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METAI VOL. m . No 130 

VOKIEČIAI PALENGVA 
LAIKOMI TIES 

Mėgina jje praplėsti kylio šonus 
" H P t 

TIES MARNE VEIKIA AMERIKO
NIŠKA KARIUOMENE 

VOKIEČIAI SULAIKYTI 
TIES MARNE. 

Prancūzai atsiėmė du mieste
liu. 

Londonas, birž. 3.—Mušis 
vakaru fronto eina su visu sa
vo pasibaisėtinumu. Prancū
zai laimėjo lokalį užpuolimą 
pietry tuose nuo Soissons. Be 
čito, vokiečiai dviejose vieto
se pasivarė pirmyn. 

Vokiečių sosto įpėdinis, ku
ris vokiečių Armijas veda ant 
Paiyž^aus, pradėjo jau antrą
ją savo užpuolimo atmainą. 
"Dabar jo tikslas savo kylį pra 
platirti ir pairati ilgesnį upės 
Marne pakraštį. Šeštadienį to
dėl vokiečiai kairiam sparne 
(.Soissons šon*) pasivarė pir-
rovn. 

Piimiausia vokiečiai pasis
tūmė pirmyn farpe Noyon ir 
Sr/is*ons, kur jie nori^^ayj^By-
t« h labjaus mutv/mii Pikar-
dijos ir Aisne linijas. Paskui 
piai- i jo stumtus upes Oise 
kloniu tiesiog ant Paryžiaus. 

Miestą Fontenoy vokiečiai 
pamokė po smukaus mūšio. 
Ten jie pasistūmė pirmyn apie 
keturias mylias. 

Tečiau vienoj vietoj, piet-
ivtnose nuo So*sson* vokie-
čiams nepasisekė. Tenai jų 
Iriovimąsi prancūzai ne tik 
nulaikė, bet kontratakomis at
siėmė du m i r teliu — Chau-
dun ir Vierzy; paėmė dar ne
laisvėn kelis šimtus vokiečių. 

Prancūzų karės ofisas pra
neša, kad šalę Soissons iš vie
nos vietos prancūzai atsimetė 
atgal. Padarė taip todėl, kad 
jokiuo būdu nebuvo galima 
atsilaikyti prieš skaitlinges-
nį priešininką. Vokiečiai eina 
per peilį, nesigailėdami «oi 
žmonių gyvasčių, nei kitko. 
Gi prancūzams rupi, kad kuo-
mažiausiai žmonių netekti, 
nes žmonės tolesniam veikimui 
yra būtinai reikai -A.. Ver
čiau kokiose vietose atsimesti, 
kaip stoti į aiškias skerdynes, 
iš kurių negalima išeiti gy
vam. 

Ties upe Marne vokiečiai 
apsistojo ir toliaus negali eiti. 

Vokiečiai ties upe Marne 
neturi artilerijos. Jų artileri
ja palikusi toli užpakalyj. Ties 
Marne atgabenta vos kelios 
lauko armotos, su kuriomis 
nieko negalima pradėtL 

Todėl nežinia, kaip ten vo
kiečiams klosis. Jei talkinin
kai per Marne teutonų nepra
leis — tai bus atliktas labai 
svarbus žygis. Nes anapus u-
pės eina svarbiausias gele
žinkelis, kuriuomi prancūzų 
sostinė susineša su tvirtove 
Verdunu ir tolimesniuoju ka
rės frontu. Jei vokiečiams ko-
kiuo būdu pasisektų pereiti 
Marne ir perkirsti minėtą ge

tų pagalvoti apie tvirtovės 
Verduno apleidimą. Butų bai
sus daiktas. Nes už Verduną 
juk tiek daug kraujo buvo pra 
lieta. 

^Reimso šone vokiečiams ne-
sisela. Buvo žinių, kad Reims 
miestas ims tuč-tuojaus ir pa
teks vokiečiams. Bet taip nė
ra. vTenai prancūzai pasirodo 
milžiniški didvyriai. Tenai vo 
kiečiams reikia paimti daug 

AMERIKONAI TIES MAR-
NE. i-.-

f - , . 

Vokiečiai sugabena sunkiąją 
artileriją. 

Paryžius, birž. 3.—Suv. Val
stijų kariuomenė pribuvo į 
musių linijas ties upe Marne, 
kur bendrai su prancūzais su-
Jaikys vokiečių briovimąsi ant 
Paryžiaus. 

• 

Vokiečių mėginimas persi
mesti per Marne ligšiol nepa
sisekė. Kiek sužinota, kad lig
šiol tik mažas jų būrys mėgi
no persikelti. Bet prancūzai 
atmušė. 

Ties Marne vokiečiai suga
bena sunkiąją artileriją. Da
lis jos jau veikia. Bet neduoda 
jokių pasekmių. 

Karės korespondentai pra
neša, kad vokiečių kariuome
nės skaitlius šitoj ofensyvoj 
didinamas. 

Geroką galą vokiečiai pasi-| 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

—- Wash in#on , birž. 3.—Su su-
torr duotu' amerikonišku garlai
viu "Pres iden t Lincoln " , ma
noma, žuvo 4 ofieieriai i r 20 vyrų. 

• * J , • 

ITALIJA — SVARBUS FAK 
TORIUS KARĖJE. 

i~i 

—— 

— Ccpenhagefi, birž. 3.-—Vo-
kietijoa vyriauirbė sumaniusi im
ti iš kalėjimų , kriminalistus ir džiai pasižymėję, šituos organizuoti j pulkus. / 

Prisimindamas apie vokie
čių ofensyvą, gert. Crozier pa
žymėjo, kad talkininkai lai
mės karę. Talkininkai gavo 
daug pamokos nuo vokiečių 

— Stockholm, birž. 3.—Vokieti
ja nusprendė dvi tAgdali Bavo 
kariuomenės atšaukti iš Ukrainos 
ir pasiųsti vakarų frontan. 

» 
- , - 1 " 

Paryžius, birž. 3.—Vokiečiai 
savo spaudimą tęsia tarpe upi? 
Marne ir Oise. Ties Marne vokie
čiai pasiekė Thatean-Thierry, per 
kur praeina svarbus Paryžiaus-
Verduno geležinkelis. 

* 

-Londonas, birž. 3*—Iš Co-
%? 

fortij. Kelis iš jų paėmė. Bet | varė pastarojoj ofensyvoj. Bet P*nha«en PN""*ama, kad Maskvo-
kuomet jiems reikės užimtas * p M k e l b t a tartg s tovi»-daugelis nepaimta. 

Praeitą šeštadienį antai vo
kiečiai buvo paėmę Pompelle 
fortą. Tam tikslui vokiečiai 
panaudojo tankas. Neužilgo 
prancūzai stojo kontratakos 
ir ne tik atsiėmė fortą, bet 
dar 200 vokiečių paėmė ne
laisvėn. 

Vokiečių karės ofisas pra
neša, kad Soissons Šone prieš 
vokiečius stoja naujos prancū
zų di^isijor*, mufcrų frrmtan 
atgabentos automobiliais ir 
geležinkeliais. 

Vokiečiai upės Marne deši
nįjį krantą turi paėmę per 
13-ką mylių. 

Stovis kiek pagerėjo. 
Abelnai imant, vakarų fron

te stovis kiek pagerėjęs tal
kininkams. Sugabenta prieš 
vokiečius talkininkų atsargos. 
Vokiečiams prisieis ten visur 
apsistoti ir apsikasti, jei sus
pės tai padaryti. Yra žinių,* 
kad nuolatinis talkininkų gi-
nimąsis vokiečiams tik atka
klumą didina. Talkininkams 
prisieina pagalvoti apie ofen
syvą. Čionai pilnai pasitiki
ma, kad vyriausias talkininku) 
armijų vadas, gen. Foch, su
taisys ofensyvą prieš vokie
čius. I r tik tuomet tikrai pa
aiškės vokiečių pasigirimai. 

Skaitlingos talkininkų ka
riuomenės atsargos stoja Pa
ryžių ginti. Tarpe tų atsargų 
yra ir amerikonai. 

vietas apleisti, koks bus baisus 
jų susikrimtimas. Tai kiekvie
nam suprantama. 

ANGLAI PASITIKI AMERI LiAl r A . O l l l A . 1 AJYU5K1- • A j i • v « 
KONŲ GINKLAIS. K A E A U U S ' ŪŽSISAK* Amsterdam, birž. ,3 , -Anot 

— 
Anglų spauda pripažįsta, kad 

fronte blogas stovit. 
1 1 — 

Londonas, birž. 3.—Anglų 
*ptfuda pripažįsta, kad vaka
rų fronte stovis taip pablogė
jęs, kaip dar nekuomet. Nuo 

TURKAI EINA PAGELBON 
. AUSTRAMS. 

Zurich, birž. 3. — Neveltui 
Austrijos ciesorius Karoli** 
nesenai aplankė turkų sultaną 
Konstantinopolyj. 

Dabar gauta žinių, kad aus
trus prieš italus parems tur
kų kariuomenė. 

karės pradžios nebuvę tokio 
neaiškumo, kaip kad dabar. gyventojams sulig vyriausy 

Spauda visą savo viltį ir pa
sitikėjimą deda ant ameriko
niškų ginkliį. " T i m e s " rašo, 
kad 100 milijonų laisva tauta 
remia savo armiją, kurios nie
kas dar nekuomet neįveikė. 
Kuomet Amerika pastatys mu 
šių frontan pilnas savo jėgas, 
tuomet ir karės laimėjimas 
bus talkininkų pusėje* 

New York, birž. 3.—Raudono
jo Kryžiaus fondan surinkta 
$166,489,291. *mušį ties Reims. 

• • • * 

• i . . . . . . — — _ — 

* NAUJĄ SIUTĄ. , 

( Londonas, bjrž. 3.—Aną die
ną Anglijos karalius pasiža
dėjo, kad jis karės metu ne-
pirksiąs naujų sHitų. 

Bet dabar jis aplankė ge
lumbės gaminimo įstaigas. 
(Jelumbė gaminama civiliams 

bės nustatytos normos, kiek 
gelumbėje panaudoti vilnos. 

Tenai karalius taigi ir užsi
sakė siutą už 14 dol, * a s J™ nauainga, jūsų ai 

- denybe, turėti truputį prasi 
PRIPAŽfSTA PRANCU- mankštymd' 
, EAM8 NARSUMĄ. 

t y n i • 
r 

. 

GRAIKAI DAUGIAU feUL-
GARŲ PAĖM?. 

Paryžius, birž. 3,-^Oraikų 
kariuomenei Makedonijoje 
labjaus pasisekė bulgarus į-
veikti. 

Pirmiau buvo paskelbta* 
kad apie 1,500 bulgarų paim
ta nelaisvėn. Dabar sakoma, 
kad apie 1,800, kurių tarpe 
yra 50 oficierių. 

-

zai prieš vokiečius kovoja gumų. Sakoma, vyriausybė su-

Berne, "birž. 3. * įseriyno 
spauda, pasiremdama karės 
korespondentų pranešimais, 
pripažįsta prancūzams didelį 
narsumą. Vokiečių laikraščiai 
pažymi, kad vietomis prancu-

Taip tvirtina generolas Cro 
zier. 

Saukiami kareiviauti 1-mo 
Washington, birž. 3.—Euro

pą aplankęs parvyko S. V. ge
nerolas Crozier. J is tvirtina, 
kad Italija šioje karėje yra 

. ^T ^M ^^ 

svarbus faktorius. Ypač lak 
stytuvų pagerinime italai di 

veikimo. 
Vokiečiai šiandie todėl 

smarkauja, kad jie prieš tal
kininkus visur pastato visas 
savo jėgas. Visur stato ir vi
sas atsargasv kurių ateičiai 
netaupia. 

Kas kita yra pas talkinin
kus. 

