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Vokiečiai darbuojasi už taika 
BOLŠEVIKAI PROVOKUOJA JAPONIJA 

linoje pakilusi namine kare 
TEUTONAI PRADBDA NAU VOKIEČIŲ TAIKOS PASIU 

SMARKUS MŪŠIAI UKRAI
NOJE. 

JĄ UŽPUOLIMĄ FLANDRI 
JOJE. 

Per 20 mylių ilgio frontu bau
bia armotos. 

TINYS ANGLIJOJE. 

Spauda rašo priešais taiką. 

Londonas, geg. 5. — Vakar 
rok iečiai atnaujino didelį mu-
Sj Flandrijoj. Pradėjo bomba r 
duoti talkininkų liniją apie 
per 20 myliu ilgio, pradėjus 
Nieppe miškeliu ir baigus Yo-
ormezocle, už poros myliu i 
pietas nuo Ypres. 

Fieldmaršalas Haig vakar 
savo dopešojo pažymėjo, jog 
anglu ir prancūzų artilerija 
(Tyrai atsako i vokiečiu bom-
bardą vi mą. Kol-kas pėstinin
kai dar nesiunėiami atakon. 

Toje vietoje talkininkai stip 
riai susitaisę. Nemanoma, kad 
vokiečiai pilnai kėsinsis ten 
palties, atsimindami paneštus 
ten smūgius ana' pirmadieni. 

Kuomet vokiečiai ėmė ruos-
ties atakon Flandrijoje, pran
cūzai savo keliu smarkiai vo
kiečius užatakavo arti Locre, 
vakaruose nuo kalvos Kem-
mel. Prancūzams teko 50 ne
laisvi ų ir jie pasitaisė savo po 
zicijas. 

Tuo pačiu laiku anglai 
pasekmingai vokiečius užpuo
lė arti Metercn. 

Spėjama, kad vokiečiai sa
vo pėstininkus atakon gali pa
leisti kas momentas. Nes per 
pastarąsias penkias dienas jie 
nedarė jokių užpuolimų. Visas 
laikas gabeno ir nustatė'leng
vąsias ir sunkiąsias anuotas. 

[adomas daiktas tai tas, 
kad vokiečiai visur paneša 
baisius nuostolius, gį pelnyti 
mažai ką arba nieko nepelni-
ja, tečiau vis dar taiso kruvi
niausius užpuolimus. 

Talkininkai pasitiki ir šiuo 
kartu atlaikyti prieš vokie
čius, jei tik jie pradės ofonsy-
va. 

Londonas, geg. 6.—Anglijon 
atkeliavo Vokietijos taikos 
pasiuntinys. Jis yra buvęs O-
landijos karės ministeris gen. 
Colijn. Jis yra žinomas stip
rus Vokietijos šalininkas ir 
biėiuolis vokiečių ' užsienių 
reikalų sekretoriaus von 
Kuehlmanno. 

Anglų spauda tečiau rašo 
priešais taiką. Perspėja vyriau 
svbe, kad šita neužsiimtu su 
kaizerio agentais. 

Daily Express rašo, kad jei 
Vokietijai norisi taikos, tegu 
kaizeris pirmiau viešai pasi
sako, ka<l iis negali sulaužyti 
talkininku fronto vakaruose, 
tegu savo armijas atšaukia iš 
užimtų teritorijų, tuomet bus 

Kovoja naujoji vyriausybė su 
senąja. 

Zurich, geg. 6.—Anot gautų 
žinių, Ukrainoje kaikuriose 
vietose smarkus mūšiai seka 
tarpe naujosios vyriausybės ir 
senosios " rado*" . 

Senoji " r a d a " , kaip žino
ma, padarė taikos sutartį su 

TALKININKŲ LAKŪNAI 
NUSKANDINO 23 VALTIS. 

Sutrukdo vokiečiams karės me 
džiagos gabenimą. 

Amsterdam, geg. 6.—Talki
ninkų lakūnai savo nuolatiniu 
veikimu trukdo vokiečiams 
karės medžiagos gabenimą va
karų frontan. Apie tai rašo 
Hagues laikraštis Les Nouvel-
le. Su viena diena talkininku 

Vokietija. Prieš tą " r a d ą " ) lakūnai nuskandino 23 belgų 
valtis, kuriomis gabenta karės 
medžiaga Pikardijos frontan. 

už tai pakilo žymi dalis gy
ventojų. Šitie suorganizavo 
naują vyriausybę ir nuspren
dė priešinties kaip " rados" , 
taip vokiečių ^parėdymams, 
ypač neduoti vokiečiams mais
to. 

Iš to taigi ir pakilo susirė
mimai su ginklais. Pasekmė
je vokiečiai kaip Kijeve, taip 
ir kitur paskelbė karės sto
vį. 

Tuo būdu vokiečiai vienos 
tautos sunūs kitus prieš kitus 
sukursto, kad paskui butų 
lengviau pasinaudoti jų nu
silpnėjimu. 

ANGLAI ATMUŠĖ TURKUS 
Paėmė nelaisvėn 314 turku. 

Londonas, gi . 6.—-Turku 
kariuomenė am dieną perėjo 
Jordano upę ir ižpuolė anglų 
pozicijas. Bet a glai atnr Sė 
ulnuolimą. 

JįĮįjančic djtfna tujrkai susi-
galima prabilti ir apie taiką.! taisę ir vėl užpuolė anglus. 

Kitaip gi kaizerio agentai 
nieko nepelnys ir apie kokią 
nors taika negali but kalbos. 

Laikraštis pažymį, kad pirm 
trijų savaičių talkininkų lakū
nai išnaujo žymiai sugadinę 
Namure Luxjemburgo tiltą. Du 
stulpu sunaikinta ir viena val
tis nuskandinta. Žuvo ir vo
kiečių sargyba. Su ofėnsyvos 
pradžia vokiečiai upėmis ėmė 
gabenti karės medžiagą karės 
frontan. Lakūnai tatai tą me
džiagą naikina. 

ITalnaut provincijoje, Belgi
joje, kovo 22 dieną talkininkų 
lakūnai sunaikino vieną gele
žinkelio stotį. Sunaikinta trau 
kiniai su karės medžiaga ir 
vokiečiais kareiviais. 

KARIUOMENĖ GERAM 
STOVYJ — SAKO GEORGE. 

Premjeras taip sako sugryžęs 
iš į:arės fronto. 

Londonas, geg. 6. — Angli
jos premjeras Lloyd George 
sugryžo iš karės fronto. Te
nai jis matėsi su generolu 
Focli, fieldmaršalu Haig ir ge
nerolais Persliingu, Byngu ir 
Ra\vlinsonu, taippat ir su ki
tais. \ 

Premjeras pažymėjo, kad 
talkininkų kariuomenė Pran
cūzijoje yra kuogeriausiam 
8tovyj. Daugelis amerikoniš
kos kariuomenės yra Prancū
zijoje. Dar daugiau jos siun
čiama. 

Anot premjero, amerikonai 
kareiviai yra smarkuoliai. Tai 
pirmosios rųšies kovotojai. Tą 
pirmenybę amerikonams pri
pažįsta patys talkininkų vy
resnieji, kurie yra matę, kaip 
amerikonai stoja, mušin ir 
kai]) jie mušasi. 

Lloyd George išreiškė dide-
lį pasitikėjimą kaip talkinin
kų vadais, taip kariuomene. 

S. Valstijos gamina didele 
kariuomene. 

LABAI GERAI PASISEKĖ SU LAI-
SVES PASKOLA 

AMERIKOS DARBO DĖLE 
GACIJA PRANCŪZIJOJE. 

VOKIEČIŲ PRINCAS-SUO 
MIJOS KARALIUS. 

aus, jgeg. 6.—i 
rbo {delegacija, 

Tuo tikslu vedamos tarybos. 

BOLŠEVIKAI AREŠTUOJA 
. .JAPONUS OFICIERIUS. , 

Šiuo kartu turkams labai ne
pavyko užpuolimas. Panešė 
didelius nuostolius nrušyje. 
314 turkų pateko nelaisvėn. 

SUNAIKINTA DAR VIENA 
VOKIEČIŲ ARMOTA. 

Japonija imsis priemonių prieš 
bolševikus. 

OLANDIJA SUSITAIKIUS 
SU VOKIETIJA. 

Londonas, geg. G.—Nesuti
kimai tarp Olandijos ir Vo
kietijos pabaigta, anot ReinV-
rio depešos pranešimo. 

TAIKA SU RUMUNIJA. 

Zurich, geg. f>.—Iš Berlyno 
gaut i žinia, kad kaip vakar 
teutonai turėjo pasirašyti po 
taikos sutartimi, padaryta su 
Rumunija. 

PRASIDĖJO MŪŠIAI ITA 
LIJOS FRONTE. 

Tokyo, geg. (i. — Si beri jos 
bolševikai suareštavo ir už
darė kalpjiman du japonų ka
riuomenės oficieriu, poručnin-
ką pulkininką Terada ir kapi
toną Mori, taippat buddistą 
misijonorių Miehiaki Ąbe, 
anot pranešimo iš Vladivos
toko. 

Bolševikai juos kaltina, 
kaipo militarinius šnipus. 

Prieš bolševikus už tai smar 
kiai ppkilo Japonijos viešoji 
opinija. Verčia vyriausybę 
dirstelti į bolševikų piktada
rybes, kurias jie vis dažniau 
atlieka prieš japonus. 

Vyriausybė po šito nuspren
dė imties aštresnių priemonių 
prieš nepataisomus bolševikus. 

Paryžius, geg. 6.—Oficija-
liai paskelbta, kad prancūzai 
sunaikino dar vieną toli šau-
jamą vokiečių armotą. 

UŽDARYTAS AUSTRIJOS 
PARLAMENTAS: 

— AVasbington, geg. 6.— 
Senatui induota rezoliucija 
pradėti tardymus oro laivyno 
reikalais. Oro laivvno tarvba, 
kuriai buvo pavesta gaminti 
lakstytuvus, gali but nubaus
ta. 

