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TEUTONAI VERŽIASI ANT 
YPRES 

Somme fronte jie atmušami 
NEILGAI JIE TESĖS PRIEŠ TAL

KININKŲ TAMPRUMĄ 
YPRES ŠAUKIASI ARTILE 

RIJOS PAGELBOS. 

Vietomis vokiečių atakos at
mušamos. 

Londonas, bal. 30.—Reute-
rio korespondentas vakar te
legrafavo iš vvriansios amylu 
stovyklos Prancūzijoje, kad 
rvto anglu kariuomene, vei-
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kianti aplink Ypres, šaukiasi 
bevielio telegrafu sau artile
rijos pagelbos. 

Nėra galutini} žinių api^ 
infanterijos veikimą aplink 
Ypres, pažymi koresponden
tas. Tik vokiečių pašėlęs bom
bardavimas liudijai kad jio 
deda pastangas varyties pir-
mvn. * 

Be to intemptas artilerijos 
veikimas vakar sekė nuo La 
Bassee ligi Houtholst miško 
pietų pusės ir nuo Vimy Ii,ui 
Lens. 

Vakar ryte vokiečiai pra
dėjo smarkų bombardavimą 
su smarkiai plyštančiais ir 
gaziniais šoviniais visam 
fronte tarpe Meteren ir Yoor-
mezeole, pietuose ir pietvaka-
ruose nuo Ypres, paskelbė 
karės ofisas. Po to ėmė vy 
tysties infanterijos atakos. 

Užpraeitą naktį vokiečiu 
artilerija smarkiai veikė nuo 
upės Searpe, priešais Arras, 
šiauriuose nuo Lens ir tarpe 
<;ivencby ir Nieppe miško, 
pietinėj šalyj Lys mušiu fron
to. 

Užpereitą naktį anglai atsi
ėmė nuo vokiečių poziciją ar
ti Festubert, šiauriuose nuo 
Givencby. Paimta daugiau 
kaip 50 nelaisvių. Kitoj vie
toj anglai atliko užpuolimą, 
kur paėmė kiek nelaisvių ir 4 
kulkasvaidžius. 

RIAUŠĖS PRIEŠ VOKIE 
ClUS AUSTRIJOJE. 

Gyventojai daužo vokiečių 
krautuvių langus. 

Amsterdam, bal. 30.—Mies
te Laibacb, Austrijoje, įvyko 
didelės demonstracijos prieš 
vokiečius. 

Anot Viennos laikraščių, 
slovencų minios sunaikino vo
kiečių kliubo butą, išdaužė 
vokiečiu krautuvių ir kaviniu 
langus. 

Prieš riaušininkus buvo pa
šaukta kariuomene. Bet riau
šininkai, neatsižvelgdami ] 
tai, maršavo demonstratyviš-
kai gatvėmis, nešini savo tau
tos emblemomis, dainuodami 
anti-vokiškas dainas ir krik-
štaudami už talkininkus. 

UŽPUOLĖ BELGUS YSER 
FRONTE. 

Vokiečiai būtinai norį paimti 
Ypres. 

Su Anglų Arm. Prancūzijo
je, bal. 30.—Vakar pranešta, 
kad vokiečiai užatakavo bel
gus Yser fronte. 

Ketvirtoji vokiečių ' armija 
vakar ryte smarkiai atakavo 
talkininkus Flandrijos fronte. 
Paimti vokiečiu nelaisvi ai 
tvirtina, kad vokiečiai būtinai 
norį paimti Ypres. Praneša
ma apie didelius mūšius kaip 
anglu, taip prancūzų linijose. 
Vokiečiai talkininkus atakuo
ja daugiau kaip 15 mylių 
frontu. 

ATMUŠAMI VOKIEČIAI 
SUOMME FRONTE. 

Nesiseka vokiečiams su ofen 
šyva. 

Paryžius, bal. 30.—Užperei
tą naktį vokiečiai mėgino pa-
sistumti pirmyn prieš prancū
zų pozicijas Hangard miške, 
priešais Amiens. Bet prancū
zai šaudymais atbloškė vokie
čius, paskelbė karės ofisas. 

VOKIEČIAI IR BALTOJI 
GVARDIJA APSUPO VI 

BORGĄ. 

Kas valanda laukiamas to 
miesto puolimas. 

AMERIKONAI MŪŠIŲ LI
NIJOJ AMIENS FRONTE. 

Su Amer. Kariuomene šiaur. 
Prancūzijoje, bal. 28.—Ameri
koniška kariuomenė užėmė po
zicijas prancūzų musių fron
te. Amerikonai yra po pran-
euzų augštesniąja komanda 
Bendrai su prancūzais jie gins 
Amiens ir Paryžių nuo vokie
čių pasikėsinimo. 

NARDANČIOJI LAIVĖ NUS 
KANDINO LAIVĄ. 

Visi žmonės išgelbėta. 

Londonas, bal. 30.—Nardan
čioji laivė nuskandino laivą, 
kuriuomi iš Anglijos į Pran
cūziją keliavo amerikoniškos 
organizacijos Young Mens' 
Cbristian Association nariai. 
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Laivu keliavo apie 250 žmo
nių/Iš jų 57 organizacijos na
riai išgelbėta ir atgabenta 
Londonan. Išgelbėta ir visi ki
ti žmonės, kadangi po sutor-
pedavimo Anglijos karės lai
vai suskubo pagelbon. 

Garlaivis nuskendo į 12 mi
nučių po sutorpedavimo. Gar
laivis buvo lydimas karės lai
vų ir stipriai saugojamas. 

NUOSTOLIAI BAUGINA 
VOKIEČIUS. 

Pripažįstama, kad talkininkai 
pasirodė perstiprųs. 

PRANCŪZŲ GARLAIVIS 
IŠĖJO LAIMINGAI PRIEŠ 

UŽPUOLIMĄ. 

Atlantiko Uostas, bal. 30.— 
Čionai atplaukė vienas pran
cūzų garlaivis, kurį okeane 
buvo užpuolusi nardančioji 
laivė ir paleidusi torpedą. Tor
peda praūžusi pro laivo sty-
rinį galą. Po to karės laivai 
apnykę nardančią laive. 

Laivu atkeliavo 285 keliau
ninkai. Užpuolimas atliktas 
antrąją dieną vakare išplau
kus laivui ?* Pranetnrijos nofc-
to. Keliauninkai tuo metu va
karieniavę. 

KAIZERIS MATĘS MŪŠĮ 
UŽ KEMMEL KALVA. 

Paskui pagyręs savo kareivius 
. pergalėtojus. 

Londonas, bal. 30.—Suomiu 
raudonosios gvardijos nariai, 
vadovaujami savo vyriausy
bės premjerui, bal. 28 d. pu-
siaudienu prašė baltosios I 
gvardijos, taigi vyriausybės 
kariuomenės, anot pranešimo 
Excbange Telegrapli kores
pondento iš Copenliageno, kad 
baltoji gvardija sutiktų sudė
ti ginklus. 

Bet baltoji gvardija prašy
mą atmetė. Vokiečiai ir balto
ji gvardija miestą Viborgą ir 
tvirtovę yra apsupę iš trijų 
šonų. Kas valanda laukiamas 
Viborgo puolimas. 

Amsterdam, bal. 30.—Beri i n 
Lokal Anzeiger praneša, kad 
aną dieną, kuomet vokiečiai 
šturmavo Kemmel kalvą Yp-
reso šone, mūšiui prisižiurinė-
jęs ir vokiečių kaizeris. 

Paėmus vokiečiams minėtą 
kalvą, kaizeris savo kareivius 
pagyręs juos peržiūrėdamas. 

Londonas, bal. 30.—Iš Am
sterdamo pranešama, kad vi
soj Vokietijoj viešpatauja 
baisus susinervavimas ir neiš
pasakyta baimė del kolosalių 
vokiečių nuostolių, kokius pa
neša dabar jų kariuomenė va
karų fronte. Tų nuostolių vy
riausybė negali paslėpti ir jau 
pati pasisako. Tečiau tautai 
aiškina, jogei tie nuostoliai 
vokiečių tautai duosią puikų 
karės laimėjimą. 

Karės kritikas kapitonas 
Salzmann rašo laikraštyj 
"Vossiscbe Zeitung", kad, 
girdi, nors vokiečių nuostoliai 
yra milžiniški, tečiau tauta 
neprivalanti nekantriauti, tuo 
labjau, kuomet vokiečių ka
riuomenė'paėmė Kemmel kal
vą ir iš ten varosi pirmyn ant 
kanalo. 

Iš antrosios pusės tečiau 
pripažįsta, jogei priešininkas 
pasirodė labjaus stipresnis, 
negu manė vokiečių štabas ir 
todėl vokiečių ofensyva liko
si sulaikyta. 

Gi tolesniai tos ofensyyos 
negalima vesti del stokos ar
klių. Ties Ypres randasi dide
lis ežeras, per kurį persikelti, 
suprantama, negalima. Gi visi 
keliai, einantieji nuo Amiens 
į Paryžių, yra paminuoti ir 
jie bus iškelti į padanges, 
kaip tik ant jų atsistos vokie
čių kariuomenė. 

Kelias tatai į Paryžių yra 
labai tolinmš ir podraug pa
vojingas. 

Vokiečių tauta dar labjaus 
susirūpino, kuomet paskaitė 
laikraščiuose kaizerio karės 
ministerio kalbą, pasakytą 
reiebstage. Ministeris, būtent, 
pažymėjo, jogei vokiečių 
nuostoliai šitoj vakarų fronte 
ofensyvoj — tikrai kolosaliai. 
Daugelio pulkų kompanijos 
neteko dviejų trečdalių savo 
ofreierių. 

NESUTIKIMAI PASIBAIGĖ 
OLANDŲ SU VOKIEČIAIS. 

Olandija sutiko praleisti 
smilčių ir žvyraus gabenimą. 

Londonas, bal. 30.—Karės 
krizis tarp Olandijos ir Vokie
tijos pasibaigė, anot praneši
mo iš Haagos į Daily Mail.' 
Olandija sutiko, kad per jos 
teritoriją vokiečiai gaJi ga
benti į Belgiją smiltis ir žvy
rą. Tik su tąja sąlyga, kad to
ji gabenamoji medžiaga ne
būtų panaudojama mi Ii tari
niams tikslams. 