—-

KAIZERIS MŪŠIŲ FRONTE 
*»* . 

Su von Hindenburgu mato 

— . 

pranešimo iš Berlyno, mūšių 
fronte nepertoliausia nuo 
Reims kaizeris susitiko su sa
vo sūnumi, sosto įpėdiniu. Nuo 
Kalno d' Hiver kaizeris ir von 
Hįndenburga* temt josi ' į mū
šį palei. Reims, kur nuo anuo
tų veikimo tik du-mų debesys 
vertėsi į padanges. 

> 

Einant ant kalno kaizeris 
pątėmijęs von Hindenburgui, 
kad jam bene yra sunkenybė., 

Von Hindenburgas atsakęs: 
"Tas yra naudinga, jūsų di-

skyriaus vyrai f 

VOKIEČIAI NAIKINA S, Y, SANDELIUS 

uede Šamas turi dideli lakūnu korpusą 
33,174 VYRAI ŠAUKIAMA 

IŠ ILLINOIS. 

— 

— * 

Iš pirmojo skyriaus imama 
28,500. 

Į 

Springfield, birž. , 3. — Iš 
Wasliingtono pranešta, kad 
Illinois valstija pradėjus bir
želio 24 d. turi pristatyti ka
reiviauti 28,500 vyrų iš pirmo_ 
jo skyriaus. J ie bus išsiunti
nėti į įvairias lavinimo stovyk 
las. Farmeriai turi but šaukia
mi paskiausiai, jei nebus gali
ma gauti reikalingo skaitliaus 
iš šiaipjau vyrų. 

Be to, iš Illinois šaukiama 
4,674 vyrai specijaliems rei
kalams. Šitie turi but baigę 
pradines mokyklas ir techni
kos- įstaigas. Vyriausybės no
ras, kad šitie visi vyrai liuo-
su noru atsišauktų ligi birže
lio 7 d. Jei reikalingas skait
lius jų neatsišauks, tuomet 
prievarta bus imami. 

- • — 

VOKIEČIAI DEGINA 8. 
ARSENALĄ. 

Nuostoliai siekią 3 milijonus 

kaip kokie tigrai. 
Karės korespondentai pra-

neSa vokiečių laikraščiams, 
kad vokiečių armijų briovi-
mąsis turįs sustoti, kadangi 
užimtose vietose trūksta gele
žinkelių, kurių negalima pra
tiesti greitu laiku. 

Chicagos policijos viršinin-
Schueitfer, kurs nesenai 

sugryžo iš atostogų, išnaujo su 

"T*°- rės medž ia i s . 

Yra žinių, kad alaus mylėto
jai išnaujo susilauks nesma-

siaurysianri dar labjaus alaus 
gaminimą. • 

— Edwardsville, 111., birž. 3. 
—Prisiekusieji teisėjai išteisi
no 11 žmonių, kurie buvo kal> 
tinami už vokiečio Pragerio 
nulinčiavimą. 

l ' I • 

St. Louis, Mo., birž. 3 . -Suv. 
Valstijų arsenalo sandelius 
No. 24 i r 25 gaisras sunaiki
no ir grūmojo dar kitiems 
sandeliams. Gaisras pakilo 
šeštadienio vakare po poros 
smarkių ekspliozijų. 

Visam arsenale randasi a-
pie 10 milijonų dol. vertės ka-

PAGAMINTA 5,067 LAKl 
STYTUVAI. 

Washington, birž. 3. — Že
mesniojo kongreso buto mili-
tarinių reikalų komitetas pas
kelbė, kad vyriausybė laksty
tu vų gami nimbui išleidžiusi 
316,500,000 dol. Ligšiol paga
minta 5,0q7 lakstytuvai. Iš ši
tų 1,316 pasiųsta Prancuzijon. 
gi 3,760 randasi namie. 

Oro laivyno tarnyboje yra 
134,761 lakūnų kareivių ir 12, 
107 ofieieriai. Iš oficierių 1,-
509 yra Prancūzijoje. 

Sulig kariuomenės parėdy
mo, karės laukuose turėtų but 
ant kiekvieno lakūno 6 lak
stytuvai. Bet dabar ant kiek
vienų 5 lakstytuvų yra tik vie 
nas lakūnas. 

Vienas lakstytuvas vyriau
sybei atsieina nuo 6 ligi 10 
tūkstančių dol. 

• " — 
TUOTAS JOHN 
REED. 

Netolies sandelių po eks-
pliozijos suimta vienas vokie
tis, vienmarškinis ir be kepu
rės. Pasisakęs, kad jis gyve
nąs Šalimais arsenalą 

Gaisras nuostolių padaręs 
apie 3 milijonus dolieri 

Philadelphia, Pa., birž. 3.— 
Čia suareštuotas John Reed ir 
paskui paleistas po 5 tukpt. 
dol. paranka už kurstančias 
prakalbas. 

Aną dieną polioija jam už
draudė kalbėti svetainėje. To
dėl jis pradėjp ^spyčuis" sa
kyti gatvėje. Už tai ir suim
tas. 

John Reed nesenai parke
liavo iš Rusijos. Sakosi jis Čia 
esąs noficijalis rusų bolševikų 
atstovas. 

' 

• 

SOCIJALISTĖ NUBAUSTA 
KALĖJIMU. t 

— 

REIKALAUJA DAUGIAU 
MOKĖTI. 

ANGLAI PALESTINOJE 
PAŽANGIUOJA. 

• 

Londonas, birž. 3.^—Karės o-
fisas praneša, kad anglai Pa
lestinoje pasivarę pusantros 
mylios pirmyn. 

PARYŽIUS VIS BOMBAR 
DUOJAMAS. 

• 

Paryžius, birž. 3. —Praeitą 
šeštadienį vokiečiai ir vėl 

leiinkeli, prancūzams prisiei- bombardavo Paryžių. 

Kansas Oity, Mo., birž. 3.— 
Žinoma New Yorko socijalistė 

l-Mrs. Stokes vietos federaliam 
teisme nubausta 10-čiai metų 
kalėjiman už veikimą prieš 
v y r i a u s y b ę i r p r i e š k a r ę . 

. 
Washington, birž. 3.—Di

desnių miestų" priemiesčių e-
lektrikinių geležinkelių atsto
vai čia suvažiavę pareikala
vo, kad ir už važinėjimą" ši
tais geležinkeliais butų padi
dinta mokestis 3 centais my
lioje, kaip -kad padidinta ant 
Visų geležinkelių. Supranta
ma, tas nepaliečia gatvekarių. 

Šitas reikalavimas paliečia 
daugelį žnionių, kurie prie
miesčiuose gyvena ir kasdien 
elektrikiniais geležinkeliais 
turi važiuoti į darbą. 

Pullmano kompanija už va
žinėjimą tos kompanijos vago 
nais jau padidino užmokesnį. 

— 

PARYŽIUN ATKELIAUJA 
PABĖGĖLIAI. 

VERŽIASI VESUVIUS. 

Rymas, birž. 3.—Gauta ži
nių, kad ėmė smarkiai veržties 
ųgnekalnis (vulkanas) * Vesu-
vius šalę Neapolio. 

Paryžius, birž. 1.—Čia atke
liauja daugelis prancūzų pa
bėgėlių iš Soissons, Reims ir 
iš kitur, kur šiandie vokie
čiai smarkauja. 

Tiems pabėgėliams prancū
zų militarinė vyriausybė įsa
kė apleisti namus ir juos aulo 
mobiliais pristatė į artimiau
sias geležinkelių stotis. 

—New York, birž. 3.—Pul
kininko Roosevelto sunūs, ka
pitonas Kermit Roosevelt, ap
dovanotas anglų karės kry
žium už narsumą. J is pirmiau 
veikė Mesopotamijoje. 1 )abar 
keliauja į Prancūziją. 

y 

VOKIEČIŲ KAREIVIAI, PAIMTI NELAISVĖN VAKAR Ų FRONTE. 

— Madridas, bifž. 3.—Ispa
nijos vyriausybė pienuoja pra-

Paskutinį kartą tasai ugne- kasti tunelį po Gibraltarą ir 
kalnis veržėsi 1906 m. sujungti Ispaniją su Morokko. 
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ŠV TĖVAS. 
ą 

Non praevaiebunt. 
Siaučiant karės audrai visa

me pasaulyje, augant žmonių 
neapykantai ir įnirtimui, 

"T î T'vmg vis di-
'"-i;' . oje 

<u»o. *. Įsi-
&A«*»^4\? u'«. nla t jo 
ramybėje; vieni su viii*i*n ir 
pasitikėjimu žiuri į jį, 'kaipo į 
išganymo žvaigždutę, o kiti 
mėto keiksmus į jį, kerštu 
graso; visa pasaulio bedievi ja 
daro pastangas nukreipti ka
rės bėgį neapykantos bango
mis prieš Apaštališkąjį Sostą. 
0 Eymo Senelis stovi ramus 
tarp audrų ir vėjų. Niekas 
jam nebaisu, nes jis šv. Petro 
inpėdinis, jisai uola kurios 
"nei pragaro vartai neperga-
lės." Non praevalebunt. 

e 
Pasaulio pagarba. 

Varge žmogus Dievą atsi
mena. Taip atsiminė Dievą 
paklydus pasaulis šios bafyios 
karės metu. Net prancūzų se
nas bedievis Clemenceau pra
žilęs ir įvargęs kovoje su ka
talikų Bažnyčia, ir tasai su
švelnėjo ir ėmė gerbti katali
kų meilės stebuklus, apsireiš
kiančius ant Prancūzijos ka
rės laukų. 

Krikščionėjant pasauliui, iš
augo ir krikščionių galvos 
reikšmė. Pasaulis gerbė jį ir 
seniau. Valstijos skaitėsi su 
juo, kaip su lygiu sau valdo
nu; joje pasiuntiniai buvo lai
komi lygioje garbėje su kitais; 
dabar net ir tos valstijos, ku
rios seniau savo pasiuntinių 
prie šv. Tėvo neturėjo, ir tos 
jau žada siųsti (pav. Anglija, 
Prancūzija). 

Kodėl valstijos taip gerbia 
ir skaitosi su šv. Tėvu? Ar tik 
todėl, kad buvo tas laikas, ka
da ir šv. Tėvas buvo ir svie
tišku Rymo valstijos valdonu? 
Ne! Svarbiausioji priežastis 
bus tai tas faktas, kad civili
zuotame pasaulyje nėra kito 
žmogaus, kurio moralė intek-
mė butų taip milžiniška, kaip 
šv. Tėvo. Kiekvienas juk val
stijos vyras, kiekvienas diplo
matas, kiekvienas valdonas 
turi skaityties su jausmais 
300 milijonų gerai suorgani
zuotų žmonių, kuriems vi
siems Rymo popiežius—bran
gus tėvas. 

Lengva pramatyti, kad ta 
pasaulio pagarba į Šventąjį 
Tėvą nuolat augs. Nes iš vie
nos pusės augs katalikų šei
myna, iš antros pusės didės 
josios pajėgos. Yra žiaoma, 
kad jokių kitų tikėjimų žmo
nės neįstengia *tai p ištvermin
gai e*eikti, organizuoties, plės-
ties, kaip katalikiškos tautos. 
Taigi joms priguli ateitis. 

"Ganurtijos Istatymas.,, 

P. J. Baltis, matyt žinovas 
vjsokių tarptautinių,.sutarčių, 
priveda 8-tame "Vyčio' ' nu-

|meryje tekstą, "Garantijos 
Įstatymo,'' kurį išleido italų 
parlamentas po to, kaip buvo 
paimta iš popiežiaus rankų 
svietiškoji valdžia. 

Italijos parlamentas, geg. 13 
d., 1871 metais, išleido įstaty
mą garantuojantį popiežiui 
liuosybę. 

