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NESISEKA TEUTONAMS 
SU OFENSYVA 

Talkininkai atsiima savo 
pozicijas 

ANGLIJOS PARLAMENTAS PATEISINO KABINETĄ 
TALKININKAI STIPRIAI 

GINA YPRESA. 

Atsiima nuo vokiečių savo po
zicijas. 

Londonas, £02:. 10.—Karės 
ofisas paskelbė, kad talkinin
kai La Clvtte-Voormezeele iš-
pjovoje, Ypres fronte, atsiėmė 
nuo vokiečių visas pozicija?, 
kurias tie buvo paėmė užva
kar vakare, kuomet įsilaužė 
į pirmąją prancuzų-anglų li
niją. 

Po šito nepasisekimo vokie-

LLOtD GEORGE IŠĖJO 
PERGALĖTOJU. 

Gen. Maurice bus patrauktas 
karės teisman. 

Londonas, geg. 10.—Angli
j o j premjeras Lloyd~ Georgo 
šiandie triumfuoja. Vakar 
parlamentas svarstė generolo 
Mauriee skundą prieš premje* 
rą ir prieš visą ministerių ka
binetą. Premjeras aiškinosi 
tuo, kad kodėl gen. Maurice 
nieko nekuomet nesakė, kuo
met jis buvo karės ofiso vir

čiai stojo atakon šiauriuose šininku. Jis tuomet galėjo pa-
nuo kalvos Kemmel. Prieši
ninkas vienoj vietoj palengva 
stumia anglus atgal. 

Užvakar vokiečiai savo o-
fensyvoje šešių mylių ilgio 
frontu panaudojo dvi divizi
jas. Panešė jie didelius nuo
stolius, nes talkininkai buvo 
tinkamai pasitaisę. 

Be šito, anglai laimėjo ata
kas Amiens fronte, tarpe upių 
Somme ir Ancre. 

Prancūzų fronte pašėlusiai 
veikia artilerija. 

ANGLAI NAUDOJA NUO 
DINGĄSIAS DUJAS. 

Washingtion, geg. 10.—An
glai vakarų fronte pradėjo 
naudoti nuodingąsias dujas 
prieš vokiečius."Pasekmės, sa
koma, labai geros. 

Reiškia, priešininkui tuo 
patim bus atmokama. 

AIRIJA GAUS AUTONOMI 
JĄ. 

Autonomijos bilius veikiai 
bus paduotas parlamentui. 

Londonas, geg. 10.—Pini-
gyno kanelieris Bonar La\V 
pranešė parlamentui, kad Ai
rijai bus duota autonomija. 
Tai įvyksią prieš gegužės 19 
dieną. Veikiai tuo tikslu bus 
paduotas parlamentui vyriau
sybės bilius. 

v 
ATNAUJINAMI SUSINĖSI

MAI JŪRĖMIS. 

sakyti, kad kaip premjeras, 
taįp kiti ministeriai blogai in
formuoja tautą apie karės sto
vį. Bet to nepadarė. Tik tuo
met jis pakėlė skundą, kuomet 
pasitraukė iš karės ofiso ir iš
keliavo veikiančiojon armi
jom Aišku, kad šituo svar
biuoju momentu mėgino ji< 
pakenkti savo šaliai. 

Parlamentas išklausęs tų ir 
kitokių premjero pasiaiškini
mų 29P> balsais prieš 106 iš-, 
reiškė pasitikėjimą dabarti
niu kabinetu. 

Gen. Maurice tuo tarpu už 
skundo pakėlimą prieš vy
riausybe bus patrauktas karės 
teisman. 

BLOGAS ORAS KARĖS 
FRONTE. 

i 

Viena artilerija smarkiai vei
kia. 

. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, geg. 10.—Blogas oras 
siaučia amerikoniškose mūšių 
linijose karės fronte. Šiaur-
vakaruose nuo Toul vokiečiai 
amerikonišką patrolį išpasalų 
užklupo ir sunaikino. Toje 
vietoje pirmu kartu paleista 
darban sunkioji amerikoniška 
artilerija. 

Arti Montdidier, Pikardi-
joj, amerikonai armotomis ap
šaudo vokiečius. 

Amerikoniška armija didė
ja savo stiprumu. Nėra žino
ma, kaip ta armija yra skait
linga. Su v. V. karės sekreto
rius Baker pažymėjo tik tiek, 
kad dabar amerikoniškos ar
mijos Prancūzijoje yra 500 
tūkstančių. 

I LIETUVA TURĖS" BUT 
LlfOSAv 

Apie tai gauta oficijalė 
žinia iš Paryžiaus. 

• • » • 

WASHINGTON, geg. 
; .10.—Lietuviai, anot ofici-

jalės depešos iš Pary
žiaus, per savo atstovus 
Prancūzijoje . išreiškė 
troškimą pasilikti nepri-
gulmingi nuo Vokieti
jos. 

t 
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NEPATENKINTI BOLŠE 
VIKŲ PASIUNTINIU. 

> • • » 

Pasiuntinys nenori nieko bend 
ra turėti su vyriausybe. 

TAISOMI PLENAI KET
VIRTAJAI LAISVĖS PAS-

KOLAI. 

Washington, geg. 10.—Kol 
bus pabaigta visi darbai su 
trečiąja laisvės paskola, tuo 
metu bus pagaminti pienai 
ketvirtajai lais\vs paskolai, 
kuri bus paskelbta ateinantį 
rudenį. Vakar artistai buvo 
paklausiami pagaminti pieši
nius visokioms iškaboms, pas-
kolbinžims ir guzilkėliams. 

AUSTRIJOJE SIAUČIA BA
DAS. 

Daugel miestuose žmonės ne
turi maisto. 

Stockholmas, geg. 10.—Jū
rėmis "susinėsimai Švedijos su 
Petrogradu bus atnaujinti ši
to mėnesio pabaigoje. Švedi
jos vienas garlaivis jau pri
ruošiamas su prekėmis iš
plaukti į Petrogradą. Atgal 
jisai pargabens rusiškų pre
kių. 

Švedijos su Suomija susinė
simai jūrėmis jau prasidėjo. 

— Washington, geg. 9.— 
Suv. Valstijos Prancūzijoje 
turi daugiau kaip 500 tūk
stančių savo kariuomenės, 
anot sekretoriaus Baker pra
nešimo. , 

Washington, geg. 10.—čia 
gauta daugiau smulkmenišku 
žinių, kad Austrijoje daugel 
miestuose siaučia badas. Žmo
nės šūkauja "mais to" . Bet 
maisto iš niekur negalima gan 
ti. Kaikuriuose apskričiuose 
gyventojai jau senai nemato 
duonos. 

Miestų burgomasteriai krei
piasi tuo reikalu į vyriausy
bę. Bet ir vyriausybė šitam 
atsitikime nieko negali pa
gelbėti. 

KONSTANTINAS IŠGELBĖ 
TAS NUO MIRTIES. 

Zuričh, geg. 10.—Buvusiam 
Graikijos karaliui vietos ligor 
ninėje padaryta operacija. Ir 
tuo būdu jis išgelbėtas nuo 
mirties. 

— Pekinas, geg. 10.—Japo
nija Kinijai paskolino 30 mi
lijonų dolierių. Toji paskola 
duos japonams šioj šalyj di
delę intaką. 

— Washington, geg. 10.— 
Senato užsienių reikalų konr! 
toto pirmininku vietoj miru
sio senatoriaus Stone paliko 
senatorius Hitcbcock iš Neb-
raska. , , * | | gj£g 

Geneva, geg. 10.—Anot laik 
raščio "Tribūne", Berlyno 
valdiškieji sluogsniai labai 
pasipiktinę rusų bolševikų pa
siuntiniu Vokietijoje, kuriuo 
yra Jaffe. 

Tasai pasiuntinys ant Rusi
jos ambasados Berlyne iš
skleidė raudoną vėliavą. Gy
ventojai protestuoja. B? t pa
siuntinys nieko nedaro iš pro
testų. Kadangi raudona vė
liava yra dabartinės Rusijos 
vyriausybės vėliava, vokiečių 
vyriausybė negali jos praša
linti. 

Be kitko, bolševikii pasiun
tinys nenori niekur susi 
tikti tfu fcaizeTiu, tik nuolat 
draugaujasi su locijai i štai s 
radikalais. 

NUO TORNADO ŽUVO 25 
ŽMONĖS. 

300 žmonių sužeista, namai 
sugriauta. 

/ 

Davenport, Ia., geg. 10. — 
Užpraeitą naktį per šitą val
stiją prašniokštė baisus tor
nado (vėsulos rųšis). Ką tor
nado pakliudė, viskas su žeme 
sumaišvta. 

Labjausia nukentėjo El-
dridge miestas, kurs guli už 
6 mvliu šiauriuose nuo čia. 
Anot apturėtų žinių, 25 žmo
nės žuvo, 300 žmonių sužeista, 
daugelis neteko pastogės, nes 
namai sugriauta. 

Tš čia kuoveikiaus pasirista 
gydytojai ir maisto. 

VYRIAUSYBĖ* TURĖS SA 
VO DIDELĘ DIRBTUVĘ. 

• 

PANAIKINS ALAND SALO= 
SE FORTIFIKACIJAS. 