(Juokingos sąlygos. Pasaky
ta, kad olandai priešinasi, i-
dant žvyras ir smiltįs butų 
naudojami militariniams tik
slams. Bet kokiam gi kitokiam 
galui vokiečiai gabentų tą me
džiagą karės metu, jei ne mi
litariniams tikslams. Tokius 
daiktus juk ir mažas vaikas 
gali suprasti). 

TURKAI PAĖMĖ KARS. 

Londonas, bal. 30. — Atė 
nuose apturėta žinia, jogei 
turkai, briaudamiesi Kaukazo 
gilumon, pakeliui skerdžia 
krikščionis, ypač armėntis ir 
graikus. Neaplenkia nei ame
rikoniškų misijonorių. 

Turkai ofieijaliai paskelbė, 
kad jie paėmė rusų tvirtovę 
Kars ir 860 anuotų. 

Suareštuotas Peter Dubak, 
kurs intariamas J . Drogoilo-
vič nužudyme, kurs praeitą 
penktadienį atrastas negyvas 
po num. 2040 Coulter gat. 

— Lisbona, bal. 30.—Išrink
tas naujas Portugalijos res
publikos prezidentas. Juo yra 
Dr. Sidonio Paes. 

Tas reichstago atstovus 
taip sujudino, kad jie ima 
reikalauti, idant pragaištingo
ji ofensyva butų sustabdyta, 
jei del šmoto žemės turi pa
guldyti galvas desėtkai tūk
stančiu kareivių. 

Nėra tikru žinių is Rusijos 
VOKIEČIAI GRŪMOJA U2IMTI PETROGRADĄ 

VOKIEČIAI NELAISVIAI NENORI 
APLEISTI RUSIJOS 

NĖRA ŽINIŲ IŠ RUSIJOS. 

Ambasadorius nemini apie 
kontrrevoliuciją.' 

Washington, bal. 30.—Vais-
tybės departamentas vakar 
negavo jokių žinių iš Rusijos 
nei nuo savo ambasadoriaus, 
nei iš kitokių versmių. Tuo 
tarpu yra pasklvdęs gandas, 
kad tenai pakilusi kontrrevo-
liueija, ir kad buvusio earo 
sunūs proklemuotas Rusijos 
caru. 

Paskutinės žinios nuo amba
sadoriaus Franeis gauta pra
eitą šeštadienį. Tečiaus apie 
kontrrevoliueiją nebuvo prisi
minta. 

KALBAMA APIE SOCIJALC 
REVOLIUCIJA EUROPOJE. 

Žmonės pamėgo bolševikiškus 
sbvietus. 

VOKIEČIAI ŠAUDO Į RU 
SIJOS LAIVUS. 

Tokiuio būdu jie laužo taikos 
sutartį. 

Washington, bal. 30.—Suo
mių pakraščių batarejos, ku- rfĮka l?*V0 ' k a < ] .m i . t n sustabdy-
riomis vadovauja vokiečių o-
firieriai, šaudė į rusų 145 lai
vus, apleidžiančius (ielsing-
forso uostą ir plaukiančius į 
Kronsštadtą. Tokias žinias va
kar gavo valstybės departa 

Maskva, bal. 30. — Čionai 
atlaikyta karės nelaisvių kon
gresas. Kongrese buvo atsto
vaujamos įvairiausios tautos. 
Dalyvavo keli šimtai atstovų. 
Visi socijalistai internaciona
listai. Nutarė padaryti prisi
rengimus pravesti socijalę re
voliuciją vakarų Europoj ir 
Įsteigti respublikų sovietus. 

Tas pat kongresas nutarė 
pasipriešinti grąžinti iš Sibe-
rijos vokiečių nelaisvius. Nu
tarta net užgrobti Siberijos 
geležinkelį, jei vokiečių nelais-
viai iš ten butų gabenami Eu
ropon. 

Vokietijos vyriausybė pa
reikalavo bolševikų, kad jie 
išgink luotų vokiečių ir austrų 
nelaisvius Siberijoje ir juos 
pasiųstų Vokietijon. Be to pa

tas karės nelaisvių kongresas 
Maskvoje. Pareikalavo paga
liau suareštuoti visokius tar
pe nelaisvių susitvėrusius ko
mitetus. 

Vokietija pradėjo vesti ta-
mentas iš diplomatinių vem-{H*** su Kaukazo ir Krymo 

• vyriausybėmis, nepasiklausus 

Toksai vokiečių pasielgimas 
laužo Brest-Litovsko taiko-
sutartį, kurioj pažymėta, kad 
išplaukiantieji iš uostų laivai 
neturi but paliečiami. v 

VOKIEČIAI GALI UŽIMTI 
PETROGRADĄ. 

Kaizeris reikalauja kuovei-
kiaus paliuosuoti nelaisvius. 

rusų bolševikų sovietų. 
Vokietija paklausė Švedijos 

atstovo Tiflise, kas Kaukaze 
reprezentuoja fcntisovietinę vy 
riausvbę ir kokios spalvos jos 
vėliava. 

NAUJA VALDŽIA PRIEŠI
NASI TAIKAI. 

Washington, bal. 30.—Vals
tybės departamentui pranešta, 
kad Vokietija reikalauja Rusi
jos būtinai susimainyti karės 
nelaisviais, kitaip vokiečiai 
grūmoja užimti Petrogradą. 

(iauta žinia, kad tuo tikslą 
Vokietija Rusi joto pasiunčiusi 
komisiją iš 115 žmonių. Komi
sija induosianti bolševikams 
savo vyriausybės f reikalavi
mus. 

Vokietijos reikalavimuose 
pastatyta, kad Rusija kuo ve i-
kiaus paliuosuotų visus svei
kuosius vokiečių nelaisvius. 
Nesveikieji gali pasilikti Ru
sijoje, juos gali ten gydyti 
neutralių šalių gydytojai. 

Vokietija iš savo pusės te
čiau apsiima paliuosuoti tik 
sergančius ir niekam netinka
mus rusu nelaisvius. 

Reikalauja naujos sutarties 
su Vokietija. 

Londonas, baj. 30.—Iš Co-
penhageno gauta žinia, kad 
Petrograde veikia nauja val
džia. Ta valdžia yra priešinga 
padarytai taikos sutarčiai su 
Vokietija. Reikalauja naujos 
sutarties. Sulyg naujos sutar
ties Rusijai turi but sugrąžin
ta Estonija. 

Reuter i o korespondento pra 
nešimas iš Petrogrado, datuo
tas bal. 24 d., ir vakar vos gau 
tas, nieko neminl^apie kokią 
ten naują valdžią Petrograde. 

Apie tą naują valdžią visos 
žinios paeina iš Skandinavi
jos versmių. 

— Paryžius, bal. 30.— Iš 
Austrijos ištremta dabartinės 

j imperatorienės Zitos motina, 
Britų-Kanadų rekrutų misijos priimti laisvanoriai kareiviai lavinami New Yorke ant (prieš kurią pakilo provokiško-

augštųjų bustų stogų. jji partija. 

DU AMERIKONIŠKI 
TRANSPORTAI SUSIDAU

ŽĖ.. 

Washington, bal. 30.—Ka
rės laivyno departamentas 
paskelbė, kayd du amerikoniš
ku transportiniu laivu, kurie-
du pirm kelių dienų okeane 
susidaužė, laimingai sugrįžo 
Atlantiko uostan. 
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[REDAKCIJOS PASTABOS.] 

Taupumas. 
" J e i nori žinoti, ar tau yra 

skirta džiaugties pasisekimu 
gyvenime, gali lengvai patir
ti. Išmėginimas yra paprastas 
ir neklaidingas: Ar moki tau
pyti pinigus? Je i ne, ta i esi 
pražuvęs. Gal t au rodosi, kad 
ne. Bet tas neatmainoma tie
sa, Stoka tavyje sėklos, ' iš 
kurios išauga pasisekimai gy
venime." 

Tuos išminties žodžius yra 
yra pasakęs žymus Amerikos 
pramonininkas James J . HilJ. 
Tėvai, katrie tur i priaugan
čius vaikus, tuos žodžius turi 
pri taikinti prie savęs. Ypač 
netaupiems tėvams tie žodžiai 
tegu bus perspėjimas. Tie žo
džiai tuo labjau įgauna dides
nę reikšmę šįmet. Šitie 1918 
metai gal bus pažymėti šio's 

LENKAI GRŪMOJA 
LIETUVIAMS. 

gaus ne iš vokiečių rankų, ku- j šalies istorijoje, nes šįmet vy
lios suteptos lietuvių kraujais, | riausybė vaikams ir jaunimui 

Nesenai Amerikos lietuvių 
spauda padėjo žinią iš Yoko-
hama. Pranešta, kad Lietuvo
je įsteigta laikinoji valdžia. 
Tą žinią paskleidė laikraštis 
" T ė v y n ė . " Šitas laikraštis sa-

Gaus tai iš Suv. Valstijų, ku
rių svarbiausias karės tikslas 
—visų tautų paliuosavimas iš 
po svetimos vergijos — tautų 
laisvė. Tai ve kokie lietuvių 
tautos troškimai. 

, v. . i Grįžtant prie "DziemHk 
kosi tą žinią gavęs nuo savo I _, . . ..* v . . . Hv , 
. , * . iZvvmzkcnvy' paschmų prieš korespondento. Apie tai an 
dai buvo paminėta ir "Drau
g e . " " D r a u g a s " padėjo pa
stabą, kad ta žinia, ar kartais 
nebus tik paprasčiausia laik
raštinė antis, nes Lietuvai 
provizorinės valdžios įsteigi
mas rokuojasi svarbus daik
tas. Kaipo apie tokį butų pra
nešę pirmiau angliški laikraš
čiai, kurie nei mažiausio daik
to nepraleidžia nepaminėję. 

