PAPlTOšALAI i r t t . 

3112 8 0 . H A L S T E D ST . Netoli 31 gatvės, CH1CAGO. I L L 

trražns čia iuokab. 

proliihit-ij To slo-ybėlių ir kitų krautuvėj 
dalykų-. Užmokestis gera, atei
tis puiki. Atsišaukite: 

s'h'kimui bus pana .įlota "s \,>o< 
galimos ir prieir.ajno.-- i»rioino-j 

nrs. 

Daug bulvių atgabenta 
Chicagon. 

So. Chicagojo kol-kas dar 
nesuirztas juokdario sug-ih*o-
jo pasijuokti iš poli -ios hhni 
originaliii biulu. 

J r a : ; v5( 'n:: t i , ioM» ^ : , > , t a v a " T.Jinis dienomis .Chicagon 
rantas suaivštui/J MidiacIĮ a t-. j ( ) (l i(1(>lis transportas bul-
Wati:?ką, Imk:;, hi.k vv ph'šl- y[ų }r U)įUĄ s p n a j ]a u i-įa m a 

ma. Policija, gavusi Garantą, j ] n i l v i l J k a i n a tuojaus nupuolė, 
negalėjo surasti intanamojo Bu |v iu prkui dabar reikia 
prasižengėlio. mokėti 20 -27 centai. 

, | Staiga užvakar kažkas (tai! Bulvės atvežta iš AViscon-
lene ar nebus waranto išėmė-j , i n < ^jinnesota, Miehigan ir 
jas) praneša policijai, kad jis j n a k 0 t a . 
mat^s ieškomą >f Matiišk?Į ; 

ineinant lenku bažuvėion tie: 

* 

Superintendents Office ant 
3 lnbų. 

ANT PARDAVIMO. 
Pars iduoda bučernė ir gTOce/nė, 

labai pigiai iŠ priežast ies savininkas 
nuo 15 kovo, tur i išvažiuoti a n t u k - j 
— farmos gyventi, paskubėki te a ts i 
šaukt i , nes nupi rks i te už pigę #proke. 
P o šiuo n u m e r i u : 
4330 So. \Vood st., Chieago, 111. 

— 
N ^ 

• — — • • ' • • ' ••"•'• - — " • — * 

Sergėkite savo Akis 

S7 gat. ir Commcrcial ave. 
Tuojaus pasiųsta oeiekti-

vai. Tenai jie atrado laidotu
ves ir patyrė, kad tos laido
tuvės ir yra taigi mirų: 10 ]Mi-
^ael iso Matuško laidotuvės. 

Areštuotas už degtinės 
paslėpimą. 

Cliicagoje areštuotas Jacob 
llendricks, kurs savo pašiūrė
je buvo paslėpęs daugelį deg
tinės, kad išvengti už ja rei-

Policija dabar ieško ne.ar- j kalaujamu karės mokesėiu 
J j i n g o j u o k d a r i o . O i j a i n b u s • n i o k o j i m o , 

i i 
į larš ta , kuomet \\< . įsidurs Visas reikalas pavestas pri-

O o l i e i j o s i 'ar .kosiif^. siekusiujų teisėjų teismui 

Neužsi t ikėki t savo roprėjimo pir
majam by kok iam nepr i ty rus iam 
apt iekor iui auksor iu i a r kel iau-
janėfam pardavėjui , nes j ie su-

; teiks jųs a k i m s tik daugiau blogo. 
Aš tur iu 15 metų pa tyr imą itf 

galiu ištyrt JŲS akis ir pr i r inkt i 
j u m s akinius t ikra i . Darbą at l ie
k u belaukiant , užt ikr in ta i . 

Jei j u m s akiniai nebus re ika
lingi, mes tai j u m s pasakysime. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 
K a m p a s 18-tos gatvės . I 
K a m p a s 10-tos gatvės . 

3-čios lubos, virS P la t t ' o apt iekos 
TY'mykite J m a n o parašą . 

Valandos : nuo 9-tos vai. ry to iki 
8 vai. vakaro . Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 13 va landa i dieną. 

PARDUODAMA LABAI P IGIAI . 
Kampin i s n a m a s ta lp inant i s sa

li uną ir knygų k rau tuvę . N a m a s y ra 
ant 47 ir Pau l ina gatvių, (1701— 
1703( W. 47 St.,) Pr iežast is pardavi 
mo, nesveikata, tur iu nusiduoti 
l igonbutin. Atsišaukite, '1701 \V. 47lh 
St., a rba 4752 No. Lincoln Avis 
Te lephonas Ravenswood 3734 

Dr. k. R. Blumentlial 0. D. 
Akiu Specialistas 

P a t a r i m a s Dykai 
Offiso Adynos: nuo 9 iš ry to iki 9 

vai. vaka re . Nedėl ioms 9 iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. K a i n p . 47 St. 