Stockholmas, geg. 9.—Ofici-
jaliai pranešta, kad Švedija, 
Vokietija ir Suomija allik-
siančios tarybas su tikslu pa
naikinti fortifikacijas Suomi
jos salose Aland. 

Tos fortifikacijos tenai bu
vo pagamintos karės metu, 
kas priešinasi tarptautinėms 
konvencijoms. • 

Tai/ pagamins plieno trustas. 

New York, geg. 10.—Čionai 
paskelbta, kad plieno trustas 
šios šalies vyriausybei pasta
tydins didžiausią pasaulyj 
valdišką įstaigą, kurios pas
tatymas atsieisiąs 75 milijo
nus dolierių. Toje įstaigoje vy 
riausybė gamins anuotas, šo
vinius ir visokius kitus gink
lus ir karės medžiagą. Įstaiga 
1919 metų pabaigoje busianti 
gatava. 

LAKSTYTUVAS VEŽIOS 
PAfcTĄ~-

Rumunija padarė taiką su cen-
tralėmis valstybėmis 

nėgino dar šiaip-taip laiky-., t e n k a 6 0 0 ketvirtainių kilt
ies, lukeriavo geresnių atmai- m e t r u > Vengrijai 5,000 kilom. 

— New York, geg. 10.— 
Brooklyne tunelyj, 100 pėdų 
gilumoje, žemė užgriovė S 
darbininkus. Po šešių valandų 
jie išgelbėta. 

Washington, geg. 10.—Su 
gegiržės 15 d. p'rasidės oru 
laiškų siuntinėjimai tarpe 
Wasliingtono, Pbiladerphijos 
ir New Yorko. Už paprasto 
laiško oru pasiuntimą bus mo
kama 24 centai. Tam tikslui 
paruošiami specijaliai krasa-
i * 

ženkliai. 
• » 

v— Ne\v York, ge& 30.— 
Central Parke, L. I , nuo susi-
daužiino su kitu lakstytuvu 
žemėn nukrito lakūnas kade
tas Jeremy. Mirė ligoninėje. 

_ . — — — i 

Maskva, geg. 10.—Bolševi
kų vyriausybė reikalauja at
šaukti iš Rusijos Prancūzijos 
ambasadorių - Noulens, kurs 
prasižengęs kuo tai socijalis-
tams. 

Amsterdam, geg. 10.—Tais 
pe Rumunijos ir centralm 
valstybių taikos sutartis jau 
padaryta ir parašais patvir
tinta. Šita taika Rumunijai 
yra didelė nelaimė. Tečiau 
Rumunijai nebeliko kitokio 
išėjimo, kaip tik taikinties ir 
priimti kadir sunkiausias ir 
pažeminančias taikos sąlygas. 
Kitaip jinai butų buvus su
draskyta į dalis užpuolikų te
utonų. 

Rumunija pasijuto atvienė-
ta ir su neskaitlinga kariuo
mene, kuomet Rusija atsime
tė iš karės. Jšpradžių rumunai 
m( 
tie 
nų Rusijoje. Bet kuomet Ru
sija visiškai nupuolė, rumu
nams prisiėjo pasiduoti liki
mui. Jei jie butų pasiprieši
nę, teutonai butų buvę visą 
šalį užgrobę ir tą patį hutu 
padarę, kaip padarė su Serbi
ja arba Belgija. 

Taigi tik savo gyvybe. Ka
bėdama Rumunija buvo pri
versta pasiduoti užpuolikams 
teutonams. 

Taikos sutartis susideda iš 
31 skyriaus. Sulig sutarties, 
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BERLYNO GYVENTOJAI 
TURI ATIDUOTI DRABU

ŽIUS. 

kuone visa rumunų Kariuo
menė panaikinama. 

Rumunijai bus leista palai
kyti tiktai dvi kariomenės di
vizijas, kurios tečiau taip il
gai galės gyvuoti, kaip ilgai 
Rumunijai grūmos koks-nors 
išlaukinis pavojus. Kuomet 
nebus pavojaus, kuomet vo
kiečiai savotiškai apsidirbs 
Ukrainoje, tuomet ir tos pas
kutinės divizijos bns nereika
lingos ir panaikintos. 

Karės atlyginimo klausimą 
išrys specijalė komisija. Bet 
rubežių klausimas jau išriš
tas. Iš Rumunijos Austrijai 

Neduos gražumu, Sus su prie 
varta atimta. 

s s ^ s R s ^ M a a a ^ ^ ^ 

ANGLAI PAGAVO ŠNIPĄ 
AIRIJOJE. 

Sakoma, jis ten atkeliavęs vo
kiečių nardančia laive. 

Londonas, geg. 10.—Vokie
čių nardančioji laivė Airijos 
pakraščiuose ir vėl išsodino 
vieną savo šnipą, kurį anglai 
tečiau veikiai suareštavo ir 
atgabeno Londonan. 

Apie tai parlamentui pra
nešė parlamentarinis karės o-
fise sekretorius James Mc-
Pherson. Suimtas šnipas bus 
teisiamas karės teismo. 

Hannibal, Mo.,—Vietos ge
ležinkelių Įstaigose susiorga
nizavo darbininkai. 

Amsterdam, geg. 9.—Berly
no gyventojams kaizerio vy
riausybė įsakė pristatyti 40,-
000 pilnų "antrarankių" siu
tų. Tie siutai yra reikalingi 
karės darbininkams, ypač dir
bantiems prie geležinkelių ir 
farmose. 

Siutus' turi pristatyti tie 
žmonės, kurie pasilaikančiai 
gyvena ir turi po kelis siutus. 
Kas paskirton vieton liuosa-
noriai atneš siutą, tam bus iš
duodama ženklas, sulig kurio^ 
jo namuose nebus daroma kra 
ta. 

Pas nepaklaususius gražu
mu bus atlikta kratos ir su 
prievarta bus paimti visi at
sarginiai siutai. 

Spėjama, kad toksai pagrū
mojimas duos geras pasekmes. I 

Bulgarijai didesnė dalis Do-
brudžos. 

Dunojuje bus leista turėti 
savo karės laivus Vokietijai, 
Austrijai-Vxengrijai, Turkijai 
ir Bulgarijai. Gi pačios Ru
munijos karės laivynas pasi
lieka toks, koks yra buvęs 
pifm karės. 

Rumunija visus savo gink
lus ir visą amuniciją paveda 
centraiėms valstybėms. Tai vi
sa Rumunijai tečiau bus su
grąžinta. Bet tik pasibaigus 
europinei karei. 

IŠ DARBO LAUKO 
San Francisco, Cal.—Duo

nos išvežiotojams unistams pa 
didinta užmokestis $3.75 sa
vaitėje. Dabar darbininkai sa
vaitėje gaus $28.7?). Be'to dar-
bo diena nuo 9 vai. sumažinta 
8 valandomis. 

Olympia, Wash.—Darbinin* 
kų stovis šioj valstijoj taip 
pagerėjo, ko nėra buvę nuo 
karės pradžios, pasakė valsti
jos darbo komisijonierius 
Younger. 

Coaldale, Pa.—Kai kurių an
gį ekasyklų malūnuose (brea-
ker'iuose) priimama darban 
ir mergaitės vietoje bernai
čių. Darbininkai prieš tai pro
testuoja. 

Washington. — Alabamos 
anglekasyklų mainieriams pa
didinta užmokesnis—75c. die
noje. 

IR MOTERYS REIKALAU 
JA SAVO DALIES. 

« • 

Prancūzų lakūnai Serbijoje pagerbia Amerikos miestus. Jie ant mėtomų bombų pade
da amerikoninių miestų parašus. 

Paryžius, geg. 9.—Prancū
zijos vyriausybė parėdė, kad 
ateityje del tabokos stokos vi
siems rūkytojams vyrams bus 
išduoti tabokženkliai. 

Prieš tai aštriai užprotesta
vo moterys. %Ne todėl jos pro
testuoja, kad joms butų rei
kalingas rūkymas, bet todėl 
kad vyriausybė vis dar pose-
novei daro skirtumą tarp vy
rų ir moterių, nepripažįsta 
tyčių lygybės. 

Tabokos sakymo priešinin-
• K 

k ė mme. Dwitt Schiumberger 
ir ta prisideda prie abelnojo 
moterių protesto. 

Washington.—Suv. Valsti
jų darbo biuro statistikai stu
dijuoja darbininkų pragyve
nimo brangumą. Jie lankėsi 
pas darbininkų šeimynas lai
vų statymo distrikte, New 
Yorke. Aplankė 608 šeimynas. 
Susekė, kad toms šeimynoms 
kiekvienai atskyrium pragy
venimas per ištisus metus lė-
šuoja $1,348.60. 

1917 metais pragyvenimas 
pabrangęs 45 nuošimčiais už 
1914 m. 

Washington, geg. 10.—Pra
eito balandžio mėnesiu Suv. 
Valstijos pagamino naujų lai
vų 240,000 tonų intilpimo. 

Tuo pačiu laiku Anglija pa
gamino vos tik pusę tiek. 
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REDAKCIJOS P A S T A B O S . 
MERGAIČIŲ APSAUGOJIMAS. 