Kaip ten buvo, nieko tikro 
nežinoma. Gana to, kad tasai 
pranešimas pateko į Chicago-s 
lenkų dienraštį "Dziennik 
Z\\ iązkovy." Šitas lenku laik- \ 
rast palaikis už tą žinią jau 
grūmoja lietuviams. I r jis esąs 
jau girdėjęs iš " lenkiškų šal
t inių," kad provizorinė lietu
vių valdžia gyvuojanti Lietu
voje. Bet jinai ten lenkus taip 
persekiojanti, kad lenkai po 
karės lietuviams tuo patim at
simokėsią. Girdi, atsimokėsią 
tuo labiau, nes Lietuvos sos
tinėje Vilniuje gyveną tik 
2,000 lietuvių, gi lenkų ten 
esama net 70,000! 

Žinoma, jei k turėtų 
ragus, tai visą pasaulį išbady
tų. Bet, dėkui Dievui, taip nė
ra. I r todėl lenkai tegu per
daug bereikalo nepurkštauja. 
Jei jie yra " k u l t ū r i n g i " žmo
nės, tegu jie rūpinasi savo 
Lenkijos likimu, bet nesikabi
nėja prie Lietuvos, kur lenkų 
ponavimas, jei dar nepasibai
gęs, tai po karės turės pasi
baigti. 

Dar pasakysime, kad lenkai 
nors kartą išmestų iš savo ma
kaulių saldžias svajones apie 
Lietuvą. Lietuva gali apsieiti 
ir be tų " g e r a d a r i ų , " kurie 
bemtrai su rusų biurokratais 
ilgus dešimtmečius lietuvių 
tautos gyvybės syvus 'iulpė. j 

Mes pasakysime, kad j e i J 
Lietuvoje ir gyvuoja jau ko 
kia ten provizorinė lietuviu 
valdžia, t a i mes visvien nega-J 
Ume jos pripažinti. Nes jei to
kia yra, ta i j i pakilo ne iš lie
tuvių noro, bet iš kaizerio 

davė progos prisipratinti prie 
taupumo. Davė tuo žvilgsniu 
tokius palengvinimus, kokių 
seniau nebūdavo. 

Tiktai pagalvokite. Turite 
prieš save vyriausybės paga
mintą pieną, kaip išmokyti sa
vo vaikus taupumo, kaip su-

"malonės."* Gi kaizerio " m a 
lonė" jau perdaug pasauliui 
yra žinoma. Lietuvių tauta ne
reikalauja jokių kaizerio ir jc 
tarnų " inalonių," duodamų 
Lietuvai. Lietuvių tauta žino, 
kad kaizeris taikosi pavergti 
Lietuvą. J i s tą šalį nori padą 
ryt i savo provincija. Lietuvių 
tauta ypač jos žymioji dalis— 
Amerikos lietuviai, stovi Suv. 
Valstijų i r talkininkų pusėje. 
Pto karės Lietuva gaus laisvę 
ir neprigulmybę. Bet ta i vi3a 

lietuvius, mūsų pareiga pra
nešti lietuviams, kaip tas laik-
raštpalaikis bjaurioja lietuvių 
tautą. Tegu lietuviai žino, 
koks lietuviui " b r o l i s " yra 
lenkas, kurs nuolat giriasi sa
vo " b r o l i š k u m u " ir nuolat 
peršasi lietuviams už Vado* 
vus. 

"Dz . Związkowy" rašo: 

" I š lenkų pusės gaunamos ži
nios patvirtina, kad toji laiki
na lietuvių valdžia, apart vokie
čių komendantūros niekieno ne
pripažinta, tfi reprezentuojanti 
tiktai saują lietuviškų užsidegė-
lių, kenkiančių nuosavai šaliai, 
lenkystei Lietuvoje paskelbė įn
irtusią kovą. Jinai seka prusiš-
ką metodą, pasinaudodama spė
komis vokiečių kariuomenės, at
sirandančios Lietuvoje, be ator | 
dairos kiekvienam žingsnyj per
sekioja lenkus. Lietuvos sosti
nėje,—kur gyvena tik 2,000 lie
tuvių ir kur yra 70,000 lenkų, 
toji lietuvių valdžia stengiasi 
uždrausti lenkiškai* kalbėti. 
Lenkų mokyklos visur uždari
nėjamos, gi spėkomis praveda
mos lietuviškos mokyklos, nors, 
tik nėra lietuviškų rank-
vedžių mokykloms, bet net pa
ti lietuviška kalba turės but il
gai dapildoma trukumais, kol 
galės but pripažinta moksliška 
kalba. Ir tą karę pakėlė lietu
viai lenkams, kurių Lietuvoje 
yra kur-kas daugiau, kaip pa
čių lietuvių. Jei remties tik ant 
skaitliaus, tai jei lenkai norėtų 
tokia metodą atsimokėti, po ka
rės ir po vokiečių nupuolimo 
turėtų teisę panaikinti ten vis
ką, kas tik yra lietuviško, nes 
kuomet Lietuvoj ir Baltrusijoj 
yra suvirs pustrečio milijono 
lenkų, lietuvių, yra tik 1 milijo
nas ir 700 tūkstančių (mūsų 
pabraukta. Red.). Ne tiktai mie
stai Lietuvoje yra lenkiški, bet 
ir sodžiai didžiuose plotuose yra 
lenkiški ir tokia pati šalies kul
tūra, kadangi lietuvių kultūros 
nebuvo ir nėra (mušu pabrauk
ta. Ked.), kibą jei lietuviai pas 
save jvykdins prūsišką kultūrą, 
kurios metodomis naudojasi. Jei 
be to pridėsime, ką*l kuone dvi 
trečdalys žemės Lietuvoje yra 
lenkų rankose, kad prie tos že
mės lenkai ne tik turi paprastą 
nuosavybės teisę, bet ir istorinę 
teisę, kadangi per šimtus metų 
nuosavu krauju ją gynė, tai 
matosi, kad lenkai tokias pat 
turi prie Lietuvos teises, kaip vr 
lietuviai. Ir lenkai tenai yra 
kaip pas save namie, bet ne 
pas svetimuosius. 

"Lietuviai žaidžia su lenkiš-
kiška ugnimi pamiršdami, jogei 
karė juk4uri pasibaigti, ir kuo
met jiems pritruks pagelbos 
pru&ų kumšties esybėje, tuiės 

Dėdė Šamas. GS paranka y r a 
t ikra. 

Bet apar t augšeiau paminė
tų paraginimų, kodėl jūsų 
vaikai tur i taupyti , y r a dar 
augštesnis ir kiltesnis paska
t inimas: išreiškimas patrijo-
tizmo šaliai, kurioje gyvena
me ir kur gauname duoną ir 
užlaikomą. Vyriausybė sugal
vojo puikę plesą dangč io mi
lijonų surinkimui, kas yra rei
kalinga s karei . Dėdė Šamas 
reikalauja pinigų vesti tą di
džiulę karę, jūsų vaikui yra 
reikalinga įpratimas ir prasi-
lavinimas taupume, gi jums 
patiems yra reikalingas dva
sios pasiganėdinimas. J ų s 
įsitikinate, kad jūsų vaikas 
gamina, pamatus savo ateinan
čiam gyvenimui, savo karije-
r a i ir podraug pasitarnauja 
saliai. 

Kad tasai valdiškas taupu
mo pienas suteiktų vaikui pa-
siganėdinimą, labai y ra svar
bus daiktas tuos nupirktus ka
rės ženklelius su certifika-
tais laikyti saugioj vietoj, ge
riausia — bankoj. Vyriausy
bė pasirūpino, kad tuos vaiki] 
taupumo * * bondsus ' ' pri imt u 
bankos ir pas save užlaikytų. 
Nes jei tas poperas laikysite 
namie, kar ta is jos gali pražu-

nnk t i , kad ir mažiausias p i n i - . . _ . .. . , , 
J-*• *• i ti . Tuomet jūsų vaikui butų 

gų sumas, jas padėti tmkamon , .. J m . 
vieton ir už tai gauti nuošimčius. 

Ve tasai pinigų taupumo 
pienas: 

Liepk savo vaikui gauti 
krasoje, mokykloje arba ban
ko je (arba pats tai gauk) 
taupumo ženklelį už 25 centus 
ir taupymo certifikatą su 16-
ką tuščių vietų tokiems pat po 
25c. ženkleliams prilipyti. Tuo
met taupumo darbo pradžia 
jau bus atlikta. Tuomet taupu
mas taip veikiai bus didina
mas, kaip veikiai vaikas kur 
gaus (arba iš centų surinks) 
25c. (kvoterį) ir už juos nu
pirks taupumo ženklelį. 

Kuomet ant taupymo certi-
fikato bus visos 16 tuščių vie
tų užlipintos t aupumo ženkle
liais, galima jų pamainyti ka
rės taupymo ženkleliu primo
kant keliolika, centų. Pastara
sis ženklelis j au neša nuošimtį 
Už tuos keturis dolierius su 
keliolika centų vyriausybė 
1923 metais užmokės penkis 
dolierius grynais pinigais. 

Gi jei norite, kad jūsų vai
kas daugiau pinigų sutaupytų, 
tai galima dvidešimtį karės 
ženklelių pamainyti karės tau
pymo certifikatu, kurio kaina 
yra apie 83 dolieriai. Tasai 
certifikatas 1923 metais * bus 
vertas lygiai 100 dolierių. Rei
škia, duos gražų nuošimtį. 

Je i kokio karės ženklelio 
savininkas panorės atgauti 
savo pinigus prieš laiką, t. y. 
pirm 1923 m., tai visuomet ga
li sugrąžinti certifikatą ir 
gaus visus pinigus, kiek yra 
įmokėjęs, ir dar su prigulin
čiu nuošimčiu. 

Už tokiuo būdu taupiamus 
pinigus paranką stato pats 

daugelis nesmagumo ir jaus 
tusi esąs apsivylęs. 

Be to, patys tėvai privalo 
dar apgalvoti kokius nors pie
nus, kad vaikai reguleriai ko
k i u i nors būdu uždirbtų rei
kalaujamą pinigų sumą nusi
pirkt i karės ženklelių. Galima 
tai padaryt i atliekant jiems 
kokias nors namines prieder
mes ar kitką. Tuomet vaikai 
iš to apturės ir didelę moralę 
naudą. 