Telefonas Tar t i s 431 T. 

Tel l^rover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DKNTISTAS 

Valandos : nuo 9 ry to iki 9 vale 
Nedėl iomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
i r t i 47-tos Gatvės 

i 
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| T lie Grsat Western Smel -1 
1 ting and Refining Go. Į 

Čia yra Jūsų Proga! 
Gauti gernnj darbą \i 

daugiau pinigų. . 
Visur re ikal inga da-js. 

kirpėjų, t r imerių, r anko 
vių, kišenių fr fckyluric 
dirbėjų. Taipgi preserių 
vt siuvėjų e lektros ma^i-
nomia Dabai laukia, ki-
aiklte dienomis a r h a ve.-
kara is Lengvi mokančiai. 

Specialiai kursa i mer - J 
ginoms formų k i rp ime lĄ 
pr i t a ik in ime ir siuvime 
— 116.00. 

Duodama diplomai. 
Pfctrenoo da romos pa

gal Jųpų mlerą — bile 
stai lės a r b a dydžio, iŠ 
bile madų knygoa. 

' M. iSTER DESIGNING 8CHOOL 
J . F . Kasnicka , Pordėt inls 

118 N. La Kalle ga tve . Kambarys 
416-4 17. PrieS City flall. 

r 
F . B. B E A D C H U L I S * 
LIETUVIS ADVOKATAS 

A T T O R N E Y AT LAW 

105 W. Monroc, Cor. Clark St, 
Room 1207 Tel. Randolph, 559S 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 8112 South Hals ted Street 
Telefonas: YARDS 239* 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

, , , , , ^ 1 * 

. 

I Dr. G. M. GLASER S 
P r a k t i k u o j a 26 meta i 
Gyvenimas ir Ofisas 

IC3IIISIIIIIIUIIIIIII1IIIIEIIIIIIIIIIIIH1IIIIUIII 

| J O S E P H C. WOLON % 
j= LIETUVIS APVOKATAB A 
S Kamb. 324 Nat ional Life Bldg. £ 
5 29 8o. LaSalle St.. = 
S VakRictis 15«56 M.lvsaukee Ave. S 
zz Centra l 6390 '£ 

Raaidence H u m b u l d 97 ^ 
CHICAGO, ILL. = 

| 
§ 3149 S. Morgan St., k e r t ė 32 st. į 
I Chieagq, T1I. 
8 SPKCIJALISTAS 

Moteriškų, V>riški | i r Vaikų £f 
Taipgi Clironiškų higų. 

OFISO VALANDOS: 
• iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 8 
£ i r n u o 8 iki 8:50 vak. Nedėlio-
g mis vakara i s ofisas u ž d a r i a s 

Te lephone Yards 687 

D a b a r y r a pa tv i r t in tos ir va r to 
j a m o s d a u g u m o s lietuvių, ku r i e gra-
jlja konce r t i ne i r augš ta i r ekomen
d u o j a m a ka ipo ger iaus ia koncer t ina 
p a d a r y t a Suvienytose Valstijose, A-
mer ikoje . Mes gal tai e j a s pa rūp in 
ti augš to a r b a žemo tono. 

Re ika l auk i t e ka ta logo , kur) išsiun
č iame dykai . 

Georgi & Vitak Music Go. 
1540 W. 47tn S t , Chicago, I1L 

J^** 

H o m e Blend vežimų 
pardavė ja i i r dau?? k r a u 
tuvių p a r d u o d a tą pač i į 
k a v a p o 30c. 

| 41st & Waliace St., Ghicigi ,Jl l . | | 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii7 < luiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiT 

GERIAUSIS 
SV rIESTAS 

49c 
Riešučių Sviestas SI COCOA 
Labai g e r a s po 

30c 
DAERY 

Geriausia B a n k e s SVIESTAS 
sulyginę su A M m mm 
b e n t ^ o k i a , | 4 C 4 5 C 

W E S T S I D E [1844 W Chicago a. 
1378 M i l w a u k e e a J į ^ 5 B ^ e ^ l H ^ d a 

2064 M i l w a u k e e a . ? " ; ^'J*?*?^ &l 
1054 Milvvaukeea. 1 2 1 7 S ' H a ' 8 1 ^ et 
1510 W. Madisonj1832 S. Hals ted st 
2830 W. Madisonl l818 W. 12th st. 

3102 W. 22nd a t j H O R T H 8 I D B 
SOUTH S I D E 406 W. Divlsloa «1 

S032 W e n t w o r t h a ; I f ? J i ^ N o r t n a. 
i4>7 s vt«\a+^A _4 2 6 4 f l Lincoln a r . 

4 - S. Ha ls ted si 8244 Lincoln av. 
4729 S. Ash land a. 3413 N. Cla rk st. 

« « u . * . * i 
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