Veždami tą baisia karę už 
pasaulio demokratiją, rašo 
garsus socijologas William 
A. McKeever, nesustokime ko
voję ir už mergaičių apsau
gojimą. Pirm poros dienų ta
rėjau progos įsitikinti, kad ta 
antroji kova reikalauja dar 
milžiniškų pastangų. Aplan
kiau pasitaisymo įstaigą. Te
nai mačiau 160 mergaičių. Jos 
tenai uždarytos už paklydi
mus gyvenime. 

Bestovint salėje mačiau, 
kaip jos ėjo poromis susirin
kimam Vį>os sveikos, raudo
nais veidais ir nuduotai nors 
laimingos. Visos, išėmus porą, 
buvo apsitaisiusios baltais, 
švariais rūbais, gi visas na
mas kaip iš lauko, taip iš vi
daus, buvo taip švarus, kaip 
jų rūbai. Mergaitės buvo am
žiaus nuo trylikos ligi aštuo
niolikos metų. Suėjusios šalėn 
skardžiais balsais sugiedojo 
amerikonišką himną. 

" I p « ž ką čia tos daiHow 
mergaitės uždarytos ? *' pa
klausiau. " I š doros kelio iš
vestos. Kai-kurios iš jų 
paliko motinomis, kitos buvo 
atsidūrusios pavojun' \ Tai 
buvo man atsakymas. 

Vyrai! Kas per parodija ta-
nte kiltame pavadinime! Be 
galo be krašto nuolat kalba
me apie demokratiją, bet pa
mirštame, kad apsaugojimo ir 
teisybės gvarantija visųpirmu 
privalo užviešpatauti mūsų 
namuose. Jau šimtas metų 
kaip kovojame už apsaugos 
tarifą vilnų reikale, bet ne-
knomet nei neprisimename, 
kad pravesti galutiną mušą 
nesuaugusių mergaičių doros 
apsaugojfmą. 

Yra didžiai indomus faktas, 
kad nei viena iš tų 160 mer
gaičių nepaeina iš geros krik
ščioniškos šeimynos. Tas reiš
kia, kad geri namai, ty. krik-

kad jos yra vos tik menkutė 
dalis visų tų sau panašių, 
kurios nepatenka į pasitaisy
mo namus, bujoja sau laisvėje. 

Dabar kaip kartas šalyj ve
dama kampanija, kurios tik
slas—kiekvieną įžiūrėtą blo
gam pasielgime moterį suimti 
ir uždaryti. Bet ką pasakysi
me apie vyrus, kurie turi są
žinėse tokius pat prasižengi
mus ir kurie atvirai tvirtina, 
kad "su kiekviena mergina 
galima kaip patinkama ap
sieiti". 

Visi gerieji tėvai privalo 
susiorganizuoti sąjungon, i-
dant tuos, katrie platina ne-
moralybe ir sugedimą, užda
ryti kalėjimuosna arba išvyti 
iš šalies. Tasai tėviškas ap
saugojimas turi paliesti ir 
mergaites, neturinčias tėvų, 
kurios yra pdrjaunos ir pačios 
dar nežino, kaip reik apsisau
goti priešininkų. 

Stengkimės pasaulį apsau
goti kaip ^demokratijai, taip 
mergaitėms! 

J. P. Poška. 

Tikrasai Mokslas. 
Musų laikuose tankiai ten

ka girdėti ir skaityti apie 
mokslą. Ypajtingai mokytesni 
daug kalba i r polemizuoja 
apie mokslo sąryšį su tikėji
mu. Laisvamaniai sako, kad 
mokslas net i r i nieko bendro 
su tikėjimu. Katalikai ir kiti 
tikintieji mokina ir tvirtina, 
kad mokslas tuomet yra nau
dingas, kuomet jis nesiprieši
na tikėjimui. 

Krikščioniškas mokslas yra 

novės tautų pagonijos dvasia. 
Ar švelni literatūra išgelbėjo 
senovės tautas? Ar puošni 
dailaf Ar oratorių iškalba? 
Ar išmintis teisdarių? Ar pa
ti filozofija išgelbėjo anas 
tautas nuo pražuvimo? Ne! 
Tautos dingo, dingo ant am
žių! Tiesa keli išminčiai paki
lo augščiaus absurdiškos mi
tologijos tvarinių ir mokino 
dorybę sulig gamtišką taisyk
lių, bet pasekmių iš savo 

didžiausis, kaip žmogaus, taip i mokslo nesulaukė 

BURCEVV IR BOLŠEVIKŲ 
LIKIMAS. 

Vladimir Burcev, garsus ru
sų revoliucionierius, daugel 
kartų persekiotas ir baustas 
ištrėmimu iš Rusijos, anot ap
turimų žinių, pastaromis die
nomis atkeliavęs Stockliol-
man. Bolševikai jį buvo užda
rę kalėjimam Bet jis iš kalė
jimo pabėgęs, paskui per Suo
miją nukeliavęs toliau. Bur-
cevo nuomone, Rusijos išga
nymas prigulįs nuo šalies vy
riausybės. Jei Rusijos vyriau-
sybėn ineitų kadetai su de
mokratais, su Kornilovu arba 
Miliukovu priešakyj, tuomet 
šalis paliktų laiminga. 

Turėdama Rusija tokios rų-
šies vyriausybę, galėtų jinai 
sujungtomis spėkomis dar-
buoties bendrai su Ukraina ir 
stipriai pasipriešinti išlauki
niams priešininkams, sciomska šeimyna, yra ge-* ^ , , v ,. v . , J : , . 5 Manymas, kad šalis zut-but riausias jaunos mergaitės do 

ros apsaugojimas. Pasimeti
mai porose, persiskyrimai, 
mirtis vieno arba abiejų gim
dytojų, naminiai skandalai — 
štai kuo pripildyta ta trumpa 
tų jaunų aukų gyvenimo is
torija. 

Indomu ir tas, kad mokyk
la, kurią mergaitės priverčia
mos lankyti, yra geresnė už 
tas, kurias musų vaikai pa
prastai lanko. 

Mokslas, grojimas, darbas, 
atsilsis, naminiai prasilavini-
mai, užkandis, fiziškas mank-
štymasis ir tt., viskas tiesiog 
idealiai sutaisyta. Ir nežiūrint 
blogos gyvenimo pradžios, ko
kią gavo prastai sunormuota-
me draugijiniam gyvenime, 
tos mergaitės, kuone be išėmi
mo, pramoninėj mokykloj iš-
naujo pasitaiso ir palieka ge
romis moterimis. Bet faktas, 

nori taikos, yra visai neteisin
gas, sako Burcev. Taikos nori 
tik vieni bolševikai. 

Rusija taip ilgai negalės at-
sigaivelioti, kaip ilgai bolše
vikai ten laikys valdžios sty
rą. Bolševikų puolimas yra ša
liai gyvybės klausimas. Anot 
Burcevo, bolševikai ten vei
kiai turės nupulti, nes gyven
tojai nepakęs ilgai baisios 
batvarkės. 

"Kerenskis yra kaltas uŽ 
Rusijos sunaikinimą , ,, pasa
koja Burcev. "Tas įvyko del 
jo silpnumo ir, išdalies, del 
jo kovos prieš Kornilovą. Kor 
nilov yra ištikimas žmogus ir 
didelis patrijotas. Turiu viltį 
ir* pasitikiu, kad jis yra gy
vas. Bet jei kartais jis butų 
žuvęs, tai Rusijai butų dide
lė nelaimė netekus tokio žmo
gaus". 

Burcev iš Stockholmo ke-

ir žmonijos turtas. J is yra 
saulė tautos, stulpas draugi
jos. Mokslas sutveria galybę 
tautos; užlaiko garbę jos ir 
apsaugoja tautą nuo doriško 
supuvimo, jeigu jis yra su
taikintas su Kristaus dvasia. 

i 

Lavinimas protą be sąryšio 
su religija neatneš pageidau
jamų vaisių tautai. Ši pasauli
nė karė patvirtina tą pasaky
mą. Svarbiausia priežastis 
šios karės yra materijalizmas, 
išlavinimas proto bedievių ir 
skeptiškos filozofijos dvasioje. 
Skeptiškos filozofijos dvasia, 
Kantizmas, Bismarko prus-
sianizmas ir materijalizmas, 
kaip veidrodis spindi Vokieti
joje. Mokslo srityje Vokietija 
pasiekė augšciausį kultūros 
laipsnį. Vokietija ištobulino 
savo tautos protą materiališ
koje, fiziškoje ir tautiškoje 
dvasioje. Jinai, tyčiomis ar 
netyčiomis, apleidę trys visus 
svarbiausius dalykus, būtent: 
Kristaus mokslą, žmonių Šir
dis ir sielas. Vokietiją valdo 
laisvamaniai protestonai ir 
materijalistai. Pagal Kanto ir 
Bismarko dvasios, jie nori 
valdyti pasaulį, be Dieviškos 
Galybės. Kaizeris pajutęs, kad 
vokiečių tauta persigeria tąja 
dvasia, ėmė ieškoti progos 
pradėti karę, užkariauti ir 
valdyti visą pasaulį, Jeigu 
kaizerit ir jo pasekėjai pradė
tų sveikai protauti, atrastų, 
kad nei jis, nei materijaliz
mas, nei laisvamanybė, nei ki
ti galiūnai negali valdyti pa
saulį; jie atrastų, kad pasau
lio valdymas priguli pačiam 
pasaulio Sutvėrėjui, o ne kam 
kitam. 