Mūsų tautai taupumas bū
tinai reikalingas. Keikia tad 
prat int i pr ie taupumo priau
gančiąja kartą. 

pas ją su piešiniu pirmutinės 
Suv. Valstijų vėliavos,—per
statančių trylika raudonų ir 
baltų dryžiu su trylika žvaig
ždžių — ir prašė padaryt i vė
liavą. J i sutiko, bet patarė , 
kad vieton šešių,, penkių kam
pų žvaigždės išrodytų gra
žiau. Komitetas sutiko, ir p . 
Ross ant rytojaus turėjo ga
tavą vėliavą. Valdžia paskyrė 
p. Ross dirbėja vėliavų, ir, tas 
amatas vėliau liko rankose 
jos sūnų. 

1794 m. šita vėliava truputį 
tapo permainyta. T a d a kon
gresas nutarė, kad vėliava tu
ri susidėti iš penkiolikos rau
donų ir baltų dryžių i r pen
kiolikos žvaigždžių ant mėly
no pastovo. Tai buvo penkio
lika valstijų, kurių tuomet tik 

(tiek tebuvo Suvienytose Val
stijose. 

181*8 m. vėliava tapo per
mainyta — dryžiai sumažinti 
iki trylikos (originalės tryli
ka valstijų), o žvaigždių pri
dėta tiek, kiek buvo valstijų. 
I r iki šiol vėliava paliko ne
mainyta, tik prisidėjus valsti
jai tapdavo pridėta nauja 
žvaigždė. Dabar vėliava turi 
trylika dryžių, kurie reiškia 
skaitlių originalių valstijų, iš 
kurių susitvėrė Suv. Valstijos 
— ir keturios dešimtis aštuo
nios žvaigždes, nes dabar Suv. 
Valstijose yra tiek atskirų 
valstijų. x M. K. 

i 
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RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

| Kapitalas padidinti nuo $25,006 iki $50fiOO, 
NU TAKIA: j | ^ tumazinti nuo $25.00 iki $10J00. 

šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. 

Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną. 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, III .). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery 

priėmime. 

§ 
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YPATINGI LAIDOTUVIŲ 
PAPROČIAI. 

AMERIKOS VĖLIAVA. 

Mums, kaipo šios šalies pi
liečiams, reikėtų žinoti, kokiu 
būdu ats irado Amerikos vė
liava. Trumpai pasakius Su
vienytų Valstijų vėliavos isto
r i ja /yra s e t an t i : 

Apskelbus neprigulmybę, 
kongresas tuojaus paskyrė 
komitetą pasi tar t i su genero
lu IVashington'u kaslink pa
gaminimo tinkamos vėliavos. 
Komitetas greitai negalėjo 
nieko veikti, nes amerikonams 
dar tūlą laiką nesisekė atsi
laikyti prieš anglus. . Tiktai 
pabaigoje gegužio 1?77 metų, 
kuomet Washington ,o armija 
Je r sey ' e anglus smarkiai su
mušė, minėtas komitetas su
skubo vėliavą baigti. Ponia 
Ross, 239 Areh st., Philadel-
phia, Pa., pagamino pirmuti
nę vėliavą Suv. Valstijoms. J i 
tuomet turėjo savo mažą ra
kandų taisymo dirbtuvėlę. 
Yieną dieną vyriausias vadas 
George Koss, jos giminaitis, 
ir tūli kongreso nariai nuvyko 

Airiai grieždavo ant savo 
instrumentų ir tikėdavo, kad 
tuomi nuvaiko piktas dvasias. 

Mahometo pasekėjai visuo
met laidoja įnirusius be jokio 
grabo. 

Australiečiai surišdavo mi
rusių rankas ir ištraukdavo 
nagus. Mat jie bijodavo* kad 
numirėliai neišsikastų iš gra
bo ir netaptų piktomis dva
siomis. - > 

Indi jose pati guldavo į gra
bą sykiu su vyru ir abudu 
paskui viqnoj ugnyj tapdavo 
sudeginti. " v 

Senovės Romos imperijoj 
mirusių kūnus degindavo, 
apar t saužudžių. Grekai irgi 
dažnai mirusių kūnus degin
davo. 

Greenland'e vaikui numirus 
laidoja sykiu ir šunį, kad jis 
vaiką kitam pasaulyj galėtų 
kur reikia nuvesti. M. K. 

Kuponas užsirašymui ''Draugo'' Bendroves šėrų, 
DRAUGAS PLIUULSHING COMl»AXY, 

1800 West 4flth Street, 
CHICAGO, ELLOrOlS. 

PrislunČlu $ . . . Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu 

man paslysti "Draugo" Bendrovės Serų. 

i' 

Vardas Ir pavardė 

antrašas 

Miestas Valstija 

metų kitų turės vėl kelti trio-
bas į vienkiemius. 

S. Truputis. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
PASVALYS. 

(Joniškėlio apskr.) . 

lenkams išduoti sąskaitą iš savo 
darbų. Nemanome lietuviams 
atsakyti teisių prie jų tautinių 
siekinių, bet iš kitos pusės ne
leisime, idant Lietuvoje mažu
ma valdytų lenkų didžiumą, ne
turint prie to nei teisių, nei ga* 
bumo, nei jėgų. Lietuviškas te
roras, paremtas- vokiečių durtu
vais, gali tęsties labai trumpai. 

"Tatai tegu lietuviai nepamiršta, 
idant lenkai nebūtų jų pačių 
priversti atsimokėti jiems tuo 
patim.'y 

Matote, kaip rašo lenkai. Ne 
tik lietuvius išbjaurioja, bet 
dar grūmoja. Tiesiog sako, 
kad Lietuva priguli ne lietu
viams, bet lenkams, nes, anot 
jų, ten lenkų yra didžiuma. 

Reiškia, lietuvių tauta užsi

augino užantyj angį, kuri da
ba r jau ima raieioties, kad ap
sivynioti aplink lietuvių tau
tos kūną ir pasmaugti. 

Je i kas ligšiol pasitikėjo 
gražiais lenkų žodžiais, tegu 
dabar pasidžiaugia tais savo. 
"b ro l i a i s , " katrie patys dar 
nepasiliuosavo iš vergijos, gi 
jau kitus mėgina paverg t i 

Bet lietuvių tauta yra stipri. 
J inai turi pliene išlaikomybę, 
Per šimtmečius prieš jų kėsi
nosi panašus lenkams barba
rai. Tečiau atlaikė. Atsilaikys 
jinai ir prieš lenkus. I r nuro
dys jięmą kad Vilnius nėra. 
Varšavas, gi Lietuva ne Len
kija, kad " ponams " butųj lei
sta sauvaliauti. 

Nors čia nebuvo didesniu 
mūšių, bet y ra nemaža sude
gintų vieių. Rusai, t raukda
miesi, padegė abu tiltu per 
Levenį ir 6valį, nuo kurių už
sidegė ir pelenais nuėjo dide
lis Megonių kaimas; liko vosj 
dveji namai, viena klėtis ir du 
klojimu. 

Meganieeiai prieš karę nu
tarę jau buvo išeiti į viensė
džius, bet nelemtoji karės su-
trukdžius buvo darbų. Sude
gus trioboms nežiūrint karės, 
pasirūpino surasti matininką, 
išmatavo žemę i r dabar jau 
statosi kolonijose savo triobe-
sius. Be to po keletą triobų 
nudegė šiuose kaimuose: G In
driūnuose, Lizuose, Dilenskuo-
se, Tetirvinuose ir kitur ir du 
vėjo malūnu. 

Pasvalio apielinkėje beveik 
visi sodžiai baigia į viensė
džius keltis, tik didelis Šimo
nių kaimas dar palikęs sene-
viškai. 

Be to Pazosės kaimas sude
gęs karės metu, vėl statosi se
noje vietoje, ne kolonijomis, 
lyg nesuprasdamas, kad po 

ŽAGARĖ. 

Naujosios Žagarės parapijoj 
kapinės, Raktuvės kalnas, vi
siškai prilaidotoS; dabar tai
somos naujos. Šiam tikslui 
gauta dovanai iš Bružo dvaro 
1400 kv. sieksnių žemės ploto. 
Šiems kapams įtaisyti parapi-
jonys šį rudenį sudėjo 930 rub. 
aukų. Klebonas su tam t ikru 
komitetu prižiūri darbų. 

— Vietinėse kapinėse palai
dota kareivių: 5 rusų, ? vokie
čių ir 1 lenkas; čia mūšių ne
buvo, tik maži susirėmimai. 

— Mūsų apielinkėje nuo plė
šikų daug žmonių ir tur to nu
kentėjo. Taip pa t yra* keletas 
užmuštų ir sužeistų g y v e n t o 
jai dažnai-nėra t ikri del savo 
gerybės. 

— Čia iki šiol buvo vienui 
vienas feldšeris Vlad.. Šarka 
ir jam mirus š. m. lapkričio 21 
d. mūsų visa apielinkė liko be 
žmogaus, kurs galėtų teikti 
šiuo graudingu laiku medici
nos pagelba. Labai butų rei
kalinga, kad kas iš medikų 
bei feldšerių pasiskubintų tą 
vietų užimti. Taikos laiku čia 
gyveno 3 gydytojai ir 4 feld-
šeriai ir visiems darbo paka
ko. Sausas. 

šiai Lenkijai, nežiūrint, kad ir 
čia pat buvo didžiausio vargo, 
žmonės davė daug audeklais, 
ir kitais dalykais. Dabar mer
ginos iš Vilniaus sukinėjasi po 
mūsų apielinkę, rinkdamos 
aukas. E ina po namus paveik
slų nešinos: vidun įėjusios 
drebančiu, * graudulingu balsu 
pasako "poclrvvalony," išima 
tam tyčia pagamintų medinį 
kryžiuką, pr ikala į sienų ir 
liepia kalbėti penkerius pote
rius, kad karės pasibaigtų... 
Toliau reikalauja aukų kasžin 
kokiems augštiems lenkų ku
nigams (!) Lapkričio pradžio
je apsilankė jos ir Paparčių 
liaudies mokykloje pas moky
tojų. Papraš ius paaiškinti au
kų tikslų, pasisakė esančios 
shjstos vieno lenkininkų kuni
go (L) jo prieglaudoms aukų 
parinkti . Parapijoms. 

"L. A." 

{VAIRUMAI. 
i t 

VIDENIŠKIAI. 

