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PRANCŪZAI ATMUŠA 
ATGAL VOKIEČIUS 

Sulaikytas briovimąsis ant 
Compiegne 

— 
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COMPIEGNE IŠKRAUSTYTI 
CIVILIAI GYVENTOJAI 

VOKIEČIAI PRIVERSTI 
GINTIES. 
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PARYŽIUS, birž. 14.—Tar-
pe Courcelles ir Mery vokie
čiai kontratakomis mėgino at
siimti prarastas savo polici
jas. Bet buvo atblokšti su di
deliais nuostoliais. Ten vokie
čiai priversti prieš prancūzus 
jau ginties. 

Šiauriuose nuo Corey vokie
čiai atblokšti atgal toloką g*y 
1% i r p r a n c ū z a i a t s i ė m ė om&o 
pozicijas. 

Iš miesto Compiegne civi
liai gyventojai jau prašalinti. 
Tūkstančiai iš jų čionai atke
liauja. 

Prieš šitą miestą vokiečių 
ėjimas sulaikytas. 

Vokiečius raižo ypač pran
cūzų artilerija. Artilerija truk 
do vokiečiams ir komunikaci
ją. Prancūzų narsumas tikrai 
juos papjaus. 

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
KETURIS SVARBIUS MŪ

ŠIUS. 

AMERIKONAI ATMUŠA 
VOKIEČIŲ'ATAKAS. 

Paima nelaisvėn 400 vokiečių. 

Paryžius, birž. 14.—Vokie
čiai užpraeitą naktį atliko pa
šėlusią ataką prieš amerikonų 
pozicijas tarpe Bouresches ir 
Belleau miško, Marue fronte. 

Amerikonai tečiau atmušė 
ataką ir uždavė didelį smūgį 
vokiečiams. 

Del patogumo keliose vietose 
atsimetė. 

i 

PRANCŪZAI LAIMĖJO PER 
DVI MYLIAS. 

PARYŽIUS, birž. 14.—Už
praeitą naktį prancūzų kariuo
menė uždavė didelį smūgį vo
kiečiams rytiniam savo spar
ne. Karės ofisas pranešė, kad 
prancūzai atbloškė vokiečius 
nuo šiaurinio upės Matz kran
to per 2 mylias ilgio frontu. 

Baisus susirėmimai seka 
tarpe upės Aisne ir Villers-
Cotterets miško. Tenai vieto
mis vokiečiai varosi pirmyn. 

Vokiečių atakos tarpe Sois-
sons ir Marne atmuštos. Tenai 
vokiečiai per peilį mėgina eiti 
pirmyn, nežiūrint pasibaisėti
nų savo nuostolių. Tečiaus 
jiems tas nesiseka. 

NAUJAUSIOS 2INI0S 
— • — - — 

Washington, birž. 14.—Prezi
dentas Wilsonas kreipėsi senatan, 
kad šitas dar šitoje savo sesijoje 
pravestų moterių lygiateisės bilių, 
ty. kad moterims pripažintų ly-
fdas teises su vyrais politikoje. 

Berlynas, birž. 14. — Vokiečių 
karės ofisas paskelbė, kad šitoj o-
fensyvoj vokiečiai yra paėmę su
virs 15,000 nelaisvių ir daugelį 
armotų. 

Washtngton, birž. 14.—Svaiga
lų priešininkai kongrese gamino 
visokius sumanymus, kad tuojaus 

Londonas, birž. 14. — Kaip 
jau žinoma, vokiečiai naujo
mis pastangomis mėgina per
laužti prancūzų liniją. Todėl 
be jokids^pertraukos atakuoja 
prancūzus kuone visa dabarti
nės of ensyvos linija. Šita lini
ja šiandie jau prailginta ligi 
50 mylių — nuo Montdidier 
ligi Chateau-Thierry, ties 
Marne. 