Paryžius, jgeg. 6.—Ameri 
kos darbo {delegacija, kuri 
lankės,i Londone, atkeliavo 
čionai. Delegaciją sutiko 
Prancūzijos darbo ministeris 
Colliard. ' 

Delegacija pasikalbėjimuo
se pažymėjo, jogei dabar apie 
taiką negali but kalbos. Pir-
miaus Vokietijos militarizmas 
turi but sutraškintas, gi tik 
paskui bus galima pagalvoti 
apie taiką. 

IMPERATORIUS KARĖS 
FRONTE. 

Stockholmas, geg. 6.—Veda 
mos tarybos reikale karaliaus 
Suomijai. Į kandius gali pa
tekti Meklenburgo , princas 
Adolf PVederick.* Princas no
ris but karalius. Apie tai gau
ta žinia iš Gelsingforso. 

GRAIKIJA PASIUNTĖ KA 
RIUOMENC KARĖS FRON 

TAN. 

ŠIEMET DU MILIJONU A 
MERIKONŲ BUS PRANCU 

ZIJOJE. 

Tai naujausias S. Valstijų ka
rės pienas. 

Washington, geg. 5.—Karės 
departamento praplatinti pie
nai padidinti šalies kariuome
nę jau pradedami vykdinti. 
Štai generolas €rowder jau 
parėdė, kad šį mėnesį turi but 
pašaukta kareiviauti daugiau 
23,3,472 registrantai iš pirmo
jo skyriaus. Pirmiau kas mė
nuo biivo šaukiama nedau
giau kaip 100 tūkstančių. 
Reiškia, kariuomenė norima 
padaryti taip skaitlinga,, kad 
su ja butų galima sumalti vo
kiečius. 

Negana to, kad daugiau vy
ru šaukiama kareiviauti. No-
rimą dar sutrumpinti pašauk
tųjų laivinimo laikas, padi
dinti transpoftaeiją ir ligi pa
baigos šių metų į Prancūziją 
pristatyti 2 milijonu kariuo
menės. 

ŠĮ mėnesį šaukiamieji į sto-

Dabar yra tarnyboje 1,820,-
000 oficieriu ir kareivių. Li : 
gi liepos 1 d. bus pašaukta 
tiek, kad išeis 120,000 oficie
riu ir 2,168,000 kareivių, arba, 
viso 2,298,000 vyrų. 

Gen. Crowder pašaukė tar
nybon 6,207 kvalifikuotus (a-
matininkus) darbininkus. ŠL 
tie turi atsišaukti pradėjus. 
geįr. 17 d. Šaukiami taigi: ŠCK 
feriai, staliai, mašinistai, ste-
nografai ir kiti. 

LAISVĖS PASKOLA SIEKS 
4 MILIJARDUS DOL. 

gegužė* 25 d. 
Ligi liepos 1 dienos Suv. 

Valstijų kariuomenės bus 2,-
298,00({ 

Washington, geg. 6.—Pas-
kelbta oficijaliai trečiosios lai-, 
s vės paskolos apskaitymai. 
Vakar vakare jau buvo žino
ma, kad surinkta $3,316,628,-
250. • 

Bet šitam skaitliuje dar 
nėra paskutinės dienos kam* 
panijos pasekmių. O juk pas
kutinę dieną labai daug bond-
sų parduota. 

Spėjama, kad paskolos bus 
suvirs 4 milijardų dol. Reiš
kia, puikus pasisekimas, 

vykias bus siunčiami pradėjus Sekanti, ketvirta, laisvės 
paskola bus rudenį. Rudenį 
taippat bus pravesta kampa
nija ir Raudonojo Kryžiaus 
draugijos reikalais. 

Amsterdam, geg. 6. — Iš 
Viennos pranešime pasakyta: 

Imperatorius iškeliavo ka
rės frontan. Jam draugauja 
štabo viršininkas, fieldmarša-
las Arz von Straussenberg ir 
vokiečių militarinis reprezen
tantas maj. gen. Crąmon. 

1 

Londonas, geg. 6.—Tarne 
Graikijos ir Bulgarijos ėmė 
gyvuoti karės stovis, kadangi 
Graikija pasiuntė savo ka
riuomenę Makedonijos fron
tan, kurį gina bulgarai. 

GABENASI MAISTĄ I š UK 
RAINOS. 

Daugiausia maisto tenka Vo
kietijai. 

GALYBĖS SUŽEISTŲ VO
KIEČIŲ. 

Tai vis ofėnsyvos pasekmės. 

— Rymas, geg. 6.—Vakar 
Vatikane, paskelbta, kad Šven
tasis Tėvas nors ir manąs a-
peliuoti į kariaujančias šalis 
taikos reikalais, bet dar nea
tėjęs laikas tam tikslui. 

Tai padaryta del blogo ekono
minio stovio. 

Vienna, geg. 6.—Prasidėjo 
smarkus mūšiai visu Italijos 
frontu. Karės fronte yra 
imperatorius Karolis. 

ir 

Amsterdam, geg. 6.—Sulig 
imperatoriaus Karolio palie
pimo uždaryta Austrijos par
lamentas. Vyriausybė ėmėsi 
tos priemonės kuomet parla
mente pakilo diskusijos ir ap
kaltinimas vyriausybės už e-
konominį šalies stovį. Ypač 
už maisto stovį vyriausybė 
aštriai buvo kritikuojama. 

Socijalistai ir lenkų atstovų 
grupė užprotestavo prieš par
lamento uždarymą. Bet pro

testų nepaklausyta. / 

Londonas, geg. 6.—Iš Ber
lyno bevieliu telegrafu ofici
jaliai pranešama, jogei teuto
nai jau pradėjo kolektuoti 
Ukrainoje maistą, kurs jiems 
prigulįs pagal taikos sutarties. 
Tomis dienomis Vokietijon 
nugabenta du milijonai cent
neri! kornų ir kitokios pro vi
zijos. / 

Didesnė dalis maisto iš pir
mojo sukolektavimo teks Aus-
trijai-Hungarijai, sakoma pra
nešime, kadangi tenai yra la
bai reikalingas maistas. 

Kiek palaukus Austrija-
Hungarija apsirūpins nuosa-
vuoju maistu, kuomet nunoks 
javai Hungarijoje. Ten javus 
valyti bus galima birželio pa
baigoje. 

Tuomet visas maistas iš Uk
rainos bus gabenamas Vokie
tijon. 

Londonas, geg. 6.—Iš Am
sterdamo pranešama, kad ba
landžio 9, 11 ir 12 Namur*-
Liege geležinkeliu iš vakarų" 
fronto praėję 265 vokiečių 
traukiniai su sužeistais vokie
čių kareiviais. 

Visi vagonai užkimšti su
žeistaisiais. Net atidarytais 
angliniais vagonais gabenami 
sužeistieji, nes uždarytų vago
nų trūksta. 

Visuose artimesniuose Bel
gijos ir Vokietijos miestuose 
ligoninėmis pakeista vienuo
lynai, mokyklos, dirbtuvės ir 
daugelis privatinių namų. 
Baisenybės dedasi. 

"SĄŽININGAS" GAVO KA
LĖJIMĄ. 

IŠ 2,000 PĖDŲ NUKRITO 
LAKŪNAS. 

Arcadia, Fla., geg. 6.—La
kūnas leitenantas S. F. Valen
tine iš New Yorko su laksty-
tuvu nukrito žemėn iš 2,000 
pėdų augštumos ir žuvo. 

1. Vokiečių Gotha tipo numuštas lakstytuvas. 2. Priešlaks tytuvinė anglų armota. 3 .Miss 
Catherine Hughes, buvusio teisėjo duktė, prašaukta darban ant farmos, kokią šią va
sarą operuoja Wellesley kolegija. 

— Londonas, geg. 6.—An
glijos vyriausybė Airiją val
dyti nuskyrė generolą French. 

Rymas, geg. 6.-30,000 

Salt Lake City, Utah, geg. 
6.—Penkeriems metams .kalė-
jiman nubaustas M. P. Fogh, 
kuriam "sąžinė" neleidžianti 
kareiviauti. 

— Washington, geg. 6.—^ 
NeV York Ship Building Cov 
įstaigose pagamintas vienas 
5,000 tonų intirpimo laivas i 
27 dienas. 

— Londonas, geg. 6.—An
glų lakūnai ties Flushing, O-
landijoj, numušė du vokiečių 
jūriniu lakstytuvu. 

Praeitą savaitę Chicagoje 
moterių šiandi© atlieka laukų suareštuota 251 vyras 
darbus Austrijoje. spjaudymą ant šaligatvių. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
SOCIJALISTAI IR JŲ 

PRAKALBOS. 

- ~ X 
I nės knnan gerokai įsiėdė. Pa
tys bloguosius darbus veikia 
ir kitus intarinėja ir net kalti
na. Tegu soči jai istai nesipučia 
prieš visuomenę, tegu jos jau
smų neužgaulioja, tegu dirba 
rimtus darbus, o tuomet ne
reiks kaltinti nei "klierika-
lų," nei kitko. 

Už Ciceroj srengtas pra
kalbas socijalistai taip pat 
kaltina "klicii kalus." Bet jie 
pamiršta, kad šiandie čia yra 

Vieną ir kitą dieną Chica-
gos lietuviškiems socijalis-
tams nepavyko su prakalbo
mis. Rengė jie prakalbas Wcst 
Side. Į jas pasikvietė savo ku-
mignžį Mockų. Tos kolonijos 
lietuvių visuomeninė opinija 
privertė svetainės savininką 
atsakyti socijalistų prakal
boms sale. Tai padaryta todėl, 
kad į prakalbas jie pakvietė j karės laikas, čia veikia nepa
žinomą nepraustburnį Mockų. 

Kitą vėl vakarą socijalis-
tus iš surengtų prakalbų Cice-
roje išvaikė policija. Kelis iš 
jų net kalėjiman uždarė. Jų 
iškleistas raudonas vėliavas į 
skutus sudraskė. 