(Malėtų apskr.) . -
tŠioje parapijoje išsidalino 

viensėdžiais šie sodžiai: Var
niškiai, Ringeliai, Druskiai. 
Dabar jie džiaugiasi geriau 
gyvenų negu geniau. 

PAPARČIAI 
(Kaišiadorių apskr .) . 

Lietuvių gera širdis duoda 
progos dažnai jų naudoti. Pra
sidėjus karei, kada rusai buvo 
Vokietijoje, vietines dvarinin
kės važinėjo po lietuvių kai
mus ir rinko aukas nukentėju-

Negirk dienos be vakaro, 
o marčios be m e t ų " — taip 
sak 0 lietuvių priežodis. 

Chicagos tautininkai-libera-
lai ruošia naujų dienraštį. 
Anot' " L i e t u v o s " jisai bu
siąs: 

geras, 
žmoniškas, 
teisingas, 
nepjudysiąs vienų su kitais, 
busiąs rimtas, 
nedarysiąs jokio- w monkey 

biznio," % 
neklaidinsiąs, ' 
blogais keliais nevešias— 
ir tt., ir tt. 

O iš viso to prašyte prašosi 
nauja patar lė : "~Negirk dien
raščio dar negimusio." 

Sparnaitis. 

Stocks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & -Co., 
108 So. La Salle st., uždėta 1900 m. 
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Lietuviai 
Amerikoje. 

WOKCESTEE, MASS. 
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Dzmokratiji Demokrate Demokratui 

Rengiasi prie gegužinės. 
Gegužės 30 d. Liet. Vyehi 

Naujos Anglijos Apskrity/ 
rengia didelį išvažiavimą i 
"Fa i r Grounds" apielinke. T;^ 
vieta kaip tik ir tinka tokiam 
išvažiavimui. 

Kaip girdėti iš rengėjų, tai 
išvažiavimo programas bus la
bai įvairus. Kalbės žymus kal
bėtojai, griež puikus benas, 
užkviesta iš kitur chorai ir so
listai. Apart to bus base-ball 
lošimas, visokios lenktynės 
virvių, traukimas ir tt. Šokiai 
tęsis per kiaurą dieną. 

Dalis pelno yra skiriamas 
nukentėjusiems nuo karės lie
tuviams sušelpti. 

Ot, pirmutinė proga del vi
sų pasilinksmint ant tyro oro. 

Prakalbos. 
Balandžio 11 d., bažnytinėje 

svetainėje buvo surengtos pra
kalbos. Kalbėjo p. K. Pakštą . 
Tautos Fondo Centro sekreto
rius. Prakalbos tema buvo 
apie patrijotizmą. Aiškiai i š 
dėstė, kad žmogaus laimė yra 
ne turtuose, bet patrijotizmo 
bet tas patrijotizmas turi pa
sirodyt ne vien žodžiuose, bet 
ir darbuose. Prakalba buvo 
labai pamokinanti. Tokių pra
kalbų neatbūtinai mums reikia 
daugiau, ypae čia augusiam 
jaunimui, kuris mažai mąsto 
apie patrijotizmą ir dėlei to 
ištautėja. x 

O, kad jaunimas galėtų ap-
kainuoti vertę tokių prakalbų. 

I 
•i 

• • 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 
Visiems savo prietellams patariame skaityt* Į Jfo. *M>. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją P*-

« 

Aš. 
DETROIT, MICH. 

Mes trys s 

sutartinam linksmume, 
Kariaujame už Laisve! 

Helmar del manęs— 
del manes-del manęs 

dtnahmpbd Išdirbėjai] Geros RąŠies Turkišką 
ir Egiptiškų Cigarete Pasaulyj 

TURKI CIGARETAI 
Balandžio 17 d. Liet. Vyrių 

79 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų, kuriame apart kitų 
svarbių nutarimų nutarė ati
daryti vakarinius kursus. Iš 
pradžių bus mokinama lietu
viška gramatika, Lietuvos is
torija ir geografija. Toliau 
bus įvesta ir kitokios mokslo 
šakos. Minėtame susirinkimo 
prisirašė 15 mokinių. Patarti
na, kad visas Detroito jauni
mas nepraleistų tokios gerus 
progos. Ligšiol mūsų jaunimas 
neturėjo progos mokintis savo 
prigimtos kalbos, bet dabar jau 
užšvietė lietuviškos apšvietos 
saulelė ir Detroito jaunimui. 
Dabar kas tik« norės galės su
sipažinti su savo bočių praei
timi. Mokytojum bus visiems 
gerai žinomas p. A. Aleksan
dravičius. Kursų lekcijos atsi
bus kiekvieno mėnesio seredos 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 

Todėl jaunime nepraleisk 
tokios puikios progos. 

K. Genys. 

Lietuvių Laisves Bonds'ų 
Skyrius. 

Trečios Laidos Laisvės Bondsų Kampanijos vedimui Fc 
deralė Valdžia įsteigė Lietuvių Skyrių septintame Federa 
liame Distrikte. T0 skyriaus CENTRAS yra UNIVERSAL 
STATE BANK, 3252 So. Halsted st., Chicago, m. To banko 
prezidentas — p. J. J. Elias ir kasininkas — p. John J. Bag 
džiunas, yra Lietuvių Skyriaus vedėjai. 

Laisvės Paskolos Komitetai. 
Federalės Valdžios įgalioti — pp. Jos. J. Elias ir John 

J. Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Cliicagos 
lietuvių parapijose ir kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio
jo komitetus, kuriems pavedė teisę rinkti Laisvės Paskolos 
Bondsų subskripcijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie 
turite atliekamą dolerį, pirkite Laisvės Paskolos Bondsus nuo, 
lietuvių komitetų per Lietuvių Skyrių. Tuomi pakelsite savo 
tautos vardą ir prigelbėsite savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes 
Suvienytų Valstijų laimėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimas. 

BRIDGEPORT. 
Stanislovas Barauskas $1Q0JOO 
Peter Eadomsįis 50-00 
Stove Tyzenkus 50/K) 
Andrew Jankai t i s . . . . . 50.00 

BATĄ VIA, ILL. 
Čia pasibaigė molderių strei

kas, kuris tęsėsi nuo tūlo lai
ko. Darbininkai laimėjo 1 do
lerį į diena ir visi sugrįžo į 
darbą. Pirmiau molderiai gau
davo už 9 valandas $4.25, o 
dabar gaus $5.25. Paprastiems 
darbininkams čia yra sunku, 
nes už 9 darbo valandas ne
gauna nei 3 dolerių. Darbinin
kui turinčiam šeimyną neuž
tenka ir pragyvenimui, o da
bar tokia brangenybė. 

M. B—nas. 

CICERO, ILL. 

Vyčių susirinkimas. 
Seredoj, gegužio 1 d., vaka

re, Sv. Antano parapijos sve
tainėje, bus labai svarbus mė
nesinis vyčių kuopos"susirin
kimas. Nariai bei narės ir no^ 
rintieji įstoti organizacijon, 
malonės koskaitlingiausiai at-
>. i i*nk vii. Korespondentas. 

Ignatz Juszkewicz . . . . 50.00 
Stanley Kibartas. .• 100.00 
Mareiona Adomaitis... 50.00 
Anton Ritipaitis 50.00 
Clias. Zemeckis 50.00 
Josepb J. Bacziunas.. 100.00 
Anna Kajenas 50.00 
Walter Kubilius 50.00 
Josepb Martinauskis . . 50.00 
Vincent Siminas 50.00 
Walter Sliurnas 50.00 
John Garbuz 50.00 
John Shaukis 50.00 
J. Burbulius 50.00 
Frank Slueinski • 50.00 
Benedikt Motuzas . . . . 50.00 
Anthony Gilgath . . . . . 50.00 
Louis Zarumba 50.00 
Toney Brotts 50.00 
Kazimir Thompson . . 50.00 
John Sankienas 50.0(* 
J. W. Zajevvski . . . . . . 100.00 

A. Tamosunas 50.00 
Joseph Burba 50.00 
Tomas Bakaitis 50.00 
John Paulaitis 50.00 

Justinas ^taliulionis . . 100.00 
Anna Pranekiewicz . . . 100.00 
Walter Szymkiewicz . . 50.00 
James J. Svoboda 50*00 
John Usieviez 50.00 
Stanley Makaro\voki.. 50.00 
Joseph KaVpus 50.00 
F. Jakubezikas 50.00 
George Petrikonas 50.00 
Ignacas Praninskas . . 50.00 
Viktor Gailis . . : 50.00 
Kazimeras Žilvitis 
Ed\vard N. Zulowski . . 
William Pocius 
Alexander Antonowicz 
Peter Stankus 
Frank Cook 
Kazimeras Burba 
Alex Grigaliūnas 50.00 
Dominik Stanehus . . . . 50.00 
Anton Ramoskeviėz . . 50.00 
James Trapas 5O.00 

• • • • • • 

• • • • 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Uršule Geobrikaitc 
Justinas Simonaitis 
Antanas Smulkstis 
YValenty Sobczikas 
Kazimeras Mažeika 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Liudvikas A. Manelis.. 50.00 Joseph Szulckis 100.00 

Kazimeras Jotkus 
Henrieta Zukowski 
Peter Kamantaitis 
Mike Swiekas . . . . 
Anut'ras Urba . . . . 
Kazimer Synowicz 

• • • • 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Petronėle Jesiene . . . . 50.00 
Joseph Markūnas 50.00 
Peter Kazlauskas 50.00 
John A. Landauskis . . 50.00 
Frank Pareigis 50.00 
Alexander Kvederas . . 50.00 
Anton K. Rutkauskas.. 100.00 
L. Baltušis 50.00 
Joseph Trijonauskis . . 50.00 
Kazimir Karalinas . . . 50.00 
Elzbeta Jesielskene *... 200.00 
Joseph Patalckis 50.00 
James Grigavicze . . . . 50.00 
J. Wojeiekow*ki , 50.00 
Beni Wasilowski 50.00 
George Jonaitis 50.00 
Peter Yankant 50.00 
Jakub Stanelis 50.00 
Tony Jonikas 50.00 
Ignaeas Buchas 50.00 
John Jencius 50.00 
Alexander Kajenas . . . 50.00 
J[ohn K. Malela 50.00 
ii ichael Kowarskis . . . 50.00 
Mary Balcziuns 50.00 
Adam Misewicz 50.00 
Joseph Geuzinskis 50.00 
Joseph Lenkart 50.00 