Taip vadinamas "Garanti
jos Įstatymas" skamba: 

a) Popiežiaus asmuo yra ne
paliečiamas. Prieš Jo asmenį 
prasižengusieji bus baudžia
mi taip pat, kaip prasižengu
sieji prieš Italijos karalių. 

b) Visokia sovereinams tei
kiama pagarba bus ir popie
žiui suteikta. 

c Popiežius pasilieka sau 
visokią pirmenystę, katalikiš
kų sovereinų Jam pripažintą. 

d) Popiežius turį teisę už
laikyti ginkluotą Jo asmens 
sargybą, to paties stiprumo, 
kokią pirm aneksavimo Jo 
valstijos Jisai užlaikydavo, 
dei apsaugojimo Jo paties ir 
Jo palocių. 

e) Vatikanas ir palociai, 
kuriuose sueina 
Bažnyčios Taryba, yra nepa
liečiamais. 

f) Jokis # Italijos valdinin
kas neturi teisės į bent kurį 
palocių eiti be tam tikro Apaš
tališko Sosto leidimo. 

g) Popiežius ir visi Jo pa
skirti valdininkai turi pilną 
liuosybę afSkinėjime savo 
funkcijų, rišančiųsių sm Jo mi
sija kaipo Rymo Katalikų 
Bažnyčios galva. 

h) Popiežius turi pilną tei
sę siųsti savo ir priimdinėti 
įvairių valstijų pasiuntiniiss, 
kurie gali naudoties visomis 
privilegijomis, visokiems dip
lomatiškiems valstijų pasiun
tiniams į Italiją ir Italijos 
siunčiamiems į kitas valstijas, 
suteiktas. 

i) Suteikta pilna liuosybė 
komunikacijai tarp Apaštališ
ko Sosto ir Katalikų pasaulio. 
Tam tikslui popiežius turi 
teisę nuosavas krasos ir tele
grafo stotis įsisteigti ir. užlai
kyti. N 

j) Visos kolegijos ir semi
narijos Ryme ir apielinkėse 
esančios, pasilieka vien po
piežiaus priežiūroje, be jokio 
Italijos valdžios kišimosi. 

k) Italijos valdžia kas met 
skiria Apaštališkam Sostui 3 / 
225,000 Erų; tai yra sumą, ku
rią pirmiaus iš Rymo biudže
to popiežiaus išlaidoms skir
davo. 

! UETUViy VISUOMENĘ. 
Kodėl šiandieną ištikimiau

sias Lietuvos sunūs neretai 
pragaištingą Lietuvai darbą 
atlieka? Kodėl taip sunkiai 
reikėjo dirbti, kol visas dar
bas Lietuvos laisvės reikaluo
se sucentralizuota? Kodėl dar 
iki šiam laikui muso_ visuo-' 
menė taip nerangiai prie A-
merikos Lietuvių Tarybos pa
kviestojo darbo stoja? 

Atsakymas į augščiaus pa
duotus klausimus yra aiškus. 
Ne dėlto, kad mūsų žmonės 
butų ant tiek dar nepribrendę, 
kad Lietuvos reikalų nesupra
stų, ir neatjaustų; ne dėlto, 
kad jie link tų reikalų savo 
priederysčių nesuprastų. Bet 
dėlto, kad plačioji lietuvių vi
suomenė mažai žinojo, ką A-
merikos Lietuviu Taryba ir 
Tautos Fondas Lietuvos lais
vės reikaluose veiiąįa. 

Jei mūsų žmonės pilnai ži-
įiiotų, nors ant tiek ant kiek 
šiuo tarpu visiems galima ži
noti, tuomet nesirastų; Ameri
kos lietuvių tarpe tokių ke
rėblų kaip "šelpimo fondai," 

aiškiai dalykų perstatyti ne
gali, kaip kad gyvas žodis tą 
atlieka. 

Todėl, A. L. T. sudarė tam 
tikrą komisiją, kuri tuo "rei
kalu rūpinsis, ir savo užduo
ties atsiekimui įvairiais bu
dais naudosis. ' 

Vienas iš būdų yra, kuotan-
kiausia po kolonijas prakalbų 
rengimas. Jau nekuriose kolo
nijose yra surengta, tam tik
rų kalbėtojų maršrutai (šio 
laikraščio numeriuose yra gar
sinami). ' 

Visi lietuviai yra raginami 
į prakalbas atsilankyti ir su 
visuomenės įstaigų veikimais 
susipažinti. 

Prakalbose bus daromos pa
stangos, kad kuoaiškiausia 
dalyką perstatyti. Jei kas bu
tų nevisai aišku,'galite kalbė
tojo paklausti, o jisai su. mie
lu noru tamstoms paaiškins. 

Visos lietuvių kolonijos A-
merikeje, kur tik randami 
bent keliasdešimts lietuvių, 
yra kviečiamos ir raginamos 
komisijai pranešti kiek jos 
turi lietuvių ir kada butų pa
rankiausia prakalbas sudary
ti, v 

Rašant į komisiją reikia se-"liuosybės fondai,'' " darbi* 
ninku tarybos" ir toms pana-Į Ančia i adresuoti: Lith. Nat. 
šios '*įstaigos,'' kurios spora 
diskai daugindamosios ir aug
damos kaip grybai iš po lie-
tayfcbet po trumpo laiko su-
puaamos užteršia lietuviškąjį 
orą. Kad visuomenė žinotų 
apie visą veikimą, tuomet lie
tuvių tarpe nesirastų kaizerio 
bernų, kurie kedena dirbą 
anom "įstaigom." Lietuviš
kieji ciciBkučiai-bolševikai 
tuomet vien kišeoėse špygas 
galėtų rodyti ir į pagalves įsi
kniaupę keikti ir dergti tuos, 
kurie dirba Lietuvos labui, 
nes tuomet vien jie patys sa
vo leidžiamus šlamštus teskai-
tytų, tuomet jiems, savo ne
švarią bumą atvėrus, tikras 

J? ' . l ietuvis jų nasrų užčiaupimui 
v įsuo tina , , i , 

lengvai budus surastų. 
Jei mūsų visuomenė apie A-

merikos Lietuvių Tarybą Lie
tuvos reikaluose veikimą ma
žai žinojo nereiškia, kad jų 
formavimai pastangos nebuvo 
daromos. Iki šiam laikui, apie 
visą A. L. T. ir T. F., su jų 
įvairiais skyriais, Lietuvos 
laisvės reikale veikimą visuo
menei būdavo vien per 6paudą 
pranešama. Pasirodė*, kad ne-
pflnai užduotis yra atliekama, 
nes spausdintas žodis ne visus 
lietuvius pasiekia; o dar ir 

Council. Publicity Division, 
1800 W. 46th St., Chicago, BĮ. 

POLEMIKA. 
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"Tėvynės" redaktorius p. 
Račkauskas ir vėl meluoja. 
Laike Amerikos Lietuvių Tary

bos suvažiavimo, ge§. 1, 2 ir 3 d. 
Washington, D. C, pasikalbėjime 
BU p. Račkausku (jisai tonais tau
tininkus atstovavo} užklausiau, 
kokių priežasčių dėlei Lietuvių 
Informacijos Biurui "Tėvynė" 
nesiun&ama — už pinigus. P-as 
Račkauskas labai artistiškai nu
davė nusistebėjimą, kad j» reda
guojamo laikraščio negaunam ir 
jau buvo besirengęs prie pasitei
sinimo ir apgailestavimo. 

Nenorėdamas pono redaktoriaus 
varginti jo dirbtiniais prirodinė-
jimaift partraukdamas jo mikčio
jimą pasakiau, kad, nors tfesiog 

genyną atranda reikalingu visuo-
r menės įstaigose dirbančias pavie-
nias ypatas šmeižti, ypač kuomet 
p. redaktorius Bpeeijalius savo 
melavimo gabumus išmėgindamas 
ant manęs užsipuldinėja, su tikslu 
man pavęstamjam LįetuvOB* dar
bui pakenkti. 

Man bekalbant, ponas Račkaus
kas savo akis į nekaltas Tarybos 
grindis smeigė* arba mėtė į šalis, 
kaip ir kiekvienas melagius, nuo
gą teisybę pamatęs. 

Nematau reikalo kartoti pir
mesnes p. Račkausko, melagystes. 
Viešai reikalavau, kad jisai tei
singumą savo šmeižtų priparojdy-
tų per savo laikraštį, arba jisai ir 
vėl gaus vieną antspaudą patvir
tinimui jo viršminėto specijališ-
kumo. P-as Račkauskas pasirin
ko paskutinį. 

Štai ir dabar " Tėvynės" gu
mulą gavau, nes ponas redakto
rius atsibuvusį Tarybos suvažia
vimą aprašydamas ir vėl gražiai 
pamelavo, sakydamas, kad aš, iš
duodamas raportą iš Pildomojo 
Komiteto Veikimo tautinės tarybos 
įgaliotinių neįvardijęs. 

Keista, visi posėdyje dalyvavu
sieji girdėjo, kuomet minėjau ke
turias pavardes -tų, kurių tauti
nės tarybos raštininkas A.*L. T. 
raštinėn oficijaliai prisiuntė. O 
gal p. Račkauskas geriau žino ir 
už savo tarybos raštininką? Gal 
ne tie žmonės man buvo nurody
ti? Bet ir tuomet jisai lieka kaltu, 
nes, atstovaudamas savo tarybą ir 
ką nors nevisai teisinga apie sa
vo atstovaujamą organizaciją iš
girdęs, privalėjo tuojaus atitaisy-
u. p 

S. L. A. organo redaktoriaus 
tikslas yra aiškus: nors jau atši
pino savo dantis bemėgindamas 
katalikų veikėjus kandžioti, ir 
nors jau paspringo be šmeižda-
mas įstaigas ir pavienius žmones, 
dirbančius Lietuvos šventą darbi 
— Lietuvai Huosybcs išgavimui, 
dar paskutiniu savo išsikišimu no
rėtų priparodyti, buk A. L. T. ne
pildanti Ncw Yorko seimo nuta
rimų, net raštinė nežinanti, kas į 
Pildomąjį Komitetą ineinft. 

Gal ponas Račkauskas panašų 
raportą, kaip kad jisai rašė savo 
laikraštyje, ir jį siuntusiai tary
bai išdavė? Jei taip tai tuomet 
butų aišku, kodėl Tautinės Tary
bos įgaliotiniai norėjo į Pildomąjį 

'DRAUGO" ŠERININKŲ 

KONTESTAS 

W 

$2.500 DOVANŲ 
Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms, 

kurios nupirks liaugiaustei "Draugo" Bendrovės 
seru. (šėras—$10.00)- Kontestan gali stoti netik 
kolonijos, bet Ir pavieniai asmenys, by tik "Drau
gui" žinomi ir patikimi. Didžiausia dovana 

$1000.00 
Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir 

trįs dovanos po $100.00^ Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičig naujg Bendrovės nariŲ šė-
rirankŲ—gaus gražius knygynus: vieną $200.00, 
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
jas ddyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien-
raščiir 

Tarpe kolonijų' eina didelės 
LENKTYNES 

Jos tęsis tik iki 31 d. liepos ŠIŲ 1918 mėly. 
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Karp sunaudo
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys 
kiekvienos kolonijas šėrininkai. 

Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijg knygučių. 
Kreipkitės šiuo adresu: 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th Street Chicago. III. 

I J. Bielskis. 

iš išleistuvės, vienok kaip kada 
"Tėvynę" gaunam — ir tuomet Komitetą atbuli ineiti. 
gaunam, kada ponas_ Račkauskas, ponuliai, apsižiurėkit, o atrasit 
neturėdamas kuomi tautininkiš- ^ fava p a k a s t a s . 
kojo susivienijimo organo špaltas 
užpildyti, jo didesnę dalį pašven
čia šmeižimui visuomenės įstaigų, 
kuriea visomis savo Jėgomis dir
ba Lietuvos laisvė/i reikalų pir
myn pastumėjimui, (ypač p. re
daktorius pamėgo dergti A. L. T. 
ir jos įvairius skyrius). 

