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SMARKIAI VEIKIA AMERIKO
NAI PRIEŠ VOKIEČIUS 

Jy veikimu gėrisi talkininkai 
VOKIETIJA GAMINASI NAUJAN 

VOKIEČIŲ ATAKOS AT
MUŠAMOS. 

i 
UŽPUOLIMAN 

PRANCŪZAI IR ANGLAI 
ATMUŠA VOKIEČIŲ ATA 

KAS. 

Pramatoma vokiečių ofensyva 
ant Amiens. 

\ 

Londonas, birž. 6.—Vokie
čiai savo atakose prieš talki
ninkų pozicijas daugiau ne
panaudoja tirštų koliumnų. 
Įsitikiuo, kad tas yra nenau
dinga. Šiandie jie laikosi ki
tokios taktikos. Bet ir su at
mainyta taktika jiems nesise
ka briauties pirmyn. Vokie
čiai krikštąvo, kuomet pri<\s 
save turėjo neskaitlingas 
prancūzu armijas Aisne fron
te. Bepig* jiems buvo briau
ties ir pasistumti kyliu ligi 
upės Marne. Bet kuomet prie
šais juos ten atpyškėjo pran
cūzų atsarga ir skaitlinga a-
merikonų kariuomenė, vokie
čių briovimąsis ąnt Parv&ansj ią ji% atkando dantį. Jiems 
kaip su kirviu nukirstas. Jau' rupi būtinai dar įtarta pamė-

kariuomenės nepaprastai nar
sų veikimą. Amerikonai ata-
kosna eina su pakilia dvasia. 
Jų kulkasvaidžiai pragaištį 
sėja priešininko tarpe. Neste
bėtina, kad spauda ir milita-
riniai kritikai pažymi, jogei 
karę vakarų fronte laimės a-
merikonai. Sutruškins teuto
nus savo didvyriškumu, ne
paprasta drąsa, sumaningumu 
ir pagaliaus skaitlingumu. 
Visose mūšių linijos vietose 
(išpjovose), kur tik veikia a-
merikonai, tenai vokiečiai ne
pažengia pirmyn nei vieno 
žingsnio. Vietomis priverčia
mi traukties atgal. 
Pramatoma nauja ofensyva. 

Paryžius, birž. 6.—Vokie
čiai be pertraukos tęsia loka-
les atakas prieš prancūzus ir 
amerikonus vyriausiam mušiu 
fronte. 

Vokiečiai mėgino pirmyn 
briauties Carlepont miškeliu, 
ties Domiers, Corcy ir Chezy 
apylinkėse. Visur jie atmušti 
su dideliais nuostoliais. 

Corcy apylinkėse prancūzai 
prieš vokiečius panaudojo 
tankas ir uždavė jiems didelį 
smūgį. 

ŽINIOS IS SUOMIJOS 
• i • 

SUOMIJA TEISIA SAVO 
BOLŠEVIKUS. 

Suomiai pakyla prieš siūlomą 
vokišką karalių. 

ATSISTATYDMO S. V. PA 
SIUNTINYS. 

Washington, birž. 6.—Del 
menkos sveikatos padavė re
zignaciją Suv. Valstijų , pa
siuntinys Danijoje, Maurice 
Francis Egan. Rezignacija 
priimta. 

Egan buvo pasiuntiniu Da
nijoje nuo 1907 metų. 

Stockh'olmas, birž. 6.—Suo
mijos miestuose Tammerfors, 
Abo, Gelsingfors, Vasa Ulea-
borg, Tavastehus ir Kuopia 
įsteigta 21 specijalis teismas, 
kuriuose bus teisiami suomiai 
bolševikai, fukėlusieji revo
liuciją prieš .Suomijos vyriau
sybę. Tų raudonųjų suimta 
desėtkai tūkstančių. Visi jie 
saugiai laikpmi kalėjimuose. 
Teismuose Vjeiks 288 advoka
tai, kurių vieni bolševikus 
kaltins, kitijgms. 

Vokiečiai -didžiai apsiriko 
sugalvodami Suomijai įpiršti 

TURKAI SKERDŽIA CIVI
LIUS GYVENTOJUS. 

Tai daro turkai bėgdami nuo 
rusų. 

Londonas,, birž. 6.—Gegužės, 
24 dieną aplink Karsą, Trans-
kaukazijoj, įvyko didelis mu
šis tarpe turkų ir rusų, anot 
pranešimo iš Maskvos. 

Turkai, kurių tarpe buvo ir 
vokiečių, buvo įveikti ir pri
versti bėgti išilgaį Ardalian 
vieškelio. Pakeliuje jie išsker 
dė daugelį civilių gyventojų, 
katrie jiems pasisuko po ran
ka. 

Daugiau laiviy nuskandinta 
Amerikos pakraščiais 

8ET TAS NESULAIKYS AMERIKOS ŽYGIU PRIEŠ 
KAIZERI 

ŽUVO 100 ŽMONIŲ NUO 
EKSPLOZIJOS. 

Paryžius, birž. 6.—Jau buvo 
pranešta apie įvykusią diae-

voKiSką karoli^Dldžiuma gy- lc. eksP1 . i oZW.kf'; s . medžiagok 

Kuomet prancūzai su ame-
rikonais sulaikė dabartinę vo
kiečių ofensyva, spėjama, kad 
vokiečiai pradės naują ir tai 
Amiens fronte, kur jau kar-

HINDENBURGAS STOVI 
AUGŠČIAU KAIZERIO. 

ventojų priešinasi monarchi- j * * * * * * pietinėje Prancu-

NUSKANDINTAS DAR VIE
NAS AMERIKONIŠKAS 

LAIVAS* 

Nardančios laivės nepakenks 
komunikacijai su Prancūzija. 

WASHINGTON, birž. 6.— 
Karės laivyno departamentas 
gavo žinių, kad už 40 mylių 
nuo Virginia Capes nuskan
dinta norvegų garlaivis Gibs. 

kelinta diena ne tik nepasiva
ro pirmyn, bet vietomis dar 
atbloškiami atgal. 

Šiandie baisus susirėmimai 
seka tarpe Soissons ir Cha-
teau-Tbięrry. Mūšiai seka ne 
už pasivarymą pirmyn, bet 
už svarbesniąsias pozicijas. 
Tame fronte vokiečių sosto į-
pėdinis yra sutraukęs parink-
tiniausias savo armijos dalis 
ir skaitlingą artileriją. Bet a-
merikonai su prancūzais troš
kina vokiečių užpuolimus. 

Anot oficijalių iš karės lau
ko pranešimų, vakar visos vo
kiečių atakos buvo atmuštos. 

ginti laimikio — pasiekti ang
lišką kanalą, pirmiau sutraš
kinus prancūzų ir analų ar-
mijas. 

Reikia atsiminti, kad A-
miens fronte talkininkai stip
riai stovi. Tenai veikia ir a-
merikonai. Bet vokiečiaj. ne
atsižvelgs į tai, sako žinovai. 
Jiems apeina svarbiausia tas, 
kad pirmiau įveikti prancu-j 
zųs ir anglus, kol Amerika j 
suspės ten pristatyti skaitlin
gas armijas. 

Tegu vokiečiai mėgina. Gal 
veikiau jų eilės bus praretin
tos taip, kad paskui pasakys 
gana tos nelaimingos karės ir 

Londonas, birž. 6.—Vokie
tijos parlamente gaminamas 
naujam įstatymui projektas, 
kurs palies prasižengusius ka
reivius. 

Sulig projekto prasižengi 
šieji vokiečių kareiviai busią 
organknojami į atskiriu* bū
rius, neturinčius nieko bend
ra su abelnąja kariuomene, ir 
busią statomi į pavojingiau
sius darbus karės lauke. 

Tokiam sumanymui, sako
ma,'priešinasi kaizeris. Bet 
sumanymą paremia von ITin-
denburgas. Kiek žinoma, par
lamentas sutiks su pastarojo, 
noru. 

zijoje, 
Dabar pranešama, kad toj 

ekspliozijoj žuvo apie 100 žmo 
nių ir apįe 50 kitų sužeista. 

ŠAUKIAMA 40,000 JUODU
KŲ. 

jai. Bet kuone "visi suomiai 
yra priešingi, kad Suomijos 
sostan turėtų įsisėsti koks 
teutonų kraujo karaliukas. 
Vietomis prieš pasiūlytą *vo-
kišką karalių grumojama su
kilimais ir involiucija. Todėl 
Suomija gali susilaukti dar 
naujų sau tamsių dienų, ačių Washi»gton, birž. 6.—Vy 
vokiečių Šeimininkavimui. riausybė pašaukia kareiviauti 

Daugelis tikrųjų suomių ir & "selective drafto" 40,000 
švedų oficierių paskui genero
lą Mannerhgm atsistatydino 
is Suomijos kariuomenės. Da
bar suomių kariuomenei va-
dovaaja vokiečiai ofioieriai ir v į s okių ja Yų ir kitokio mais-
provokiški suomiai oficieriai. t o Suomijos diktatorius 

Suomija susilaukė pirmojo Svinhufvud, sakoma, jau ma 

Anglų fronte neįvyko svar 
besnių atsitikimų. Išėmus lo- turės pasiduota 
kalius užpuolimus, šiaipjau 
vokiečiai ramiai pasilaiko. Bet 
lokaliai užpuolimai dažniau
sia atmušami ir dar nelaisvių 
paimama. 

Prancūzų ir anglų spauda 
daug rašo apie amerikoniškos 

— Rymas birž. 6.—Gauta 
žinių, jogei Austrija Šiuo kar
tu atsisakiusi pradėti ofensy
va prieš italus, kuomet pas
tarieji paėmė kalną Tonale ir 
apie 1,000 nelaisvių. 

O 

ŠIOS ŽINIOS 
Wa$hingtonf birž. 6. — Vakar 

visoj šalyj jaunų vyrų registraci
ja įvyko tvarkingai. Pasekmės 
kol-kas dar nežįnomos. Yra žino
ma, kad iš užsiregistruotų vakar 
dieną apie 750,000 bu* pašaukta 
kareiviauti. 

Was\ington, birž. 6.—Yra su
manymas, kad suėjusiu 21 metus 
amžiaus vyrų registravimasis atei
tyje turįs įvykti kas trys mėne
siai. 

iid Amstitddm, birž. 6.—Sakoma, 
tomis dienomis Vokietijos v įane-
lieris kalbėsiąs parlamente ir, 
turbūt, pasiūlysiąs taikos sąlygas 
talkininkams. 

; 

Paryžių*, birž. 6. — Sužinota, 
kad vokiečiai sutraukia savo ka
riuomenę prieš amerikonišką fron 
tą, priešais savo tvirtovę Metz. 

Was~hington, biri. 6.—Vyriau
sybė įsakė visų valstijų guberna
toriams, išėmus Arizona, tarpe 
birželio 24 — 28 d. surekrutuoti 
200,000 vyrų iš užsiregistravusių 
perniai. 

Wa$Jiington, birž. 6. — Gauta 
žinių, kad Austrija sutraukia 
skaitlingą kariuomenę Italijos 
frontan — apie 60 divizijų tri
jose vietose. 