John J. Lenkauskis . . 100.00 
William Gusdauskis . . 50.00 
Clement Žukauskas . . 50.00 
Anton Szimkus -50.00 
August Balckaitis 50.00 
Frank Yotkus 50.00 

$5,600.00 

VISŲ DOMAI. 
Kas per mane užsirašys 

dienraštį "Draugą" ir prisius 
money orderių 5 dol., tas gaus 
dovanų knygoms sekančio tu
rinio: 

"Marksas" 
"Socijalistų Rojus" 
"Ar yra Dievas*?" 
Taipgi užrašinėtu ir visus 

kitus katalikiškus laikraščius 
ir laikau įvairaus turinio kny
gyną. Reikalaudami adresuo 
kitę ̂  -

A. KŲLBICKAS, 
7602 Aberdeen Ave., 
Cleveland, Okio. 

m m m m m» m — o » m m m » » m m » m m m m m m m t 

ir platinti mūsų Išleista* knygas. 
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny

gos numeri ir vardą. Pinigus reikia Biųsti iškalno 
lšperkant money order arba registruotame laiške.^ 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 
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No. 5. Anjkšcių šilelis. A. A. Vyskupo Ant. 
Baranauskio amžina atmintis, yra tat 
perlas lietuvių poesijoa. PnsL 1 8 . . . 

No. * 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, 111. Sv. Kazimiero Sese
rims, ParaSė M. Gustaitis, 1814 m. 
Gražios dainelės. PuaL 24 -Draugas" 

No. 18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. ParaSė Pranas. Gra
ži loš ikui kningelė. Pusi. 14 . , 

No. U. «urkButė8 Eilės, Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. S2 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis * . . • 
II dalis 

No. SO. Meilė Foemrf. ParaSė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios^minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 24 

No. 45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kas. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriutė. Trlveiksmis dramos paveik
slėlis iŠ liaudies gyvenimo 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iŠ lietuvių gy
venimo 3-juose ūktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 60. Komedijclės: Čigonės atsilankymas. 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 

v su Blaivininku. Parašė U. Gurk liūtė. 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės. Mellodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. ParaSė J. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . . 

No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Ver
tė Šėlimas. .Antra laida. PnsL 4t. Pa 
sakaitė i i lietuvių gyvenimo 

No. 87. Braižinėliai. Tai labai Įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. ParaSė Skruz
dė. Chicago, 111. 1916 m 

No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinta i i "Dar
bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. PnsL 12 , 

No. 95. Huckleberry Finnas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaka, 
kalba lengva ir kningos lutai pa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

No. 98. Iš daktaro pasakojimų. ParaSė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 70 

Ne. 108 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
Sė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumų 
mūsų broliams. 1918 m. "Draugas", 
pusi* oo • • • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. ParaSė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, III. 1915, 
nuat 28 

No. 110. Oliveris Twistas. Tai viena iŠ ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią, myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsi gavęs šių knygų. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 pusi 

No. 115. Patarlės ir išminties grūdeliai. 
Surinko ir Išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

No. 130. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

No. Ifeizdėliai. Progos belaukiant ir kitos 
6 gražios pasakaitės. ParaSė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m.-

No. 160. Lietuvių Tautos Meinori jalas. Pa
raSė ir indavė Tautų (Rasių) Kon
gresui Londone atsivuvuslam liepos 
28-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
18 prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 

No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

No. 164. Lietuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio uniios (14 I i — 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems .su
žinoti lenkų Šunybės. Pusi. 66 . . . . 

No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai } visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163 

No. 178. Pažinkime socljalizmą. Parašė P, 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci
jalistų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
16 

No. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

No. 188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 

No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir 
Tošis Didžios vertės knygutė . . . . i . 

No. 194. Tiesos žodis Socijallstams. ParaSė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 

, knygelė pažinimui kas tai yra t l s 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"cicillstai". Su paveikslais . , . ' 

No. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je, č i a rasi daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų? pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
Je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd 
Drūtais drobės apdarais 81-00 

No. 210. Blogi Kudikų Papročiai, sn pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Graičn-
nas; kiekvienai motinai Sj knygelė 
patartina perskaityti 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Hudai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Gralčunas . . . . . . . . . . 

21.00 
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mlnklelts; parengė Tėvas Kapucinas 
No. 254. A ' U . O. Pradžiamokslis. Sutaisė 

J. Damijonaitis, drebės apdar. . . . . 
No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da

lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltlmores Koncilijąus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimos ir atša
ki mus piiLuKvius p; įdedamiem si emn 
skyriams. Kaina 

No. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis IX Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltlmores Koncilijąus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus Išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270.' Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1916 m., 
pusi. 26 • 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus įrankis 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. PuaL 166 

No. 279 Mažasis Katekizmas VaflkeliamA, 
prisiruošktntiems J pirmąja išpažinti 
ir Šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 1^5 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 

No. 292. Ir . Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . . . . 

No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

No. 307. Trumpa šv. Lstorija Seno Ir Nauir 
[statymo. Parašo kun. 1. duster. 
Kieto popsro apdarais 

No. 315. Vnikų. žvaigždutė. Bendoartaua, 
dalis I, kieto poperos apd. 

No. 816. Vaikų Žvaigždutė dalis n , kietais 
apd. 

No. 320. Trumpas aiškinimas Tiesą Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė pasimokini-
mnl tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . . 

326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. IS anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 195 

No. 360. Lietuvių Darbininkų Kaleodririus. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra^t&l pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi. 
126 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas Ir Galilėjus, pus. 32 
c ) Žmoniškumas ir vergija, pust. 18 
d) Į Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. IS 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g) Socijalistų norai ir darbai, r - s i IS 
1) Revolincijonierių tarpo, pnsr. 10 . . 
ra) Mandagus vaikelis, pusi. ?n . . . . 

No. 394 Ketvirtoj* Skaitymu knfg<L 
186. Su paveikslais, audimo rtpd. . . 

Lithuania and the Autonomy of Poland u i tu 
a map., by/ J. Gabrys. Paris 
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rys. Paris. 
A Sketch of the Lvthuanian 

Gabrys. Paris 
Album Lithuanian Dances for orchestra. 

Corrceted and arrauged by Vincent 
Niekus, Chicago. 

Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių $4.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus * 

K_„ 373 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 79 

No. 875. Ypatingas sąžinės perkratinėji-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo viršel. 

No. 358 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 
Popiero viršeliais 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 500 pusU 
Audeklo apdarais $8.00 
Poperos viršeliais 2.00 

No. B 1. Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku-
relės apdarais . . 
Juodais audeklo apdarais 

W o . RA'? M f •'«»««« Tr-»-»'.in-^ #:»- .M.-TV.^ » - « U J -
kUvuu* i uai. kė auaejkio apdarais 

No* 363 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai 

No. 303. Trečioji skaitymui knyga. Pusi. 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, didenl J . . . . 
Mažesni po 

Sv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Poplerų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutes, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už 

No. 205 Katekizmas Apie alkoholių. Iš 
PrancuziČko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 82 

• • 

•• 

' 

.75 

.46 

.25 

.66 

.76 

.46 

.16 

.16 

.16 

.26 

• ' 

• • • • .16 

.15 

MALDŲ KNYGOS. 
Ko. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži pop&ra ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. .66 
Baltais kauliniai apdarais $1.66 

No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. PuaL 246. 
Kaina poperos apdarais 46 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . .76 
Baltos skurdės apdaruose i . . .66 

No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pusi. 296. Kaina au
deklo apdarais 46 
Skuros minkštais apdarais .66 

Rožančių kukinlų ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. iki $1.66 

fikaplerių karmelitanskų iš Lietuvos sn pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 16 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. iki 16 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina u i vieną . . .85 

44 DRAUGAS" 
1800 W. 46th Street, 

3E 

PUBLISHING CO. 
:-: Chicago, Illinois 
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\ "D R A U G A S" 
Antradienis, balandžio 30 d. 
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CICERO, ILL. 

Iš Labdarių 3 kp. veikimo. 

Balandžio 22 d. Labdarių o 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. Svarstant reikalus pa
aiškėjo, kad Labdarių Centras 
garbės narių lenktynių termi
ną atidėjo iki 1 d. liepos mė
nesio. Kilo klausimas apie ga
vima daugiau garbės narių. 
Pasirodė, kad draugija Sal
džiausios Širdies Jėzaus jau 
yra nutarus įmokėti 100 dol. 
Minėta draugija yra viena iš 
duosniausių draugijų tautos ir 
labdarybės reikaluose. Taip gi 
tapo nutar ta atsišaukti j visus 
Cicero biznierius bei krautuv-
ninkus, kad kiek galėdami pa
remtų labdarių reikalus. Rei
kia taipgi pažymėti, kad kuo
pa susilaukė darbščių narių iš 
jaunimo tarpo. 

A. Krincejis, M. Karkaus-
kas ir B. Lernatavičia. 

veržte veržėsi— prie malonių 
Dievo. 

Ar t i 3000 žmonių atliko iš
pažintį ir priėmė šv. Komuni-

Kitaip sakant t rys tūkstan
čiai mūsiškiu lietuviu atsikra-
tė—paliko nuodėmių sunkeny
bes, apturėjo per šv. Sakra
mentus grynas sąžines. 

Nors ir buvo daug kunigų, 
bet padirbėti atsiėjo jiems ne
mažai. Xedėlios, panedėlio ir 
utarninko vakarais išpažinties 
klausymas baigėsi.apie pusiau 
dvyliktą, o ryte prieš penkias, 
jau vėl bažnyčia buvo atdara, 
kurion rinkosi žmonės dar
bininkai, priimti šv. Komuniją 
ir pasimelsti prie Augščiausio 

TŪKSTANČIAI SALIUNŲ 
BUS UŽDARYTA. 

Eytoj Cliicagoje tūkstančiai 
saliunų turės uždaryti savo 
biznius, kadangi svaigalai pa
brango ir todėl saliunai turi 
mažai lankytojų. 