Taipgi ir tuomet gaunam 

NAUJOS TVARKOS 
TEISMAS. 
— — — 

"Naš 

gaunu jo laikraštį, kuomet p. re
tai, kad spausdintas žodis taip faktorius, miklindamas savo sma-

Reikia išlaikyti visas Bažny- bės kun. J. Miliauskas Wana 
čios įstaigas, kongregacijas ir 
konsistorijas, reikia šelpti be
turčius ir nelaimingus. Štai 
kam išeina visos popiežiaus 
ineigos. j ų yra visada tiek, 
kad pilnai tiems reikalams pa
kanka. Kol katalikai myli ir 
gerbia savo vadą, tol nesiliau 
na ir jų duosnumas. 

Kaip yra žinoma, Šv. Tėvas 
tų pinigų neima Tų nepaimta 
pinigų dabar su procentais 
prisirinko jau į šimtus milijo
nų. Bet šv. Tėvas laisvę kata
likų Bažnyčios brangina la-
bjau negu už visus žemiškus 
turtus. Italų valdžia gal ir la
bai norėtų savo pinigais" tų 
laisvę suvaržyti Pačiam po
piežiui pinigų daug nereikia. 

V 

PRAKALBOS RYTINĖJE 
PENNSYLVANIJOJE. 

mie klebonas ir pasižymėjęs 
lietuvių rašytojas. 

Birželio 2 d. po pietų JElls-
* 

Viek" iš Petrogrado 
I paduoda šį naujos " tvarkos'r 

am arba į v a ^ e U« ^ u ^ Vasiljcv'o salos, 
Srednio prospekto, Petrograd-
de, kokia ten moteriškė užrėkė, 
kad į jos namus įsiveržė vagys. 
Subėgę ant riksmo žmonės nu
tvėrė porų vaikinų, iš tų vie-

tnas apsitaisęs kareiviškai, tik 
ant viršaus užsivilkęs civiliš
ką sermėgą. Tuos vaikinus 
namų gyventojai įskundė kai
po plėšikus. Vaikinai mėgino 
pabė'gti, bet juos spėta nu
tverti ir ištraukti ant gatves. 
Čia juos pradėjo susirinkusi 

i 

Bus nurodomą, ką Amerikos 
Lietuvių Taryba * ir Tautos 
Fondas Lietuvos laisvės reika
le veikia. Kiekvienas lietuvis 
privalo į tas prakalbas atsi
lankyti ir apie Amerikos lie
tuvių politišką judėjimą suži
noti. Kalbės advokatas M. Šli-
kas iš Philadelphijoe. 

, Sekančiose vietose prakal
bos atsibus; 

Birželio 4 d. Wilkes-Barre. 
Birželio 5 d. Wanamie. • 
Birželio 6 d. Sugar Notch. -
Birželio 7 "d. Hazleton. 

Vakarinėje Pennsylvanijoje, 
Pittsburgbo apielinkėse kal-

worth. 

Birželio 3 d. McKees Rock. 
Birželio 4 d. fifeddock. 
Briželio 5 d. Wumerding. 

* Birželio 8 d. Homestead. 
Birželio 8 d. Minersinills. J minia mušti. 
Birželio 9 d po pietų Du-

ąuesne. 

Birželio 9 d. po pietų, King-, 
ston. 

Birželio y d vakare Wilson. 

kaiminams ir tuojau namus ap 
stojo minia. Rubauninkai, pa
matę kad bus riestai, metė 
plėšti namus ir su revolveriais 
rankose mėgino pabėgti. Jiems 
kelio pastoti niekas nebeišdrį
so. Bet vos jie pabėgo toliau, 
kaip paskui jų ėmė minia vy
ties. Atsirado ginklai, imta šau 
dyti į bėgančius, kurie atsisu
kę irgi šaudė ant aklos. Betgi 
galutinai visus keturius rubau 
ninkus minia nutvėrė. Milicijo-
nieriai į laiką atvykę paėmė 
rubauninkus, (tai besą pora 
pabėgusių iš kariumenės ka
reivių ir pora bedarbių "dar
bininkų") ir norėjo nusivesti 
į kalėjimą, bet^toinia išvaikė* 
milicijonierius, apipuolė ru
bauninkus ir sudraskė į šmote
lius. Liekanos tik dastatyta į 
Alexandrovo ligonbučio miru
sių kambarį. 

Amerikoj tokie minios "teis 

PRAKALBOS VAKARINĖ
SE VALSTIJOSE. 

Kalbės Dr. J. Bielskis, na
rys Liet. Atstovybes Wash-
ingtone, D. C. 
Birželio 4 d. Collinsville, 1117* 
Birželio 6 d., St. Louis, Mo. 
Birželio 7 d., Kaušas City, 

Kansas. 
Birželio 9 d., Omaha, Nebr. 
Birželio 10—11 d., Sioux City, 

Iowa. 
Birželio 13 d. Mason City, Ia. 
Birželio 15 d., Cedar Rapids, 

Iowa, 

Ant riksmo atbėgo raudon

inai" vadinimą "teise Linco" 
arba įstatu: akis už akį, dan
tis už dantį". Minios sauva-
liški, teismai (ne visad teisin
gi, visad nemielaširdiiigi) y-
pač madoj prieš įtartus juodu
kus. Rusijoj jie madoj prieš 
visus. 

* 

Štai, tūla moteriškė Petro
grade pasiskundė, kad ją ap
vogusi kaiminka. Susmukusi 
ant riksmo minia nutvėrė įtar
tą kaiminka, priplukė ir nuo 
tilto įmetė į Ne vos upo. Vė^ 
liau pasirodė, kad įtarimas 
buvo neteisingu, žuvę pinigai 

sis Kukin. Išsigandęs šaudy
mo jis prisiglaudė už kampo 
kokių ten vartų, kur jį minia 
ir užmatė. Paskaitę už vieną 
iš rubauninkų žmonės puolėsi 
ant jo, žiauriai išvilko į gatvę, 
neklausė jokių pasiteisinimių, 
ėmė mušti kuo pakliuvus, Pri-
sidėjJ apsiginklavusieji karei- m 

viai su jurininkais ir raudon-
sargiais. Visus tris (du ru
bauninkų ir Kukiną) minia 
išvilko mušdama ant tylto per 
Fontanką (upę) pagal Gorst-
Juno gatvės, iš čia numetė 
ant ledo. Numetus ėmė šaudyti 
iš viršaus. Paskui dar kelį 
"savanoriai" nulipę ant ledo 
nutempė pusgyvius rubaunin
kus ir Kukiną į akėtį ir ten 
įmurdė. Paskui klaida kas link 
Kukino paaiškėjo ir jo suar
dyta kuną pristatė į ligonbu
čio mirusių kambarį. Kitus 
vanduo įtraukė po ledais. 

? Abelnai kalbant, panašių 
minios teismų visur Rusijoj 
daugybė šiais laikais. Kad ir 
nekalčiausis žmogus praeida
mas gatve negali būti tikras, 
jog iš už ka^npo neapipuls 
plėšikai arba minia žmonių, 
plėšikus gaudanti. Kai, sulig 
tūlo lietuvio pasakymo, socija-
listų "rojuje" velniai kuoduo-
jasUaj ir aniolui vietos nėra!.. 

sargiai su šaudyklėmis, daug j atrasta ten pat šeimyninkės 
kareivių be ginklų ir t t . Vie- vaikų užmesti. Dasigirdo mi-

m* ? u I. D lt 

ŽINIŲ ŽINELĖS. 

nas iš nutvertų vaikinų—va-
gišų meldė dovanojimo, sakė 
esąs kareiviu ir t.t. Bei abu
du žulikus minia daužė, spar
dė ir šaudė į juos. Vienas pas
prukęs mėgino pabėgti gatve 
(6 Linija) bet jis tuojau pa
šauta. Kritusius spardė ba
tais, vienam išmušė a)ą. Taip 

y teisė" kol visai neužplumpi-
no. Paskui užmuštų žulikų kū
nus suvertė į roges ir nugabe
no į ligonbučio skyrių, kur su
dedama ik laikui mirusieji, kol 
neprisirengiama laidoti. 

Panašus atsitikimas buvo ir 
ant Vezenbergo gatvės, Petro
grade. Čia, vagišiai įsilaužę į 
tūlą gyvenimą užmušė tarnai
tę 13 metų^ mergaitę. Paspru
kęs iš namų vyras davė žinią 

nia apie tai, dabar užpuolė tą 
moteriškę, kuri buvo neteisin
gą įtarimą metusi..Ją išvilko 
-ant gatvės, ,mušė ir spardė, 
galutinai įmetę į upį toj pa
čioj vietoj prigirdė. Abiejų 
šeimynų maži vaikučiai likosi 
be priežiūros. 
., Neteisingo įtarimo pasok-
mė-verksminga .jf įtartai ir 
įtarusiai, ir jų artimiems. 

Neteisingai įtartas ir užmuš
tas tame pat Petrograde Ku-
kinas. Mat, rubauninkai įsi
laužę į namus tūlo Jelisejevo, 
Mučnoj peręulok. Minia suži
nojus apstojo namus, bet iš 
keturių rubauninkų nutvėrė 
tik du. Kiti du pabėgo. Paskui 
jų šaudyta kur pakliuvo. Kaip 
tik į laikį ėjo gatve minėta-

Katės pralošė bylą. 

Mieste Newporte, Kentucky 
valstijoj, devyniolika kačių 
pralošė didelę bylą, kuri tęsė
si d#metu . Dalykas ve kame: 

Kažkokia sena, merga Mar-
garet Gilson mirdama paliko 
devyniolika visokios veislės 
kačių ir jų užlaikymui testa
mentu paskyrė visą savo tur
tą—60 tūkstančių dol. 

r j Mirusios brolis tečiaus pa
kėlė kovą prieš kates ir tuo i 

tikslu kreipėsi teisman. By la ' 
tęsėsi du metu ir pagaliau pa
sibaigė. Teismas nusprendė: 
20 tūkstančių paimti broliui, 
gi kitus pinigus paskirti lab
daringiems tikslams. Katėms 
nieko. 

( 
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Pirmadienis, birželio 3 d. B O U S A S 

OMAHA, NEBR. [visi padėtų darbuoties palik
tam savo vietoj kun. Jakštui. 
Ant galo išdavė pilną atskaitą 
iš parapijos turto stovio* 

Kun. Slavynas klebonauda-
f'inas mūsų kolonijoj daug ge
ro parapijai padarė. Jo pasi
darbavimu tapo pastatyta 
graži klebonija, taipgi sutvar-• c ins> F ; Burba, ^.Rapolait is 

Didelis džiaugsmas. 
Vakarinės lietuvių koloni

jos kaipir buvo pamirštos mū
sų inteligentų-veikėjų, taip, 
kad retai kada atsilankydavo 
su prakalbomis. Bet štai vie
tos lietuviai dfdei nudžiugo, 
kaip išgirdo, kad birželio mė
nesį žada atlankyti net du 
Lietuvos veikėjai. 

AL Račkaus prakalbos. 
Birželio 5 ir 6 d. New Sett-

lers svetainėje atsibus prakal
bos. Kalbės Loyolos universi
teto studentas Al. M. Račkus. 
Tu prakalbų vietos lietuviai 
su indomumu laukia." y 

Dr. J. J. Bielskio prakalbos. 
Birželio S ir 9 d. atvažiuos 

su prakalbomis Amerikos lie
tuvių Tautos Tarybos ir Pil-! Gegužės 28 d. Waukeganas 
domojo Komiteto narys Dr.j atidavė Dėdei Šamui 112 vy-

liniutė, S. %1flajunas, *J. Gečas, 
S. Urbonas, M. Dūda, N. Čia-
pas, M. Svirius, J. Raila, V. 
Čiapas, M. Čapienė, F. Baro
nas, A. Surviliutė, B. Visoc
kis, kun. P. Meškauskas, J. 
Rapšis, S. Misiūnas, A. Bak
ais, J. Bakšis, B. Austiniutė, 
S. Antinas,' S. Ašniratė, SV 
Ežerskis. 