Ši karė nesibaigs patoliai, 
pakoliai .kaizeris ir jo pasekė
jai nesulenks kelių prieš Aug
šciausį, arba nebus priversti 
tą padaryti. Ko greičiau kai
zeris nusilenks prieš Dievo 
Galybę, ko greičiaus prisipa
žins prie savo kaltybių ir iš
sižadės valdyti pasaulį, tuo 
laimingesnė bus vokiečių tau
ta. 

Po šiai karei Vokietija pa
ti pamatys ir pripažins, kad 
proto lavinimas be sąryšio su 
tikėjimu neatnešė jos tautai 
pageidaujamų vaisių; ji pa
matys, kad ir jos kultūra nu
smuko, taip kaip nusmuko se-

liauja į Paryžių. Tenai atnau
jins savo laikraščio leidimą. 
Pradės kampaniją prieš bol
ševikus. Kvies visas rusų par
tijas prieš juos susivienyti, 
juos sutruškinti ir išnaujo 
pradėti karę prieš Vokietiją. 

Lietuviškieji socijalistai 
čiau yra kitokios nuomonės 
apie rusų bolševikus. Mūsiš
kiai internacionalistai Rusi
jos išganymą mato tik bol
ševikuose. Neveltui jie turi 
intenciją ir Lietuvą jiems pa
vesti, kad paskui patiems ten 
įsikraustyti. 

Taip mano, nori ir tvirtina 
visi nesveiko proto žmonės. 
O juk lietuviškieji socijalistai 
tuo žvilgsniu yra nepagydomi 
ligoniai. 

Jie kaipo smakai atsidūrė 
pagonizmo bangose ir apsi
dengė pražūties tamsybėmis. 

Nėra užtai ko stebėties, kad 
Grekijos valstijos sunyko; jų 
paskutinės dienos užmigo to
kioje naktyje, kuri nežino sa-
vo rytojaus. 

Rymionys prisidėjo prie 
graikų teoretiškos išminties ir 
beveik karžygiškai praktika
vo neturališkas dorybes. Bet 
ir jie tapo nušluoti baisių ne
dorybių į paprasta tautos gra
bą. Liekanos ir šiandie tebe
riogso pasakyti praeiviui, kad 
čia buvo kartą centras galin
gos pasaulio imperijos. 

Jeigu atskirsime tikėjimą 
nuo mokslo, kaip nekurie šių 
dienų žmonės daro; jeigu iš
mesime tikėjimą iš mokyklos 
kambarių, tai pamatysime, 
kad padarėme pasekmingą žy
gį prie artimiausio* paleistu
vystės ir greito žuvimo tau
tos. 

Protinė kultūra savo aug-
sčiausiame laipsnyje yra la
bai gera, bet tiktai praeina
masis triumfas. J i negali pa-
amžinti civilizacijos, prie ku
rios žmonės augščiausioje to
bulybėje gali prieiti. Protinė 
kultūra nepakėlė nugriuvusios 
imperijos, nei pripylė gyvybės 
upeliais mirštančios tautos. 
Priežastis buvo tame, kad tos 
tautos nepažino išaugštinto ti
kėjimo, kuris mokina gerbti ir 
auklėti visus lygiai. Jos nepa
žino tų žmonių, kurie būriais 
atėjo iš rytų, pagerinti lieka
nas ir morališką įstatymą, ku
ris prijuokino žiaurius nor-
madus ir pakėlė iš laukinių į 
augšciausį krikščionystės laip
sny 

Nekurie rašytojai sako, kad 
mokslas yra tobulinimas min
ties pajėgų. Materijališko 
mokslo žvilgsniu, tas* gal būti 
galvos kultūra. Bet kaipo 
mokslo definicija (aptarimas), 
tas pasakymas yra netobulas 
ir neprotingas. Netobulas dėl
to, kad antrinė dalis paversta 
į esencijalę. Mes sakome, kad 
instrukcija yra tiktai šaka 
mokslo, kurio pamatas yra re
ligija. Esencijalis mokslo ele
mentas yra tikėjimiškas ele
mentas. Todėl išmesti tikėji-
mišką mokslą iš mokyklos 
kambarių, musų priaugančiai 
gentkartei, yra neteisinga ir 
prasižengimas prieš draugiją. 

Žmogus turi būti ištobulin
tas fiziškai, protiškai ir mora
liškai. Apleisk nors vieną da
lį gamtos žmogui duotą, tuo-
jaus pamatysi, kad žmogus 
nustojo lygsvaros. Ištobulink 
žmogaus kūną ir protą, o pa
matysi, kad turi tiktai molio 
šmotą. Bet ištobulink, išmo
kyk žmogų fiziškai, protiškai 
pagal Kristaus mokslą, pama
tysi, kad jis tapo viršžmogiu 
ir turi milžino spėkos nugalė
ti piktą. 
(Pabaiga kitame numeryje). 

=F= 
TAUTOS FONDO SKY
RIAMS PRANEŠIMAS. 

Pinigus reikia greit Centran 
siųsti. 

Kai-kurie skyriai priprato 
'po kelius mėnesius surinktas 
aukas pas save laikyti, o Tau
tos Fondo seimai nutarė, kad 
surinktas aukas pridera kas 
mėnuo į Centrą siųsti. Šiuomi 
primename visiems skyriams, 
kad visas surinktas aukas pri
siųstų į Centrą dar šiame ge
gužės mėnesyje, ypač dar "dėl
to, kad birželio pirmose die
nose važiuos Europon Ameri
kos lietuvių delegacija, kuri 
nuvez ten $15,000.00 aukų. 

Todėl ir prašome aukas 
greit Centran pristatyti, kad 
jis nepristigtų taip labai rei
kalingų pinigų. Aukas siun
čiant, ant čekių prašome ra
šyti iždininko vardą (B. Vaiš
noras) ir siųsti sekretoriui. 

Markes greit išsiuntinėsime. 
Visiems skyriams, kurie 

pranešė Centro sekretoriui, 
kiek (ir po kiek mėnesinės 
duoklės mokančių) narių turi, 
greit išsiuntinėsime Tautos 
P'ondo lietuviškas markes su 
tam tikromis kortelėmis toms 
markėms lipdyti. Markes rei
kia atsargiai vartoti, nes už 
kiekvieną markę Centras rei
kalaus prideramų pinigų. 

Bazarai arba Fėrai. 
Pastaruoju laiku kai kurie 

Tautos Fondo skyriai subruz
do rengti bazarus. Bazarus 
rengiant esti daug darl>o, rei
kia pasišventimo ir kantrybės, 
bet gerai vedami bazarai duo
da ir pelno. Taip, Tautos Fon-
do Bazaras Brooklyne davė 
$1,800.00 gryno pelno (pini
gai Centrui jau perduoti). 
Waterbųry draugijų fėrai da
vė apie $1,500.00 (Centras ti
kisi pinigus greit apturėti). 
Patersone Tautos Fondas tu
rėjo savo skyrių Alijantų Ba-
zare ir pelno tikisi apie $2,-
000.00. 

Priderėtų ir kitoms dides
nėms kolonijoms panašius ba
zarus rengti. Vis daugiau pa-
gelbos Lietuvai butų. 

Gegužinės arba Piknikai. 
Vasaros metu esti patogu 

rengti Tautos Fondui piknikus 
arba gegužines". VVilkes-Barrių 
apielinkės lietuviai jau senai 
taip daro. Šiemet jie ir-gi ren
giasi prie didelio išvažiavimo 
ir tikisi kelių tūkstančių pel
no. To išvažiavimo (arba Lie
tuvių Dienos) pirmininku yra 
p. Gibavičius, raštininku p. 
Šeimis, o kitų valdybos narių 
dar neteko sužinoti. 

Ot, kad taip padarytų visos 
kolonijos, tai bepig ir Lietuvą 
gelbėti. 

K. Pakštas, T. F. Sekr., 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 

+ 
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RAŠYKITES i "DRAUGO" 

BENDROVĘ. 
( Kapitalai padidinti nuo $SiS1fiO0 iki $50IQ00. 

NUTARTA: į ^ į^įį^M nuo $Z5M iki $10J00. 

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

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

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

"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 MUŠU nuosavybė, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

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

46th Street, Chicago, II I .) . 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėnj 

priėmime. 

• 

—-•- - ._...... i 
Kuponas užsirašymui "Draugo" Bendroves šėru. 
DRAUGAS PI BLISHING OOMPAJTY, 

1800 Weat 46th Street, 
CHICAGO, ILLTJrOIH. 

I i 
Prisiunčia $ Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu 

\ 

man pasiųsti "Drau*o" Bendrorėa šery, 

Verda* Ir pavardė • • • 

antrašą* . . . . . . 
-

• • • 

Miestai . . . . . . . . . . . • • . • , . . . . . . . . Valstija • • • • . . . . . 

KATALIKIŠKA DIRVA. 
IŠGVERĘS INTARIMAS. 