Su rytdiena visi saliunai tu
ri turėt i naujas miesto licen
cijas. Didžiuma saliunų, kurių 
Cliicagoje y ra suvirs 6 tūk
stančiai, licencijų dar neat
naujino. x 

Keiškia svaigalų pirkliams, 
žmonių nuodintojams baigia
si gerieji laikai. 

FARMERIAI R E I K A L A U J A 
DARBININKŲ. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešame, kad Šv. 
Mykolo Ark., Nortli Sid-?, 
parapijinis bazaras, kuris pa
sibaigė br.landžio 14 d. su iš-
laimėjimu automobilio, nėra 
dar pasibaigęs. Gerbiamieji ir 
gerbiamosios, kurie rėmėte 
bazara pirkdami skiriamo i§-
laimėjimui automobilio tikie-
tus, nemanykit, kad automobi
lius jau yra išlaimėtas. No. 
Dėlei įvykusios klaidos tikietų 
traukimas i r galutinas auto
mobilio išlaimėjimas antru 
syk įvyks utarninke, bal. 30 d., 
8 vai. vakare, Sv. Mykolo Ark. 
parapijos svetainėje. Visi ma
lonėkite atsilankyti. 

Komitetas. 

Farmeriams yra reikalinga 
daugelis darbininkų, kadangi 
farmose jau prasideda dar
bai. Kas nori farmose gauti 

už jo suteiktas gausima malo- darbo, tasai tegu kreipiasi 
adresu: State Council of De-
fenso, 120 AVest Adams st. 

I š B R I D G E P O R T ' O . 

Nelaimingas atsitikimas. 
Pereitam sekmadienyj, šv. 

Jurg io parapijos svetainėje 
" m a r t y n i m a i " turėjo savo 
nepaprastą pramogą-va karą. 
Ši draugija nešiojanti vardą 
šventojo, jau nuo senai yra 
rankose^ išgverusių katalikų, 
kurie prie kiekvienos gražios 
progos šluosto suolus "Nau
j ienomis" ir joms tarnauja. 
Kiekviename jų baliuje ar va
kare, pamatysi gaują " r a u 
donkaklių ' ' vado vau janė i ų 
jiems. Taigi mūsų "mar tyn i -
n i a i " prisi traukė rudžio, svy
ruodami " l o š ė " savo " t ea t 
rą ." BelošTant, vienas iš " a k 
t o r i ų " pradėjo šaudyti iš re
volverio ir ant nelaimės patai
kė tiesiog veidan arti stovin
čiam vaikui. Atsitikus tokiai 
nelaimei, kiekvienas puolėsi 
tuojaus gelbėti pažeistąjį, bet 
" m a r t y n i n i a m s " tai neapėjo, 
jie norėjo užsiginti, buk jie 
nešaudė. 

(iėda tokiai " t e a t r a l i š k a i " 
draugijai už tokius jos veika
lus, kurie neatlaiko nei ma
žiausios kritikos. Bet kartu 
gėda ir už rudžio perdidelį 
vartojimą. \Patarėiau, kad Šv. 
Jurg io parap. katalikai nelei
stų savo svetainės visokiems 
"nau j i en in inkams" ir jų pa
kalikams. Reporteris. 

TOWN OF LAKE. 

Atlaidų įspūdžiai. 
Balandžio 21, 22 ir 23 d. Šv. 

Kryžiaus parapijoje atsibuvo 
40 valandų atlaidai. Per visas 
tr is dienas dirbo po keliolika 
kunigų. Didelė ir erdvinga 
bažnyčia buvo visuomet pil
na žmonių. Vakarais net tratė-
te tratėdavo maldininkais. Bū
riais žmonių apstoję klausyk
las, vienas už kito—visi tarsi 

nes. Apeigų gražumas neišpa
sakytas: didysis altorius nu
segtas gėlių gėlėmis, prie jo 
sudegta daugybė Evaldu, ku
rios šviesiai žibėjo prie Švenč. 
Ostijos, gi visa bažnyčia buvo 
nušviesta nesuskaitomai elek-
trikiniii lempučių. 

Paskutinio vakaro apeigų 
laike mišparo, kada ėjo proce
sija, darė nemažą įspūdį ant 
žmonių. Vietos seserų sutai-
sytos-išmokytos mergaičių-mo-
kinių būrelis, baltos lig anio-( 

liukai, ėjo pirm procesijos 
nešdamos rankose gėlių šake
les, už jų ilga eilė ėjo kunigų. 
Už procesijos gi ėjo "Vy tau 
t o " kareivių būrelis. Taip gi 
nemažą darė įspūdį žmonėms 
šv . Cecilijos choro giedojimas 
prie vargonų. 

Tarpais, kad sugiedodavo, 
tai tik eina per kūną šiurpu
liai, o sielą lig kokia jėga kel
te kėlė į augštenybes. Šiuose 
atlaidų iškilmėse nevienam 
žmogeliui nuri to viona, kita 
ašara tarsi iš džiaugsmo, kad 
katalikai gali per atgailos ir 
kitus sakramentus pakelti sa
vo širdis ir susivienyti su 
Aukščiausiuoju. Atlaidų die
nose sakė pamokslus šie gerb. 
kunigai: kun. A. Petraitis, 
kun. F . Kudirka, kun. A. Brič
ka, kun. J . Paškauskas ir kuu. 
IT. Vaičiūnas. 

Visi jie kiek galėdami aiški
no žmonėms laikvties savo šv. 
kataliku tikėjimo, užlaikyti 
Dievo ir Bažnyčios prisaky
mus ir eiti dažnai prie šventų 
sakramentų, kad sutvirtėję 
dvasios jėgose, galėtų prieiti 
prie žmogaus galutino tikslo. 

Bet reikia pasakyti , kad pa
rapijoje dar randasi žmonelių, 
kurie laukia atidėlioja ve
lykine išpažintį ligi paskuti
niu dienų 

Duok Dieve jiems susipras
ti, apgailestauti savo gyveni
mą, ir tapti gerais žmonėmis 
mylinčiais Dievą ir artymą. 

V. Vincaitis. 

REKRUTAI IŠKELIAUJA Į 
STOVYKLAS. 

Pradėjus geg. 1 d. iš Cnica-
gos i r Illinois valstijos dauge
lis rekrutų iškeliaus į įvairins 
karės stovyklas. 

Policija areštavo Jamesą 
Maner, žinomą banditą, kurs 
intariamas policmono (Jeorge 
Clai'ssen nužudyme bal. 12 
diena. 

Po num. 174 No. Micbigan 
ave. užkampyj atrastas nužu
dytas ar nusižudęs daržinin
kas Frank Woltz su žaizda 
krutinėję. 

Telefonų kompanija laik
raščiuose paskelbia, kad su 
geg. 1 diena publika neklaus
tų telefonisčių tikrojo laiko 
(correct t ime), nes jos dau
giau į tai klausimą jau neat
sakysiančios. 

Chicago . Telepbone Co. vi
soms darbininkėms telefonis
tėms padidino užmokesnį 10 
nuoš. 

Cbicagos iš 10-ties didžiulių 
miestų užima antrąją vietą, 
kur daugiausia žmonių miršta 
n u 0 džiovos. Antai Pittsbur-
#e, Pa., nuo džiovos aukų nuo
šimtis yra mažesnis, kaip Cbi 
cagoje. 

Ant Raudos, didelė krautuvė su 
pagyvenimų ir basementų po nume
rių 8308 So. Morgan gatvė, Bridge-
porto apielinkėj, namuose Skaityklos 
Adomo Mickevičiaus. Galite atsi
šaukti pas L. Plahecki, 931 W. 32 
PI. iki Gegužio 1-mai 1918. J. M. 
Bauer sekretorius draugijos ApSvie-
tos ir Skaityklos. 
. . 2 9 4 5 S. Tnroop St., Chicago, III. 

Ant randos Kampinis biznio namas 
ant 35 Place ir Gage st. Vieta tarp 
lietuvių, tinkanti visokiam bizniui. 
Atsišaukite: 
944 W. 35 Place Chicago, 111. 

Marinis ant dviejų pagyvenimų 
namas ant 5316 So. Justine st. Prie
žastis pardavimo turiu tuojaus išeiti 
kariuomenėn. Atsišaukite , . . galėsite 
pigiai nusipirkti. 

C. GAIDELIS, 
4605 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIE 
Siuomi pranešame savo kostume-

riams, kad mes apie Gegužio 1-mą 
kraustomės į mūsų naują ir didelį 
namą kuris randasi po numerių 
4608 S. ASHLAND AVE. Mes turėsi
me pilną eilę skurų ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. Kaplan & Sons 
1646 W. 47 St. Chicago. 

Telefonas Tartis 3404. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

L. R. K. LABDR. SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBA. 

&-
ALEX. MASALSKIS 

Graborius. 
Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dali grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

:•: 
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Telefonas: McKlNLEY 6744 
Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 SO. WE8TERlf BLVD. 

Kampas W. 15-tos gatvės. 

Esthor Swanstrom, tarnai tė 
namiiOM po num. 424 K. 49 
g a l pasikorė, kuomet jos su-
žauVtiniui prisiėjo iškeliauti 
karės stovykion. 

Juodrankių pamesta bomba 
M na ik ino Cuccio saliuna, 81(> 
To Tisend st. 

NUO W E S T S I D E ' S 
PADANGĖS. 

Šia savaite vyriausybės a-
gontai mieste medžioja pro-
vokieėius, katrie* darbuojasi 
prieš Suv. Valstijas. Suimtuo
sius laukia aštri bausmė. 

Sveikatingumo komisijonie-
rius Dr. Robertson gyvento
jams patar ia dažniau vartoti 
pasukas, kurios sustiprinan
čios kūno organizmą. 