Netv York, birž. 6.—Čia kalbė 
jo valstybės sekretorius Lansing. 
Pažymėjo, kad karė taip ilgai bus 
vedama, kol nebus sutraškintas 

. . . \ 
prusijanizmas. 

Washington, birž. 6.—Deleware 
užlajoj susekta prileistų minų. 
Suprantama, tai bus vokiečių nar
dančių laivių darbas. Kelios mi
nos ištraukta is vandens. 

Jhdianapolis, Ind., birž. 6.— 
Mirė buvęs Suv. Valstijų vice-, 
prezidentas Fairbanks. 

ftew York, birž. 6—Aptu
rėta žinia, kad^ vokiečių nar
dančioji laivė Atlantiko pak
raštyj nuskandino dar vieną 
daugiau amerikonišką laivą. 
Tuo laivu yra škuneris Sa-
muel C. Mengel. 

Mengel nuskandintas praei
tą sekmadienį už 175 mylių 
nuo New Yorko su prekėmis, 
kurios buvo gabenamos į 
Aprikos pakraščius. 

čiuose. Todėl ir siunčia į čio
nai nardančias laives. 

Bet vokiečiai turėtų žinoti, 
kad be to žymi dalis karės 
laivyno irgi saugoja savo 
pakraščius. Neturėtų but jie 
tokie žiopli, kad savo spran
dą kišti į kilpas ir patiems 
pasismaugti. 

Taigi negali but čia jokio 
klausimo, kad vokiečių nar
dančių laivių veikimas galė
tų kiek-nors pakenkti Suv. 
Valstijų pasiryžimams ir žy
giams už tautų laisvę ir pa
saulio demokratiją. 

GAL BUS ATNAUJINTI 
SANTIKIAI SU VATIKANU. 

Prancūzija didžiai kenčia be 
tų santikių. 

New York, birž. 6. juodųjų vyrų. Jie bus parink- w "7" * ' " ' ,T\ ^ ,.v " * u * f 1 vaiiKanu, nes oe i 
« i* iC«iri'n ™lKtim Wws Rn n u s k a n d i n t o garlaivio Caroh- iab«i .daug nukenčia Pranei 
rekruuo« M ^ T i . / ^ f l S ^" t "^ ^ ****** * * * * * * * * "H** pol ic iniai IFvisuor, 
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savo karės laivo. Tasai laivas 
buvo dirbamas Abo dokuose 
ir skiriamas Rusijai. Bet Suo
mijos vyriausybė laivą pasi
savino. Neužilgo bus pagamin 
ta dar kiti trys karės laivai. 

Suomijos gyventojus mais
tu aprūpina Vokietija. Gel-
singtorsan dažnai pristatoma-

nąs panaikinti šalies gyvento
jams skiriamas duonos porci
jai, nes duonos"" pakaktrnai 
busią. 

Už maištą vokiečiai iš Suo
mijos gabenasi ten surandamą 
išteklių vario, gumos, arbatos 
ir tabokos. Visa tai iš Suomi
jos gabenama Rygon. 

Rymas, birž. 6.—Pasklydu-
sieji gandai, kad Prancūzija 
turbūt išnaujo atnaujins saa-

fNuo tikins su Vatikanu, nes be to 

žmonių trūksta. Tie, turbūt, niai reikalai, ypač šiuo karė 
metu. Prancūzija būtinai ] 
valo turėti savo atstovą Vati-

Washingt»n, birž. 6.—Ne- kane. Kituomet baisią klaidą 
žiūrint to, kad vokiečių nar- buvo padariusi bedievišką 
dančios laivės užpuolė Ameri- Prancūzijos vyriausybė. Da
kos pakraščius, ir nežiūrint to, bar, nelaimių metu, tą klaidą 
kiek tų nardančių laivių dar norima atitaisyti. 

VAIZDELIAI IS KARĖS LAUKŲ PRANCŪZIJOJE. 

•• 

• 

•< 

čia atplauks ateityje, tas ne
sustabdys Suv. Valstijas siųs
ti savo kariuomenę ir reika
lingą amuniciją j Prancūziją 
— pasakė vakar karės laįvy-
no sekretorius Daniels. 

"Mūsų karės laivyno di
džiausioji ir svarbiausioji už
duotis", sakė sekretorius, 
"laikyti duris atviras į Pran
cūziją gabenti mūšių frontan 
vyrus ir amuniciją. Vokiečių 
pasistatymas .nieko nereiškia. 
Mes turime turėti atvirą ke
l i ą s 

Gal vokiečiai buvo pamanę 
savo nardančiomis laivėmis 

Laikraščio Giornale d'Ita-
lia korespondentas iš Par 
žiaus rašo, jogei jis tenai tu
rėjęs pasikalbėjimą su vienu 
prancūzų augštuoju valdinin
ku apie tą patį reikalą. Tai
sai valdininkas pasakęs, jogei 
prancūzams butų pageidair 
na pirmiau išgirsti Italijos 
nuomonę tuo žvilgsniu. 

Prancūzija yra buvusi vy
riausioji Bažnyčios dukt 
Deja, anais metais šalies val
džia buvo patekusi Bažnyčios 
priešininkų rankosna ir tuo
met ne tik su Vatikanu per
traukta santikiai, bet dar v 

pabauginti Ameriką. Jei taip,iSOj Prancūzijoj imta per.̂  
tai jie skaudžiai apsiriko. Su- kioti katalikai, imta naikinti 
sinešimas nebus pertrauktas, vienuolijos ir net kryžiai. 
Toksai bjaurus vokiečių pasi- fiitų ^ ^ ^ m e t u p r a n c u . 

Viršuj parodomajpraneuzų sunkiosios artilerijos batareja; gi apačioje — kareivių dra
bužių sandelis, atsirandantis užpakalyj musių linijų. 

elgimas tuo labjaus Amerikos 
tautą paskatins uoliai pasi
darbuoti, kad veikiau butų 
sutruškihtas nelabasis kaize
rio militarizmas. 

Karės laivyno departamen
tas vakar negavo jokių naują 
žinių apie nardančių laivių 
veikimą Amerikos pakraš
čiais, nors medžioklė praplės
ta visomis pusėmis. 

Karės laivyno viršininkai 
tvirtina, kad šiandie čia gali 
veiktix ne daugiau, kaip dvi 
nardančios laivės. Bet ateityje 
jų čia gali pasirodyti ir dau
giau. Todėl išariksto gamina
mos priemonės, kad prieš tas 
laives jjradėti kovą ir jas su
naikinti. 

zų tauta atbunda iš religiji-
nio snaudulio ir susiprant 
Galvoja, kad kaip nors pâ  
kelti iš suklydimo ir išnaujo 
stoti krikščionybės žibintuvu 
visoj Europoj. 

PRAŠO SUSIMYLĖJIMO 
DEL MOONEY. 

Vokiečiai nusimano, kad 

Washimjton, birž. 6.—An 
tru kartu prezidentas Wilso 
nas parašė laišką Californij 
gubernatoriui Stephens, pra 
šydamas susimylėjimo de 
Mooney, kurs pasmerkta 
miriop. , 

žymi dalis Suv. Valstijų karės 
laivyno šiandie veikia karės 
juostoje, Europos pakraš- maža atmaina temperaturo; 

O R A S . 

Chicago ir apylinkes .-
Šiandie nepastovus oras; gali 
but lietaus; rytoj apsiniaui 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
mm m • • " • » m. 

Kariaujančios valstijos, kaip 
žinoma, iškėlė ant savo velia-

• *y[vų tautų teisių apgynima^"To-
*•* del prislėgtosios tautos rūpi

nasi parodyti pasauliui tikrą
jį savo padėjimą, kad, laikui 
atėjus, joms butų pripažinfos 
neatbūtinos jų teisės, Tam tik
slui įsteigti, ypač neutralėse 
šalyse, informacijos biurai, 
leidžiami laikraščiai, spausdi
namos knygos ir knygelės, etc. 
Lietuva, tiek prisikentėjusi 
kitą Artą, o dabar šūviais iš
varstyta kraujais aplaistyta, 
be abejo,v pasinaudos karės 
laiku augštai,- paskelbtomis 
tautų teisėmis, ir įgys pilną Ir 
visišką liuosabę. Todėl ji ne-
mažiaus už f itas prislėgtąsias 
tautas turi rupinties iškelti 

e k a l b o s e a p i e L i e t n v ą . | LIETUVIŲ BOLŠEVIKŲ 
RANKOS KRUVINOS. —mmm*šm»m 

KATALIKAI VISUR" VIENIJA
SI 

Per keletą paskutiniųjų me
tę buvo įvykinta vienybė tar
pe visų musų centralinių or
ganizacijų. Visos jos susidėjo 
į Katalikų Federaeiją. Pasta
raisiais laikais tasai katalikų 
vienijimo darbas ėmė siekti ir 
pačius pamatus musų išeivi
jos, musų kolollijas. Šen ir ten 
tveriasi po kolonijas katali
kiškų draugijų sąjungos, ku
rios žada vienyti vietines 
draugijas prakilniam' darbui 
Bažnveios ir Lietuvos naudai. 
Tokios sąjungos jau susitvėrė 
Clevelande, Newarke, Worces-
teryje, Cbicagoje. 

Tas vienijimo darbas ne vi
sur vienodais keliais ėjo. Hfi-
-kur išpradžių buvo mėginta 
išvien "eiti katalikiškoms drau
gijoms ir laisvosiom^ (k. v. 
tautiškoms") — neva var
dan bendrų tautos reikalu. To
kie sąryšiai buvo steigiami 
Chicagoje> Clevelande, New-
arke. Bet jie neilgai tepatver-
davo. Netrukus pasirodydavo, 
kad darbas tarpe vienų ir kitų 
negali eiti sutartinai. "Tau
tiečiai' ' tuoj užsimano pi išties 
į vadovus, katalikai gi "tau
tiečiais" nepasitiki; panešda-
iai daugiau darbo ir aukų, ka
talikai tuoj pamato, kad jiems 
geriau butų veikti skyrium 
nuo laisvamanių: niekas ne
trukdytų, niekas nesikėsintų 
paglemžti jų darbo vaisius. 
Taigi ir Clevelande, ir New-
arke priėjo prie persiskyrimo 
tarpe krikščionių demokratų 
ir. liberalų, (ii paskutiniais 
laikais ir Chicagoje susidarė 
vien katalikiškų draugijų są
junga, 

Atsiradimas tų vietinių ka
talikiškųjų draugijų sąjungą 
—neša į musų išeivijos gyve
nimą naują gadynę. Visokis 
naudingas Tautos ar Bažny
čios darbas dabar galės būti 

MUSŲ SUSIVIENIJIMAS IR 
TAUTOS IŽDAS. 

Musų visuomenė ruošiasi į 
susivienijimo seimą "kursai 
įvyks 18, 19, 20 dd. birželio 
m. Detispit, Mieh. 

Susivienijimo organas "Gar
sas" ^yvai svarsto iškilusius 
klausimus, kurie seime turės 
bnil išrišti. Tarpe kitų klausi
mų iškilo ir lėšų fondo klau
simas. Tautiečių ir socijalistų 
susivienijimo nariai moka į 
lėšų skyrių po 15e. kas'mė
nuo. Musų susivienijimas su 
dideliu vargu- įvedė lpc. mėne
sinio mokesnio. Už tuos pa
čius pinigus turėjo eiti vi
siems laikraštis. 