Seniausis yra katalikų prie
šų intarimas tai, buk katalikų 
Bažnyčia yra priešininkė lais
vės. J i , kuri turi savyje įsta
tus, kad visi žmonės turi būti 
laisvi, negali būti despotiška. 
Rašytojai tų visokių paskalų 
patys savo raštais parodo, jog 
jie palaiko vergijos pusę. Jų 
norai būti liuosais vien atgręž
ti jų pusėn, jų tuščių galvų iš-
rokavimams ir, jų pavydėji
mas kitiems laisvės. Mes ga
lim pasakyti apie juos, kaip 
kad Edmund .. Burke pasakė 
apie Naujosios Anglijos Puri
tonus, kad jie neturi jokio su
pratimo apie liuosybę. Galime 
taipgi pridurti, kad pas juos 
net žmoniškumo link katalikų j 

nematyti. J ie nuo senai supe
lėjusius melus antrina, kurių 
dalį net istorijoje galima rasti, 
tuo tarpu apie savo apsiėji
mus jie tiesiog melų kalnus 
kraują. 

Didžiausi šių laikų manyto-
jai, taip vadinami "galvo
čiai ," priversti žmogiškų jaus
mų pripažino, kad popiežiai 
liuosybes tautų ir šalių palai
ko, ir kad visas išnaudojimas 
žmonių vargdienių paeinąs iš 
reformacijos pusės. P. Lecky 
pripažįsta, kad valdžia katali
kų Bažnyčios yra uždėta nuo 
paties Dievo ir sutvarkyta 
Evangelijos prisakais, todėl gi 
ir veda prie tikrosios laisvės. 
Paprastai sakant visokie igno-
rantai savo visokiuose katali
kų Bažnyčiai užmetinėjimuo-
se seka paskui tiraniją, anot 
Šv. Pauliaus žodžių: "Pa tys 
būdami vergais, žada kitiems 
laisvę. \• 

Kada tokie atžagareiviai 
kalba apie galę katalikų Baž
nyčios, kada ji buvo ir yra pil
name pasaulio viešpatavime, 
jie sako, kad tai buvo pasisa
vinimas ne jai priklausančių 
teisių. Vienok istorija mums 
sako, kad žmonija klausė baž
nyčios iš savo liuosos valios, 
nebuvo privergti, ir kad Ry
mo valdžia buvo paprasta tai
kintoja visų kaip turčių, taip 
ir varguolių ir buvo vienatinė 
taikintoja viduramžių tarptau
tiniuose nesutikimuose. Kad 
Bažnyčia naudojo savo autori
tetą privedimui taikos ir liuo
sybes žmonijai, net protesto-
nų istorikai pripažįsta. 

Coąuerell, Prancūzijos pres
biteri jonų kunigas pripažino, 
kad: "Popiežių teisė, su kuria 
jie vainikuodavo šalių vyres
niuosius, sustabdydavo tiram -
jų pradžioj jos plėtojimosi, 
kaip kad būdavo laikais Domi-
cijono, senovės Bymo. Tibe-
rius norėjo pakelti rankų ir 
prispausti žmoniją, bet popie
žius jį sulaikė. Didžiausis des
potizmas pakildavo, jeigu ku
ris iš vąinikuočių neturėdavo 
už save didesnės galvos, taigi 
svaigulys viešpatavimo sutve
ria bjauriausias žudynes ir 
liuosybes varžymą.'' 

{VAIRUMAI. 
Štai tau ir demokratai. 

Vidurių "Sanda ros" redak
torius p. Strimaitis rašo: 

Jeigu musų bus paklausyta, 
tai mes galime prižadėti laimin
gai išvesti musų organizaciją is • 
dabartinio sunkaus padėjimo, 
jeigu nebus paklausyta, mes ne
galime nieko žadėti ir nedaug 
ko padaryti. 
• 

Geras daiktas ir paklusnu
mas, tik reikia žinoti, kada, 
kur ir ko klausyti. Bet, pa
klusnumas partijos jos organo 
redaktoriui—tai visai naujas 
musų ' ' tautiškos demokrati
j o s " principas. Žiūrėsime, ką 
su juo padarys visagalis gy
venimas. 

• 

P. P. Grigaičių, Vidikų ir t.p. 
kuklumas. 

Socijalistų redaktoriai pui
kiai seka lietuviškus laikraš
čius ir prikimba kur gali ir 
kur negali. 

Ypač nenori dovanoti tiems, 
kurie išdrįsta rašyti apie dar
bininkų klausimą, kritiškai 
žvelgti į socijalistų teorijas ir 
ypač į jų praktiką. Ėet štai 
nuo tūlo laiko "Darbininke" 
pradėjo rodytis rimti straip
sniai p. J . D. darbininkų 
klausime. L. D. S. nariai neat
sidžiaugia juos skaitydami. 

Įspėkite1, kodėl socijalistų 
redaktoriai pasidarė staiga 
tokie kuklus ir nuduoda ne
matą tų straipsnių. 

Aš nespėliosiu, aš palauk
siu, ką p. Grigaitis pasakys. 

Sparnaitis. 

e^rae^e^)*e^ree^eicr*np*rora 
REIKALINGI AGENTAI 
Reikalingi visose lietuvių 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 

• • , y • 1 T 
Stocka Ir Bonda Perkami tr Parduo
dami reiklus darbaa. Andrewi * O©., 
108 So. La baile s t , uždėta ltOO m. 
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Penktadienis, gegužio 10 d. 'B R A U G A S" 
• • iw • 

Kontestas jau eina pirmyn. 
Nauji šėrai jau pradįjo plaukti. 

Nuo 6 d. gegužės iki šiai dienai pribuvo 1 šerininkas iš 
Grand Rapids, Mich. su penkiais serais ir 8 šėrininkai iš 8v„ 
Jurgio parapijos, CMcago, UI., kiekvienas po 1 šėra. Gauna-
nie daug užklausimų iš įvairių miestu. Visur didelis užsiin-
teresavimas. " D r a u g o " prieteliai veržiasi į darbą, kad fft 
pastačius savo dienraštį ant tvirtų finansinių pamatų. 

Kurie atsišaukė, tiems išsiuntėme jau kvitancijų knygu
tes priėmimui pinigų. (Netrukus kiekvienas gaus ir tikrus 
šėrus). 

Kuogreičiausiai steigkite visur komitetus bent iš 3-jų as
menų ir praneškite mums apie juos. Reikalingas kiekvienoj 
kolonijoj pirmininkas, sekretorius ir iždininkas. Per iždinin
ko rankas turės plaukti visi pinigai. Gavęs pinigus iždi
ninkas^ tuojau turi pasiųsti "Draugu i . " Sekretorius surašo 
visus šėrininkus ir jų paimtus šėrus. Gi pirmininkas—suka 
visą mašinų. 

Komtietai prašomi yra kuodažniausiai šaukti susirinki
mus, per kuriuos aiškinti žmonėms apie kontestų. Taip-pat 
komitetai prašomi yra išaiškinti šį reikalų katalikų draugi
joms. Jeigu draugijos užgįrs šitą reikalų, tai jisai pasiseks 
kuopuikiausiai. 

Galima drąsiai sakyti, kad dovanas laimės tos kolonijos, 
kurių draugijos geriausiai parems kontestų. 

Taigi į darbą "Draugo" prieteliai. 

" D R A U G A S " 
1800 W. 46th Street., Chicago, Illinois. 

Lietuviai 
Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO. 

Bambizo Strazdo veikimas. 
Jau bus pusmetis, kaip iš

guitas iš Akrono atsibeldė į 
Clevelandų bambizas Straz
das, kuris pasivadinęs savo 
senojo Rymo kunigu, sutvėrė 
parapijų ir pradėjo mulkinti 
tamsius žmonelius. Nėra rei
kalo apie jį daug rašyti, nes 
jau pirmiau plačiai buvo ra
šyta kas per paukštis tas sep
timas Strazdas. Bet pastarie
ji nuotikiai vis gi verta pami
nėti. 

Pabaigoje balandžio mėne
sio pasklydo gandas, kad ta< 
pašlemėkas jau nepasitenki
na " k u n i g u " ir rengiasi va
žiuoti į Chicaga patapti "pra
lotu." Clevelandieeiai mane, 
kad tam bambizui priėjo ries
tai ir pasiraitęs kelnaites neša
si iš Clevelando. Bet apsiriko. 
Tas šeptunas nuvykęs į Chica-
gą (klausimas dar ar buvo 
Chicagoj gal sėdėjo klapčiuko 
Brazausko buėernės skiepe) 
ir už poros dienų pargrįžta 
jau šarlatanas "pašventintas 
į pralotus." Tuojau pasiroc1/ 
plakatai su pranešimu, kad 
" k u n . " J . E. Strazdas D. 1). 
tapo pašventintas į "pralo
tus. ' ' Pirmiau nezaležnink u 
bambizas Mickus sakė, kad 
Strazdas tai buvo "Doctor of 
Dogs," nes po pavarde pridė
davo raides D. D., bet dabar 
jau tas raides permainė, ir 
vietoj D. D., rašo D. C. Kas 
įspės, keno dabar daktaras? 
Plakatuose taipgi buvo pra
nešta, kad rengiamos yra pa
maldos ir sykiu prakalbos su 
žmonių palaiminimu, kad kal
bės "dž iakonas" Mikalauskas 
ir dar du , ,klier ikai , , iš Chi-
cagos (vienas rodosi du mė
nesiai atgal buvo Clevelande 
barberiu). 