Balandžio 23 d. Meldažio 
svetainėje lietuviški raudonie
ji bolševrkai buvo surengę 
prakalba* Kalbėjo plikas 
bambizas velnių kupčius Moc
kus. Visų pirma ant scenos 
pasirodė bambizo pakalikas 
Dubiekas, kuris publikai per
statė bambizą Mockų ir neuž
ilgo pasirodė tas su plika ma
kaule. Kuomet pradėjo plūst* 
ant Dievo, ant religijos, tai 
publika labai pasipiktino ir 
pradėjo nerimauti. Iš sykio 
dar pamažu, bet kuo tolyn tuo 
labyn ir ant galo net pasigir
do balsai " š a l i n , " " l aukan 
nuo es t rados!" ir tt. Pamatęs 
Dubiekas blogas pasekmes, 
tuojaus sugrupavo visą savo 
raudonnosių 22 gvardiją ir 
pradėjo publiką malšinti, bet 
tas nieko negelbėjo ir trukšmo 
nenumalšino. Bambizas pama
tęs, kad nieko nebus prasišali
no nuo estrados. Tokiu būdu 
raudonieji socijalistai su savo 
tėvu Mockų nieko nepešė. -

Ten Buvęs. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau Antano Žvirblio. Kelt 

mėn. atgal gyveno 1820 W. 46 St. 
Chicagoje, dabar manau mokinasi 
kur Valparaiso. Malonės jis pats ar 
kas kitas jį žino pranešt ant šio 
antrašo. Turiu labai svarbų reikalą.. 

Fortūnatas Urbelts. 
1820 W. 46 St., Chicago, UI. 

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
Chicago, UI. , 

Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabansia ave., Chicago, 
111. 

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

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

DIREKTORIAI: 
Visi Chicagoje. 

Frank Veryga, 
4539 So. Marsfhfield ave. 

Jonas Petraitis/. 
4549 So. Talman ave. 

Povilas Mažeika, • 
3315 Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J . Elias, 
4600 So. Wood st. 

Kun. Antanas JStaniukynas, 
2634 W. 67th st. 

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

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood st., 

And. Brųožis, 
653 W. 18th st. 

Boleslavas Sekleckis, 
3427 Auburn ave., 

Marijona Vainauskienė, 

FATONIC 
PBiCFOR YOUR SfOMACff$ SAHEJ 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos pasina i i negero su
virškinimo, • tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama paa 
risus aptlekorios. 
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F . B . B R A D C H U L I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORN EY AT LAW 

105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolpn 5698 

CHICAGO*, ILL. 

Gyr.: 1111 South Halsted Street 
Telefonai: TARDS S l l t 

įį» • i » n i » « — X 

MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Anf U 

kai kalbeli, skaltytiir rašytC tai lankyk mosi 
Idą. Apart Anglų kalbos, «ia mokinama; 

ietuvių kalbos S.V.Isrorijo* Laišku RaS: 
inkų " S.V.ValJybos Priekybos teisii 

tų " S. V. Pilietybes Gramatika, 
itikos Geografijos Retorikos. Ir tt, 

GRAMMAR ir HIGH SCH0OL Kartų. 
lančins toliau mokiname per laiškus. Vi 

Įai>k<na*n> lietuviškai. 
American College Preparatory School 

|3103 S. HAUSTED ST. CHICAOO lu~j 
KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

Tel. Cicero 252. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

4847 W. 14th S t , Cicero, IU. 

VALANDOS: nuo 9 Iki 12 >S 
ryto, nuo 3 Iki 6 po pietų, 
nuo 7 Iki 9 vak. Nedėlloms: 
nuo 9—12. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIt 
I J08EPH O. WOLON 
S i 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kaunb. 224 National Life Bldf. 

22 8o. LaSalle S t , 
Vakarais 1B«€ Milwaukee Ava. 

Central 6899 
Rasi danes Humbnld 97 

CHICAGO. ILL. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimimmimmiiiiiiiiiimiiim 

? ~ « 
Tel Drover 7042 

Dr.C.Z. 

t 
LIETUVIS DElfTISTAS 

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

1711 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toa Gatves 

1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Miyi m m m m J Į 

flllllllllllllllllllllisillllllllllllllllllllllllllll 
Rezid. 983 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Special is ta i* M o t e r i š k u , Vyriškų, 
V a i k ų Ir v isų e h r o n i S k u Ugų 

Ofisas: 3854 S. Halsted St, Chicago 
Telephone Drover 9692. 

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

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimai; ir Ofisas 
S14» S. Morgan S t , kertė 32 t 

Chicago,, IU. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 

Bell System 

Svarbi Patarnavimo Atmaina 
Pradedant Gegužio 1-ma 

MELDŽIAME KAD NEKLAUSTUMET OPERA-
TORKOS KOKIA VALANDA. 

Mes atsakome į tą klausimą: "Kuri valanda?" 
250,000 KARTŲ Į DIENĄ. 

Nežiūrint .ant sunkenybes — mes patarnaudavome 
dykai — tas visuomet buvo didelė sunkenybė, bet 
mes su mielu noru tą suteikdavome, ypačiai vaikams, 
kurie tankiausia telefoną tam vartodavo. 

* Bet Dabar Mes turime tą Nustoti, kad 
sutaupyti Laiką, Darbą ir Aparatą. 

Karės laikai mus privertė, reikalingumos vartoti te
lefoną daugiau negu pirma valdžios, komercijos ir 
kiti pranešimai pasididino, užtat, 

Pradedant su Gegužio 1-ma 

MELDŽIAME NEKLAUSTI OPERATORKOS KO
KIA VALANDA. 

Chicago Telephone Company 

DIDELE LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
Užlaikau laikrodžius, žiedas, branzalietus ir kitus auksinius ir si

dabrinius daiktus, rąžančius, škaplierius, maldaknyges ir visas kitas 
lietuviškas knygas, kaip dvasiškas taip ir svietiškas. Taip-gi yra dide
lis pasirinkimas gramafonu ir rekordų, č ionai paminėsiu tik keletą: 

Neturi nusiminti, kad negali 
išgirsti balso garsiausių svieto 
artistų, kadangi jie neatsilanko 
Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk 
šitą Grafanolą iš kurio gali iš
girsti visų artistų balsus kokį tik 
nori ir kada tik nori. Grajina 
10 ir 12 colinius rekordus. 
Kaina $ 4 R 0 0 

Columbia 
Grafanolą 

augščiau pa 
rodyta ant 
paveikslėlio 
yra pigiausi 
prekėje Co-

lumbijos išdirbtų instrumentu. 
Turi aiškų ir švelnų baisa ir gra
jina 10 ir 12 colinius rekordus. 
Ka^a ••••. $18.00 

E 2356 L i e t u v a T ė v y n ė M ū s ų i r T y k i a i N e m u n ė l i s t e k a , 
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis . 
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą. 
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai. 
E 2393 S a u l e l ė r a u d o n a Ir J o j a u d i e n a . 
E 2394 Už šilingrėlj ir š iu nakcialy, (Dzūkiška daina) . 
E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota. 
E 1167 Kur bėga Šešupė jr Kur namas mus. 
F 1168 šaltyšius ir Žvirblelis. 
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė, 
E 1246 Giesmė į Panele Švenčiausią ir Ave Maria. 
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystytojas. 
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis. 
E 2339 gėriau žirgelį ir Dėdukas. 
E 2397 Klumpakojis ir Koketka-Polka ir Klumpakojis. 
E 2396 Našlys, žaislas ir Lapunėlė, Polka-Mazurka. 
E 2393 Bum čik-člk, Mazurka ir Dėdienė, Polka. 
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka. 
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka. 
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestrą. 
E 2224 Mano laivas, Daina ir Į sveikatą, Maršas, Orkestrą. 
E 1161 Tekėjo saulelė, Kak^iš jojau ir Stumbriškių polka, Armonika. 
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos, Armonika solo. 
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota. 
E 1248 Velnias ne boba, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis antra. 
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba. 
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą, 
E 2343 Ant vienos galvos ir Zuavų maršas, Orkestrą. 

įvairiausius lietuviškus šokius jgrajintus geriausiais muzikantais 
rasite vien tik ant "Columbia" rekordų. 

Visi Columbijos rekordai yra padirbti taip, kad grajina abiem pusėm 
ir už tą pačią kainą. 

Reikalaukite mūsų naują Columbijos lietuviškų rekordų Katalogą. 
Kiekvienam pareikalavus katalogą prisiunčiu veltui. 

Norint pinigus galima siųsti iškalno arba užmokėt tavorą pri
imant. 

3343 So. Halsted St., 
J. F. BUDRIK 

Chicago, 411. 

n 

Or. A. R. Blimenttial 0 . 0 . 
Aldą Specialistas 

Patarlmaa Dykai 
Offlao Adynoa: nuo 9 Iš ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlloms 9 Iki 12. 
464f 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefoną* Tardą 4817. 

Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS i 
i » » » » » « p » » < » « » ^ ^ * » » » » » t . % 

Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti geresni darbą ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trlmerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi pveaerių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Darbai laukia. At 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— lfi.OO. 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

gal Jųsų mlerą — bi-
le stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinls 

118 N. La Salle gatvė. Kambarys 
418-417. Prieš Cltf HalL 
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| Ogęręjg «PUmpUrelis" \ 
Tik ką išėjo iš spaudos naujagadyniška operete "Pumpurėlis", 

kurią parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. = 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams. 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 25c. už vieną. Agentams = 
25 nuoš. nulcidžiame. Reikalaukite pas: 

| Draugas Publishing Co. i 
| 1800 West 46th Street - Chicago, III | 
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Home ' BJend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda tą paeis 
kavą po 80c. 19c 

- -
GĖRIAI SIS 

SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
C O C O A 

Geriausia Ba 
sulyginę su 
bent kokia, 
l-J ar, 14c 

WE8T BIDB 
1954 Milwaukeea. 
1I7B MUvrankeea. 
1954 Mllwaukeea. 
1619 W. Madlson 
1889 W. Madlson 

1844 W Ckicagoa. 
1886 Blue Ialand a 
2612 W. Nortn a. 
1117 S. Halsted st 
1881 S. Halsted st 
1818 W. l i t n s t 

tr 

DAIRY 
SVIESTAS 

40c 
8198 W. l l n d s t 

SOUTH StDB 
MORTH BIDB 

499 W. Dlvtsionst 
'719 W. North a, 8981 Weatwortk a J i 4 f ^ ^ ^ ^ 

1417 8. Halsted s t | l l € # u n o o l n e* 
4719 & Ashland a. 8418 19. Clark st 