Dabar "Naujienos" šau
kia: "Klier ikalai" išardė so-
cijalistų prakalba?. Skundė 
soči jai istus miesto valdžiai/ 
Bet "Naujienos" nenurodo. 
Tik šaukia savo seną giesmę, 
kaip koks išdykėlis ubagas 
kur pašventoryj. 

"Klierikalais" socijalistai 
pravardžiuoja katalikus. Bet 
argi katalikai kalti už bjaurų 
socijalistų šlykštumą, kokiuo 
jie norėtų penėti nesusipratu
sius lietuvius darbininkus. 
Kalti patys socijalistai, kad 
jiems neleista turėti prakal
bas AVest Sideje. Juk tenai jie 
rengė ne prakalbas, bet bjau
rius daiktus, kokiais piktina
si kiekvienas turįs kiek supra
timo žmogus. Tik prakalbo
mis visa tai jie pridengė, kad 
niekas nesuprastų jų tikslo. 

Teėiau tos kolonijos lietu
viai (kaip katalikai, taip 
rimtesnieji tautininkai) su
prato, ką socijalistai mano 
veikti. Jie su savo balsais pa
kėlė protestą prieš tą socija
listų pakvaišimą. Protestai at
simušė į svetainės savininko 
ausis. Svetainės savininkas 
nei vienai partijai ar srovei 

prasti įstatymai, prie jų rei 
kia taikinties. Čia yra Ameri-
ka, bet ne kokia palaida Rusi
ja- # 

Bet socijalistai į visa tai 
neatsižvelgia. Kur jie čia tai
klusis prie momento, svarbu
mo. Susirinko kolioja vy
riausybę ir šalies tvarką. 

Pasekmėje kągi kitą ji»j 

kaltins, kaip ne "klierika-
lua." Sveikas protas, rodos, 
lieptų socijalistams už tai kal
tinti tuos, katrie turi teise už
daryti jiems burnas. Bet m\ 
Jie kaltina "kl ier ikams," 
Tiek pas juos ir yra sveiko 
proto ir supratimo. 

Xe mūsų reikalas socijalis
tams nurodinėti ir juos pamo
kinti, kaip jie turėtų elgties, 
jei nori nekliudomi savo rate 
betiksi ingai nuolat sukties. 

Bet mūsų pareiga pažymė
ti, kad ką socijalistai sėja, tai 
tą turi paskui ir pjauti. 

Visur sėja jie bloguosius 
darbus, nuo tų darbų patys 
visuomet turės nukentėti ir 
išnvkti. 

BOLŠEVIKAI IR JŲ 
ŠALININKAI. 

. . 
Kas skaitė anos dienos 

Drauge' apie rusų bolševi
kus ir jų sėbravimąsi su vo
kiečiais, tas įsitikino, kad Le
ninas su Trockiu'bendrai su 
vokiečiais veda prapulti n rusų 
tautą, rusų valstiečius ir dar-

užleidžia svetainę rimtais rei-',bininkus. Paniški, kad tiem po-

Darbininkai Sviaskimes. 
Atėjo laikai, kad jau netik 

profesijonalasj bet ir apšvies-
tesnis paprastas darbininkas 
pradeda laiką branginti. J is 
žiuri, kad galėtų savo liuoso 
laiko valandėlę praleisti nau
dingai, kad iŠ jos išeitų nauda 
jam, tautai ar visuomenei, 
kokioje jisai dirvoje dirba^. 
Laiką tinkamai sunaudodamas 
jisai save tobulina. 

Dabar galima pastatyti klau
simą, kaip galima tinkamai 
laiką praleisti, kad iš jo butų 
visems nauda! Jvairių atsaky
mų galima prirašyti. Bet svar
biausias atsakvmas darbinin-
kams—reika kviestis. Apšvieta 
darbininkus poliuosuos nuo to 
baisaus vargo ir skurdo, kokį 
jįe turi kęsti. Apšvieta praša
lins ir nutildys jų sielvartas, 
dejavimus, kurie paeina nuo 
skurdo ir vargų. Pagerinus dar 
I>ininku būvį, pakils gerovė 
žmonijos, nes darbininkai yra 
jos diduomenė. Gali kas paklau 
sti: kas tą apšvieta darbinin
kams duos? Niekas kitas kaip 
t ik 'patys darbininkai. Negali 
darbininkai tikėtis, kad jų prie
šai jais rūpinsis, norės juos 
pakelti apšvietoje, pagerinti 
jų būvį. Jie tiktai iki to dar
bininkais rūpinsis, iki kol iš jų 
naudą turės, iki juos išnaudos. 
Jie nenori darbininkų švie
sti, kelti kultūroje, nes kuo
met darbininkai apsišvies, pa
žins savo išnaudotojus, pradės 
su jais kovoti, statys savo rei
kalavimus, tai jų priešai žinos, 
kad jiems aukso laikai jau 
dingo, kad laikai išnaudojimui 
darbininkų prapuolė. Tuomet 
jie su darbininkas turės ro-
kuoties, kaipo su tokia jėga, 
prieš kurią nedrįstų nei kiek 
prieštarauti. 

dovauja kaizerio agentai bol
ševikai. Pirmiau reikia tuos 
agentus iš ten •išrūkyti, o tik 
paskui pagalvoti apie laisvo
sios Rusijos susilaukti demo
kratinės, tarpstančios šalies, 
reikia pirmiau ten sutvarkyti 
visokio plauko socijalistus. 

Atrodo, kad toji tveriama 
komisija ar tik nebus sugalvo
ta pačių bolševikų šalininkų. 
Nes sveikas protas diktuoja, 
kad su tais kaizerio agentais 
ir sėbrais niekas nieko bendro 
negali turėti. 

Skaudžiai rusų tauta nuken
tės, kad leido savo tarpe išbu
joti tokiems tautos priešinin
kams. 

INDOMI ŽINIA. 

kalais. Socijalistai samdyda
mi svetaine nepasakė jos savi
ninkui, kad tenai kalbės koks 
pakvaišėlis. Tatai patyręs so
cijalistų triksą ir uždarė prieš 
juos dūri-. 

Tas atsitikimas paliudija, 
kad lietuvių visuomeninis bal
sas yra jau tiek stiprus, kad 
su juo reik skaityties. 

Socijalistai nerengia pra
kalbų su tikslu pasitarti, ap
kalbėti darbininkų stovį ar sa
vo padėjimą. P>et jie rengia 
Susirinkimus kiršinti lietuvių 
visuomenę. Kviečia į prakal-
Įbas kokį ten pakvaišėlį, kad 

lors trumpam laikui nutildyti 
wo sąžines, sukrimstas nedo-

•ais, juodais darbais. 
Taigi ne "klierikalai*' iš-

irdė socijalistų prakalbas, 
taip tvirtina "Naujienos", 
it patys pakvaišėliai soči ja-

Įistai, katrie lietuvių visuome-

nam nerupi nei karės atnauji
nimas, nei pačios Rusijos su
tvarkymas, bet pagyvenimas 
gražiu gyvenimu. Tuščia jų tų 
milijonų darbininkų, bile jie 
turi rojų. Jie nuolat visą gerk
le šaukia prieš kapitalistus, už 
darbininkų būvio pagerinimą, 
bet savo širdimis garbina kai
zerį, kurs juos pakėlė taip 
aukšto n vieton. 

Reiškia, kad iš rusų bolše
viku nėra ii r nebus jokios nau
dos nei darbininkams, nei Ru
sijai, nei kitoms šalims. Bet, 
anot pranešimų, • Amerikoje 
tveriasi kokia tai komisija, ku
rio.; tikslas pastatyti laisvą 
Rusija ant kojų, pakeliant ja 
iš dabartinio baisaus 'stovio. 
Ta komisija nėra oficijalo. 
Bet jos tikslas tiesiog nesu
prantamas. 

Xos argi galima Rusiją pa
statyti ant kojų, jei tenai val-

Vienas lietuviškas laikraštis 
štai kokią indomią žinią pa
duoda iš Hartfordo, Conn.: 

* * Connecticuto gubernato
rius, p. Marcus Holcomb, iš
leido proklamaciją, uždrau-
džiant vartojimą by kokios 
svetimos kalbos viešose ar 
privatinėse pradinėse mo-
kvklose. Galima tik maldas 
atlikti kokioj nori kalboje, 
bet negalima bus mokyti 
vaikus svetimose kalbose 
nuo 1 d. liepos. Augštesnio-
se mokyklose svetimos kal
bos bus mokinamos kaip ir 
pirmiau. Priešų šalių paval
diniams uždrausta mokytau-
ti. , 

Visas pradinis mokslas 
turi būti mokinamas vien 
anglų kalboje." 
Atrodo, ar tik nebus papra

sta laikraštinė antis, kurių 
šiais laikais pilna. Negi guber
natorius norės maišyties ypač 
į privatines mokyklas, kurios 
nepriklauso jo žinybai. Visur 
iš mokyklų varoma lauk vokie
čių kalba. Gal tenai apie tą 
kalba eina ir visas reikalas. 

Ateina tie laikai, tiktai jie 
eina tokiu greitumu, kokiu 
greitumu darbininkai eina į 
apšvieta, kyla kultūroje. Kad 
priartinus tuos laikus, darbi
ninkams reikia daugiau ener
gijos, daugiau triūso padėti ir 
anksčiau atsiekus savo tikslą, 
anksčiau džiaugtis savo laimė
jimo pasekmėmis. 

Kokioje srityje žmogus nori 
Šviestis, tai turi kreiptis prie 
tos organizacijos, tos įstaigos, 
kuri tame specijalizuoja. Mo
kyklas galima pavadinti cen
trais apšvietos, bet ne visus 
aplinkybės prie mokinimosi 
mokyklose prileidžia. Tokie 
neturi nustoti vilties, bet ieš
koti kitokio budo eiti prie ap
švietos. Yra organizacijos, ku
rios specijalizuoja tokius 
klausimus, kad netik papras
tiems darbininkams, bet ir stu
dentams yra iš ko pasirinkti. 