Bet generolo Focho (vy
riausias talkininkų armijų va
das) armijos taip stipriai vo
kiečiams prieįįnasi, kadjų o-, 
fensyva neatneša jiems pagei
daujamų vaisių. Ir jei kur vo
kiečiams pasisekė šis-tas at
siekti, tai vientik mažesnės 
svarbos vietos. Tuo tarpu 
prancūzai, jei kaikuriose vie
tose buvo priversti atsimesti, 
tai užtaigi kitose vietose ge
roką galą pasivarė pirmyn. 

Atsimetė prancūzai atgal iš 
siauros išpjovos pietuose nuo 
Nbyon, gi rytuose nuo upės 
Oise, ty. iš savo pozicijų, ko
kias turėjo miške Carlepont, 
šiaurvakaruose nuo Compieg
ne. Tasai atsimetimas buvo 
liuosu noru, bet ne priešinin
ko spaudimu, kaip tvirtinama 
prancūzų karės ofisas. 

Prancūzai, be to, atsimetė 
ir kitose vietose, kur buvo pa
likę dideli kyliai, įsimušę vo
kiečių pozicijosna, ir savo ap-
ginimui reikalaujantieji žy
mių aukų. Todėl prancūzai iš
tiesė savo liniją, kuri dafyar 
eina per Baily, Tracy le Vai 
ir Nempcel. 

Laimėjo dešiniajam sparne. 

Šiandie svarbiausias vokie
čių tikslas — prašalinti dide
lį pavojų, koks grūmoja jų 
armijoms sparnuose. Todėl vo
kiečiai stengiasi apsaugoti sa
vo sparnus nuo atakų ir deda 
visas pastangas priversti pran, 
euzus atsimesti. Tečiau jiems 
tas padaryti nepavyksta. Kol-
kas kairiajam sparne vokie
čiai mažai nukentėjo. Bet de
šiniajam sparne panešė pasi
baisėtinus nuostolius. Šitam 
sparne prancūzai vis plačiau 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, birž. 14.—Amerikonai pa 
ėmė Belleau mišką aną dieną 
ir 400 nelaisvių. Nelaisvių pa
ėmime daugiausia pasidarba
vo amerikoniška artilerija, ku 
ri atkirto kelią vokiečiams 

i pasitraukti. 
Tarpe nelaisvių yra 6 ofi-

cieriai — majoras, kapitonas 
ir 4 leitenantai. Visi jie pras
tai apsitaisę ir išalkę. 

Vokiečiai nelaisviai pasą 
koja, jogei jiems įsakyta jo-
kiuo būdu nepasiduoti, nes 
amerikonai torturuoją paim
tuosius nelaisvėn. 

si prasimušti ir užeiti prancū
zams iš užpakalio ties Tracy, 
buvo sumušta. Prancūzams te
ko daug nelaisvių. Tečiau vo
kiečiams pasisekė pasistumti 
į vakarus nuo miestelių Dem-
miers ir Cutry. Taippat po 
parttaisAtinų nuostolių vokie
čiai suspėjo persimesti per u-
pelį Matz, toje vietoje, kurs 
šis įplaukia upėn Oise. 

Kitur visur vokiečių atakos 
atmuštos. 

Mūšiai ties Chateau Thierry. 
Toliaus į pietus, už kelių 

mylių į šiaurvakarus nuo Cha
teau Thierry ir apylinkėje, 
kur pastaromis dienomis ame
rikoniški marininkai sumušė 
vokiečius, prancūzai stojo lo-

'kalėn atakon. Paėmė Mont-
court, mažus miškelius šiau
riuose nuo Elop ir pietinę da
lį miestelio Bussiares. 

Tuose mūšiuose pasižymėjo 
talkininkų lakūnai, katrie ne 
tiktai vadovavo artilerijos 
ugnimi, bet dar betarpiai da
lyvavo atakose, nusileizdami 
taip žemai, kad kulkasvai-
džiais krėtė vokiečius kaip pė
dus. Kiti lakūnai mėtė bom
bas ant besiskubinančių mū
šių linijon divizijų. 
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PAPUOŠKITE NAMUS 
AMERIKONIŠKOMIS 
IR LIETUVIŠKOMIS 

VĖLIAVOMIS 

šiandie visose Suv. 
Valstijose paminima di
delė tautos istorinė šven
tė, šiandie sueina 141 me t 
tai, kaip gyvuoja Suv. 
Valstijų žvaigždėta vėlia
va. 