Susivienijimas įsisteigė sa
vo namuose spaustuvę,. ėrnė 
leisti savo laikraštj. Laikraš
čio leidimas ir jo siuntinėji
mas tolyn eina vis brangyn. 
Pasirodė, kad tų mėnesinių 
dešimtukų jokiu būdu neuž
tektų, kad padengti visas or
gano leidimo ir raštinės -užlai
kymo lėšas. Tad dabfcr ir ieš-

leidžiamą apžvalgą Pro-LJth-Į 
uania, kuri pradėjo eiti Pary-

[ žiuje ,1915 m. ir vokišką ap
žvalgą Litauea, pradėjusią^ ei-

fti Ifcirm. Friburge. Šis pa
starasis laikraštis dabar jau 
kaip ir nebeina. Befo, p. Gab
rys talpina straipsnius ir ži
nias apie Lietuvą dar savo re
daguojamoje apžvalgoje Les 
Annales dęs NationaHtės. 

Tie visi leidiniai k&po pe-
| rijodiniai rūpinasi daugiau

siai atsakyti ant pavienių 
klausimų, kokius dabartinis 
musų krašt6 padėjimas iške
lia. Savaimi aišku, kad jie 
neduoda svetimtaučiams pla
tesnio ar siauresnio supratimo 
apie visumą musų tautos gy
venimo. % 

<s; 

Is kariaujančiųjų valstijų 
Lietuvos likimu daugiausiai 
užsiėmę yra vokiečiai, nes ji 
jų rankose yra. Todėl musų 
tautiečiai, kaip pp. Vidunas, 
Verbelis, Gaigalaitis ir k., ga
na daug yra parašę apie musų 
šalį vokiškoje kalboje. Te-
čiaus ir kitoms valstijoms nė
ra vis viena, kąs atsitiks su 
musų kraštu, nes daug reikalų 
yra sujungta su jo tikimu. O 
ir mums labai svarbu yra, kad 
Ir šios pastarosios tautos ge
rai susipažintų su musų tėvy
ne. Toms tautoms rašoma 
daugiausiai prancūziškai ir 
angliškai. 

Kaip žinoma, Amerikoje, 
Philadelphijos mieste, kun. J. 

| KanlaU i> veda Lietuvių Infor
macijos Biurą, kuriame be.'ve
dėjo, dar darbuojasi keturi 
nariai ir leidžia anglų kalbo
je mėnesinę apžvalgą A PUa 
for the Lithuanians. Europoje, 
darbuojasi toje srityje ponus 
J. Gabrys, perkėlęs 1915 me
tais Informacijos Biurą iš Pa
ryžiaus į Lausanne'ą, Šveica-

aikštėn tikrąjį sa™ padėjime Į T a i g p r t g a i ū ž k i m š t i ) a § i g . 
leidau pernai metą prancūziš
koje kalboje knygą La Lithua-, 
nie et la Giierre (Lietuvą ir 
Karė). 206 puslapiuku ? sky
rium nuo teksto paveikslais ir 
dviem "zeijnlapiais. Toje knygo
je rūpinausi parodyti garbin
ga musų tėvynės praeitį, var
gingą dabartinį jos padėjimą, 
j#s pribrendimų prie valstybi
nio gyvenimo ir, ant galo, iš
dėjau elementus, kurie turėtų 
sudaryti naujai steigiamą po
litišką jos organizmąf 

Toje savo knygoje kalbėjau 
apie Lietuvą daugiausiai poli
tišku žvilgsniu ir daug šiaip 
jau svarbių ir -žinotinų*^ary-
kų tenai praleidau. Tas mano 
knygos trukumas puikiai man 
rodėsij^įalėjo užpjįdyti pjačiai I 
sietuvoje gerbiamo' musų ra
šytojo p. Viduno; veikalas: 
Lietuva kitados ir dabar (Li-
taųen in Vergangenbeit und 
Gegenwart). Todėl, gavęs au
toriaus pavelijimo, išleidau tą 

Durtuvais subadė kun. Mirsią. 
Prookiyn, N. Y., geg. 27. -

Šiandie čk kalbėjo tik ką su
grįžęs iš Europos Dr. J. šliu
pas. Papasakojo apie vėles
nius atsitikimus Rusijoj, kuo
met bolševikai ten ėmė dūkti. 
Priminė, jog Centralinis Lie
tuvių Komitetas buvo gerai 
suorganizuotas ir puikiai vei
kė. Komitetas per savo ran
kas perleido 18,000,000 -rub
lių, šelpdamas 300,000 tremti
nių. Bulotos užsipuldinėjimai 
ant to komiteto buvo grynu 
šmeižtu. Kai bolševikai paėmė 
virsų» tai kmiteto Valdybą su
areštavo Voroneže. Tą juodą 
darbą atliko Kapsukas, buvęs 
Amerikos socijalistų Sąjungos 
organo "Xoyos" redaktorius, 
ir Aleksa. Jų dėka tapo su
stabdyti visi nesocijalistiškie-
ji laikraščiai—"Lietuvių Bal
sas," "Santara," "Vadas." 

"-DRAUGO" ŠERININKŲ 

KONTESTAS 

(/>: 

W 

Puriau suparaližuotą, serąan 
tį seaelį, garbų "kalbininką 
Jablonskį bolševikai pūdo ka
lėjime. Kada kunigai užsisto
jo už brangų tėvynainį, Alai 
vieną kunigą nežinia kur dėjo. 
O kunigą Mirskį neva teisė ir 
išvedę už miesto nulingavo, 
tai yra bolševikai bagnetais 

I subadė savo auką. 
"Tai darbas musų lietuviš

kų socijalistų," sakė Šliupas. 
"Aš jau nesakau, kad musų, 
kunigai y*a blogi. Prieš Eu
ropos kunigus aš nusiėmiau 
kepurę." ' 

1 

Kritikavo vyskupą Karevi
čių, buk jis nusileidęs vokie
čiams. "Bet," sakė jis "tas 
dar nepabaigta. Kaip. aš čia 
girdžiu sakant, buk Lietuva 
parduota, tai tas netiesa. Vil
niaus valdyboj trk keuiri at-

$2.500 DOVANŲ 
Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms, 

kurios nupirks daugiausiai ^Draugo" Bendfovės 
šery. (šėras—$10.00). Kontestan gali stoti netik 
kolonijos, bet ir pavieniai asmenys, by tik "Drau
gui" žinomi ir patikimi. Didžiausia dovana 

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

trjs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičių ąaujy Bendrovės nariy šė-
rininkų-^atis gražius knygynus: vieną $200.00, 
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
jas tfdyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien-
rašciif 

N * 
-

Tarpe kolonifų eina didelės 
\ 

* ir-LENKTYNES 
i «J 

Jos tęsia tik iki 31 d. liepos šių MS metų. 
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys 
kiekvienos kolonijos šeimininkai. 

fteikalaiikile instrukcijų ir kvitanciJŲ knygučių. 
Kreipkitės šiuo adresu: 

• 

. • 
1 

. * 

Publishing Co. 
laOO W. 46th S t ree t 

* - . 
Chicago, III. 
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LIETUVIŲ DRAUGIJOMS, 
KLIUBAMS IR {VAISIOMS 

ORGANIZACIJOMS 
\ . 

-
Iš Tautinės Tarybos veikimo. 

koma priemonių; kaip padi
dinti ineigas į lėšb skyrių, j rijoje. Tarp jo darbų reikia 

varomas daug sparčiau, nes ka^Koiegijai, Lietuvos universi 
sąjunga nutars, tai visos drau
gijos išvien vykins. Pavienės 
pašelpinės katalikiškos drau
gijos nebeklausys kurstymų 
paklydėlių, bet taikinsis prie 
kitų visų katalikiškų draugi
jų nutarimų ir veikimo. Tos 
sąjungos turėtų būti nuolati
niame susinėsime su Federaci
ja, jos turėtų palengvinti sa
vo narėms — draugijoms prie 

j FedeYacijos prisidėti. 
Gal ateityje pasirodys ir to

kių darbų, kuriuos galės dirb
ti tos sąjungos išvien su kitų 
sriovių lietuviais. Bet svarbu 
tas, kad katalikai veiks vieni 
smu, lavins savo pajėgas, vy-

#kins pasišventimą. O iš to bus 
didžiausia nauda musų tautai, 
nes tiesa buvo ir pasiliks, kad 
musų tautos pamatas ir bran-
duolis yra tikintieji lietuviai 
katalikai, kurie galės nuveikti 
tautai tikrai didžius darbus 
tada, kad jiems* nekliudys ir 
kada niekas negalės paveržti 
sau jų pasišventimo vaisių. 

Siūloma vienas-kitas praktiš
kas sumanymas, kaip va štai, 
kad tie, kurie priguli ne tik į 
apsaugos, bet ir pašelpos sky
rių, kad jie mokėtų ne po 10c., 
bet po 15 centų, kadangi raš
t i n ė j su tais nariais yra dvi-
gsrtmi daugiau darbo. 

Bet vienas sumanymas, iš
keltas New Yorko ir New Jer-
sey'o apskričio, musų nuomo
nė, reikėtų būtinai atmesti. 
Siūloma nebemokėti po 6 cen
tus nuo nario į Federaciją ir 
į Tautos Iždą. 

Dalykas tame, kad visos 
musų centraHnės organizaci
jos—taigi ir susivienijimas— 
turi savo konstitucijose, kad 
jos priguli j Federaeiją su mo
kesniu po 6 centus_.nuo kiek
vieno savo nario. Tie centai, 
kaip žinome, eina Lietuviškai 

Bus nurodoma, ką Amerikos 
^Lietuvių Taryba ir Tautos 
Fondas Lietuvos laisvės reika
le veikia. Kiekvienas lietuvis 
privalo į tas prakalbas atsi

minėti prancūziškoje kalboje 

PRAKALBOS RYTINĖJE 
PENNSYLVANIJOJE. 

gražią knygą prancūziškoje 
kalboje. Paveikslus (itt«stra- į stovai linkę prie 
ei jas) padaviau visus, kokie 
autoriaus buvo fiftdaryti. Be 
to, pridėjau du sivo žemlapijį. 
Istoriškasis mano žemlapis 
perstato Didžiąją Lįetuvos 
kunigaikštiją Vytauto laikuo-
se, t«rp lenkir karalij.8 ir 
Maskvos kunigaikštijos, kad 
aiškiaus matoma butų musų 
tėvynės galybė tais laikais. 
Etnografiškasis žemlapis per-

| stato lietuviškai kalbančiųjų 

>* 

lankyti ir apie Amerikos lie-. . . , , „M • 4-A-vf . . . y- Ijnusų tautos gyventojų ušhitta tuvyj politišką judėjimą suž i - r , , ,. ,,.*, T .. ,., . 
Inoti. Kalbės advokatas M. Šil
kas iš Pliiladelpliij^v. 