Po 50c: A. Semaška, E. Bar-
tušius, G. Bukančiutė," P. 
Bagdonas, J. Bukantis, J. Do-

I 

kė visas parapijos knygas. 
Nors gerb. kun. Slavynas 

apleido Milwaukee ir atsisvei
kino ^u parapijonais, bet ne
atsisveikino ant visados. Jis 
pasakė, kad jeigu kunJ Jak
štas nepanorės ilgai čia būti 
ir valdyti parapiją, tai ir vėl j 
sugrįš į MilAAukee. 

Laimingos kloties kun. Sla-
vynui naujame užsiėmime. 

Vargdienis. 

WAUKEGAN, ILL. 

Julius J. Bielskis. Be abejonės 
jis via pasidarbuos del vietos 
lietuvių ir del visos Lietuvos 
gerovrs. Vietos lietuviai myli 
savo tėvynę Lietuvą, bet to
mis dienomis jie savo meDės 
jausmus link tėvynės Lietuvos 
ne tik žodžiais išreikš, bet ir 
darbais bei aukomis, aukoda
mi į Tautos Fondą del nuken
tėjusių lietuvių ir del išgavi
mo nepii^ulmybės. Todėl ti
kimės, kad gerb, Dr. J. J. 
Ęįelskio pasiseks suorganizuo-

rų. Jų tarpe paėmė ir du lie
tuviu: S. Misiūną ir J. Bak$į. 
Abu buvo darbštus veikėjai, 
priklausė prie katalikiškų 
draugijų ir jose dirbo su pasi
šventimu. Priklausė taipgi 
prie L. Vyčių 47 kuopos ir bįk 
vo veikliausi nariai. Todėl L. 
Vyčių 47 kuopa išreikšdama 
jiems tikrą pagarbą atsisvei
kinimui buvo surengus labai t 
gražų vakarėlį. 

Vakarėlyj dalyvavo visas 
Waukegano katalikiškas jau-

[ IŠ CHICAGOS IR APIELINKIŲ. 
~ ™ 

CICERO KRONIKA. 

ti skaitliniu Tautos Fondo | nimas ir svečiai iš apielinkių. 
skyrių ir gauti didelį skaitlių 
nuolatiniu Lietuvos gelbėtojų, 
kurie mokės kas mėnesį į Tau
tos Fondą kiekvienas sulii» 
savo išgalės. 

Rengiamasi prie Ištikimybės 
Dienos. 

Vietiniai lietuviai jau pra
dėjo rengties prie Ištikimybės 
Dienos apvaikšeiojimo. Tuo 
tikslu birželio 2 d. po pamal
dų parapijos svetainėje atsi
bus susirinkimas. 

Tikimasi, kad liepos 4 d. lie/ 
tuviai visi dalyvaus parodoje. 

I. P. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Malonu buvo žiūrėti } tokią 
gražią ir skaitlingą minią, bet 
liūdna pasidarė, kuomet susė
dę vakarieniauti kiekvienas 
pradėjo išreikšti širdingus lin
kėjimus, naujiems Dėdės Ša
mo kareiviams. Atsisveikin
dami su savo mylimais drau
gais visų pirma prabilo ger
biamas klebonas kun. F. Meš-
kauskis, nurodydamas aiškiai, 
kur jie eina ir kas juos ten 
laukia. Taip gi ramino nuliū
dusius draugus, kad nenusi
mintų, nes jie eina kovoti už 
laisvę, kad jie kovos ir Lietu
vos laisvę ir neprigulmybę. 
Ant galo gerbiamas klebonas, 
išreiškė didžią padėką L. Vy-

A. Savickas, Z. Kiela, K. Stul 
ginskis. ^ 

W 25c: B. Baroniutė, A. 
Stanislovtfitis, P. Norkus, P. 
Navardauskis $1.00. Viso su
aukota $45.40. 

Visiems aukotojams tariame 
tariame širdingą ačių. 

Draugas.) 
I I i , , , . 

ŽINIOS K LIETUVOS. 
GARLIAVA, 

(Marijampolės pav.). 
» • II II 

Garliavos parapija viena la
biausiai nuo karės nukentėju
sių. Trys dalys visos parapi
jos sugriautos ir išdegintos, li
kusioji ketvirta dalis irgį ne
mažai yra nukentėjusi! pašau
dyta, granatų apdraskyta. 
Pačios Garliavos miestelis iš
degintas, nuo gaisro išliko 
trečia dalis pati neturtingiau
sioj!. Išdegė pačios gražiau
sios vietos — kuone visa Di
džioji gatvė ir visa Šoninė, ki
t ų — p o truputį. 

Pačiame miestelyje sudegė 
šios žymesnės vietos: 1) di
džiulė graži muro katalikų 
bažnyčia; karės pradžioje ru
sai išsprogdino bokštus ir su
draskė visą * bažnyčios galą; 
toliau perplyšo sienos, visą 
stogą sudraskydamos. Bažny
čia nuo Kauno šaudymo nuo 
tvirtovės pusės buvo labai ap
šaudyta: krfto kelios dešimtys 
granatų, kelios sprogo vidu
ryj bažnyčios ir sugriovė ne
senai pastatytą murinę koply
čią; viso labo bažnytinių tur
tų nuostoliai skaitomi arti 150 
tūkstančių rub. 2) Toliau su
degė visi klebonijos triobė-
siai; 3) visi bažnytiniai na
mai; 4) "Vyturio" vartotojų 

Pastaraisiais laikais čia su
sidarė iHDraugo'' Bendrovės 
komisija, kuri yra labai veik
li. Komisijos Vffldyba suside
da: F. Strelčiunas, pirm., J. 
Stankevičius, rast., A. Valan-
čius, iždin. Beikale kvitų, pa
liudijimų ir informacijų kas-
link "Draugo" kontesto vieti
niai lietuviai kreipkitės prie p. 
F. Strėleiuno. Susirinkimus ko-1 
misija laiko kiekvieno pane-
dėlio vakare, bažnytinėje sve
tainėj. Cicerieeiai žada pasiro 
dyti. fc-» 

v 
tl. 

BRIGHTON PARKO 
KRONIKA, 

Geg. 19 d. Tautos Fondo 60 
skyrius laikė mėnesinį susirin-

Įkimą. Šiame susirinkime prie 
Tautos Fondo skyriaus prisi
rašė sekančios ypatos: A. Ba-
nis, Ẑ. Jonikienė, F. Jonikas, 
taipgi iš 34 skyriaus į 60-tą 
persikėlė Agota Žilienė. 

Be kitų nutarimų nutarta 
taipgi surengti vakarą, kurio 
visą pelną skirti Tautos Fon
dui ir Lietuvos laisvės išgavi- Į 
mui. Toliau tapo išrinkta ko
misija iš keturių ypatų, kuri 
rinks parašus po dviem doku-

Nors L. Vyčių 14 kuopa iš
lydėjo j Suv. Valstijų kariuo
menę du veikliu nariu, bet 
skaitlius vyČiųyris auga. Lai
ke susirinkimo laikyto gegu
žės 22 d. į kuopą įstojo p-lė 
El§. Milašauskaitė, o laikyta- | 
me susirinkime gegužės 29 d. 
į kuopę įstojo p. S. Jašku-
nas, . Zaura ir I. Norbutas. 
Matote, kad kuopa vis stiprė-
ia. 

* i 

V vėliava 
(Service Flag) dabina svetai
nę. Ji yra nuosavybė L. Vyčių 
14 kuopos. Ją gražiai padirbo 
p-lė Pet. Spranaitė. Ant vė
liavos prilypintos yra penkios 
žvaigždutės, kurios reiškia pen 
kis kuopos narius tarnaujan
čius Suv. Valstijų kariuome
nėje: A. Zdankų, P. Margį, J. 
Šlegaitį, J. Zalagkią ir Pet. 
Garbusa. 

• # # > 

Inf. Biuras iš Washingtono. J 
f komisiją pateko sekančios 
ypatos: P. Kvietkus, J. A. 

# ^ ^ j choras sugebės išpildyti tokį 

Graži tarnystės vėliava 

"Draugę" galima gauti ant 
šių kampų: 

Didmiestyje. 
N. W. Kampas State ir Madi-
son, prieš Boston Store. 
N. W. Kampas State & Van 
Buren. 

Kampas Halsted & Van Buren 
Kamp. Halsted & Archer 
Kampas 22-ros ir Leavitt 
Kamp. Halsted & Maxwell 
Kamp. Halsted & 14th St. 
Kamp. Halsted & 18th st., 
Kamp Halsted & 31st St., 
Kamp Halsted & 35th St. 
Kamp. Halsted & 47th St. 
Kampas 47th & JWentworth. 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJ, 

BRIDGEPORTAS. 
V. Balanda, 

lULnrofs Y AL9WO#. 
Re*. A. Baitntis, 

285 E. 14tb S t , 
Calcafo Heigfcts, I1L 

f J. W. žičlrua, 
bii ColhMnriU* ^ m , 

East St. Louis, m . 
I A. Dargužis, 

127 Davis Ava , 
Rockdata — Joliet, 111. 

Ant. Gotautis, 
210 E. «th S t , i 

SprlBg VaUey, IH. 
Pr. Bujanauskas, 

1112 — lOtn Bt, 
"VVaukegan, 111. 

Joseph Matulenas, 
1408 So. Lincoln Ava* 

Waukegan, 111. 
Georre Karp, 

>Yt*iville, 111. 
Juozas Rimkus, 

Westville, 111. 

* OOJflfEOTlCJUT VALHHJO/. 
A. J. Pateekis, 

234 Park 8 t , 
Hartford, Conn. 

Darb. Sąjungos 5 kp., 
11 S. Leonard S t , 

Waterbury, Conn. 
J. P. Wasiliauskas, 

120 Bank 8 t , 
Waterbury, Conn. 

P. Zenkauskas, 
20 Jam** St^ 

Waterbury, Conn. 

mėntais, kuriuos prisiuntė L. Į m% s 7 į a l g t e d S t . [ ' ^t^^^csc^Br^ 

Poška, A. Valiulis ir K. Ne-, 
nartonis. 

I 

| J. M. Darni Jonaitis 
901 W. 33 S*. 

J. Budrik 
3343 S. HaUted St 

v 

/ 

Koncertas 
v 

Geg. 19 d. L, Vyčiu & kp. 
choras buvo surengęs didelį ir 
puikų koncertą. 

Mažai kas tikėjo, kad vyčių 

18 TOS GATVĖS. 
| A.' Dargia 

726 W. 18th St 
P. J. Malley 

633 W. įgth S t 
Geo. Žaginat 

1916 Canajport Ava, 

draugija su "likusiomis prekė- f- Cicero lietuviai yra prašomi 
mis; 5) visų vietinių draugijų 

Malonu yra pranešti kaip 
gražiai išvieno darbuojasi mū
sų lietuviai. Ret$ kury ne" 
dėldienį praleidžia be kokios 
nebūt pramogos. Štai pereitoj 
savaitėj buvo surengtas dide
lis parapijos choro koncertas. 
Dabar yra rengiama čiela eilė 

^ f f i S d T S ^ d d . kalbės vi-|lemavo "Sudiev Mylimasai.^ 
šiems gerai žinomas lietuvių P. A. Jankauskas, taipgi is-
veikėjas, Loyolos universiteto reiškė gilius linksimus atsi-
studentas Al. M. Bačkus ant sveikinantiems draugams ir 
kurio prakalbų ir vietos soči-į kaipo pirmininkas T. Fondo 

čiams už surengimą tokio gra-imuro namai, kur buvo "Blai-
žaus vakarėlio. Palaimino at-jvybės" arbatinė, kepykla ir 
sisveikinaneius narius. 