Labjausiai atsidavusi darbi
ninkų klausiniu ir jais dau
giausia rūpinasi, tai Lietuvių 
Krikščionių Darbininkų Są
junga. J i savo šakas turi iš
skleidus po visas Suv. Valstijų 
kolonijas. Joje priklauso tie, 
kurie labjausiai rūpinasi dar
bininkų klausimu, pakėlimu 
darbininkų gerovės. J i išlei
džia savo organą "Darbinin
ką," kuris tris kartus į savai
tę linksmai pasveikina darbi
ninkus, norints ir butų labai 
nuvargęs nuo sunkaus darbo. 
Moksliški ir aiškus straip
sniai apie darbininkų klausi
mą, jo aprašymas apie darbi
ninkų judėjimą, apie brangios 
tėvynės Lietuvos būvį, padaro 
jį neapsakomai brangiu dar
bininkui. Yra neapsakomai 
daugybė naudos prigulinfiems 
prie Sąjungos darbininkams. 
Jos kuopose yra sutraukta 
gabiausios darbimnkų pajėgos, 
bet dar ne visos. Nei vienam 
darbininkui negalima būti ne
prigulėjus prie tokios prakil-
nos organizacijos. Kaipo pa
vyzdį galime imti Chicagos L. 
D. S. apskritį, kuriame yra su
trauktos gabiausios veikimo 
pajėgos. Į jo susirinkimus su
važiuoja tie, kuriems tikrai 
rupi jų ir visuomenes gerbū
vis. 

Veikime nei vienas neatsilie
ka. Visi yra pilni energijos. 
Užtai gyviausi klausimai yra 
rimtai svarstomi. Dvasia tik
rų tėvynainių juose viešpatau
ja. Malonu yra iš šalies žiūrėti 
į tuos apskričio susirinkimus, 
o jame dalyvaujantieji kiek
vienas turi ką nors galvoti, 
svarstyti. 

Taigi darbininkai, rašykitės 
į L. K. D. Sąjungą. Joje rasit 
gerą mokyklą apšvietai, joje 
galėsit permatyti kas yra dar
bininkų priešai ir išnaudotojai 
ir sparčiais žingsniais žing-
sniuosit į gerbūvį. Pr. 

KATALIKAI VIENY 
. KIMĖS. 

Lietuviai! Pažvelgkime į vi
sas puses mūsų tautos, o pa
matysim nepaprastų dalykų, 
daug darbo, kurį dirba mūsų 
broliai ir sesutės. 

Laimingi ir gerbiami yra tie, 
kurie darbuojasi del geresnės 
ateities imrsų tautai, bet nelai
mingi t ie; kurie trokšta užslo
pinti, užsmaugti tuos gerus 
veikimus ir kurie rengia tau
tai pražūtį. Tokius sutvėrimus 
pavadinsime tautos išgamomis 
bei žemintojais. 

Bet veltui ir veltui, jie 
griauna ir vargina savo silpr 
na.4 jėgas; jų tas troškimas ne-
nubaidys tėvynainius nuo tė
vynės meilės; jų. veikimą ir ge
rų darbų nesugriaus, bet prie
šingai dar daugiau energijos 
priduos jiems ir jų jėgas dar 
labjau sustiprins. 

Jau atėjo laikas tiems tau
tos priešams, praregėti tautos 
spindulius, kurių ilgą laiką jie 
nematė bei nenorėjo matyti. 

Pažvelgkime į katalikų nu
veiktus darbus ir jų dabartinį 
veikimą. Mes išvysim reginį 
tokį, lig saulės spindulį, kuris 
šviečia mūsų visuomenei, ir 
tie darbai atspindi į mūsų 
tautą. 

Paimkime tyčia kelis faktus 
ir tegul tie faktai liudija ka
talikų darbus. Visų pirma mes 
žinome ir tikime, kad apšvieta 
ir mokslą palaiko katalikystė, 
taip-gi žinome ir esame persi
tikrinę, kad katalikystė užlai
ko daug ligonbučių, prieglau
dos namų ir daug kitų įvairių 
labdaringų įstaigų. Mes žino
me, kad šiuose laikuose lietu
viai katalikai daugiau darbuo
jasi del Lietuvos ir jai laisvės 
išgavimui, taippat žinome, kad 
jie parodo didesnį patrijotįš-
kumą del savo šalies negu ki
ti, tą gali liudyti ir dabartinė 
karė, kadangi katalikų šioje 
karėje skaitoma 40%, o visų 
kitų 60%, tai sulig katalikų 
skaitliaus pasirodo, kad jie 
viršija visas kitas sektas. 

Kas butų, jeigu šiandie visi 
katalikai, kurių Amerikoje yra 
20,000,000 atsisakytų būti pat-
rijotais ir ištikimai Dė
dei Šamui? Nereikia abejoti, 
kad šios šalies jėgos tuojau 
susilpnėtų, o vokiečių kaizerir 
tada butų ponas ant viso pa
saulio. 

Meskim žvilgsnį į mūsų 
priešų darbus. Kur jų mokyk
los? Kur ligonb/učiai, prieglau
dų namai, apšvietos ir kitokios 
įstaigos? Pamatysim, kad jie 
nieko neturi. Jie yra nuskurdę. 

Viską ką jie yra nuveikę ir 
kuo jie gali pasigirti, tai Pa
ryžiaus Komuna (žiūrėk "Pa 
žinkime socijalizmą"). 

Paklauskime jų kokius jie 
turi nuveikę darbus Atsakys, 
kad jie yra išžudę 40,000 pary
žiečių, išsmaugę keletą šimtų 
kunigų, nugalabiję didelį 
skaitlių seserų, vienuolių ir tt. 

Aišku gali būti kiekvienam 
kokius darbus yra nuveikę 
mūsų priešai ir galime perma
tyti kokią ateitį jie tveria. 

Broliai, atėjo laikas vieny
tis į vienybę i* visiems dirbti 
išvien. Kada mes katalikai su-
sispiesim ir stosim į darbą. 
Tada galima bus tikėtis sulau
kti geresnės ateities, nes ir 
priežodis sako kur vienybė ten 
ir galybė. 

Julius J. Ciceronis. 

ffi 
lūOC 

RAŠYKITĖS į "DRAUGO" 
ENDROVĘ. 

i Kapitalai padidinti nuo $25/HJ0 iki $S0fi00. 
NUTAKTA: j ^ iųmažinti nUo $25.00 iii $10.00. 

šiandien mušu laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomene 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 nauju. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

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

"Draugas" nori pasistatyti lietuviu 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 šėrg 

priėmime. 

! ' 

" 

Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendroves šėru 
DRAUGAS PLBL18EUNU OOMPAU Y, 

1800 West 4«th Street, 
CHICAGO, ILLnrOlg. 

Priaiunčiu $ Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu 

man paslųaU . . ."Draugo" Bendrovė* iėrų. 

Vardai ir parardė 

antrašą* 

MlMtaa Valstija 

Protokolas 
Amer. Lietuvių Visuotinojo 
Seimo, kovo 13 ir 14 ddv 
1918 m., New York, N. Y. 

ILLINOIS. 
{Tąsa iš pereito num.). 

Mockus F. ? 
Nausėdienė Ant. — T. F. 32 

skyr. ir Mot .Są-gos 1 kp. 
Nazelskis Juoz. — Šv. Vincen

to dr-ja. 
Nenartonis Bern. — Lietuvos 

Sunų dr-ja. 
Palionis F. P.—Šv; Koko dr-ja 
Perminienė O. — Šv.,Petronė

lės dr-ja. 
Ęetroševičienė Magi. — L. P. 

B. 21 kp. 
Petkus Stan. J . — Šv. Aloizo 

Jaunikaičų dr-ja. 
Pieržinskienė Al. — Šv. Elž

bietos dr-ja. 
Pivorunas J. — L. Vyčių 8 kp. 
Pocius A. — L. Vyčių Apskri

čio Choro. . 
Pupauskis Iz. —. 111. Liet. Paš. 

Kliubas. 
Račkauskas V. — D. L. K. Vy

tauto Gvard. 
Ramanauskas Juozas — L. D. 

S. 60 kp. 
Raugevičius Juozas — Liet. 

Uk. dr-ja. 
Šaltkauskas Petras — šv. Pet

ro ir Povilo dr-ja. 
Šarka VI. —- Šv. Jono dr-ja. 
Sereika K. — šv. Kazimiero 

dr-ja. 
Šimulis Liud. — Paž. Liet. 

Am. dr-ja. 
Šimutis L. — L. Vyčių 16 kp. 
Stankaitė Julia — Šv. Pan. 

Marijos Raž. dr-ja. 
Stonkus Ign. P. — šv. Juoz., 

Šv. Kryžiaus dr-ja. 
Stulpinas Vincas — šv. Jur

gio par. 
Trečiokas Bronis — Šv. Kazi

miero ir Mot. Raž. dr-ja. 
Tumasonis Jurgis — šv. Jur

gio parap. 
Vaičias Tarnas — šv. Kazi

miero dr-ja. 
Vaitiekaitis St. — Balto-Dobi

lo dr-ja. 
Varakulis Petras — Apveiz-

dos Dievo parap. 
Varanavičienė Kaz. — Sald. 

Širdies dr-ja. 
Vilimas Jonas — L. Vyčių 36 

kuopa. 
Žakas Jurgis — LDS. 29 kp. 
Zalandauskas Juozas — Šv. 

Jurgio ir kitų. 
Zaura Rapolas—TMD. 28 kp. 

SLA. 109 kp. 
pilvytis Jonas — šv. Jono 

Krikšt. dr-ja. 
Zimontas Dr. A.—TMD. Cen

tro. 
Žlibinąs J. — Šv. Petro ir Po

vilo dr-ja. 
Žlibinąs Ona — Visų Šv. par. 

Chicago Heights. 
Baltutis Kun. A. P. — Raž. 

dr-ja., L. V. 84 kp., Šv. KaT 

zimiero parap. 
Krikščiukaitis Pranas — Šv. 