Sekančiose vietose prakal
bos atsibus: 

Birželio 7 d Hazleton. 
Birželio 8 d. Minersmills. 
Birželio 9 d. po pietų, King« 

ston. '• 

tsimaine kūnu ir dvasia. 
Dr. Šliupas jau netoks kūnu 

ir dvasia. Barzda visai balta, 
pįlvo netekęs. Kalboje neiš-

, reiškė tiek pagiežos, kaip pir-

f> 

. 

ma kad būdavo. Nežinau,' ar 
tai taktikos žvilgsniu ar tai 
vidujinis atsimainymas. 

Pertraukoje buvo aukų rin
kimas. Surinkta $54.21. Žmo
nių buvo 650. Tai p. Šimkus 
po to bafė pibliką, kad mažai 

Gerbiamieji:— 
Ketvirtoji < Liepos diena 

(Fourtli of July) visoms Ame
rikos ateivių tautoms skiria
ma kaipo Ištikimybės Diena 
(Loyaltry Day). Tą dieną vi-

Į soms tautoms, tarp tų ir lie> 
tuviams, -skiria Suvienytų 
Valstijų Prezidentas, Ameri- | 
kos Lietuvių^ Tarybai ir kitų 
tautų panašioms organteaci-
jojns 'prašant. 

Ištikimybės Dienoj lietuviai, 
nuo kitų tautų neatsiliekant, 
turi surengti parodas-marša-
vimus: su muzika, vėliavomis, 

| vežimais ir įvairiais papuoša
lais. Kad ir nedidelis lietuvių 
būrelis, bet kuomet kitos tau-| 
tos maršuos, lietuviai įstengs 
gražiai pasirodyti. 

tetų i, Šv. Kazimiero akademi
jai ir tt. 

Panašiems tikslams musų 
susivienijimai mokėdavo kas
met jau nuo senų laikii. šimtus 
ir tūkstančius dolerių. Dabar 
skirtumas tas,, kad susivieniji
mas tą pačią auką daro per 
Tautos Iždą. Tiesa, jisai išmo
ka kas met į Tautos Iždą po 
keletą šimtų dolerių, bet užtat, 
tiek įmokėdamas, jisai nusve
ria ir visų kitų Tautos Iždo pi
nigų suvartojimą. Pinigus pa
skirstant jisai tiek turi balsi], 
kiek kartų po $25.00 įmoka ĵ 
Tautos Iždą. 

Pernai metais susivieniji-: 
mas savo seime surizikavo ir 
paskyrė arti $1,000.00 Ligtur 
vos sušelpimui. Paskui buvo 
jau sunkoka sukrapštyti cen
tus Tautos Iždui. Ateityj ga
lima bus susitvarkyti atsar
giau. 
v Bet griauti savo konstituci
ją, naikinti katalikų vienybę Į 
—- tai "ne musų katalikišką 

* Aišku Kiekvięjiam, kad ypač 
J dabar reikia rupįntis suvarto
ti visus politiškus "Veiksnius, 
kurie gali tarnauti tėvynės 
laisvės išgavimui. Katalikų 

Į spėkas prie tos prisidėjusios 
nemažai gali čia nusverti, nes 
musų šalk yra daugiausiai 
katalikiška. Tuo~tikslū para-

. . . . ,M . . - šiau ir išleidau prancūziškoje 
m,a klebonas ir pasižymėję k a l b o j e k . ^ UXmoie 
narnami rocirtniao I» ,* . ; 

Religleuse" (Lietuvft-tikėjimo 

plota sulig valdigkų statistikų Į tesuaukojo. , J Kiekvienoj kolonijoj turai 
kaip Dil iojoje <aip ir Mafco-j - J susiorganizuoti Ištikimybė 
joje Lietuvoje. 

Vakarinėje Pennsylvanijoje, 
Pittsburgho apielinkėse kal
bės kun. J. Miliauskas Wana-

lietuvių rašytojas. 
Birželio 8 d. Homestead. 
Birželio 9 d po pietų Da-

ąuesne. _ 
Birželio 9 d. vakare Wilson. 
Birželio 10 d. Du Bois. 
Birželio 11 d. Vandergrift. 

SE VALSTIJOSE. 

Kalbės Dr. J. Bielskis, n*-
rys Liet. Atstovybės Wash-
ingtofie, D. C. 
Birželio 7 d., Kansas City 

—r~ ^ T „ariuomenę. 
0 

Antru atveju kalbėjo Šliu
pas apie lietuvišką kariuome
nę. Ant rubežiaus Lietuvos ir 
Busijos~*esą 100,000 lietuvių 
kareivių po Vadovyste lietuvio 
gen. Kamaičio. Toji armija 
turinti geriausius arklius, ar-
motas i t šautuyus. Priminė, 
jog vokiečiai uoliai naikina 
Lietuvos miškus. Prie,, to Ąnr-

f&o pastatyta 10,000 darbinin
kų ir įsteigta 1,000 pjovyklų. 

žv^gsniu), 350 puslapių, su 
23-mis skyrium nuo tekąto pa-

J veikslais ir dviem žemlapiais. 
Pirmoji tos^ knygos dalis pa-

| duoda trumpai politiškąją 
Lietuvos istoriją, antroji išde-

PRAKALBOS VAKARINĖ-f ̂  ?os t i k / b ų . i s to r i j*' .f tre" 
cioji aprašo tikybų žvilgsniu 
dabartinį musų tėvynės padė
jimą, f S 

ĮVAIRUMAI. 
— 

"Tautinė Taryba' nežiūrint 
vasaros šilumų laikys savo po
sėdžius kiekvieną antradienio 
vakarą.'' 

"Laukiama sugrįžtant ger-
biamO|jo Dr. J. Šliupo, sulyg 
kurio nurodymų reikės elgties 
ir prisitaikyti.'' 

"Apskritai yra b^alės rei
kalą, tik bėdą,' kad n&ra lėšų.'J 

"Visuomenė aukokite į tūk
stantinį fondą po dešimtinę/' 

Viskas iš "Vien. Liet. , , No. 
i 

f * 

* •» > 
* 

ės 
Dienos Komitetai, o jei .dar 
nesusiorganizavo, 4ai 'neatidė-
libjant susiorganizuoti turi. 
Šiuomi Tamistų Draugija yra 
užprašoma ruošiamoj parodoj 
dalyvauti, taipgi išrinkti žmo
nes, kurie susižinotų su esamu 
Kmitetu, ar Komitetą suorga
nizuoti padėtų. 

Lietuvių gerą vardą saugo* 
janjt, reikia rupinties, kad vi
sos draugijos ir visi lietuviai 
parodoj dalyvautų. Taipgi, ('~ 

Šiaip tai nieko naują Dr. kad paroda butų kųogražiau-f 
Šliupas neparsivežė nei sau/sia. 
nei visuomenei. Sugrįžo be j Tikėdami, kad neatsisakysi-
ambasadoriaus ir be ministe-1 te parodoj dalyvauti ir savo 

.Ant galo, taikau reikalinga 
priminti, kad baigiamas yra 
spausdinti mano leidžiamas 

siseh Litauen, Statitisch etno-1 
(graphische Betrachtungen 

(Rusų Lietuva, statistiškai-

Kansas.JP1^110112^150^ kalboje rimtas 
Birželio 9 d., Omaha, Nebr. j P- K - VerbeHo veikalas: R«s-
Birželio 1 0 - 1 1 d., Sioux'City, " 

Iowa. 
Birželio 13 d. Mason City, la.. 
Birželio 15 d., Cedar Bapids, etnografiški tyrinėjimai). 

Iowa. . K a s n o r ė t u tų knygų gauti,| 
. :. ", • .-* lai kreipiasi arba prie. manęs, 

veikėjų darbas* Mes' manome, a r b a P r i e mano_ leidėjo: Atar.Į 
kad šitas sumanymas galėjo!8- Ą»> xl» r u e de la Dole, Ge-
iškilti tik per kokį nesusipra- ™v*> S u^«e. 
tįU4- Kun. -D-ras A. Viskantas. 

rio titulo, kaip "Tėvynė'J bu
vo jį augštinus. 
"Patarė už tuščią maišą ne

siginčyti, o dirbti rimtą darbą. 
Galop turiu pastebėti, jog 

liberalai su didelėmis ceremo
nijomis "introdueino , , jį pub
likai. Bene tik 11 liberalų va-| 
dų ir vadukų prakalbėles sa
kė sėdinčiam ant estrados 
Šliupui. Labiausia " pasižy
mėjo' ' R. Karuža ir Vilmon-
tas. Kalbėjo, kad publika ne
galėjo girdėti ir nerimavo, ki
ti švilpė, juokės, šaukė ' '"gar
siau," "greičiau," "užbaigk." 

P. M. 
(Iš "Darbininko."). 

6tockj ir Banda Perkami Ir Parita*. 
dunl TeUUoa darbas. Audrom'A CIK, 
10S Se. La SaU« *Lt aidėta 1WK> a v 

draugijos šiai šaliai ištikimy
bę tuomi parodyti, liekame v 

Su pagarba, 
Committee on Public 
' Information, 

Lietuvių Skyrius. 
KLAIDT/ ATITAISYMAS. 

Iš Darbininkų Tarybos 
I veikimo. 

Konstatuota liūdnas faktas 
socijalistų smukimo visose 
srityse. 

Nutarta gelbėtis melais, in
sinuacijomis ir šmeižtais. 

Paskelbta melagių konkur
sas. Kas sugalvos geriausią 
melagystę prieš "klerikalus" 
— tasai gaus garbingą titu
lą "Socijalizmo gelbėtojo." 

Bolševikų Tarybos ""konfe
rencijoje 26 d. gegužės, Chi
cago, 111. pirmoji dovana pri* 
pažinta Pijui Grigaičfui. 

Šiomis dienomis prie "Nau
jienų" atidaromi melagių 
kursai. Sparnaitis. 

•t 
* 

\ 

DRAUGYSTES 8V. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA, 

Chicago, UI. 

Straipsnyje p. Uosio *vaka-
ryksčiame "Drajago" numery- į £* 
je įvyko Sos spaudos klaidos: 

1) Išspauzfdinta: "man 
klausimas sentikių ateivių su 
Amerikos šalim—^visų pirma 
atrodo etišku — doros klausi-
me," turėjo gi buti:...etišku— 
dor6s klausimu. 

2) IšSpauzdinta: u K M a čia 
važiavome, veik visi manėme, 

•v 

A. Leknickas, pirmsėdis, 
708 W. PL 

S. Dargis, pagelblhinkas, 
638NW. 18 s C 

P. 01šewskis, prot. rast. 
2022 S. Union ave. 

A. Yojtubaitis, fin. rast. 
2̂006 « . String st. 

A. Grisius, kaserius, 
732 W. U st. | | 

me visiškai tvarkoje (cor-
rect)." Turėjo gi J*iti: ir ne
abejojame, 9 kad taip galvoda
mi* esame visiškai tvarkoje... 

3) Išspausdinta: "Amerika 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tai anos girios pelikanas...,'' 
pripelnę gr^ti. Ir neabejojo- turėjo gi būti: Amerika—tai 
me,.kad taip galvodami esa-[ana išvirios pekkanas... 
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MOTERYS DAUG GERA 
GALI PADARYTI. 