Galiaus kalbėjo p. A. Sut-
Įkus, nurodydamas su kokiuo 
tikslu včia susirinkome ir ko-

Įkią reikšmę turi tas susirinki
mas ir išreiškė geriausius lin
kėjimus atsisveikinantiems. 

-O. Burbiutė gražiai padek-

jalistai turės progos pasimo
kinti iš gerų patarimų. Birže
lio 9 d. kalbės taipgi gerai vi
siems žinomas lietuvių veikė
jas Dr. J. J. Bielskis ir gerb. 
kun. A. Tamoliunas iŠ So. 
Omalios. Birželio 16 d. kalbės 
p. J. Prakaitis, vietinio var-

25 skyriaus priminė, kad ne
užmirštume ir savo brangios 
tėvynės, ir kad išleisdami tuos 
savo /numylėtus draugus jų 
vardan paaukotume nors ma
ža, dalelę ant tautos aukuro. [ 
Ir štai suaukoja $45.40. 

Po vakarienei, apsiraminęs | 

draugijiį susirinkimų' salė su 
nuolatine vaidinimo scena; 6) 
"Žiburio" ir "Blaivybės" — 
"Gyvojo Ražančiaus" Broli
jos knygynas su 600 tomų; 7) 
Meškutės visokių audinių 
dirbtuvėlė; 8) valsčiaus vai* 
dybos mūriniai namai; 9) A. 
Bekerio narnai, arbatinė ir di
delė krautuvė; 10) vokiečių 
bažnyčios bokštas nusprog-
dintas ir tt. Viso Garliavos 
miestelio nuostlių skaitoma 

[ arti milijono rublių. 
Likp nuo karės nesunaikin

tos tik šios viešosios, visuome
nės įstaigos: naujai pastatyta 
liaudies mokykla, vokiečių 
pradedamoji mokykla ir vais
tinė. S. J. šviesunėlis. 

g o n ^ k o T ^ , kurTtik a n - J Į a u n i n ^ * * pažeidė gražiai Į 
tri metai kaip iš Lietuvos at 
važiavo. Jis žada daug indo-
mių dalykų papasakoti apie 
Lietuva. Taigi visi lietuviai 
nepraleiskite šitų visų didelių 
prakalbų. Vietinis. 

MILWAUKEE, WIS. 

Nedėlioj, geg. 26* d. mūsų 
klebonas gerb. kun. A. Slavy
nas atsisveikino su savo para
pijonais. Išvažiavo į Chicago, 
111. kur užėmė "Draugo" 
Bendrovės administratoriaus 

ir paskui išsiskirstė. Antra- Į — 
dienio rytmetyj mūsų mylimi Jau treti metai, kaip čia gy 
draugai visai atsisveikino ir vuoja mokykla; mokykloj mo 

Panedėlio vakare, gegužės 
27 d. iš Cicero išvažiavo Dė-Į 
dei Šamui tarnauti P. Garbu-Į 
zas, J. Zalaginas, S. Zajaus-
kis, Ad. Radavičia, B. Budgi-
nas, P. Živickas, Al. Magaus-
kis, Ant. Dinge. Gal išvažiavo 
ir daugiaus, bet negauta pa* 
tirti. Lai jų> atsižymėjimai 
karės lauke atneša mūsų tė
vynei Lietuvai brangia, laisvę. 

programą, bet ačiū pasidarba
vimui vargonininko p. S. Ži-
liaus, cnoras ir pavienios ypa
tos savo užduotis pagirtinai 
atliko. Neprošalį bus pažymė
ti, kad visas pažangiausis jau
nimas yra susispietęs. Chorą 
sudaro apie 40 ypatų. Koncer
to programas buvo sekantis: 

1) Moksleivio P. A. Dikse-
[fio įžanginė prakalba. 2) "Kur 
bėga Cešupė" — choras/ 3) 
"Apie karės lauką" eiles pa-
deklemavo p-lė A. Ivinskaitė. \ 
4) "Plaukė sau laivelis" due
tą — p-lė O. Strolovska ir p-ni 
Z. JtHtįkienė. 5) " Merginų 
sportumas" deklemacija — 
p-lė P. Jovaišaitė. 6) "Kur 
bakūžė samanota" solo — p-lė 
O. Strelovska/7) ,"Ko liūdit 
sveteliai" solo — p. A. Jokū
baitis. 8) "Excelsior" due
tas - p. S. Žilius ir A. Joku-

• 

- ~ 
VVEST 8IDE 

Peter Šhogeria 
3199 W. 23 Place 

A. Kaulakifl 
2222 Leavitt St. 

J. Bagdžiunas 
2334 Oakley A ve. 

' 

The Lithuanian Store, 
Athol, Maae. 

M. Abračlnskaa, 
187 Ames St., 

Brocktcm, M U B . 
Rev. Pr. VimftMflkis. 

•4 Bratfford S t , "~ 
Lawrence, Masą. 

IV. Kancleris, 
18 HanoTee S t . 

We»ttteld. H t m 
M. Paltanavičla, 

1S MilHmry St., 
Worc«eter, Mase. 

I 
MARY1AND. 

F. FilipoTich, 
487 Sb. Pacą S t , 

BalUmore, Md. 
A. IlamoSka, 

I I4 W. Saratofa S t , 
Baltimore, Md. 

Wm. Engleeon, 
C-o World News, 

Minneapolls, Mina. 

K1NSIHGTON it WE5T 
PULLMA1T. 

N. Steponaviče, 
10535 Edbrooke ave., 

TOVVN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4617 Hermitage Ava., 

^ 

« 

• ; * 
< 

—— _L_ 

LICIŠKĖKAI. 

apleido Waukeganą palikda 
mi didžiausiame nuliūdime 
savo gimines, savo mylimas 
ir draugus^ Liūdna buvo be 
galo. 

Sekanti aukojo Tautos Fon-
oui • s -

J. Petkevįčia $2.00, 
Po $1.00: Ą. Jankauskas, S. 

Gadeikis, A. Sutkus, F. Bak
šis, J. Jonikis, F. Kapturaus-
kas, P. Janušauskas, K. Kelp-F 
sa, J. Žekas, J, Šimulinas, F. J 
Rumšą, A. Kibartas, J. Vasi-

kinių yra 34. Mokytojauja J. 
iGusas. Nuo Naujų Metų čia j 
[įsisteigė vakariniai kursai su
augusiam jaunimui. Kursus 
lanko 21 mokinys. Kursų ve
dėjai — A. Majus ir J. Gusas. 
jaunimas mokosi lietuvių kal
bos, geografijos, lietuvių isto-
rijos,' aritmetikos ir sveikatos 
dalykų. Baltplaukis. 

— • • " • 

vieta. Atsisveikindamas 4tun. 
Slavvnas parapijonams- davė ^ _ • 

* gerų patarimų ir prašė, kad įiutė,- B. B a j u f a * - O . Šimu- Uetuvių mokykla. ^ L. D. [ baznytkiemy3e. 

INTURKA, 
Malėtų apskr.). 

Šiais metais čia atidaryta 

priduoti į Darbininkų Užeigą, 
1447 So. 50th Ave. arba i kle
boniją vardus ir pravardes tų. 
jauninkaičių, kurie iš šios pa
rapijos išėjo tarnauti Suv. 
Valstijoms. Parapija nori pa
dirbti tarnystės vėliavą (Serv
ice Flag). 

ft ą i 
• 

Visokios rųšies žmonių čia 
yra. Ant vieno žinomo kampo 
yra biznieriai, neva dar patri-
jotai lietuviai. Tarpe savęs ir 
su kitais mėgsta,"bajoriškai*' 
kalbėti. Nepiktinkite lietuvių 
žmonių krautvėje su tokia 
kalba. 

baitis. 9) "GeguŽ inė daina*' 
— choras. 10) u Ave Maria 

| solo — p-lė Strelovska. 11) 
Skambinimas ant pi jano—p-lė 
M. Virbiliutė. 12) Prakalba-
kun. A. Briška. 13)^' Mes pa
dainuosim* — choras. Prog
ramas užbaigtas tautišku him
nu. Publikos buvo neperdau-
giausiai, nes didelis lietus ne
leido susirinkti Po programui 
tęsėsi šokiai iki vėlumai. Pel
nas * yra skiriamas įgyjimui 
naujų vargonų. 

Geistina, kad vyčių choras 
ir tankiau parengtų panašius 
koncertus. -Nelaimingas. 
• • * ' • i • • • , i , i 

PRANEŠIMAS. 

NORTH SIDE. 
A. Nausieda 

1658 Wabansia Ave. 
K. Nurkaitis*" 

1617 N. Eobey St 

* -y -sol 

• 

A. Zalpls, 
5418 8 a ttttd S t , 

SO. OMAHA, NEBR. 

W. M. Zaremba. 
141 Manchester St., 

Mancheater, N. H. 

• 

* ^ T i r 

Paskui iniais 
W 

laikais valdžia 
suareštavo cia vieną vokielft caus dovanų JB»žai» i&urbtao. st»-

* ' reoskopą sų 25 paveikslais apie ka-nužiūrėdama už šnipą. Ar
gi kaizerio vaikai galėtų per
viršyti mūsų cicilikėlius? Ly
gus vis bus. . • 

ę m m 
Lietu¥iai tegul labjaus da

boja savo vaikus, kad nelak
stytų vidurnaktyj palei baž
nyčios ir mokyklos langus. 
Kokie žmonės gali iš tokių 
vaikų išaugti? 

# # # 

Visi parapijonai rengiasi į 
parapijos pikniką, kurs yra 
rengiamas birželio 9 d., Na
tional Grove, Riverside, 111. 
Galima tikėties^gerų pasekmių. 
Jeigu lytų arba kitoks oras 
neleistų išvažiuoti j Riverside, 
tai visas "triukšmas" dėsis 

Kas per mane užsirašys ant metų 
dienraštį "Draugą" ir v "Darbininką" 
gaus dovanų ,gryno i 4 k. aukso fon-
taninę plunksną "Autecrat" vertes 
$2.50. 

Užsirašiusieji "Draugą" ant metų 

re Vokietijos su Belgija vert6s $1.50. 
Užsirašantieji "Draugą" ant pusė me
tų arba "Darbininką" ant metų gaus 
dovanų "CSpsmo Couple" writing set 
vertės $1.00. Už prisiuntimo dovanų 
reikia prisiųsti 15c pinigais arba kra-
sos ženkleliais. 

O. P. Rosmanskas, 
636 Maine St., 

Sugar Notch, Pa. 

RAČIŪNO NAUJI PA 
VEIKSLAI. 

^m Panedėlio vakv birželio 3 d., 
Eagle Theatre, Westvįlle, 111. 

Seredos ir Ketverge vak., 
birželio 1^—13 dd., Bažnyti
nėj svet., Roohester, N. Y, 

Pelnyčio* vak., birželio 14 
d., Utica, N. Y. 