Petro dr-ja., Šv. Kazim: par. 

Cicero. 
Dambrauskas Mot. — nuo 18 

dr-jų. 
Daunora Stasi—nuo 18 dr-jų. 
Mikalauskas Kleofas—nuo 18 

Mockus Juozas—Tautos, Fon
do 59 skyr. 

Zdankus Pranas — nuo 18 
dr-jų. 

Račkienė Katarina — nuo 18 
dr-jų. 

Račkus Al. M. — L. Vyčių 33 
kuopa. 

East St. Louis. 
Žičkus Jonas — Nekalto Pra-

sid. P. šv. parap. 

Kewanee. 
Bielskis Fr. V.—L. Uk., L. V. 

60 kp. ir šv. Kazim. 
Strabulis Kaz. J . — L. Uk., L. 

Vyčių 60 kp. 

Moline. 

Kersnauskis Boleslovas S. — 
Vietos dr-jos ir visi lietuviai. 

Oglesby. 

Kazlauskas Jonas — Šv. An
tano, Šv. Izid. ir Ged. dr-ja. 

Rochįord. 
Barsis R. N. — SLRKA. kp. 

ir L. Vyčių kp. 
Kalinauskas Rom. — Šv. My

kolo dr-ja. 
Taškunas Kun. V. K. — šv. 

Petro ir Povilo parap. 

Springficld. 

Glemža A.—šv. Vincento par. 
Višniauskas J . '— šv. Vincen

to parap. 

Spring Valley. 

G rudis J . - nuo 10 
draugijų ir kuopų. 

jvamų 

Waukcgan. 

Bakšys A. — L. Vyčių 47 kp., 
Šv. Balt r. par., etc. 

Baronas Tarnas—L. Vyčių 47 
kp., Šv. Baltr. par., etc. 

Skirius M. — L. Vyčių 47 kp., 
Šv. Baltr. parap., etc. 

Zelenekaitė M. — L. Vyčių 47 
kp., šv. Baltr. parap., etc. 

Westville. 
Deksnis Kun. A. — Šv. Petro 

para]), ir draugijos. 
Ju rautis Juozas — flfcv. Petro 

parap. ir draugijos. 

IStocka ir Bonda Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Oo.f 
108 6o. La SaUe su, uždėta l»00 m. 



Pirmadienis, gegužio 6 d. *D R A U G A S" 

Lietuviai 
Amerikoje 

MOLINE, ILL. 

Nedaug čia randasi lietuvių: 
kelios dešimts šeimynų ir bū
relis pavienių. Veikimas iki-
šiol buvo apsnudęs, bet pasta
ruoju laiku .sukrusta ir prade
da darbuotis, ypae po Ameri
kos Lietuvių Visuotinam Sei
mui. 

Balandžio 27 ir 28 dd. buvo 
čia surengtos prakalbos. Kal
bėtojais buvo studentai iš St. 
Rėdo Kolegijos, Peru, 111. p. 
V. F . Damašas, organizatorius 
SLRKA. Chicagos apskričio ir 
p. J . Čeputis. 

Pirmo vakaro vedėjumi bu 
vo p. F . W.Sallo, kurs trumpai 
paaiškinęs vakaro tikslą per
statė kalbėti p. J . ČVimti. 
Kalbėtojas kalbėjo apie kata
likiškas organizacijas ir jų 

. naudą. Kalba visiems labai pa
tiko. 

Po prakalbai p. A. Čenikie-
nė padekiemavo eiles, kurios 
publikai labai patiko. 

Po to tapo perstatytas kal
bėti p. V. Damašas, kurs gra
žiai ir jausmingai kalbėjo apie 
mūsų tėvyne Lietuva ir ragino 
kiekviena kiek galint aukoti \ 
Tautos Fondą arba patapti jo 
nariu. Prakalbos pasekmė bu
vo gera, nes keturias-dešiints 
ypatų pasižadėjo mokėti mėne
sines į Tautos Fondą. Čia pa
duodu surašą tu ypatų: Po. 1 
dol.: J . Gužauskas. Po 50c.: D. 
P>alnis ir J . Susnauskas. Po 
25c: A. Gapšiutė, šešių metų 
mergaitė, J . Frankus, F . Sal
io, B. Kernovskas, A. Vitkau
skas, J . Rimkus, A. Matusevi-
čia, S. Rilinskas, V. Sinkevi-
čia, J . Burkauskas, L. Lanu-
ža, K. Gapševičia, J . Živronas, 
K. Gapšienė, B. Kernavskie-
nė, P. Rapo, P. Gentvila, J . 
Garnis, J . Juozaitis, M. Miller, 
P. Liutkevičia, B. Rudzian-
skas, V. Gapševičia, A. Bur
kauskas, B. Burkauskas, K. 
Rimkienė, J . Sutkus, K. Trep-
kus, J . Smalevičia. Po 10c.: A. 
Smilgaitė, L. Kernauskaitė 
(abi 11 metu amžiaus). 

Po to tuojau tapo sutvertas 
Tautos Fondo skyrius. Valdy
ba išrinkta iš sekančių ypatų: 
Pirm. F . W. Salio, pirm. pag. 
V. Stilpa, protokolo rast. B. 
Kermavskas, rast. pagelb. M. 
Zcimis, ižd. A. Vitkauskas, iž
do glob.: A. Čenikas, J . Rim
kus. 

Vakaras pavyko labai pui
kiai. 

Antrą vakarą vedė taipgi <p. 
F . Salio. Visų pirma p. Dama
šas kalbėjo apie Tautos Fondą 
ir jo naudingumą. Po prakal
bos dar prisirašė keli nauji 
nariai. Paskui kalbėjo p. J. 
Čeputis apie vienybę. Prakal
ba visiems labai patiko tik po
ra neva soeijalistą prunkšeio-
dami išbėgo laukan. P-ni A. 
Oinikienė p a d e k l a m a v o e i les . 
Ant galo dar kalbėjo p. Da
mašas apie SLRKA. organiza
ciją ir po prakalbai sutvėrė 
naują kuopą. 

Ant rytojaus anglų laikraš
čiuose plačiai buvo aprašyta 
tą dviejų dienų prakalbos. 

Patart ina kitoms koloni
joms kviesti minėtus mokslei
vius su prakalbomis, nes yra 
gabąs kalbėtojai. 

Dabar mūsų kolonija sukrus 
v e i k t į . Moiinietis. 

Lietuvių Laisves Bonds ų 
Skyrius. 

Trečios Laidos Laisvės Bondsų Kampanijos vedimui Fe-
deralė Valdžia įsteigė Lietuvių Skyrių septintame Federa 
liame Distrikte. T 0 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-
diiunas, yra Lietuvių Skyriaus vedėjai. 

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

J. Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Chicagos 
lietuvių parapijose ir kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio
jo komitetus, kuriems pavedė teisę rinkti Laisvės Paskolos 
Bondsų subskripeijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie 
turite atliekama 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 DISTRICT. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
H "DRAUGĄ" 

Vincent Vaitkus 
Frank Szarauskis . . . . 

Mariana Pavelionis . . 
Ona Zagarevicziute . . . 
Vincent Lukoszcwicz . . 
Fr. Kmiele\vski 

Kazimeras Jasus 
Anton Mosteika 
Marcela Shestokas . . . . 

Mathew Urbonas 
Boleslovas Mazūra 
Steponas Meszkauskis. 
lvhvard Virbickas 
Leon Balcunas 
Jos. AVainduskis 
Joseph Zavolskis 
Joseph Glovackis . . . . 

! Kazimir Kazlauckas . . 
i Frank Judeikis 

i Bonifacas Janusauskis 
Charles AVizgent 
John Sakalas 
Joseph Shidlauskas . . 
Veronika Bakutis 
Stanislawa Luczakas.. 

John Vismont 
Peter Palkowskis . . . . 

1 Leon Laudanskis 
B Brodskis 
Jo n Budrik 
Mi1 J a s Mikulicze 
J . Uazeikis 

! Mikalojus Platakis . . 
Thomas Staszkewicz '.. 

i Alex Dovidauskas . . . . 

John Butkunas 
Tony Gaudeikis 
Stanislaw Trumpis 
Zigmont Grigonis 
Julions Sweckis 
Vincentas Doveika 

Mike Misewicz 
George Monkus 

Ben Pocius 
Joscph Baranowski . . . 
Joscph Radoszcwskis.. 
Petcr Daukszas 
Anton Valiulis 
Viktoras Gumbaragis. . 
Anton Kazlauskis 

Jos. Klapatauskis . . . . 
Konst. Trynauskis . . . . 