Lietuvių išeivijoje Ameri
koje, kaip žinoma, priviso la
bai daug musę tauto* ir šv. ti
kėjimo blogadarių žmonių^Oia 
turime omenyje taip vadina
mus lietuviškus nęzaliežnin-

1 4 

kas, lietuviškus socijalistus ir 
visokios ryšies padaužas lais- {"sų garbingos moterys pasKar-
vamanius. Nelengva čia išpa
sakoti visa tai, ka tik bloga-
dariai yra bloga atlikę mūsų 
išeivijai. 

Prieš tuos išdykėlius, prieš 
tuos visokius tamsybės ber
nus ligšiol kovodavo ir dabar 
tebekovoja išimtinai vieni 
niusu. vyrai< tėyai ir broliai, 
(lai mums, moterims, kas tie
sa, ir nebūdavo progos užsiim
ti tokiais reikalais. Mažai dar 
mūsų .Farpe yra pažįstam* ų 

nebūtų vietos tiems šiam 
štams. / 

Gerai padaryta moterys, jei} 
jos perspėtų mūsų jaunimą 
nuo ištvirkusio lietuviško so* 
cijalizmo. YpaČ galėtų jos ap
drausti dorų mūsų mergaičių, 
kurių dangelis papuola į soči-
jtfflstų s p ą s t u s . 

Bet už vis daugiausiai mu-

UKES t 

» ' V* 
* 

PIRKĖJAMS 
•-* m- to * %" - * • » *y. . 

nautų Bažnyčiai *!r Tėvynei, 
jei jos visos visu savo uolu
mu imtų tarp lietuvių platin
ti katalikiškų spaudų. Geros 
spaudos platinimas—tai svar
biausias šiandie darbas ir 
šventa kiekvieno krikščionio 
pareiga. -

Šitas darbas nėra- sunkus. 
Bet kaip jisai tautai yra nau
dingas ir išganingas — sun
ku ir apsakyti. 

Mūsų moterys gali daug ka 

Atsakymai ir Darodymai 
i 

bintai žmonių atrašo mums klausdami: ^ar tai gali but, kad jūsų 
k o m p a n i j a p a g e l b ė j o ū k i n i n k a m s d e l p r a s i d ė j i m o ! ' * I r k a i p t a i 'įgali 
but kkį jusų kompanija parduoda ukes taip pigiai ir ant tokių lengvų 
išmokėjimų. Gal but, kad žemė nėra labai gera, ir gyvenimo negalima 
padaryti f 

. 

* 

tautos reikalus ir suprantan-1 gwa padaryti, jei tik jos im-
čių tautinius idealus. Katros i tusi tų darbų, kokie čia joms 
tai visa ir supranta,^ bet joms 
nelemta užsiimti viešaisiais 
darbais. Jos turi rupinties na
mais ir priaugančiąja kartu^ 

Nepalyginama mūsų mote
rių didžiuma, posenovei varg
sta spaudžiamos senobiniais 
įsitikinimais, kad moteries vi
sa pareiga — tai virtuvė ir 
vaikų auklėjimas. Apie vie
šuosius tautos reikalus neturi 
nei supratimo. Tik su ranka 
pamoja. 

Bet kuomet šiandie virto k i 
tokie laikai, kuomet kitų tau
tų moterys užsiima viešaisiais 
reikalais, butų įkerai, kad ir 
lietuvės moterys pasirodyti! 
viešumon ir pagelbėtų vyrams 
kovoti kadir prieš mušu tau
tos nevidonus. Tuo žvilgsniu 
moterys labai daug gali ir jos 
daug naudingo mūsų visuome
nei darbo atliktu, jei tik susi
prasti}, ir pakiltų. 

Mūsų moterys katalikės pa-
gekmingaf*e;alėtii veikti kadir 
prieš tokius nenaiklėlius neza-
liežninkus, kurie vienur-kitur 
-teigia kažkokias ''parapi
jas,' kad piktinti gerus žmo
nes, juos klaidinti ir vesti iš 
doros kelio. Tokiose vietose 
mūsų moterys galėtų susitar
ti neduoti prieglaudos po sa
vo pastogėmis tiems žmonėms, 
tiems išdykėliams, kurie sten
giasi iš lietuvių širdžių išplėš
ti tikrąjį tikėjimų. Moterys 
galėtu susivienyti ir kaip vie
na nusisukti nuo tų lietuvių 
biznierių, kurie sėbrauja su 
nezaliėžninkais arba šituos 
materijaliai paremia. Jos ga
lėtų atlikti tiesiog' stebuklin
gus darbus, .jei tik susiprastų 
ir imtų bendrai .su vyrais vei
kti prieš tuos tautos šašus nė-
zaliežninkus. Jų darbas tuo 
žvilgsniu duotų tokins vataius, 
kad visus nezaliežninkų Jįzdus 
imtų galas. 

Tiek pat gera tautai pada
rytų ir daug Tėvynei pasitar
nautų, jei mu*?ų moterys šian
die bendrai su vyrais imtai 
kovoti prieš išgamas socijalis
tus. Juk socijalistai mūsų 
tautoje yra bjauriausias apsi
reiškimas, 'turi savo socijalis
tus ir kitos taupos. Bet ,-tie 
Šiek-tiek pakenčiami. Tie dau-
j^iaus rimtesni. Gi mūsiškiai 
socijalistai pirmos rųšies aky-
plėšos. Didžiausi jaunimo pa
piktinto jai ir tvirkintojai. 
Daugelis mūsų vyrų pragaiš-| 
ta tautai ir Bažnyčiai, ačių 
socijftlistų mulkhumui. 

Lietuvės motery* didelį dar-| 
bų atliktų, kad Jos savo na-
Juuoee pradėtų neatlaidžių ko
vų prieš visokius socijalistų 
šlamitus. Jos turėtų taip pa
daryti, kad kiekvienuose, ge
ruose lietuviškuose namuose 

sihlomi. 
Moterys! Stokime "vyrams 

pagelbon ir bendrai, su jais-
kovokime prieš tautos ir Baž
nyčios nevidonus! 

Aguona. 

• s ^ • - . . . * _ S 

Butų didelė mušu Jtjaida, kad mes garsintume per laikraščius ir 
skelbtume laiškuos, jog taip yra, mes taip darom ir Išpildom, o ištik-
rujų yra kitai p ir mes neišpildytume to, k̂ų sakom. Nes toks pasielgi
mas mums naudos neatneštų. Žmogus atvažiavęs sužinotų, kad taip 
nėra ir kad mūsų kompanija neišpildo to, ka. skelbia, tai ne tik ką 
jis nepirktų, bet, ir savo draugui pasakytų. 

Kodėl mes galime parduoti taip pi 

MERGELĖS TURTAS. 

Brangi mergelė, i*ašo garsus 
amerikoniškas autorius Wil-
liam A. McKęever, pamokin
siu tave, kaip galima atsiekti 
sau laime ir kur galima jų su
rasti. Toji laimė yra paslėpta 
paėioj tavyj. Jinai yra tavo 
pobūdy j . Tavo ypatybė yra 
stebėtina turtų kasyklė, tiktai 
reikia tuos turtus panau^)ti 
nuosaviai naudai. 

Buk rimta, dora ir tiesakal-
l)i. Užsiimk kuo-nors. Ir tai 
nors butų koks smulkiausias 
daiktas, tan darban indėk vi
sų savo sielų. Toksai gyveni
mo būdas suteikia blizgesį ir 
pagamina turtus. 

Daugelį pažinojau mergelių, 
besidžiaugiančių pasisekimu. 
Įsitikinau, kad pasisekimas 
neapribuoja jokiuo tipu. Pa
sisekimas gali pritikti kaip-
mažai, taip augalotai merge
lei, kaip juodbruvei, taip gel
tonplaukei, kaip turtingai, 
taip ir vargdienei. Kadangi 

Į net padėjimas ir tėvų turtai 
tuo žviįpsniu nelošia svar
biausios rolės. Visako versmė 
randasi paėioj tavyje. Tavo 
veikiamuoju kapitalu yra ,ta-
vo pobūdis, tavo ypatybė. 
Leisk tik jiems dar^>uotįes ta
vo naudai. Iš to apturėsi gau
sias pasekmes. 

Moki tu-nueiti j motinos 
virtuvę ir pagaminti gardžių 
duonų iš šių dienų karės mil
tu ? Laiminu tave už ^tai, jei 
moki, ir skelbsiu tavo, garbę 
milijonams savo skaitytojų. 
Ar moki išardyti pernykščius 
rūbus, juos išversti ir iš to. 
gražiai ' pagaminti naujus) 
Gerbsiu už tai tave^kito mili
jono skaitytojų akiveizdoje' 
ir juos padarysiu tavo gerbė-j 
jais.„ v 

Bet gal sakai, kad tarnauji 
kokioj krautuvėj ir uždirbi 
$7.50 savaitėje. Bet ar esi 
kantri, linksiųa ir rimta atsi-
nešime į pirkėjus per dienų 

*Kožno vertelgystė yra prakilnesnės organizacijos kurios stovi aug
l i a u vksų kitų, organizacijos, kurios žino ir yra išsilavinusio* tam tik
slui, ir kurios užsidirbusios sau vardų per teisingumų, nepailstančiųN 

patarnavimų del žmonijos labo, tai tokia organizacija gali gyvuot tarp 
žmonijos per metų metus. • 

Ką tokios organizacijos reprezentuoja j laukus vertelgyatėš San-
born Žemės Kompanija, reprezentuoja pardavimui žemes, uke*-farams. 

Hitą organizacija turi tūkstančius akrų žejnė*, prie gražaus mies
telio Pheips, Vilas County, Wiscons i n. .»-

. v. . , Mes § šame didelė organizacija ir valdome didžiausius plotus že-
>U*Jgime šimtais žmonių, kuriem mes esame padarę ir taip da- n u ^ b e t m e s atjaučiame žmogų kuris nori 40 akrų, ir duodam tokį pat 
t*i$ | ia ip mes skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokių progų kaip patarnavimų kaip ir katras nori 160 akrų ar daugiau, *as mus abiejų < 

mūsų kompanija duoda. Netikėtai gak-- duoti paliudijimų nuo savo htm{ų žmonės yra taippat užganėdinti, taip biedmį kaip ir turtingas, 
ūkininkų, bet ir nuo Wisconsin valstijos. Jie žino labai gerai rmtsų M e g fe^ u k ė s ž m o v u s i r j i e ^ i s a d a y r a pasirengę naujam gy* 
kompaniją ir mūsų 2etoe, ir jie myn mūsų kompanijos pardavimo bud* ventojui patarnauti, ir tų viską atlieka jis jam be jokio atlyginimo. 

t Mes skolinam pinigus savo naujiems gyventojams pirkimui gyvu

lių, statyjnui jaugiau triobų ir del pagerinimo ūkės ir už mažų nuošimtį, 
. Mee duosime jums daugiau informacijų jeigu iškirpę tų KUPONĄ 

atsiusite mums adresuodami: 

rorn 

I 
K U P O N A S 

G URBIAMI TAMSTOS :— 
Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jusų ukes, 

kurias jųs garsinate. • • -

Vardas Ir pavardė 

Adresas . 
Miestas . 
riEPARTMENT A v 

ANBORN LAND CO. 
t 

. * > • 

C .. 4 ^ 

e. Wisconsin 
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A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 
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duose, kuomet tu šiandie at
ėjai į darbų. "Argi* tai nėra 
dora mergelė T' tarė viena iš 
jų. Kitos tų patį klausimų at
kartojo. Esu tikras, kad tu 
tas mergeles apdovanoji savo 
simpatija, savo nuolankumu ir 

Idai nuvysta, tuomet negalima 
jų atgaivinti Atgaivinai gali
ma tik pradedant gėlėms vy* 
sti. 

prieš rnais. 
Kad visokie m ',!"žiniai daik-

sav6 meile. Tavo dvasios tur-^tai, kaip tai peniai ir kiti, ̂ va
tas tikrar liko panaudotas ir 
duoda tau puikias įplaukas. 
Esi ant pergalės kelio. 