Iš augščiau paduoto apra
šymo galite suprasti gerb. 
" D r a u g o " skaitytojai, kokių 
šarlatanų ir šeptunų randa i 
tarpe lietuvių ir kaip jie iš
naudoja tamsius žmonelius. 
Nedyvai, kad tarpe mūsų ran
dasi tokių šeptunų, dykaduo
nių, kurie iš mažens papratę 
tinginiauti ir užaugę valkioja
si po svietų, mulkindami žmo
nes, bet dyvai, kad tarpe lie
tuvių randasi tokių tamsuo
lių, kurie paskutinius savo cen
tai atiduoda ir keliaklupėiais 
prieš tuos sVptunus vaikšto. 
Clevelando "pažangiej i" ci-
cilikai, kurie sakosi 

sia remia tų bambizų. Juokin
giausia yra tai, kad ciciliku-
tis, Strazdo parapijonas, pra
eidamas pro Šv. Jurgio baž
nyčią netik, kad nusuka nosį į 
šalį, bet dar ranka ir kepurę 
prilaiko, kad kartais netyčio
mis vėjas nepakeltų, o šeptu-
no Strazdo "bažnyčioje" 
prieš "a l tor ių" atsiklaupęs 
žegnojasi ir poteriauna. Iš ša
lies žiūrėdamas niekas negalė
tų sakyti, kad tai yra pakvai
šėlis, o vienok faktas. Aš ma
nau, kad tokių durnelių ir vi
są pasaulį perėjęs niekur ne
rastum, o mūsų tarpe jų yra 
ir tai daugiausia tie, kurie sa
ve mėgsta "pažangiais" va-
dinties. 

Kada susipras tie žmoneiiai 
ir liausis šėrę visokius tingi
nius, svieto perėjimus. Gaila 
ir liūdna. 

Clevelando lietuvių kolonija 
iki šiol veikime daug sykių 
pasižymėjo. Jaunimas yra su
siorganizavęs h\ veikia. Bot 
stebėtis reikia, kad toks mul-
'dus, šeptunus, rado sau dir
žą iš kurios daro ponišką 
gyvenimą. 

Susipratimo clevelandiečiai 
susipratimo! Aras. 

cicilikams tokią Petrikienę 
pasiųsti į Afriką ir tenai ką 
nors organizuoti, o ne mūsų 
sveikai protaujančias moteris. 
Petrikiene atvykus pas mus 
laimės tiek, kiek laimėjo ir tas 
agentėlis. * 

Po aukų rinkimui dar išėjo 
kalbėti apie Lietuvą. Čia iš
plūdo iškoneveikė visus kata
likiškus veikėjus, žodžiu sa
kant viską, kas tik yra ne so-
cijalistiško, tai išjuodino. 

Manau, kad ne tik mūsų ko
lonijoj, bet kituose miestuose 
minėtas agentėlis % lankysis,, 
taigi lietuviai bukit atsargus, 
nesiduokit savęs apgauti. Yra 
tai tamsuolis, dykaduonis, 
kurs tingėdamas dirbti val
kiojasi neva agentaudamas ir 
sako "praka lbas" bjaurinan-
v * t j 1 * 1 

eias katalikus. . 
Tokius visur verta su šluo

ta pasitikti. Buvęs. 

bus matoma. Tas užmanymas 
yra paduotas vyskupo Shakan 
ir kun. John F. Noll, redakto
riaus "Sunday Visitor" iš 
Huntington, Ind. 

SERGĄS BUVĘS GRAIKI 
JOS KARALIUS. 
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Sutaupyk L. Kliii 
Pirkljstes Markas 
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Paryžius, geg. 9. — Buvęs 
Graikijos karalius Konstanti
nas sunkiai susirgęs Zuriche, 
Šveicarijoje, anot pranešimo 
į Temps. 

AMERIKOS SOSTINĖJE 
KRISTAUS STOVYLA 

BUS PASTATYTA. 

Stovyla bus ant Katalikų Uni
versiteto McMahon svetai

nės viršaus. 
Yra jau suplenuota Wash-

ingtono katalikų tarpe, pasta
tyti ant augšeiausio bokšto 
Katalikų Universiteto rūmų 
taip vadifunos McMahon sve
tainės, stovylų Išganytojaus. 
Stovyla bus apšviesta su elek
tra taip, kad iš tolo beveik vi
siems Amerikos sostinės gy
ventojams, ypatingai naktj, 

Buteli Parankiai! 
Sloan's Liiiimentas turi paženk

linta vieta tarpe žinomu šeimy
nos vaistu tūkstančiuose namu. 

Pasitikėjimas jame jau yra išdirbtas, 
kadangi tuojaus prašlina skausmus, 
runiathtmo, neuralgijos, strenu. skau
damu ir sustingusiu muskulu* sumu
šimu, Išsisukimus, švaresuis ir geres
nis vartoti negu pleistrai arba mes
tis. Jis persisunkia ir greitai pagel
bsti be jokio trinimo. 

Sloan's 
Liniment 

/f/L L S PA IH 

SIOUX CITY, IOYVA. 

Savaitė atgal, po mušu ko
lonija pradėjo trankytis koks 
tai agentėlis, kuris landžioja 
po stubas ir perša žmonėms 
kokios tai firmos "reinkotus ." 
Pinigų, sako, dabar nereikia 
mokėti, bet paskui kuomet 
aplaikysit tavorą. Iki vaik
ščiojo po stubas niekas nei ne
pamanė kas tai per paukštis, 
bet štai geg. 4 d. užgirdome, 
kad vietos cicilikai rengia 
prakalbas ir kalbėtojam bus 
tas agentėlis, draugas A. Sle-
sariunas. Prakalbos atsibus 
buvusioje A. Urbono barzda
skuty klo j . Užgirdęs tokį pra
nešima, žingudumo dėlei pa
rupo ir man paklausyti tu 
"prakalbi] ." Nueinu barzda-
skutyklon. Susirinkę apie 14 
vyrų, iš tų aštuoni su pačio
mis. Ilgai nelaukus prasidėjo 
prakalbos. Visų pirma kalbė
jo apie darbininkus ir jų iš
naudojime, girdi, dabar visur 
yra vargai, bet įvykus socija-
lizmui, tai rojus bus ant že
mės. Pasakojo kaip kapitalis
tai yra gudrus, kaip prigavo 
Suv. Valstijas kuomet valdžia 
paėmė savo kontrolėn geležin
kelius. Pabaigęs "prakalbą" 
pa prašė, kad žmonės dar pa
būtų barzdaskutykloje, nes 
bus renkamos aukos. Aukos, 
sako, bus skiriamos Petrikie-
nės pakvietimui su prakalbo-

pažįsta j mis, kad suorganizuotų Sioux 
žmonių išnaudotojus, labjau-į City moteris. Aš patarčiau 

Moterišku Drabužiu Išpardavimas 

vr 
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Gražiausi Vilnoniai Poplin Siutai 
Mūsų pirkėjas paskutiniame .apsilankyme New Yorke tu
rėjo progą nupirkti mūris U';ai gražių kotų už nepapras
tą kainą, tokius kokius mes Jums parduosime ant šio iš
pardavimo. Šie visi kotai yra vėliau
sios pavasarinės mados ir gražiausių 
spalvų. Šiame nepaprastame pirkime 
yra ypačiai keturi styliai iš kurių ga
lima pasirinkti .Specialiai už 

lo 
* 

Vilnos, Velour Poplin ir 
Delhi Siutai 

Štai čia yra kitas puikus lotas gražio ehie Pavasariniai 
Kotai, lygiai geri taip kaip pirmutiniai. Jie yra verti 
daug daugiau negu mes juos parduodame. Septyni kito
kį modeliai dcl pasirinkimo; spalvo
se: mėlynos, copen, rusvos, Pekin 
mėlyno- ir pilko, taippat ir juodo. 
Specialė kaina ant šio išpardavimo 
tiktai 

* J - Į J «• _ _ 

rdavimas Moterių Gražių Vilnoniu 
Poplino ir Pusvilnonių Siutų 

Geresiies rųšies siutų negalima 
nei rasti kitur šiandieną. Jie yra 
parinkti iš rusų augštos kainos 
ir yra išdėti ant pardavimo už taip 
žemas kainas. Labai gražios vilnos ar 
poplino siutai su plačiais kišeniais; 
graži madų; siūti gerų kriaučių; del 
mergaičių ir moterų. Specialiai po . . 

j 

Aš niekados neradau kitų 
kurie butų teip geri kaip 

HELMAR 

GASOLINE 
vež Jus Automobilių pigiau 
per myną negu ^u^s ±*£JLS gaso-
linas kurį Jųs galite pirkti, 
Neklausykite ką mes sakome— 
patįs patirkite ir persitikrinkite. 
Eikite į arčiausią pripildymo 
staciją-pripildykit savo tanką 
su Red Crown Gasoline-nu-
statykite savo "carburetor" 
vėliaus temykite veikmę savo 
motoro. 