Subatos ir nedėlios vak., 
birželio 15—16 dd., Bažnyti-

TRUKSTA MAISTO. 
Ar jus skaitot laikraščius kožirą 

'dieną? Jeigu skaitot, tai esate pa-
tėmiję, kad dabar karės laikuose^ 

[yra stoka maisto, ir Amerikos ūki
ninkai nevalioja iSmaityt pusę pa
saulio, nes Amerikoje yra visai 
mažai ūkininkę, ir tie patįs ką au
gina, tai atima didžiausias kai
nas, ir jie dabar pastojo tokiais 
neprigulmingais kad ir didžiausias 
miesto kapitalistas turi jam galvą 
lenkti. Bet dabar tai dar nieko. Po 
karei, kaip ižvež maistą po visas 
pasaulio dalis, tai nežinia ir kiek 
jis tąsyk iftS uu ta*o plovinius. t 
O be maisto nei vienas negali gy
venti, kad ir turtingiausias žmo
gus. Ir jis turi turėti maisto. Bet 
jeigu jis turi milijonus, tai dar 
jam šiaip be taip ir pragyventi, o 
biednas žmogus, jeigu jį darbda
vys neišnaudoja, tai tąsyk ūkinin
kas pasiima į savo rankas, ir tas 
viską nuo jo atima. 
Tai brolį tautieti, eik ant ūkės ir 

buk ueprigulmingu, nes dabar ūki
ninkai valdo pasaulį; jųjų rankose 
yra visų žmonių gyvasčiai, ant 
jųjų visi' pasitiki, k* į juos visi 
zmri. 

Važuokite į Phelps, Wisconsin, 
o ten rasite žmogų, kuris jums pa 
gelbės duodamas jums pradjią 
parduodamas jums ukę ant lengvų 
išlygų. Miestelis Phelps yra laba 
gražioj vietoj, ant ežero kranto 
jame yra puikių fabrikų, gražių 
krautuvių ir apgyventas gero budo 
žmonėmis jr jau yra keletas lie
tuviškų šeimynų. 

Ten yra didelė kompanija, kuri 
turi suvirs 30,000 akrų žemės prie 
viršminėto miestelio, prie gerų ke
lių, upelių ir ežerų. Tai jus rašy
kite jiems, o jie duos jums geres
nes informacijas, pas juos yra lie-
tuvys žmogus, A. J. Bacminaą tai 
jus galite rašyti lietuviškai. Jųjų 

N E W JERflCY. 
Jąjui Daukšys, 

M Warwtek 84., 
Newark. K. J , 

Petras Lukais, 
314 Walnut at, 

Newark, N. J. 
Petras Pranis, 

166 New York Ave.. 
Newark, K. J. 

Barb. Vaškevičiutė, 
71 W*rwlck S t , 

Newark, H. J, 

KKW YORK. 
Dziduck ir Karpaitis, 

127 E. Main S t , 
Amsterdam, N. T. 

J. Mikėnas, 
f.35 E. Main S t , 

Amsterdam, N. T. 
A. Drabišis, 

456 Oramd S t , 
Brooklyn, N. T. 

J. Pasnlewski, 
87 Grand S t , 

BrooklytfT K. Y. 
A. StrumiELSki, 

184 Grand S t , 
Brooklyn, N. T. 

Geo Lekavics, 
8406 Pmlaaki Ave.. 

rieveland, Ohlo. 
T. 3jki», 

2904 S t Clair Avtv, 
Cleveland, Ohio. 

Pr. nėj svet, Albauy, N. Y. 

wiscoiTsiy. 
antrašas y r a : S a n b o r n L a n d Ce. , Į J. J ^ a , v i e i » » 
Phelps, Wisconsin. " - (Apg). 

Stanley Mazeitis, 
P. O. Box 860, 

Beotl^^rille, Pa. 
Kasys Lekavičia, 

615 Cyprees Alley, 
Donorą, Pa. 

J. A. Stanevičius, 
500 Main S t , 

Edwardsville, Pa. 
M. Vai k šn o ras, 

532 Ammon St., 
Homestead, Pa. 

Liet. K a t Spaudos Dr-stė, 
600 W. Pine S t , 

Mahanoy City, Pa. 
Iz. Gužiunas, 

221 K. Srd S t . 
Philadelphia, Pa. 

A. Palauskas, | 

141 Moore S t , , 
Philadelphia,. Pa. 

Jonas Povilaitis, 
460 N. 9th S t , 

Philadelphia, Pa. 
Pr. Statkus, 

881 K. 13th S t , 
Philadelphia, Pa. 

Rev. I. Zimblys, 
884 Wharton St* 

PhiladeJphia, Pa. 
J. A. Katkus, 

2204 Forbes S t . 
Pittsbursrh, Pa. 

Jonas Packevičia, 
8104 Merriman Alley 8. & 

Pittsbuqfb, Pa. 
Rev. J. Kuras, 

116 Theodore S t , 
Scranton, Pa. 

T. P. Krišanauskas, 
38 E. Ceatre e t , 

Shenandoah, Pa. 
Milton Clewell. Public Sąuare, 

Wilkes Barrfe, Pa. 

1425 Huroa Ave., 
Sheboygan, Wia. 



D R A U G A S Pirmadienis, birželio 3 d. 

• 

HifiiMMMitniitfHiniiiiititiiiiiiiiiiiiiuiniiitiiiififiiiiiiifiiiifiiiniiiiiiiffiiiiiiiiitniinii 

! CHICAGOJE. 
Jll l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f i l l iui l l l l l i tuuil l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im 

SULAIKYTAS NAMŲ STA 
TYMAS. 

Chicagoje sustojo didelių 
bustų statymas, kadangi sus
treikavo inžinieriai, geležinių 
rėmų taisymo darbininkai ir 
akmenų tašytojai. 

Šitie visi darbininkai turi 
atskirias unijas. Jie reikalavo 
tinkamo trejiems, metams kon
trakto. Jų reikalavimai atmes
ta. Iš to pakilo streikas. 

Kiti prie bustų statymo dar
bininkai turi padare kontrak
tus. Bet del pirmutinių sftre)iko 
ir jie neturi darbo. \ 

Kai-kurios kontraktorių 
kompanijoj su savais darbi
ninkais suMtaikė. Kitos nepa
siduoda. 

DAIKTAS CHICA-
- * t ^ T A D A B I A I S . 

KOK .OS metų pik-
tadaris št. nio vakare už
puolė Atlantic & Pacific Tea 
Comp. krautuvę, 1637 West 35 

Piktadaris inėjęs krautuvėn 
rado tik vieną krautuvės ma-
nadžerj John Stoesel. Atstatęs 
į krutinę revolverį pareikala
vo paduoti virvagalį. Virva
galiu nelabasis surišo mana-
džeriui rankas užpakalyj. Ki
ta virvės galą užnėrė ant kak
lo ir užkabino už žirandelio. 
Manadžeris vos-ne-vos kojom 
grindis siekė. 

Paskui plėšikas paėmė $72 
ir manadžerį paliko tokioje po 
zieijoje. 

Po kokio pusvalandžio krau
tuvėn inėjo vienas kostumeris 
ir išgelbėjo nelaimingą ma
nadžerį. Gydytojas tvirtjną, 
kad dar kiek ilgiau, tai Stoe
sel butų miręs. 

< Policija tvirtina, kad jinai 
ko panašaus dar negirdėjusi 
Chicagos istorijoje. 

metė per upę ir išnaujo stojo 
prieš besibriaujančius vokie
čius. 

Vokiečiai tečiau suspėjo su
traukti dar daugiau kariuo
menės. Pasirodė jų tikras pot-
vinis. Prancūzams prisiėjo ir 
nuo upės atsimesti. Pirm to 
reikėjo sunaikinti tiltus, kad 
priešininkas jais nepasinaudo
tų. 

Tam darbui savo gyvastis 
pašventė daugelis prancūzų 
oficierių ir kareivių. Jie su-
plaišino tiltus, bet ir patys 
žuvo, kaipo didvyriai, tikrie
ji tėvynės apginėjai nuo 
žiauraus priešininko. 

Pažymėtina tas, kad vokie
čiai šitoj ofensyvoj naudoja
si "tankomis". Ir daugelį jų 
turi. Turi daug jie ir lengvos 
artilerijos. Talkininkai stebi
si labjausia nepaprasta vokie
čių "tankų" dauguma. 

Be kitko šitam užpuolime 
nepaprastai smarkiai veikia ir 
vokiečių lakūnai. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

J. Žukauskas, Chicago, m . ; Ignas 
Peleckis, Kevvanee, m . ; M. Martino-
nis, Detroit, Midi . ; K. CliesnJk, New 
York, N. Y.; M. Anankienė, Scran~ 
ton, Pa. Prenumeratas u i "Draugą" 
gavome, širdingiausi ačiū. 

P. Andrtejauskas, Cicero, IU.; P . 
Balčunas, Grand Rapids, Mich.; W. 
Budraitis, Springfield, IU. Antrašus 
permainėme. Laikrašti siunčiame jau 
nauju adresu. 

* * 
J. Mozeris, Cicero, HL Tamstų už

sakymas bus padirbtas birželio 4 d. 
ir pasiųstas. 

P. Mikalojunas, Philadelphla, Pa. 
Tamstai paaiškinimą apie reikalauja
mą dalyką pranešime vėliau laišku. 

J. Gelbuda, Detroit, Mich. Tamsta 
malonėkite prisiųsti kartu su nume
riu knygutės ir pinigus, o mes gavę 
tuojaus Jums pasiųsime. \ /M*" 

— —— 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
-*-

P R A N E Š I M A I . 
Chicagos P i l n ų j ų B l a i v i n i n k ų 

a p s k r i t y s l a i k y s mėnes in i sus i r in 
kimą biržel io 4 d., 8 va i . vak., Šy . 
A n t a n o p a r a p i j o s s v e t a i n ė j , Cice
ro, 111. Š i s s u s i r i n k i m a s bus labai 
svarbus , n e s r e n g i a m ė s p r i e i šva
ž iav imo. ( V a ž i u o s i m j M a r ą u e t t e 
Parką , ka ip j a u b u v o p r a n e š t a ) . 
A p a r t to , d a r d a u g s v a r b i ų rei
ka lų t u r i m e aptar t i . K u o p o s , ku
rios n e s a t e i šr inkę d e l e g a t u s , 
prašom sušaukt i e x t r a sus ir ink i 
mus , o je i ir t a i p n e g a l i m a , ta i 
v a l d y b o s tur i d a l y v a u t i . 

Apskričio Valdyba. 

I. P . (So. Omaha, Nebr.) . Vietiniui 
(Sioux City, Iowa) , Vargdieniui (Mil-
waukee, W K ) . Korespondencijos tel
pa? širdingai ačiū. Prašome neužmir
šti mūsų ir toliau. 

•• • ' t • 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll 
Mes turime vieną mašiną (motor) , 

dvi užbaigėjas,, dvi apsiuvinėtojas 
Jack biskį naudotą pigiai ant lengvų 
išmokesčlų. Visa skūra, roberiai ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. KAPLAIf JI BOK S, 
4608 So. Ashland Avė., Chicago, 111. 

Telefonas: TARDS 1404. 
i i imii i f i i i i i i i i iui i f i i t i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i 
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PUSBALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina gra-
jisi | 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio syst'emas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankšičau. 

Frink Bagdžiunai, 
Direktorius 

8343 South Union Avenue 
arti 84-tos gatves 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
plgiauslai. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir an 
tomobillus. • 
Taipgi dides
nė dali grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn A ve., 
Telephone Drover 4189. 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
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. 

ftsb 

T«I Drortr 7»41 

Dr.CZ, Vezelis 
LIETUVIS DRSTISTA8 

Valandos: nuo S ryto lai 9 rak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4711 8 0 . AHHLAJTD AvTEJCUB 
arti 47-tos Gatvė* 

TOWN OF LAKE. 

TAI KUR PATRIJOTAS! 
'Joseph Gavinskis, 2041 No. 

Oakley ave., eina kareiviauti. 
Jo draugai surinko $4.20 ir 
norėjo dovaną nupirkti. Bet 
Gavinskis patarė draugam? 
tuos pinigus atiduoti Kaudono 
jo Kryžiaus fondan. 

Taip ir padaryta. 

KOVA PRIEŠ RAUPLES. 