Tasai pasišventimo, užsigi
ni mo savęs ir pilno atsidavi
mo pareigoms įstatymas yra 
paties Dievo įsteigtas pažan
gumo parėdymu. Jei pildai tų 
dieviškų įstatymų, tatai nie
kas, negali tavęs sulaikyti nuo 
geresnio stovio ir augštesniol 
pasiganėdinimo. 

Trokštu tau laimės, visokių 
gėrybių ir visa to, ko gali 
trokštų mirtinas žmogus. 

Pasitikiu, kati jei ne tu pa
ti, tai tavo motina pastebės 
ir tan paskaitys, kas čia pa
rašyta. 

NAUDINGI PATARIMAI. 
II . l i l l t B . 

Langų stiklų valymas. 
Kai-kurios šeimininkės lan 

gų stiklams valyti panaudoja J 
aštrius šepečius arba storokus 
ir kietus skudurius. Nuo to 
langų stiklai ne tik susibraižo, 
bet netenka,savo blizgėjimo ir 
Veikalingo švarumo. 
. Lengų stiklus valyti reikia 

(vartoti stiprų uksusų -arba 
silpnų druskinę rukstį. Su to
mis rūgštimis galima nuo stik
lų nuimti visokias dėmes. Sti-
klų šluostymui reikia vartoti 
tik minkštus, šveiaįjįs skudu
rius. 

Kaip atgaivinti pavytusias 

Pershingo vyrai turi turėti ta
bako del didesnės drųsos. 

. .Jus turbūt skaitėte laikraščiuose, 
kad Suv« aVlstijų valdžia paėmė į 
savo rankas visą išdirbystę ypatinąjte 
rųšies tabako, kad užganėdinti nortSI 

[ ir pageidavimus Amerikos kareivių ir 
jurininku,. Tabakos kompanijos, ku
rios turėjo išdirbystę tos rųšies taba
kos, atidavė visa ką turėjo valdžiai, 

[ nes jie ifnojo, kaip svambus yra ta- [ 
bakas šios karės lauke. 

• i i Jeigu JUB kada tarnavote kareivi-
& e i e s # | joj ar jureivijoj, bile kokiam kra&te, 

jus žinote kokia naudą, duoda taba-
kašT Žinios ' iš karės lauko praneša, 
kad tabakas yra taip reialingas kaip 
kad amunicija, kadangi jis laba! t*i 
kalingas ir be jo apsieiti nėra* gal! 

met vanduo palengva ima at- * Mes « * Amerikos tris tukstanc*.i 
x,^u Y « « V . r*^*^ % m y n ų tolumo nuo mūšių lauko, Ši
a u š t i , t u o m e t g e l i ų Žiedai l a i p - nom«, kad reikalingiausi kareiviui <nwlr»i atv^e-Rivina i r SHL»riŽ- d ^ ^ 1 8 ^laikymui gyvasties yra val-SniSKai a t s i g a i v i n a i r SUgTįZ- ^ ^ p a s t o g ė > b e t p a g a i pranešimų, 

M t a j i e m s k u o n e n a t u r a l ė iŠ- tai karsiviams butmaf reikaUmfa ir 

vaizdą. 
Tuomet iš to Šilto vandens 

gėlės išimamos, apšutę kamb-
Hų galai nupjaunami ir gėlės 
įstatomos tyran šaltan*vande-

Lengvai pavytusias surištas 

f gėles reikia kamblių galais in-
dėti į verdantį vandenį. Kuo 

kėjais kaipo su svečiai savo 
namuose? «k-t taip, tai esL ta 
pati, kurių pirkėjai gyrė krau- Į 
tuvės užveizdai. Užveizda jau 
galvoja, kad tau duoti geresnį] 
ir pelningesnį užsiėmimų. 

O-rasi tavo užsiėmimas yra 
monotoninis kur prie masinos 
avalinių dirbtuvėje ar kokioj 
audiminėje? Mačiau,- kaip 
nuolankus nusišypsojimas ap
sireiškė būrelio mergelių «vei-

saros metu nenaudojami, ne-
rudytų, reikia Ijuos'ištepti to-
kiuo mišiniu: *' l 

Kartu nuleisti tris dalis 
taukų ir vienų * dalį medinės 
dervos (smalos). Šitas mišinys 
apsaugos geležinius daiktus 
nuo drėgnumo, nuo kurio pa
kyla ruc|ys. 

• f u i . . i »• m I • • H l i I » 

Susižeidimai. 
Pasitaikius smarkiai susi-

žeisti, suprantama, visų-pirma 
reikia pasistengti , sulaikyti 
kraujo bėgimas, jei toksai iš 
žaizdos yra gausus. Jei susi-
žeidimas (įšipjovimas, įsikir
timas) yra mažas, užtenka 
žaizdų nuplauti tyru šalta 
vandeniu ir aprišti. 

Bet jei susižeidžius pasitai-
ko smarkus nesulaikomas 
kraująnlek^ėjimas, tuomet nė
ra kitokio išėjimo, kaip tik 
žaizdų pirštais užspausti ir 
pašaukti gydytojų. į 

Bet nekuomet nereikia krau
jo 'tekėjimo mėginti sulaikyti 
karštu vandeniu arba kokio 
mis kitomis priemenėmis. 

Jus tttrbttt matėte • ^dMiuoM pa 
veiksluose karės lauku llgonbuaus, 
užpakalyj tranšėją, kur sužeistieji 
yra nešami iš Mušto IrtHJos: vfcrgBai 
•sužeistieji be rankų, be kojų, be 

) akių, vis del tėvynės. 
Pirmutinis dalykas kastų kareivių 

tai klausti cigarete Jus galite patė-
myti kareivio judėjimus, kada slau-
gotoja kalba Jam, JI prasisalina ir 
netrukus atneša pakeli cigaretų už
dega degtuką Ir gali patėmyti jo už-
ganėdinimą, kada pradeda fukytii 
Yra pasakyta, kad kada sužeistas li
gonis yra silpnas o nesišaukia rūky
me, tai ženklas kad jam nėra vilties j . 
kad jisai išrytų. _ \ 

Kaip kareiviai reikalauja cigaretų. 
kad sutaisyti savo nervus, taip da
ro mūsų pažangesnieji pramoninin
kai Ir sunkiai dirbantieji ir suncr-
vųoti tuom laiku, jie reikalauja tuoea 
tarpu daugiau rukyino.lą urs pagelbė
tų jiems jų gyvenimo kovoje. 

Cigaretai, kurtuos jie ruko turi 
turėti ta tabaką, kuris "yra kvepian
tis ir lėtas. Sis tabakas kaip tik tu
rintis tas ypatybes, taigi Turkiškas 
tabakas ir yra geriausias cigaretam*. 

Iš visų turkiškų cigaretų, kurie bu
vo garsinami Amerikonams per pa-f 
skutiniuoštus 13 metų, Helraar paro
de kad jie turi viršminėtas ypatybes 
ir yra gavę vardą kaipo geriausi ci
garetai. , ^ 

i Site viršenybė ant visų kK« rųšių 
tabako pertikrino išdirbėjus Helmar 
Cigaretų, kad jie yra geriausio? rų
šies — nėra už Juos geresaių visam 
pasaulyj. Jeigu jus nepažįstate Hel
raar cigaretų taiv laikas susipažinti— 
nusipirkti skrynutę ir pasidžiaugti jų 
skanumu ir kvapu Ir gerumu šių ci
garetų. (Adv.) 

Per 60 Dienų Išmėginimui Dykai 
l žMOKJfcK KADA IS8IGTOYSI. Mesk vi
sokias be vertės gyduoles. Atnaujink savo 
gyvybę laike miegojimo. Buk pilnas gyvy* 
bės ir energijos. Jeigu reikalauji elektros 
diržą nuo Reumatizmo, Dieglląus, Neural
gijos, Paralyžiaus, Nusiealdymo, Dusulio, 
Bronkitis, Susinervavimo, Silnumo, Nevirš-
kinimo, Galvos Skaudėjimo, "Insomhia," 
Silpnumo Pečiuose, Nusilpnėjime, liemo-
roidy, Užkietėjimas, Baimingumą, Atsirau
gėjimą, Votis, Drebėjimą, Inkstų Akmenis, 

Žarnų ligas, į igas vyrų ir moterų, Suputl-
Skaaaėjimas visur. Atsiusk 10c krasos ženk

leliais ar pinigais, o mes tuejaus gums pasiųsime mu
št) Galingiausi Elektrikos Diržą. Keliose valandose bus 

• š~\ .iJĮHLV) Jusų krasoje.v Jeigu busi užganėdintas, tai užmokėsi 
1 U C KthW $3.85 daugiau ir diržas vertės |10.00 bus tavo. Nešiok 

Ji pagal paduotų nurodymų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, tai 
pranešk savo priedeliams. Jeigu neišgysi bėgyj 10 dienų* ta* prisiusk mums 
tą diržą, o mes jums tuojaus pinigus grąžinsime, kaip tik gausime H«e 
Juąų diržą. Moterims reikalaujant diržo reikia prisiųsti 40G krasos ženkle
lių. Adresuokite: 
A. F. OWENS, Dept. 45-E.—152 W. 14th SI., Kew York, K. Y. 

vtoę ir 
is \r tt., 

Atsėsk 

dV. ANTANO DR-JOS AD-
MINISTRACIJA, 
Wft&kegan, m 

• • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • 

T. B. BRADOHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTOiUrBY AT IiAW 
^ 1 

i 105 W. Monroe, Oor. d M k M. 
Room 1207 Tel. Cejitral 220 

CHICAOO, IEIi. 

Oyv.: SI 12 South Halsted Street 
, Teletonae: TA|«I8 tftt V J 

~+A 

KAM 

Aleks Jankauskas — pirm. 
'* '919 - m Sf., 
Ant. Semaška — raštin. 

* .m>» 

-

Su gėlių atgaivinimu nerei
kia vėliaties. Nes kuomet žie-

\ 

tabakas n ^ ^ ^ ^ ^ 
Nei vienas negali Įsivaizdinti bai 

sumo karės ant kareivių jausmų- ir} 
nervų karės lauke. Užimąs šrapnelių 
ir nuolatinis staugimas kanuolių 
daug kenkia ant nepvų sistemos ka- f 
ręivių, ir jeigu jis negausų tabako, 
tai jų protai susimaišytų. 