— 

ATLIKIT TAI ŠIANDIE 
=-— . - X . — • : 

+ 

STANDARB OIL COMPANY 
(Indiana) 

72 West Adams St Chicago, U. S. A. 
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Statys Scenoje 3jų Aktų Veikalą 

"UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS" 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiim 
GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS:—* 

Čia jums geriausia proga pamatyti gražiausį ir prakilniausi veikalą, kokį mes kada turėjo
me lietuvių kalboj. "Užburtas Kunigąikštis" yra vienas iš gražiausių veikalų ir reikia daug pasi
šventimo, kad jį atsakančiai butų galima sulošti. Minėtas Kliubas sutraukęs stipriausias jėgas ir 
deda visas savo pastangas, idant per stačius jį tinkamiausiai. Todėl tėmykitė kiekvienas atidžiai, 
nes tai pirma tokia proga ^aukegane . Tad naudokitės ta proga, nes gal daugiaus nebebus galima 
matyti. ĮJĮjjMBBJhift • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
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' CHICAGOJE. . 
SVARBIOS ŽINIOS 
IS WASHINGTONO. 
Kas nori sužinoti — 
Kaip stovi lietuvių reikalai Washingtone, 
Ką veikia tenai Lietuvių Informacijos Biuras, 
Ką gera nuveikė savo suvažiavime A. L. Taryba, 
Ką lietuviai pasakė prezidentui Wilsonui. 
Ką kalbėjo lietuviams p. Wilsonas—ir ką, daro su mu-

sų tėvyne vokietukai, 
Kas visa tai nori sužinoti—lai ateina pėtnyčioj 10 d. 

gegužės 8 vai. vakare į šv. Jurgio svetainę, Chicago, UI. 
Apie visa, kas paminėta, papasakos kun. F. Kemėšis. 
Nei u i inėjimą nebus imama, nei aukų nebus renka

ma. 

APMUŠĖ IR ATĖMĖ AUTO 
MOBILIŲ. 

Smarkėja automobilių vogi
mai Chicagoje. I r policija tos 
niekšų gaujos niekur negali 
susekti. 

Antai Max Shapiro,, 2658 
Warren ave., paskelbė par-
duodąs savo outomobilių. 

Vakar atėjo pas jį trys vy
rai ir paklausė parodyti ma
šiną. Sliapiro sunūs įsėdo au-
tomobiliun ir pavažiavo gat-

\ vaite. Juk *' pirkėjams' ' rei
kia žinoti, kaip mašina vei
kia. 

Kiek palaukus mašinon įsi
kraustė ir trys pirkėjai. Pava
žiavus tolėliau Shapiro sūnų 
apmušė, išmetė lauk iš auto-
mobiliaus ir patys vieni nudū
mė su mašina. 

REIKALAUJA 
Reikalinga: — apyseni vyrai dirbti 

prie "sandpapers ir fillers" rakandų 
fabrike. Darbas pastovus. Atsišaukite 
sekančiu adresu: , J 
355 N. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Reikalingi:—vyrai ir moteris. Pa
tyrimas nereikalingas; gera mokestis. 
Atsišaukite 

KRAUS & GOLBUS 
8835 S. Throop St , Chicago, 111. 

Reikalingas:—lietuvis vaikas; turi 
būti suvirs 16 mėty dirbti vaistiny-
čioj (aptiekoj). Gera proga pramokti 
vaistininkystę. Gera užmokestis. At
sišaukite 

Dubsky's Drug Store, 
1834 W. 47th St.. Chicaao, 111. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau vietos už zakristijoną ar 

vargonininką; esu jaunas mokinys, 
galiu vesti chorą. Jeigu kuriam iš 
gerbiamų klebonų reikalingas bučiau, 
meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 

S. W. R. 
45<0 S. Hermitage ave. Chicago, 111. 

8- ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kama visokias 
laidotuvės ko-
plglausiai. tu 
rimt savo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dali grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4189. 

•8 **i\ 5fe, . jd«*^Ssv. 5&vi«s8^W»«^; jiss 

Telefonas: McKINLET 6714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO VISOKIAS LIGAS 
•457 BO. WK8TERI BLVD. 

Kampas W. 15-tos gatves. 

TOWN OF LAKE. 

Pagerbimui vardadienio 
vakaras. 

Gegužės 5 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje vietos se-
seris-nazarietės surengė puikų 
vakarą, kurio tikslas buvo pa
gerbti vietos klebono, kun. 
Aleksandro Skrypkos varda
dienį. 

Visa programų išpildė Šv. 
Kryžiaus parapijos mokiniai 
ir mokinės, išskyrus Šv. Ceci
lijos giesmininkus. Programas 
buvo labai įvairus, k. a. dai
navimai, linkėjimai, skambi
nimai ant pijano pri tariant 
smuikams, vaidinimas, gimna
stika ir pagaliaus sudainuota 
tautiški himnai. Po visų įspū
džių gerb. klebonas, kun. A. 
Skrypka išreiškė širdingą pa
dėką už tokią iškilme ir vi
siems žmonėms už širdingą 
pagerbimą vardadienio. Iš va
karo daugelis atsilankiusių 
parapijonų išsinešė daug gerų 
įspūdžių. 

Tėvai, motinos pamatė kaip 
jų vaikučiai mikliai išlavinti 
gimnastikoje eina, žengia, 
tarsi didvyriai; tai vėl, kad 
pamatai ant scenos pulkelį 
mergaičių, kaip jos puikiai 
sugeba lošti-dainuoti lyg ko
kios talentuotos dainininkės. 
Tebūna garbė mokytojoms-
-vienuolėms už jų triūsą, nes 
jos mūsų sunūs ir dukteris la-
vina-tobulina jų ^protą ir va
lią. Zosė. 

# M. 

Geg. 8 d. Šv. Kryžiaus baž
nyčioje kun. N. Pakalnis ne-
atmezgiamuoju moterystės ry
šiu surišo Praną Skruodenį su 
Elena Gedminaite. Kadangi 
jaunavedis yra Šv. Cecilijos 
bažnytinio choro narys, tai 
ohoras laike jungtuvių iškil
mių gražiai padainavo "Veni 
Creator." 

Laimingo sugyvenimo jau
nai porelei. Vytė. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO CHORO NARIŲ 

DOMAI. 

tinai susirinkti. 
Bus išduota atskaita iš at

sibuvusio koncerto ir reikės 
pasitarti kaip svečius vaišin
sime rengiamame šeimyniška-
me vakarėlyj, kuris atsibus 
gegužės 12 d. 

Taipgi nepamirškite atsive
sti ir naujų narių prie choro. 

J. V. Choro rast. 

IŠ INDUSTRIJALISTŲ BY
LOS. 

RISTYNĖSE LAIMĖJO 
CADDOCK. 

Užvakar vakare Coliseume 
buvo stipruolių ristynės. Ri
tosi žinomas Vladek Zbyško 
su šios šalies "kariuomenės 
seržantu Caddock. Leista jie
dviem dvi valandi pasiman-
kyti. Po to pabaigta ėmimasis 
ir Caddockni pripažinta šam-
pijonatas. Kitas kito per dvi 
valandi neparito. Bet kadangi 
Caddock veikiai turįs iške
liauti Europon, jam duota 
pirmenybė. 

Po automobiliaus ratais va
kar žuvo 4 metų Rose "VVeiser, 
4309 North Whipple st. 

Vakar industrijalistų bylos 
metu teisme buvo skaitoma jų 
poezija apie dabartinę karę 
ir kareivius krikščionis. 

Užvakar kaltinamųjų advo
katas juos viešai teisme pers
pėjo, kad jei jie neperstos nie
kus išdarinėje, tuomet jis at
sisakysiąs juos ginti. Tasai , 
« i.,~i ~± , n TT sio» ° a n t šito pečiuko dauginu ne-
advokatas yra George Van- murinsite kaip UŽ $1.50 j mėnesi, ir 
d e r v e e r . rtap greičiau galėsite išsivirti. 

Tie kurie norėtumėt pamatyti "sam-
peli" šio pečiuko, malonėkite man pa
rašyti, o aš pristatysiu. Jeigu nebūtų 
galima to padaryti, tai aš surasiu 
žmogų kuris jūsų miestelyj bus agen
tu. 

Pečiukas yra parankus ant dviejų 
katilų ir galima pasidėti ant savo vi
rinamojo pečiaus. Kaina yra prieina
ma. 

STEBITKMNGAS IŠRADIMAS. 
Vienas iš geriausių ir naudingiau

si;; kiekvienai šeimynai tai kerosini-
nis pečiukas. Jus išmokate deginda
mi -rraz$ po 3.00 ar $4.00 ant mėne-

Paaiškėjo, kad industrija-
listai per savo laikraščius da
bar bylos metu atakuoja tei
sėją ir prisiekusius teisėjus. 

Advokatas pažymėjo: "Dau 
gel kartų jus perspėjau prieš 
tokius darbus. Turite paliauti, 
arba aš atsisakau jus ginti. 
Tai paskutinis mano perspėji
mas". 

ruduota teismui visa galybė 
dokumentų, kuriais prirodo-
ma, kaip industrijalistai atli
kinėjo juoduosius darbus šioj 
šalyj ir ką jie tolesniai manė 
veikti. 

Paieškau savo brolio Tamošiaus 
Skirmonto, paeinančio iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Laukės parap., Rudos 
sodos. Apie 40 m. amžiaus. Pastarai
siais laikais gyveno po numeriu 4458 
So. Wood St.. Chicago. IH. Girdėjau, 
kad, jis yra miręs. Kas j{ laidojo ma
lonėkite man pranešti, o jeigu jis 
pats dar gyvas, lai atsišaukia pas se
serį sekančiu adresu: 
Barbora (Sklrmuntaltė) Jonavičienė, 
315 Mechanic St., . f i Laporte, Ind. 