Daugel Illinois valstijos vie
tose siaučia rauplių epidemi
ja, anot valstijos sveikatingu
mo departamento paskelbimo. 

Todėl nutarta imties visokių 
priemonių ir kovoti prieš tų 
pasibjaurėtinų ligų. 

Lietuvių Namų Savininkų Su
sivienijimo susirinkimas. 
Lietuvių Namų Savininkų Su

sivienijimo susirinkimas įvyks 
utarninko vakare, birželio 4 d., 
Davis Sąuaro svetainėje. Susirin
kimo pradžia 7 :30. 

Visi namų savininkai net būti
nai pirvalo atsilankyti j šį susi
rinkimą, nes turėsim labai svar
bius reikalus aptarti. Apart kitko 
reikės pareikalauti, kad kalėjimai 
butų švarus ir gatvės nuvalytos. 
Todėl visi privalote atsilankyti su-
sirinkiman. 

J. Balni*, pirm., 
P. Pelitadiskas, vice pirm., 
A. Bundzinskasy rast. 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyri). Moterių Ir Valkų 
ligai v ė l u s vėliausio* aantiflko 

metodo*. 
1401 So, Rroadvay 9L, 

ST. LOUIS. MO. 
Ofiso telefoną*, Bell Sidney 170 

Kinlock Vlctor 102« 
CENTRAL 7884 

l l l l l l l l iuil l l lf l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l t l l l ff l l l l l l l l l 
Resfd. tSS S, Aahland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket S644 

PR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CMiRUROAfl 
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JOSEPH 0. WOLOM 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. SJ4 National Life Bldg. 
l t 8o. LaSalle 8t.t 

Vakarala 1144 Mllwaakee Are. 
Central « !»• 

Raaldence Hnmbold i t 
CHICAOO, I U * 

CICERO, ILL. 

i Šiandie visi Chicagoje dar
bo biurai turės daug užsiėmi
mo, kuomet j juos suplauks 
Šimtai ir tūkstančiai įvairios 
rųšies dykaduonių, kuriems į-
sakyta būtinai susirasti kokį 
nors užsiėmimą, nes kitaip pa
teks kalėjiman. Visokiems 
paukščiams nereikės ant gat
vių kampų žiopsoti. 

-"-Chicagos policijos viršinin
ko pirmuoju pagelbininku lai
kinai paskirtas policijos kapir 
tonas Wood iš Irwing Park 
nuovados. 

VOKIEČIAI PANAUDOJA 
"TANKAS". 

Utarninke, birželio 4 d. vakare 
atsibus susirinkimas šv. Kazimie
ro L. knygyno, kuris yra labai 
svarbus kaipo pusmetinis. Taigi 
kviečiami visi nariai atsilankyti. 

Knygynas yra atdaras utarnin-
kais ir ketvergais. Publika tais 
vakarais gali atsilankyti ir nau
dingai laiką praleisti. Į mūsų kny 
gyną p a r e i n a 7 n a u d i n g i la ikraš
čiai . 

Su pagarba, 
Komitetas. 

Reikalingas sumanus siutu Ir vy
riškų drapanų pardavėjas. Turi mo
kėti kalbas Lietuviu, Lenku ir Ang
lų. Taipgrl turi turėti paliudijimus. 
Atsišaukti pas 

LUSTIGS l 'EPT. STORE 
3461-18 So. Halsted Rt. 

Vaiku ir vUrų cbfoai&ka Ilgy 
Ofisas: SS*4 SL Halsted S t , Chicago 

Telephone Drover 9091. 
VALANDOS: 19—11 ryto S—f po 
pl«tu; 7—8 vak. Nedėllomis 10—1* d. 
tfiimiiiiimitiiiiiiiiiiiimuiiiitiiiiiuiiiiiit 

Telefonas: PULLMAN 942 

Dr. D. J . BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS , 
19781 8 0 . MICHIOAN A V A , 

ROSELAND, ILLINOIS 

g*&t&ia*3*g*&*g*ajt&ia£a,tai 

s 
o šį 
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D l . P, ŽILVITIS 
LIETUTIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gyvenimą vltta 
8818 SO. HALsiTED ST., 

ftrever f I f f 
OFISAS: 

T A U : 4—9 vakarą, aadejlo-
mis 19—11 ryta 
Telefonas BOULEVARD 7179 

*?rraT8rerereYyaTr^ 

Telefonas: MoBnNLET 8789 

0r. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO VISOKIAS LIGAS 
8467 SO. WE8TMRM BLTD. 

W. I l - tos gatvės. 
— 

11 • •»• • • • • Wi' 

Reikalingas:—atsakantis kriaučių*. 
Darbas ant visados. Užmokestis gera. 
Atsišaukite: 

M. Rekštis, 
4406 So. Wood St., Chicago, 111. 

Reikalingas:—registruotas aptleko-
rins ir taipgi pagalbininkas Ir prak
tikuojantis darbininkas ar mokintinis 
vaistinyčioje, taipgi senesnio darbi-
rinko. Atsišaukite 8337 So. Morgan 
St. Taipgi pranešama, kad viršui tos 
aptlekos yra gera v<eta daktaro ofi
sui. ^ 

Kreipkitės reikale po viršmlnėtu 
antrašu. 

PAIEŠKOJIMAI. Paryžius, birž. 2. — Ne
lengva vokiečiams buvo pe
reiti per upę Aisne. Perėjimą 
visomis išgalėmis prancūzai 
gynė. Kuomet vienoj vietoj 
prancūzams nebuvo galima resu. 
a t s i l a i k y t i p i i e š S t i p r e s n į 2 4 Wad«wortnV^t!, *Rocnast«r, N. T. 4606 So. Ashland A v e ^ r ^ h l c a g o , 111. 

Paieškau brolio Klemenso Ir sese
rų Onos, Elžbietos Ir Rozalijos žekų 
paeinančiu iš Kauno gub., Panevėžio 
pav.. Pušaloto Parap., Dragonių, 
kaimo. Meldžiu jie patjs ar kaš apie 
juos žinotų, praneškite sekančiu ad • 

Juozas žikas. 

Dr. A. R. Blumenthal 0 . D. 
Akla 

Dyka* 
Offiso Adrnos: nuo • UI ryto iki • 

vai. vakarą. Nedėlioms 8 iki 18^ 
8. Aaktanl Ava. l a r n p . 47 St. 

Telefonas Yards 4817. 
Telephone Bonlevard 8487 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda J—labai pigiai medinis 

dviejų pagyvenimų namas. Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Randos neša 
8240.00 1 metua Gasas ir toiletal vi
duje. Lotai apie ta vieta verti $1,500. 
Priežastis pardavimo, savininkas iš
važiuoja 1 farmas. Kaina $2,200.00 
Namas y r a 4521 So. Marshfield A v a 
Kreipkitės pas savininką nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. 

Jonas Jonikas, 

• 

i i i i l l i i i i i i l i 

FARMOS! FARMOS! 
Nereikalauji pirkti šmotą neišdirb

tos žemės jeigu nenori. Mes turime 
visokių išdirbtų žemių, didelių ir ma
žų su budinkais ir su gyvuliais. 

Mūsų farmos randasi geriausiuose 
pavietuose Wisconsino valstijos, kaip 
tai: Taylor„Clark, Lincoln, Langdale, 
Marathon ir Price. 

Mes parduodame savo farmas ant 
10 metų išmokesčio plano. Mes taip-
pat parduodame gyvulius ir mašinas 
ant lengvų išmokesčių. Mes maino
me farmas ant miesto namų. Atva
žiuokite ar rašykite sekančiu adresu: 

Loeb & Hammel Realty Co., 
2209 W. 23rd PI., Chicago, 111. 

\ 

No. 1487. Karoliai Jval 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina an prl-
siuntimu 7 5 c 

Ifo. 143S. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 matų. 
Kaina su prlsiuntimu 
tik $1.75 

No. 1489. Galima 
gauti jvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
••Roman Gold." Gva-
rantuoti ant 6 metų. 
Kiekvienas atskirai 
Jdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dalei giminių. Su 
prislimtimu . . . $2.00 

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

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

1800 VVEST 46th STREET, 

• t 

CHICAG0 f ILLINOIS 
:***- zž&m>.-

Tai BUSI GRAŽUS r Ją išdir
ba Mentholatum Co.. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostu 
išima pleuras raudonus, juodos ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siusti ir štampomis, 

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

j 

Smetanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu' del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raldV-a liejasi i krū
vą., kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums altinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sių patarnavimų už prieinamų kai-. 
na. net taip temai net iki $3.00 

Egzaminas sutelkiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akiu Specialistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
ĮTampaa t S* tos gatvės 

l - « o s -lubos virt Ptatt'o aptlekos. 
Kambarls 14, M, 16, 17 Ir 18 

Tėmykito į mauo parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto Iki 8 
vųJ. vakare. Nodėlloj nuo 8 vai. 
ryto iki 13 valandai dienų. 

limiiANUN 
TURTASVIRŠ $125,000.00 \ 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- I POMIRTINĖS: •! 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 | $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje, U $750.00 ir $1000.00. T te-

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-
# žiaus. 

•_ 

<&*,% 

> 

Išeidamas į karę turi par
duot viską. Yra geriausia ir 
didžiausia rakandų krautuvė 
ant Bridgeporto. Turiu tik ke
lias dienas laiko. Norintieji 
biznio pasiskubinkite. 

Kolis Furnitūra House 
3224 So. Halsted St. 

CHICAGO. 

• «< 

batomis. 

DARBININKAS" 
DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjime. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
d a r b i n i n k a m s p a s i s k a i t y m ų , rašytų , p a č i ų d a r b i n i n k ų . 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius 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 . 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

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

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitini laikraš
ti "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 8. L. B. K A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

» 

458 GRAND ST.fytSta/W, BROOKLYN, N. Y. 

IMJIUHUUHIlIlNIlMUlJIIUiliUJttJJ 
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mmm ' I "°umpureli$ 
Tik k« itejo 11 spaudos nanjagadynl*** operete "PumpureMs", 

kurią parašė gerb. Eun. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo geri), 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniams laikams. 

Kaina Jos yra labai maža, nes tik 25c. už viena. Agentams 
25 nuoš. nuleidžiame. Reikalaukite pas : / 

. 

N 
it DARBININKAS5' nuolatai isleidinėja knygeliu, ku-

p i g u m u vir-rios dailumu, gražumu, turiningumu, 
Sija visas išleistuves. 

Skaitykite' ir platykite «'Darbininką/' ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

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

Adresas: 

Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - < Chicago, Iii f 
friiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiffffiiiiiiiiiiiiiffiiHififiiiiiiiiisT 

Tesimu 
pardavėjai ir daug krau 
turtu parduoda ta pačią 
ka v i po SOc 

19c 

"DARBININKAS 99 
h 

242 W. Broadway, So. Boston, Nass. 

GKRIAU8IS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geraa po 

29c 
COCOA 

Oarlauala Bankee 
•uiyf ine au 4 I A 
bent kokia. U K 
1-1 sr. ' ^ " 

SVIESTAS 

39c 
WfiST 9SDM 

i t 6 4 m i w a u k a a a . 
1171 Miliraokeea. 
1154 lCUwaukaaa 
1119 V . MadiBon 
S$t« IT. lfadUKm 

1144 W Cbieacoa. 
Į S M B l u a Ialanda 
J611 W. Kortb i 
U I T & HaUted at 
1 8 U f. Sal«tad «t 
l l l l W. l t t k « t 

1191 W. t t n d a t I * O B T H UTDM 
BOCTH mm 494 V . Dlvl«l0B*t 

!!!! /SSt^i"^ "SJS*^ 
•4IT a HaJ*** « t s t 4 4 Unaoto av. 
4TSt f. Aablaad a M l l H. Glark sC 

SKAITYKIT IR PLATINKIT MDRAUOĄ." 