Shas. Kibildis 
Staponas Letukas . . . . 
Jonas Zivatkauskis . . . 
M. J . Damijonaitis . . 
Joscph Samoska 
Charles Karalevicz . . . 
Dominik Arlauski . . . . 
John ^Vitkauskas 
Anton Zamudas 
Tony Petrokas 
Martin Tamošaitis 
Kazimir Szwegzdis . . 
Frank Mitchell 
Joseph Kviatko\vski . . 
Marv A. Klemas 
Joseph Leppa 
W. J . Slivinskis 
Jacob Raslavicze . . 
Jonas Grizas 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

. 50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

' 50.00 
50.00 Į 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00, 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

. 50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Joseph Dialdonas 
George Kasmarcuskas 
Anna Starinskeni 
Frank Radaszewski 
Joseph J. Staulanis . . 
Robert Nekelis 
Mary Waitkus 
Joscph Tomickis 
George J . Shvarles 
F. Poperalskis 
Louis Zajewski 
Frank Szymkewicz 
VValter Kazdalis 
Frank Polaski 
Michael Novak 
Simon Wenckewicz . . 
J o h n Kukrotov i cz . . . . 
Frank Walaitis 
J . Gotis 
Simon Shlepovicz 
Frank Wilga 
John Martys 
Joseph Smith 
IL AVatcronas . . . . . . 
Anton Rysczauskis 
Sam. Wladas '. 
John Rogowski 
Walter Kaminski 
Geo. Adamkevicze 
Michael J. Bykauskis . . 
Charles Bakutis 
AViliam Terlish 

Martin Bcrnauskis . . 
Theodar Dombrauskas 
Juozapas Bagucauskis 
Marta Labcdice 
Edward W. Bakszewicz 
Goge Mitchull 
George Begeskis 
John Horawskis 
John Spingis 
Frank Kazamckaitis . . 
Konst. Januszauskis . . 
Frank Justas 
Joseph Valantins . . 
Anton Antonovicz 
Kazimieras Yamoszaitis 
Dr-stė Karaliaus Dov. 
Jonas Dimbakas 
Martin Nevedomskis . . 
Joseph Chapas 
"\Villiam Nainis . . . . . . 
Alex. Zacker 
Anton Abelis 
Steve Benas 
George. Chapulis 
Frank Yurevicz . . 
Silvester Z. Kiszauskis 
Joseph Kielskis 
Rozal ia R o g o z i n s k a 
Stella Albert 
Mike Minauskis 
Michael Rulevicze 
Silvia Novaks . . . . 
John Smith 
Lawrence Ruteckis 

i 

John Bruszas 
C. Kasputis 
Anthony P. Statkus 
Wladislaw Tabarowieze 
Paul Jagielskis 
Stanislaus Szpara . . 
Anna Juzėnas 
Stanley Karpęs 
John Gretis 
Joseph Notuzas 
Peter Gentans 
Tony Sinish 
Charles Petrauski . . . . 
Stanley Žilvittis 
Joseph Jozewicz 
Gus Druktenis 
Steve Holovoitis 
Paul Incura .. 1 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
. 50.00 
N50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

150.00 
' 50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

.50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
. 50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00. 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Anton Gebis '. 50.00 
Rožė Mazelewski 50.00 
Felix Wąttnskis 50.00 
Vincent Kaminski , 50.00 
Elzbeta Bartkus, . . . . 100.00 
Stanley "VVilkauskis 50.00 
Dominik Zonsitis 50.00 
John Jakovicze 50.00 
Anton Andriusimas . . 50.00 
George Žakas 50.00 
George Montvidas 50.00 
Stanley Sapkus 50.00 
Antanas Krepas 50.00 
Mįchael Jankauskis 50.00 
Piatras Laurence 50.00 
Michael Blozis 50.00 
Walter Markun 50.00 
Anton Ufartas . . . . . . 100.00 
Antontanas Pawlauski 50.00 
Anton Jencevicze — 50.00 
J. Karlikauskis 50.00 
Silvestras Ragalskis . . 50.00 
Ferdinandas Dubinskis 50.00 
Charles Grukas 50.00 
Vincent Petrauskis 50.00 
Rožė Poskaitė 50.00 
George Hrodeckis 50.00 
Jieva Kaserskaitė . . . . 50.00 
Ona Macaitė 50.00 
Joseph J. Hertmanovicz 50.00 
Mikolas Tupis 50.00 
Ignatz Rudoms 50.00 
Anton Steponaitis 50.00 
Kazimireas \Valikonis . . 50.00 
Kazimieras Shcrekis . . 50.00 
Alex Hermanauskis . . . . 50.00 
Stanislaw Dobieckis . . 50.00 
Dominik Garbincius . . 50.00 
Joseph Knabankstas . . 50.00 
Anton Kaliakas 50.00 
F. S. Warzynski 50:00 
Joseph Adomaitis 50.00 
Joseph Szimanskis 50.00 
Kazimir Zura 50.00 
Dora E. Grazauski . . . . 50.00 
John J. Schutz 50.00 
Frank Kordclski 50.00 
Walter K. M i rausius . . 250.00 
Peter Kairis : . 50.00 
Peter Brazauski 50JOO 
Victor Wisniauskis . . . . 50.00 
\Valter D. AVaitkus . . 50.00 
William Pokvitis 50.00 
Albinas Sinkewicz 50.00 
Dessie Karslanas . . . . 50.00 
Adam Karlson 50.00 
Juozas Jurginas 50.00 
Anton Plainis . . 50.00 
Vincentas Minialza . . . . 50.00 
Joseph Parnarauskas . . 50.00 
Geo. Tamasonis 50.00 
Antonina Beinoratė . . . . 50.00 
Ignacas Kvedcras 50.00 
Antanas Alutis 50.00 
Felix Wajkovicz 50.00 
Monika Banis 50.00 
Jos. Kazakauskis 50.00 
Zenon Antanavicz . . . . 50.00 
Konstantin Himelis . . 50.00 
Peter Knabanokstas . . 50.00 
Ignacas Gumbaragis . . 50.00 
Joseph Garuckas . . . . 50.00 
Petras Krepas 50.00 
Leonard Ruibis 50.00 
Agotas Jasunaitė 50.00 
Ona Lukasevicziukė . . 50.00 
Vaclovas Remza . . . . 100.00 
Frank Paulauskis 50.00 
Henry Tupis 50.00 
Joseph Kuknauskas . . 50.00 
Alex Guciuras 50.00 
Kazimieras Pajuodis . . 100.00 
Jurgis Geczas 50.00 
Katrina Kolumbiens . . 50.00 
Stanislaw Malakauskis 50.00 
Joseph Skinkus 50.C0 
Jonas Mockus 50.00 
Antanas Pūkas 50.C0 
Leon Paulauskis . . 50.00 
Fabian S. Kemėšis . . 100.00 
John Ripalis 50.00 
C. Martins 50.00 
Joseph Stakes 50.00 
Frank Baltakis 50,00 
Antanas Liokis 50.00 
Joseph Navak 50.00 
Ben Lukošius 50.00 
Jonas Jocius 50.00 
Tony Gedvilas 50.00 
S. F . Martinkus . . . . . . 50.00 
Marcela Soaka 50.00 
Nester Girdvain . . 50.00 
John Kazlauckas 50.00 
John Kalista 50.00 
Anton Klimas 50.00 

(Užbaiga bus). 
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Visiem* Baro prleteliama patariama skaityti 
Ir platinti mušu išleistas knygas. 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno 
išperkant money order arty* registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos Ženkleliais. 

Mo. 5. Anykščių šilelia. A. A. Vyskupo Ant. 
Baranauskio amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių , poezijos. PuaL 1 6 . . . . l t 

Mo. 10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
vių Chicago, III. fiv. Kaaimlaro Saae-
rims. Parašė M. Gustaitis, 1914 m. 
Gražios dainelės. PusL 14 "Draugas" . l t 

No. 13. Aušrelė. Dramatišką vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui knlngelė. Piial. 14 . l t 

No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 81 l t 

No. 25. Kanklės. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas' 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 26 
II dalis S0 

No. 30. Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. PuaL 14 16 

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

No. 48. Katriutė. Triveiksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 16 

No. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo S-juose aktuose, užimantis Ir 
tinkantis scenai . . . . s . • 16 

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

su Blaivininku. Parašė U. Gurklį utė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 • • . l t 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė J. J—ls. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . .81 

No. 85. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Var
tė Belimas. Antra laida. PusL 4t. Pa 
sakaitė Ii Uetnrlų gyvenimo l t 

No. 87. BraižJnėllal. Tai labai Įdomios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Chicago, 111. 1916 m. .46 

No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui kningutė. Pnsl. 88 .86 

No. 95. Huckleberrj Flnnaa. Mielam laiko 
praleidimui patartina šia apysaka, 
kalba lengva ir kningos lntalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmltas 76 

No. 98. Iš daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 71 86 

No. 103 Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas". 
pusL 66 ?,o 

No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, Iii. 1916, 
nusl. 28 . l t 

No. 110. Oliveris Twistas: Tai viena iš ge-
/ riausiai nusisekusių vertimų gar-

f saus anglų rašytojo Charles Dick-
ena Apysaka, kuria myli senas Ir 
jaunas, biednas ir turtuolis: neapsl-
vilsi gavęs šią knyga. Vertė Jonas 
Kmltas, 620 pusi f l .00 

No. 115. Patarlės ir išmintfcs grūdeliai. 
Surinko ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir Išsitarimų. Pusi. 
48 25 

No. 130. Trjs Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 96 25 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
5 gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmltas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m. 80 

No. 160. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa 
rašė ir indavė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atslvuvuslam liepos 
88-29 1911 m, J. Gabrys. Vertimas 
Iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 12 10 

No. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. .25 

No. 164. Lietuylų-Lenkų Unija. KeU praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1418— 
1913) Gražus Istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 20 

No. 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai \ visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 168. 76 

No. 173. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
jallstų mokslą ir jų melagystės. PuaL 
1« . . . l t 

No. 176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Paslkalbė-

_, jlmai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 76 

No. 188. Slapos, Ir Anapus Grabo. Parade 
J. Gerutis Laida IIL Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 s t 

Jfo. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F. V. ir 
7osia Didžios vertės knygutė .65 

k o . 194. Tiesos žodis Socljalistams. Paraše 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yrą, tie 
mūsų lietuviškieji socljalistai bei 
"olcilistai". 8n paveikslais l t 

Mo. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na (domiausių knygų lietuvių kalbo
je, č ia rasi daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų* draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir t t Kiekvieno lietuvio gryčio
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd. 50 
Drūtais drobės apdarais 81.0t 

No. 110. Blogi Kudikų Papročiai, an pa-
• veikslais, parašė Dr. / A. L. Graiču-

nas; kiekvienai motinai šj knygelė 
patartina perskaityti s t 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplefojlmo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaiaė Dr. ' 
Graičunaa ' „is 

• o . 859. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas . t6 

No. 254. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė 
£~~Damijonaitis, drobės apdar 86 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lia 1. Surengtas ir užgirtąs trečiojo 
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpn* klausimus ir ataa-
kimus pritaikytus wuJudamiemsieins 
skyriams. Kaina •• . . . . . . . . . . .16 