Paieškau savo brolio Petro Gulbi
no, Plungės parap., taipgi pusbrolio 
Dominiko Slaugelip, Juoco Lenko, 
Alsėdžių parap., taipgi Marcijonos ir 
Pranciškaus Valužio, Platelių parap., 
Telšių pav., Kauno gub. Jie patjs, ar 
kas juos žino, malonės pranešti se
kančiu antrašu: . 

Petras Gndavlče, 
1514 So. 49th C t.. Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND. ILLINOIS 

NUSIPIRK MOSTIES 

Parsiduoda:—auksinių daiktų krau
tuvė, geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Galima puikiai pragyventi, nes šiame 
mieste randasi apie 18,000 gyventojų 
(lietuvių apie 3,000,), o aš esml tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų ma
lonu, kad ta vieta užimtų lietuvis, o 
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu išeiti J Suv. Valstijų 
kariuomenę. Malonėkite atsišaukti 
iki gegužio 2i d. laišku ar ypatiškai 
sekančiu adresu: 
F. K. Strsyneckis, O. D.. Savininkas, 
150 Broadway, . . Melrose Park, 111. 

Parsiduoda:—automobilius 7 pasa-
žerių, galima vartoti ir žiemą ir va
sarų. Bus parduotas labai pigiai. 
Meldžiame atsišaukti sekančiu adre
su: v 
718 W. Slst Street, Chicago, 111. 

iiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiuiiimuiiUHiHifiit 

ANT. END. 
11234 Watt Ave., Chicago (Pullmark) 

I1K 

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI. 

L. Vyčių Cbic. Apskr. Cho
ro svarbus dainą praktikas 
atsibus šiandie vakare. Visi 
choro nariai yra kviečiami bu-

Buvusiam (Sibux City, Ia ) . 
Žinutę trumpiname, nes mu
šą skaitytojams nėra svarbu 
ką tokie " kalbėtojai' ' pasa
koja. Prašome rašyti mums 
tankiau. Rašant žinutes reikia 
rašyti trumpai ir tik paoins 
faktus. 

Veversėliui (Springfield, 
111.). Žinutė tilps sekančiame 
numery j . Prašome daugiau. 

VHEA1USSSV 
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DR, P, ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gvvenima vieta 

SS 15 SO. HALSTED ST., 
TeL Drover 7171 

OFISAS: 
fS69 So. Leavltt St. 

* VAL.: nedėlio

si 
o 
e 
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o 
o 
o 
o 
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J mis 10—11 ryte. 
TeL Ganai 4048, Chicago, DL * i3 

PRANEŠIMAS 

^ Tai BUSI GRAŽUS! Ją iSdir-
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lia vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba Šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigas galit 
siusti ir štampomis. 

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

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimai Ir Ofisas 
S14t S. Morgan St., kertė 89 t. 

Chicago, IH. 
8PECLJALISTAS 

Moteriška, Vyrišku ir Vaiką 
Taipgi Chronišku lAgų. 

OFMO 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. 

PUIKUS BALIUS 
PARENGTAS 

Dr-stės Mot. ir Merg. Nek. Pras. šv. Marijos Panos 
atsibus 

SUBATOJE, GEGUŽIO (MAY) 11 D., 1918 M. 
3834 So. Kedzio Avenue Tamo Mažieniaus Svetainėje, 

PRADŽIA 6 VAL. VAK. :: : : ĮŽANGA 25C PORAI. 

Visi yra nuoširdžiai užkviečiami atsilankyti ant šio puikaus vakaro ku
riame griež puikiausia muzyka gražiausius šokius. Nepraleiskite šios progos 
ir kiekvienas atsilankykite ant šio baliaus. Kviečia visus KOMITETAS. 

rvZ^^^£S*s*~'* ,s£«PI9^r-.- ^S 
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Ar esi Pats Bosu Buvęs? 
Jeigu ne, tai atvažiuok į Phelps, Wipconsin, o Sanborn 

Land Co. jums paaiškins, kaip gali tapti tokiu žmogum ir 
kaip būti neprigulmingu, nes mes nupirkome 10,000 akrų že
mės daugiau prie Phelps, Wis. dailaus miestelio ir išviso tu
rime daugiau negu 30,000 akrų žemės ir parduodam už piges--
ne preke negu kitos mažesnės kompanijos. 

Čia yra pusėtinai apsigyvenusių lietuviškų šeimynų ir vi
sos labai užganėdintos. 

^ Mes jums negalime išg/rti per laikraščius, bet atvažiuo
kite ir persitikrinkite, kad tai teisybė. 

Tolesnių žinių kreipkitės prie 
j 

Sanborn Land Co. 
Dept. A. PHELP5, VVISCONS1N 

A. J. BACHUNAS, Kaliom i jos Direktorius 
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutaiituiiiiiiiiiiiitiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
—————————____________^___^_____^________ . __ __^______________ 
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I LIETUVIŠKA KRAUTUVE I 

EANEST VKEINER Ory Goods f 
Kampas Wo#d gatves = 1800 W . 4 7 t h G a t v e , 

g^ »»»»»! 

siuoml pranešame savo kostume-
riams. kad mes jau persikraustėme i 
savo naują ir dideli narna- Mes turė
sime pilna eilę skurų ir kitų čevery-
kams reikalingu dalykų. 

K. KAPLAN & SOHSt 
4608 So. Ashland Ave., Chicago, Iii. 

Telefonas: YARDS 3404. i 
lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll 

1 'RAČIUKO NAUJI JUDA 
MIEJI PAVEIKSLAI" 

• • * » • • m*į 

Tai Drover 7041 

Dr.C.Z. Vezelis 
LIETLVI8 DE1CTT8TA8 

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

4711 SO. ANHLAUD AVKHUB 
arti 47-tos Gatvės 

»gl?;»y»gYyi>7yYSl ,Slg»^»^tgtg 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už-
•akymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $S0 iki $50, dabar par
siduoda po 91B ir $26. 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
iki 996 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

visai mažai vartoti siutai Ir 
.overkotai vertės nuo 996 iki 
996. Dabar 96 ir augsčlau. Kel
nės nuo 91.60 iki 94.60. Valkų 
siutai nuo 99.00 iki 97.60. Va-
llsos Ir Kuperai. 

ATDARA KASDIEN A 
McdėUomls ir vakarais. 

a. OOEDON, 
1415 & Halsted Bt^ Chicago. DX 

Iš karės lanko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 

oj frontų. Extra!!!! Rusijos re 
« voliucijali Illiustruotos kariš

kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi: 

Subatos ir Nedėlios vak., 
geg. 11-ta ir 12-ta dd., Nek. 
Pras. šv. Marijos bažnytinėje 
svetainėje, 44-os g vės ir Fair-
field ave., Chicago, 111. 

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, gtg., 18 — 19 dd., Visų 
šventų bažnytinėje svetainėje, 
10806 Wabash ave., Kensing 
ton, UI. 
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" J 0 8 E P H 0 . WOLON | 
lilBTUVIH ADVOKATAS 

Kamb. 994 National Life Blds. 
19 80. LaSalle St., 

Vakarais 1699 Milwanke« Ava. 
Central 9990 

Rasldenoe Humbnld 97 
r CHICAGO, ELL^ = 
5ntmmtmmmiiiiiitunH»iiiinifniHH!S 
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Rezld. 9SS S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku ligų 

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

VALANDOS: 10—11 ryto 2—9 po 
pietų: 7—8 vak. Nedėliomis 10—12d. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimmiimii 

Dr. k. R. Blimenthal 0 . D. 
Akių Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 Ii ryto iki 9 

vai. vakarą, Nedėllomą 9 iki 12. 
4649 B. Ashland Ave, Kamp. 47 89. 

Telefonas Yards 4817. 
Telephone Boulevard 8487 

M M 

Mes duodame dvigubas štempas | 
Ketvergais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, i 
visokie materijolai,. Vaikams dra- § 
i>užiai, šlebes ir Jekutės. i 
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1 2mg "Pumpurėlis" | 
Tik ką išėjo iš spaudos nanjagadyniška operete "Pumpurėlis", 

kurių parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muzikų sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartinlems laikams. 

Kaina Jos yra labai maža, nes tik 2 5 c nž vienų. Agentams 
S 25 nuoš. nuleidžiamo. Reikalaukite pas: 

| Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicago, III 1 
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B M N K 

Blend vežimų 
pardavėjai ir daug kran 
tuvių parduoda tų pačia 
kavų po SOo. 

C0FFEE 
19c 

GERIA! 818 
SVIESTAS 

45c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankea 
sulygina su 
bent kokia, 
1-9 ST. 14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

40c 
WB8T BEDB 

2964 Mllwaukeea. 
1879 MUtrankeo a. 
1964 Milwaukeea. 
1619 W. Madison 
9899 W. Madison 

1844 W Chicago a, 
1886 Blue Island a 
2612 W: North a. 
1217 S. Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1818 W. l l t h s t 

8102 W. 21nd st. j MORTH 8IDB 
SOUTH 8ID91 408 W. Divisiem st 

790 W. North 9w" 
9944 Unooln av. 
8244 Unooln av. 
8418 N. Clark SL 

2029 Wentworth a 
9427 B. Halsted st 
4729 B. Ashland a 