Ištikrųjų, jus turbūt matėte juda
muose paveiksluose kareivius einan
čius mušin, jeigu jus matėte, tai pa-
tėmysite laikančius jųs sudžiūvusiuose 
lupose cigaretus. 

V 

1408 Lincoln St., 
Ant Bakšys — Iždininkas, 

1327 So. Victoria S t , 
L. Ęak&is, Pin. raSt., 

IMI So'. Park Ave.,' 
Iždo globėjai; 

1. Maknševiče, 
2. P- Kazdelevice, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, — or

imo priL, 1112 — Xa S t 
II i i . r i i p II i • 

KATALIKŲ SPAUDOS DR. 
JOS 0ENTE0 VALDYBOJ 

ANTRAŠAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash mą+ Chi<jago, 
I1L 

J. Tumasonis — raStiniU' 
kas, &17 W. 83 s t , Chieago, 
m. 

Ia. Nausieda — ižA, 917 
W. 33rd S i , Chica^o, BL 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? r 

Jeigu nori žinoti, ką išrasti ir 
koki išradimai gali butl reika
lingi, tai' raiyllS reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjas," kurią L'žDYKl kiek
vienam išsiųsime ir i Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patentą 
gauU ir kaip ji parduoti. 

AM K KIČAM EfJROPEAM * 
PATENT OFFICES, Ino. 

256 Uruad»a> (DS.) 
Kew York, N.'Y. 

LEIDI S U N K T I 
#SAVO PLAUKAMS?! 
Neturėsi daugiau _ kai-1 
tunuottj, tesvų, kri«tan-| 
čių, pleiskanuolų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
sta plaukij—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 

\ w ^ | d € s i vartot mūsų su-
r * Itaisytug glaukams vais-1 
tus 'Dtrmafuga . Geresniu plaukam 
vaistų už "Dermafugą" n€ra! 

"Dermafuga" padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, • pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais 1 Nt 
pavydek kit^ puikiems plaukams. 
its pats gah turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pacta 
suvis dykai išbandymui "sampilą". 
Prisiusk 10c stampomia persiuntimo 
ėsų, gausi išbandymui dėžutę MPer-
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
ažvardytą: "Puikus Plaukai"* 
A R G I L S P E C I A L T I E S C O ^ 

Dept IB • 
P. O. Box 37, Philadclphia, Pa. 

Telefonas: PULLMAN 842 

Pr. D. J. BAG0ČIUS 
LlEl'UVHJ GYDYTOJA» 

IR CHTRUR&AS 
10781 SO. MICH1GAN AVK, 

ROSELAND, ILLINOIS 

T 

n . ,IW<l,ft ^ ^ . a , ^ ^ ^ H . „ ^ ^ 
i h AR TtJRITE ME8TROPV SKOLiNIMKA? 

Mes iškolektuojame nuo^estropių skolininkų senas 
ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus 
skolų išieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nfei vieno cento išaugšto. Pamėgtaimaa Ir rodą 
jums nieko nekaštuos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki- S 
mus advokatus, kuri* veda visokias provas civiliškuose ir krl- S 

^ ^ ^ ^ ^ minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrtkuo- 8 
se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, mū
sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jusų pareikalavimo. Už pasitarimus 

_ ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie. 
S MUSfJ OFISAS YRA ATDARAS del ypati&kai atsilankančių: Paned^lials, 
- Ssredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketver-
t gaiš ir S u batonais nuo 1-po pietų iki 9 vakaro. Su vtršminėtais reikalais 

"" kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais ant sekančio antraše: 
IMTERSTATE LEGAL SERVICE AGEMCY, 

: 8114 SoMth Halsted Street, :-: :-c :-: Ctdcagey 
HltlIlIUtlftMII HtllIlIlIllIlItlIUlIllIlIIIIIllItlIltlIlIlIlIlIlMMtlll 



etvirtadienls, Birželio 6 d. 

MILŽINIŠKAS Nedėlioję, Birželio 9, 1918 
BERGMANS GROVE DARŽE 

RIVERSIDE, ILL. 

Piknikas prasidės 9 valanda iš ryto ĮŽANGA 25c 

RENGIA 

» • • > • • • » 

V 

W LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRITIS W 

Valio visi ant pirmo šio meto pikninko. Ipatfrigai jaunimas, kuriam speciališkai yra prirengta 
žaisliai. Bus didžiausi orkestrą, visokios ruses žaidsmės. Lietuviškas Medus ir tikri lietuviški užkan
džiai. Tai yra venintele proga jaunimui smagiai laijtę, praleist. . 

Kviečiame visus lietuvius. RENGĖJAI. 

UMIIIIIlllllllllllIllllllffllIIIItlIIIIIIIIIIlIflIIlIlIlIflIlIfflIlIlIlIlIlIflIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

CHICAGOJE. 
BSIHtlUUIlIlIlIlIlIlIlIllllIlUflIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlIflIlIlIlIlIlIllIlIUIIIIIIIIIIlIflIffl 

STREIKAS GYVULIŲ . NELAIMINGA POLITIKA. 
SKERDYKLOSE. I 

Daugelis metų praėjo, kaip 
miestas Chicago tąsosi po 
teismus su gazo kompanija. 
Ir iš tų tąsymų nėra juokių 
pasekmių. Tos bylos vedamos 
pačių piliečių lėšonife ir nesi
mato joms galo. 

Dalykas ve kame: 1911 me
tais miesto valdyba pravedė 
parėdymą, kuriuomi sumaži 

Vakar sustreikavo pora tūk
stančiai darbininkų, * dirbusių 
kompanijoje Stoek Yards & 
Transit Co. Tuos darbininkus 
nepalietė uždarbių padidini
mas, apie ką kituomet išdavė 
nusprendimą teisėjas Alschu-
ler. Streikuojantieji darbinin-

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

kai yra gatvių šlavėjai, gy
vulių varinėtojai ir kitokius j no gazui kainą, kurią kompa

nijai moka gyventojai. Bet 
| kompanija to parėdymo nepa
klausė ir senobines kainas už 
gazą nuo žmonių lupo. 

skerdyklų įstaigoje darbus 
atliekantieji. 

Kuomet gyvulių skerdyklų 
darbininkams buvo padidinta 
mokestis ir anie visi darbinin
kai buvo palikti ant šalies, 
tuomet jų vadovai pradėjo ru 
pinties, kad kompanija pati 
sutiktų padidinti jiems uždar
bius. Tarybos tęsėsi ilgas lai
kas ir pagaliau kompanija at
sisakė jiems didinti algas. Pa
sekmėje tie darbininkai taigi 
ir sustreikavo. 

Yra žinių, kad del jų iš 
simpatijos gali sustreikuoti ir Kas metai renkami alder-
kitų darbo šakų darbininkai, manai pasižada ištikimai tar-

Už tai miestas kompaniją 
patraukė teisman. Pareikala
vo perimtus nuo žmonių pini
gus žmonėms sugrąžinti. Gi 
tų pinigų esama apie 10 mili
jonų dol. 

Ir štai už ką kelinti metai 
tąsomasi be pasekmių. Supran 
tama, jei ne ta nelaiminga po
litika, tasai klausimas senai 
butų buvęs išrištas. 

Kun. A. Skrypko, Chicago, m . Tam
stų užsakymas bus gatavas subatoje. 
Pasiųsime. 

M. Andriuškevičius, Chicago, 111. 
Tamstų prisiųsta pagarsinimą patal
pinsime pagal prašymo. 

P. Matulis, Detroit, Mich.; W. 
Budraitis, Springfield, 111.; Ig. Aug-
štuoUs, West Pullman, 111. Tamstų 
adresus permainėme ir laikraštį siu
sime naujais adresais. 

A. P. Staseliunas, Cleveland, Ohlo; 
J. Žebrauskas, Herrin, 111.; St. Aus-
tin, Gurnoy, m . ; B. Sugintas, Det
roit, Mieli.; Ig. Meleskevieius, Scran-
ton, Pa. U i "Draugą" siųstas prenu
meratas gavome. La*bai ačių. 

J. Sinkevičius, Elmora, Pa. Tam
stų yra užmokėta iki gruodžio 27 d., 
1918 m. Mes pinigus gavome. 

O. Tamosaltė, Chicago, III. Tam
stos pinigus už "Draugo" šėrus ga
vome. Labai adlų. 

' Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro RicbUc k> 

Dr-ati Šv. Juozapo Ir Gvardija Šv. Kazimiero K. 
RENGIA 

DIDELI PIKNIKĄ 
Nedėlioję, Birželio-June 9, 1918 

WHITE CITY DARŽE Willow, Springs, III. 
Pradžia 9 vai. išryto. :- : įžanga *25c Porai. 

Pasarga:—Imkite Archor-Cicero karą Iki Llmits, paskui Joliet arba Wil-
low Springs karą iki daržui. 

•EXPELLER 

Jei taip, tuomet skerdyklose 
sustotų darbas ir tas pakenk
tų karės vedimui. 

Stock Yards Labor Couneil 
sekretorius. Foster vakar mu
sė telegramą į Washingtoną 
darbo sekretoriui. Pranešė, 
kad skerdyklose stovis in-
temptas. Galvijai sulaikomi 
nuo skerdimo. Tas gali sustab 
dyti visokį darbą skerdyklo
se. 

PASIRUPINKITE ANGLIŲ 
ŽIEMAI! 

Pasirūpinkite dabar anglių 
ateinančiai žiemai! Neatidėlio
kite tos svarbios ir patrijoti-Į 
nės priedermės! 

Tai toksai valstijos kuro 
administracijos šauksmas į 
visus Chicagos gyventojus. 

Nes kas dabar išanksto an
glių nepasirūpins, ateinančią 
žiemę, neturės susimylėjimo ir 
galės sau sveikas šalti. 

Ateinančią žiemą geležinke
liai bus užimti svarbesniais 
reikalais. Nebus laiko išyežio-

• ti anglis po miestus ir mieste-1 
hus. 

Gi šiandie anglių sandeliai 
turi anglių užtektinai ir gali
ma ant žiemos kiek tik reikia 
pasirūpinti to svarbaus kuro. 

DIDELIS GAISEAS. 
• 

Užvakar naktį ties 45-ta ir 
Peoria gatvių gaisras sunai
kino arklides, prigulėjusias 
Union Stoek Yards & Transit 
Co. 

Pašiūrėse buvo suvirs 150 
geležinkelio vagonų su šienu 
ir šiaudais. Viskas sudegė. 

Kun. F. Kemėšis, sveikatos 
dėlei, persikėlė gyventi į Ci
cero pas kun. H. Vaičiūną. 
Jo adresas dabar: 4943 W. 
15th str. Cicero, UI. (arba 
•"Draugas" 1800 W. 46th str. 
Chicago, BĮ.). 

nauti piliečių gerovei. J ie 
" t a r n a u j a ^ tik ligi rinkimų. 
Tas pat yra ir su miesto ma
jorais. 

Gi piliečiai permoka už ga
zą ir duoda išlaidas byluoties, 
kad tuo būdu užganėdinti po
litikierius. 

Tuojau apsaugoja nuo Ugų ir gydo 
Tikras tiktai su paiymčta marke 

"IKARĄ" 
ttt t* «5c buteliuką* TIIOM aptickoM axb* 

•u£i*i nuo 
P. AD. R1CHTER * CO. 