No. 285. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalia II. Surengtas Ir užglrtaa trečio
jo Baltimorea Koncllijaus, pagal 
angliška, sutaiaė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizmo sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesnlems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . .26 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaiaė K. J. 
D. Išleista lėšomis švietimo Dr-joa 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1916 m., 
pusi. 26 l t 

No. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. GuiUois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus Jrankjs 
Pfleš užmetinėjimus laisvamanių ta
m s dalyke. PusL 156 4t 

No. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošiantlems į pirmąją išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116 .20 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 08 

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

No. S05. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose Ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. .'. .86 

No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nau^? 
Įstatymo. Parašė kun. 1. šuster. 
Kieto popero apdarais 86 

No. 815. Valkų, žvaigždutė. Bendoriaus, 
dalis I, kieto poperos apd. 86 

Vo. S i s . Valkų žvaigždute dalis II. kietais 
apd 16 

No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
ku Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu
gi*. 1916 m. Knygutė pasi mokini
mui tikybos dalykų. Pusi. 68 86 

820 Vienuolinė luomą, sykiu su trnmpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitls. Pnsl. 196 86 

No. SCO. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Įsigyti. Boston. Pusi. 
12-t 26 

No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 .08 
b) Kopernikas ir Galilėjus, p u s 22 .08 
c) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 18 .05 
d) I Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . <•r 

e) Giordano Bruno, pusi. 18 05 
f ) Ar yra Dievas? Pusi. 18 05 
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 18 .05 
1) Revolittcijonierių tarpe, pusi. 10 . . .05 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 28 05 

No. S94 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusi. 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . $1.00 

Lithuania and the Autonomy of Poland witb 
a map., by J. Gabrys. Paris .10 
rys. Paris 10 

A Skctoh of the Lithuanian Nation, by J. 
Gabrys Paria 10 

Album Lithuanian Dancea for orchestra, 
Corrceted and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 14.00. Viena knygelė .60 

Septynios giesmės, (mišioa lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 1.00 

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus 6t 

NOw 273 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. Pusi. 79 26 

No. 875. Ypatingas sąžinės perkratinėji-
mo būdas. PusL 68 audeklo viršel. .16 

No. 858 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais $1.00 
Popiero viršeliais .76 

Ifo. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygl po 500 pusi. 
Audeklo apdarais $8.00 
Poperos viršeliais 2.00 

No. B 1 . Maldų knygelė. P. 236. Juodos sku
r d ė s apdarais . . . . . . • • • .75 
Juodais audeklo apdarais .40 

No. S62 M***<rt« Kn*w1«rn t'» rjimo Vr»t«»-
kuiiuio. i'uai. 4S audeklo apdarais .86 

No. 868 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai .60 

No. S9JL Trečioji skaitymui knyga. PusL 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . .76 

Meilė. Žodžiai šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus .40 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, didenl 16 
Mažesni po l t 

šv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas .16 

Popicrų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už 86 

Mo. 205 Katekizmas Apie alkoholių. IS 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 82 16 

MALDŲ KNYGOS. 
l o . B 4. Aukso altorius, maža. parankiau

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. PusL 894. Poperos apd. .68 
Baltais kauliniai apdarais 81.81 

Va, B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. Pusi. 24t. 
Kaina poperos apdarais . . . . . . . . . . .46 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . .76 
Baltos skurelės apdaruose 66 

Ko. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. Pusi. 898. Kaina au-

, dėklo apdarais 48 
Skuros minkštais apdarais . . .68 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
^ rantuotų nuo 15c. Iki | 1 .6 t 
ikaplerių karmelltanskų iš Lietuvos su pa

saitėliais ir be pasaitėlių po 16 
Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 

ir Šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. iki l t 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . .86 
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* "D R A U G A S" Pirmadienis, gegužio 6 d. 
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CHICAGOJE. 
,]us programui žmonių jau 
buvo puspilnė svetainė. 

Choras gerai išlavintas p. 
NIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiimiiiiiiimmiiimiiiiiiiimim Juozo Brazaičio gražiai sudai-

PAVYKO LAISVĖS PASKO 
LA. 

Chicagoje labai puikiai pavy 
ko trečioji laisvės paskola. 
Chicagoje' reikėjo surinkti a-

-pie 127 milijonai. Tuo tarpu 
nurinkta apie 150 milijonų dol. 
Daugiausia surinkta paskuti
nę dieną, kuomet ėmėsi dar
bo visi gyventojai. 

Šeštadienyj buvo pranešta, 
kad Chicagos lietuviai bondsu 
pirkę už 677,000 dol. Matyt 
pranešimas nėra dar pilna.*. 
Lietuviai bus pirkę kur-kas 
daugiau. 

Nereikia pamiršti dar ir to, 
kad daugelis mūsiškų dažnai 
nesilaiko savosios tautos. Ar 
tai gyventojų surašinėjimo 
metu, ar tai kitokiais reika
lais daugelis lietuvių pasiduo
da jei ne lenkais, tai tikrai ru
sais. 

Nėra abejonės, kad dauge 
lis lietuvių pirko bondsus nuo 
lenkų komitetų. Todėl ir pa
teko lenku eilėsna. 

IŠ NORTH SIDE. 

SUMAŽINS MILTŲ* KIEKY 
BĘ. 

Illinoiso maisto administra
torius sako, kad Cbicagoje 
perdaug suvalgoma duonos, 
duonkepy k lose pagaminamos. 
Todėl šiandie jis išleisiąs pa
rėdymą, sumažindamas duon-
kepykloms miltų kiekybes 
vartojimą. 

CUKRUS BUS PARDUODA 
MAS SU ŽENKLAIS. 

Su gegužės 15 d. visoj ša
lyj cukrus krautuvininkams 
bus parduodamas tik su ženk
lais, kuriuos turės turėti visi 
krautuvininkai. 

Keisk ia cukraus kiekybės 
pirkimas bus apribuotas ir su-
vartotojams. 

NUO T0WN 0 F LAKE. 

L. R.-K. Moterių Sąjungos 
21 kuopa, laikė mėnesinį susi
rinkimą, balandžio 26 d., Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetai
nėje. Į susirinkimą atsilankė 
skaitlingas būrelis sąjungiečių 
ir atsivedė daug naujų narių. 
Sekančios prisirašė prie Mote
rių S-gos: V. Šilaitė, L. Jun-
dalaitė, J . Čepaitė, M. Nikutie-
nė, J . Skaminskienė, P. Alak-
navičienė ir K. Vaitkienė. 

Pirmiausiai buvo svarstyta 
kuopos reikalai. Komitetas 
pranešė, kad vakaras įvyks ge
gužės 12 d., Sv. Kryžiaus baž
nytinėje svetainėje. Šeimyniš
kas vakarėlis, kurį rengia ap
skritys, bus gegužės 26 d., Da-
vis Square Parko svetainėje. 
Pageidaujama, kad kiekvienas 
kas tik gyvas atsilankytų ant 
tų vakarėlių. 

Buvo kalbama net apie dn-
lių pasimokinimą, kad galėtų 
pasirodyti prieš svetimtautes, 
ką mūsų lietuvaitės gali. 

Gana svarbu žinoti, kad 
ALRKM. S-gos 21 kuopa turi 
įsteigusi vakarinius kursus, 
kur yra mokinama val
gių virimo ir kepimo. Gana 
skaitlingas būrelis lietuvaičių 
lankosi. Matyti, kad rūpestin
gai darbuojasi ir nori būti ge
romis šeimyninkėmis, kad pa
gaminus sveikus ir skanius 
valgius. Tai mūsų mergaičių 
ir moterių pirma užduotis. 
Apart to viso buvo kalbama 
kur laikyti seimą: ar Baltimo-
rėje ar Clevelande. Nutarta, 
kad seimą laikyti Clevelande. 

Lai gyvuoja Moterių Sąjun
ga \ Sąjungietė. 

Malonu yra matyti laikraš
čiuose aprašymus iš veikimo 
kitų kolonijų lietuvių, kurie 
veikia labui tautos ir bažnv-
čios. JNorth Side's lietuvių ko
lonija, kuri skaitosi mažiausia 
iš visų lietuvių kolonijų Chi
cagoje taip-gi neatsilieka vei
kime. Čia randasi apie aštuo
niolika katalikiškų draugijų 
bei organizacijų kuopų, ku
rios susirišę bendrai sudaro 
vieną didelę draugiją. Nors 
čionai veikimas tarpe.lietuvių 
gana augštai pakilęs, tečiau 
spaudoje tik retkarčiais tenka 
pastebėti. Gal northsidiečiai 
nemėgsta perdaug save aug-
štyn keltį, bet kadangi tiesio
giniu būdu pažvelgi ant jų pa
sišventimo ir į jų nuopelnus, 
tai tikrai galima sakyti, kad 
&v. Mykolo Arch. parapijos 
lietuviai katalikai vra užsitar-
navę garbės žodį. 

Štai jįj tie nuopelnai: Jau 
nuo senai ' buvo rengiamas 
koncertas del nukentėjusių 
nuo karės lietuvių. Besiren
giant koncertui, kurs turėjo 
įvykti balandžio 28 d., čia vėl 
klebonas iš sakyklos pranešė, 
kad yra rengiamas visų Chi
cagos lietuvių milžiniškas pa-
rodavimas bal. 28 d. ir kvietė 
visus iki vieno sueiti į svetai
nę pasitarti kaslink parodavi-
mo. Balandžio 21 d. sušaukė 
didelį susirinkimą ir vienbal
siai nutarė dalyvauti lietuvių 
parodoje Su v. Vaisi Laisvė* 
Paskolos reikale, prie to pasi
rodė būtinas reikalas įsigyti 
lietuvišką vėliavą, kuri tuojau 
tapo padirbta. Vėliava lėšavo 
apie 40 dol. 

Po parodai dalis northsidiš-
kių važiavo tiesiog į koncertą, 
o kiti dar patraukė į namus 
pavakarįeniaut, o paskui eiti i 
koncertą. Buvo manyta, kad 
koncertas neduos pelno, bet 
išėjo kitaip. Žmonės po tru
putį pradėjo rinktis> atvažia
vo svečių iš kitų kolonijų ir 
apie aštuntą valandą prasidė-

navo keletą dainelių. Kadangi 
p. Brazauskas prieš koncertą 
buvo paimtas į Suv. Vai. ka
riuomenę, tai dainoriai iš sa
vo tarpo išrinko vieną diri
gentą, kuris tame koncerte 
chorą vedė. 

Pertraukose maža mergaitė 
pasakė eiles apie tėvynės var
gus, kuri nemažai sužadino 
klausančiųjų jausmus, Taipgi 
buvo pakviestas kalbėtojas J. 
Poška, Loyolos universiteto 
studentas, kuris savo prakal
boje nupiešė mūsų brolių var
gus ir skurdą Lietuvoje, ir 
prirodinėjo neišvengfciną rei
kalą šelpti badaujančius tėvy
nėje brolius. Po kalbos pada
ryta buvo kolekta. Aukų su
rinkta $43 su centais. 

Visas koncerto pelnas ir su
rinktos aukos sudarė šimtą 

doleriu kurie tapo pasiųsti T. 
F. centrui. P. Stasys. 

PRANEŠIMAS 

NORTH SIDE. 

Draugijų atstovų susirinkimas. 
Gegužės 7 d., Šv. Mykolo 

Arch. svetainėje įvyks svar
bus visų draugijų atstovų su
sirinkimas. Tautos Fondo rei
kale, o taipgi turėsim susi
tvarkyti ir pradėti rinkti pa
rašus po protestu prieš Vokie
tiją, kurią pagamino Informa
cijos. Biuras AVashingtonc. 

Visi atstovai yra kviečiami 
atsilankyti. 

Susirinkimo pradžia 7:30 
vai. vakare. 

Draugijų Atstovi} Valdyba. 

Brighton Park'o ''Draugo"• 
skaitytojams. 

"Draugo" įgaliotas išne
šiotojas Brighton Park'o apie-
linkėje yra M. D. Seefor, 2448 
W. 39th Street. 

Su visais nusiskundimais, 
permainymu adresų, atnauji
nimo prenumeratos, užsirašy-
mo dienraščio ir tt. kreipkitės 
pas jį viršminėtu adresu. 

"Draugo" Adm. 

Moterįs kurios negali dirbti dirb
tuvėje arba koks seneJJs yra reika
lingos prie vaiku dabojimo, kito dar
bą nereikia dirbti. Meldžiu atsišauk
ti: 

MISS PAULINA LEIMONY, 
735 Garden St., MUwaukee, Wis. 

Telefoną*: McKINLEY 5714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
1457 BO. WKSTKRW BLVD. 

Kampas W. 15-to* gatvės. 

"RAČIŪNO NAUJI JUDA 
MIEJI PAVEIKSLAI" 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
DRAUGĄ" <r 

Iffl 

A. į A. 
MYKOLAS MIEŽIS 
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu gegužės 4 d., 1918 
m. 5:30 vakare. Turėjo 
38 metus amžiaus. Velio 
nis paėjo iš Kauno gub., 
Ukmergės pav., Anykščių 
parap. Slavėnų sodos. A-
merikon atkeliavo 1913 
metais. 

Velionis prigulėjo į se
kančias draugijas: šv. Jo 
no Evang., S. L. R. K. A. 
101 kp., Apaštalystės Mal 
dfos, Blaivininkų 41 kp., 
L. Vyčių 4 kp., L. Darb. 
4 kp., Liet. Gelbėtojų 31 
skyr. ir Šv. Pranciškaus 
I I I Zokono. 

Laidotuvės prasidės iš 
namų po num. 713 West 
17 PI., 8:30 ryte; kūnas 
bus nulydėtas Dievo Ap-
veizdos parapijos bažny
čion, iš ten po gedulingų 
pamaldų į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Į laidotuves kviečiami 
visi giminės ir pažįstami. 
Dideliam nuliūdime pasi
lieka moteris M. Miežienė 
ir brolis Juozapas Mie
žis, taippat 3 vaikučiai 
Lietuvoje. 

Iš karės lauko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 
frontų. Extra!!!* Rusijos re
voliucija!! IUiustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi: 

Subatos ir nedėlios vaka
rais geg. 4 ir 5 dd., bažnyti
nėj svetainėje, Wabansia ave., 
North Side Chicago. 

Panedėlio ir Utarninko va
karais, geg. 6—7 dd., Apveiz-
coš Dievo bažnytinėj svetai
n ė s , West 18th st. 

S:rėdos ir Ketvergo vak., 
geg. 8 ir 9-ta dd., Šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 33-
čios g-vės ir Auburn ave., 
(Bridgeporte). 

Subatos ir Nedėlios vak., 
geg. 11-ta ir 12-ta dd., Nek. 
Pras. šv. Marijos bažnytinėje 
svetainėje, 44-os g-vės ir Pair-
field ave., Chicago, IU. 

Penedėlio ir Utarninko 
vak., geg. 13-ta ir 14-ta dd., 
šv. Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje, 46-os g-vės ir Wood 
st., (Town of Lake). 

Subatos ir nedėlios vaka
rais, geg., 18 — 19 dd., Visų 
Šventų bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing-
ton, UI. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis ant , dviejų pagyvenimu 

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

O. GAIDELIS, 
4605 So. Ashland Ave., Chicago, IU. 

TIKTAI $1,500. . 
Ant pardavimo per savininką 2 

pagyvenimų — 4 kambarių namas, 
yra visas mūrinis. Galima pir
kti cash ar ant i^mokeščio arti 13-tos 
ir Western ave. Adresas: 

A. M. TICHY, 
2416 So. 56 Court Cicero, m . 

Namas, Biznis, ir Rakandai, gali
ma pirkti visus kartu arba skyrium. 
Namas yra ant 3 lubų sulyg vėliau
sios mados. Nepraleiskite šio dide
lio bargeno, nes savininkas del sto
kos sveikatos turi išvažiuoti į far-
mas. Viskas turi būti parduota į ko
kia 10 dienų. Taigi pasiskubinkite. 
Atsišaukite. 
1310 S. 48th Ave., Cicero, 111. 

Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 

• » m » i i * » » i s 
ALEX. MASALSKIS 

Graborius. 
Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai. tu 
į ima savo Ka 
rabonus Ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dalj grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

S fa 

iiiimimiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiimiiiiiiiimii 
šiuomi pranešame savo kostume-

riams, kad mes apie Gegužio 1-mą 
kraustomės į mūsų nauja ir didelį 
narna 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 Yards 3404. v* 
iiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiutffliiii 
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| Operete *<pumpurelis» | 
r; Tik ką išėjo iš spaudos naujagadyniška operete "Pumpnrelis", 

kurią paraše 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 
5 25 nuoš. nuleidžiame. Reikalaukite pas v 
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iSdir-

ba Mcntholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji moetis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba Šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomi8. 

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass. 

Sergėkite savo Akis 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Rezid. 93S S. Ashland Ulvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir Tisų chroniškų ligų 

Ofisas: SS54 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomls 10—12 d. 
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Dr. G. M. GLASERI 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimaa ir Ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 32 t. 

Chicago, 111. 
SPECIJAIilSTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
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. 

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekorlui auksoriul ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 
- Aš turiu 15 metų patyrimą ir 

galiu lštyrt jųs akis Ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Joi jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. 

v JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

S-člos lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . 0 . 
Aklų Specialistas 

ratarliuas Dykai 
Offtso Adynos: nuo 9 iš ryto iki 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12. 
464t 8. Ashland Ave, Kam p. 47 St. 

Telefonas Vardą 4317. 
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f JOSEPH C. WOLON | 
LIETUVIS ADVOKATAS 

S Kamb. 824 National Life Blrtg S 
19 So. LaSalle S t , 

5 Vakarais 1586 Milwaukea Avs. 
Central €899 

Kasld6nca\Hunibu)d 97 
CHICAGO, ILL. 
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AUKSUOTI ROŽANČIAI 
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Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

No. 14S7. Karoliai ivai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri-
siuntimu 75c. 

No. 1138. Raito ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu 

No. 1439. Galima 
gauti įvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money( Order, registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO.. 
_ 1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

|fiS*»**^»*S5i g : : ^ ^ ^ 
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X i R P l LlTmiANlAN R'CALLIANCEofANC 
TURTAS VIRŠ $125,000Ą0 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PA ŠALPOS • fi POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 I $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje „ U $750.00 ir $1000.00. 

Tel Drover 7042 
« • - • • • • » * • • • * - - - - » • * - - - » - ; • ; 
J 
I 
• Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVIS DKNTISTA8 
Valandos: nuo 9 i r to iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą.. 
4719 SO. ASHIiAHD AVKlfUE 

arti 47-tos Gatvė* 
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Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergnis ir̂  su 
batomis. 

1 'DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius mtotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žin'geidžiaushis at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir* apysakaičių. » 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
s u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS1' nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Nass. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 mėty ar:: 
, žiaus. 
Mėnesines duokles sui^g metų laike įsirašymo. 
šiandien tu»esi jauniausias, negu kada nori busi; 

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

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

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

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

P. MULEVIČIUS 
- • 458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

• • • , 
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Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir dau? krau 
tuvių parduoda tą pari» 
kava po s o c 

1 

c 
GERIAUSI8 

SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai seras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent kokia, 
1-2 mr. 14c 

DAIRY 
SVIESTAS 

40c 
WKST SIDB 

2154 k l l w a u k e e a . 
1S7S Mllwauk.ee a 
l t 5 4 Milwaukeea. 
l b l t W. Madison 
2811 W. Madison 

1644 W Chicago &. 
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2612 W. North a. 
1217 S. Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1818 W. 12th st. 

8192 W. 22Bd «t. 
SOUTH SIDE 

8482 Wentworth a 

I O R T H SIDB 
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729 W. North a. 
2644 Lincoln av. 8427 8, Halsted st m 4 tAneoln a v > 

4721 S. Ashland a. 8418 N. Clark s t 
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