4-80 WMMagtcM Strsst. N«w York, N. Y« 

RAČIŪNO NAUJI PA
VEIKSLAI 

Miesto tarvba turi sumanv-
mą, kad krutomųjų paveik
slų cenzūrą atimti nuo pirmo
jo policijos^viršininko pagel-
bininko. • 

RUSIJOJE SUSEKTA ČE
KŲ SLOVAKŲ SUOKALBIS 

Londonas, birž. 4.—Bevie
liu telegrafu iš Rusijos pra
nešta, kad bolševikų vyriau
sybė kaip Maskvoje, Petro
grade, taip ir visoj Rusijoj su
sekusi čekų-slovakų kontrre-
voliucijinį suokalbį (visokius 
prieš bolševikus nerimavimus 
bolševikai pavadina "kontr-
revoliucija." Red.). Kai-kur 
čekų-slovakų kariuomenė su
kėlusi maištus ir paėmusi 
svarbesniuosius geležinkelių 
susijungimus ir linijas. 

Del to suokalbio Maskvoje 
paskelbta karės stovis ir pra
sidėjo areštavimai. Dono ka
zokų apskrityj, sakoma, grū
mojanti revoliucijai 

Šiaurinei Rusijai su maisto 
stoviu darosi vis blogiau. 

P R A N E Š I M A I . 
SLRKA. CHICAGOS APSKRI

ČIO SUSIRINKIMAS. 

Birželio 9 d., 1 vali po pietų, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, ant 
Towu of Lake minėtas apskritys 
laikys bertaininį susirinkimą. 
Daug svarbių dalykų bus apkal
bėta, ypač apie seimą, kuris diena 
po dienos artinasi. Tat pageidau
tina, kad visos Susivienijimo kuo
pos imtų susirinkime dalyvumą 
prsiųsdamos vieną-kitą delegatą. 

F. Stancikas, Apskr. rast. 

Seredos ir Ketvergo vak., 
birželio 12—13 dd., Bažnyti
nėj svet., Rochester, N. T. 

Pėtnyčios vak, birželio 14 
d., Utica, N. Y. 

Subatos ir nedėlios vak., 
birželio 15—16 dd., Bažnyti
nėj svet., Albany, N. Y. 

REIKALINGAS 
Reikalingas linotypistas, 
patyręs ir mokąs gerai sa
vo amatą. Atsišaukite pas 
Drangas Publ. Co., 1800 
W. 46th St., Chicago, 111. 

REIKALINGI:—lipinto jai ant 
pusčeverykių (Slippers). At
sišaukite: 1209 Washburn A v. 

Reikalingas sumanus siuto Ir vy-
rifikų drapanų pardavėjas. Turi mo
kėti kalbas Lietuvių, Lenkų ir Ang
lų. -Taipgi turi turėti paliudijimus. 
Atsišaukti pas 

LUSTIGS L-EPT. STORE 
8410 So. Halsted St. 

Reikalingos:—moteris a s Į North 
Side del valymo karų. Atsišaukite: 

1165 North Clark Street, 
Chicago Surface Lines. 

Paleškau draugų Joną, Petrą ir 
Mykolą Saduiklų, Kazimierą ir Pefrą 
Žiemių; paeinančių iš Kauno gub., 
Zarasų pav., Salako parap., Ruda-
kiškių sodžiaus. Jie seniau gyveno 
Chicagoje. Meldžiu jų pačių ar pažį
stamų atsišaukti sekančiu adresu: 

Mr. Frank žiemis, 
21 Knox St., Lewiston, Me. 

— — • — — — — — — — — 
. i i . , , • - •• • 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyrų, Moterių Ir Valkų 
Ilgas vslug vėliausios santifiko 

metodos. 
S i t i 80* Broadway BU, 

8T. LOUIS, M O. 
Ofiso telefonas, Bell Sldney 17* 

Kinlook Victor 1021 
CENTRAL 78(4 

1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius.. 

Lietuvis gra
borius. Atlis-
karna visokias 
laidotuvės ko-
plgiaustaL ta 
rime saro Ka 
rabonus Ir a a 
tomobllius. 
ralpgl dldas-

J nė dalj grabų 
pat}s d%ftamart 

8307 Anbnrn A ve., 
Telephone Drover 4188. 

• • • • • i V 
l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui l l l l l l l l l l l l l l l l 
Reodd. tSS 8. Ashland Blvd, Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. Ą. ROTH 
RUSUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniški! Ilgų 

Ofisas: 8S54 & Halsted St., Chicago 
Telephone I>rover 8488. 

VALANDOS: l t — 1 1 ryto 8—8 po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—lf. d. 
Ulll 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 lt l l l l l l l l l l l l l l l 

TeL Cicero S i l . 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
4847 W. 14th 8t., Cicero, Dl. 
VALANDOS: nuo 9 lkl 12 >š 
ryto, nuo S iki 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedelioms: 
nuo 9—12. ~ 

Tai Drovar 7848 

Dr* C. Z. V eželis 
LIETUVIS DEHTISTAB 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 8 vak, 
Nedėliomis pagal sutarimą, 

4711 BO. A8HLAHT) AVEJTUB 
' arti 47-tos Gatvės 

IBlfltflIlIlfflItUllllllIlIIIIilIlIlIllIlIlIlIlIUL 
VBENATOrft LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
PhlladelphUoj Inkorporuota. 

Clonals galima gauti kaipo i 
amerikoniška taip ir Europiškų į 

_ gyduolių. Norint gauti kataliogų į 
> kuriame aprašyta apie visokias j 
: gyduoles Ir ligas reikia Jdėti 3 

už 8c. krasos ženkleli. 
Reikale kreipkitės pas savo i 

tautieti o pilnai busite užganė- j 
dina { 

JOHN A. FUSCHUS, 
1888 & 2 St., rtiiladelphla, Pa. i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Telefonas^ McKINLBY 8744 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OYBO VISOidAŠ UOAS 
8467 BO. WB8TCRjr BLVD. 

Kampas W. 8B-tos gatve* 

Saugojąnt Komunika
cijos Linijas 

P ILNA armija nuolatai *™ teiso k a m e telefonas 
saugoja Bell telefono 

linijas. Yra tai armija te
lefono bandytojų, kurie su 
tokiu dideliu atsargumu, 
kad labai retai galima gir
dėti. 

fiį armiją kaip^ parodo
ma viršuj dirba ant taip 
vadinamo ' ' test board'' 
kurioje randasi daugybės 
elektros lempučių, per jas 

yra sugedęs. Jie taippat ži
no ar naujai įdėtas telefo
nas gerai dirba ar ne. Ji 
prižiūri kad viskas butų 
geram stovyj. 

Tiktai maža dalelė tele
fono žmonėms ..tesimato. 
Mylias dratų kurie yra iš
tiesti po žeme, power plen
tai ir kiti dalykai yra ne
matomi. Šitie bandytojai 

galima sužinoti kas yra kas dieną per savo bandy-
pasidarę su telefonu. * įto^8 tūkstančius telefonų 

Šie bandytojai la^ks nuo suranda kurie sugedę ga-
laiko suBineša su dratų sis- lėtų padaryti nesmagumų 
tema. Jie pasako tiems ku- prenumeratoriams. 

CHICAGO T E L E P H O N E 
COMPANY 

l 

Dr. A. R. Blvmenthal 0 . D. 
Akta Specialistas 

Patarimas Dykai 
Otflso Adrnoa: nuo 8 UI ryto iki 8 

vaL vakarą. Nadėlloms 8 lkl 18. | 
4848 B. Ashland Ava, U u n p . 47 St. 

Telefonas Yards 4817. 
Telephone Bonlevard 8487 

ANT PABDAVIMO. 
gerai apmokama valstinyčia (aptie-
ka) lietuviškoj-sjaviškoj ir čekiškoj 
apielinkėj. Geros priežastis del par
davimo. Atsišaukite: 

RvA. Cavanagh, 
106 N. LaSalle S)t.. Chicago, 111. 

Telefonas' Main 1275. 

IIIIIMIIHIIIKIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
* ^ I a8jS^AdasaA4Mt^ , - — ^ ^ — mm ^^ ~ - ^ . « ssa 

JOSEPH C. WOLQN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 818-825 National Life Bg. 
89 So. LaSalle St., 

Vakarais 2911 W. Z2nd Street S 
*&ckwell 699». * 

Resldence Humboldt 97 
5 CHICAGO, ILL. 
uiiiiHmHHHimiuriiuiHiiiHmmtHHiiii^ 

BANK 
'M-.V.-C.V 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
JUa koncerttna ir augital rekomen
duojama kaipo grerlausia koncerttna 
padaryta Suvienytose Valstijose* A-
merikoja Mes galime jas parūpin
ti augito arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai 

Georgi & VItak Music Go. 
1648 W. 47tb S t , Chicago, I1L 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja S8 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
8148 B. Morgan 84* k e r ą 88 t 

Chicago, m . 
BPECIJ ALIOTAS 

Moterišku, Vyrišku ir Valku 
Taipgi Chronišku Ligo. 

OFISO VALANDOS: 
lkl 9 ryto, nuo nuo 12 Iki 8 po 
plet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 887. 

S 
^^^^^^^^^^^^ tesimu, 
pardavėjai Ir daug krau 
tnvtq pmrdooda ta pačia 
kavą po ąoe. 

C0FFEE 
19c 

GERIAU8IB 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

lusia Bai 

'JokS 14c| 
Geriausia Banke* 
sulygins 
bent 
1-J 

D AIRY 
SVIESTAS 

39c 
WK8T BDDM 

8964 Milwaukeea. 
1878 Miliraukee a. 
1464 Mllwaukeea. 
1619 W. Madison 
8889 W. MadLsoc 

1444 W Chicago a. 
1884 Blue Is landą 
8418 W. North a. 
1817HS. Halsted st 
1888 8. Halsted st 
1818 W. 18tk st. 

8189 W. 82nd s t 
SOUTH 8ID81 

8988 W*ntwortha 
9487 B. Halsted et 
4799 8. Ashland a. 

488 W. Dtvtslonst 
788 W. North a, 
8849 Lincoln av. 
8844 Lineoln av. 
8418 8 ^ 

turime viena mašiną (motor) , 
dvi užbaigė jas,, dvi apsluvinėtojas 
Jack biskl naudotą, pigiai ant lengvu 
išmokesčių. Visa skūra, roberiai ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. KAFLAJT 49 SONS, 
4808 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas: TARDS 8404. 
llllllllllllllilIlIlIlIHIlIlIIIlIlIlIlIlIlIlHIIIII 

rlAOtl 
to Valgiui neužmiršk, kaa geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tas vidurių Ilges paeina iš negero su
virškinime, e tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena, 
visus antiekorius. 

Parduodama pas 

PARSIDUOL\A: — Geras pia
nas; labai pigiai. Atsišauki
te: Stanley J. Petkus, 3329 
So. Morgan St., Chicago, BĮ. 

Ant 3-čių lubų. 

g g ^ DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICA60JE 

PBARL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už jte^iiausią jkainą, Kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncerEinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir
by sčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 