šita švente šiandie vi
soj šaly j . iškilmingiausiai 
paminima. Chieagoje į-
vyksta daugelis paroda-
vimų. susirinkimų, pra
kalbų. Visų tautų žmo
nės iškilmybėse dalyvau
ja. Nes visų tautų žmo
nės čia po ta žvaigždėta 
vėliava atrado prieglau
dą, laisvą gyvenimą. 

Lietuviai, gagerbkite 
šiandie Suv. Valstijų vė
liavą. Žvaigždėtomis vė 
liavomis paruoškite savo 
namus, šalę anų paskleis
kite ir lietuvių tautos vė
liavas. 

Lietuviai, pasiruoškite 
prie Ištikimybės Dienos, 
liepos 4 d.; tinkamo pa
minėjimo. 

VOKIEČIAI BRIAUJASI 
RUSIJON. 

BAIGIASI BOLŠEVIKU 
-ROJUS" RUSIJOJE 

BOLŠEVIKAI SUOKALBIO 
SUKURYJ. 

Norima juos numarinti badu. 

MASKVA, birž. 14. —Anot 
bolševikų pranešimo, bolševi
kai susekę naują prieš save 
didelį suokalbį. Suokalbin in-
eina daugelis žymesniųjų ru
sų ir net pačių sovietų, katrie 
atsikratę bolševikų globos. 
Suokalbiui vadovauja genero
lai Savinkov ir Dovguern 
(?). Suokalbio tikslas — at
kirsti visą centralę Rusiją nuo 
Uralo apylinkių ir bolševikus 
su jų valdžia numarinti badu. 

Ištikimybes Dienos Rreikale 
Vakar vakare Dievo Apveizdos 

parapijos svetainėje įvyko Chica
gos lietuvių draugijų atstovų su
sirinkimas Ištikimybės ' Dienos 
(liepos 4 d.) reikalais. Buvo atsto
vų iš visų Chicagos lietuvių kolio-
nijų, išėmus Roselandą. Abelnai 
imant, dalyvavo apie 70 atstovų. 
Prmininkavo gerb. A. Pocius, gi 
raštininkavo gerb. M. Zujus. 

Plačiai kalbėtasi apie lietuvių 
dalyvavimą paminėtos dienos ma
nifestacijoje. Pagaliau išrinkta iš 
kiekvienos kolionijos atstovai da
lyvauti šiandie lietuvių abelname 
susirinkime, kur bus išrinktas 
centralis komitetas. 

Šiandie susirinkimas įvyks Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
Bridgeporte, vakare. 

'Chicagos miesto majoras vigų 

rap. 

Londonas, birž. 14.—Gauta 
žinių, kad vokiečiai senoviškai 
briaujasi Rusi jos giluraon. Už
ėmė jie Valniki-Zubovka gele
žinkelio stotį, už 100 verstų 
nuo Maskvos. 

Susekus tą suokalbį, bolše 
vikai kaip Maskvoje, taip k i - ] t a u t ^ z m o n ^ ™ ^ ™ i r P" 

.r. . . . . . i ruošimui prie manifestacijas Isti-
tuose miestuose, įsake visiems L . , . n . . . 

; . . A. I kimybes Dienoje paskyrė po vieną 
gyventojams užsiregistruoti., a r b a p o d u Moga £ K e k v i e i l 0 i 
Už neužsiregistravimą gramo- t a u t o g ^ l i e t u v i ų t a u t o s n u g k i r . 
ja bausme. Be to įsakyta vi- ta g e r b Bagdžiunas ir Elias. Si-
siems, turintiems kokius nors tiedu taigi ir sušaukia šiandie lie-
ginklus, kuoveikiaus atnaujin- tuvių susirinkimą į Šv. Jurgio pa
ti leidimus. Už neatnaujinamą 
šito leidimo grumojama mir
ties bausme. 

Bolševikai nusiskundžia, 
kad prieš juos pakylanti kontr 
revoliucija, kurioje susijungia 
visokiausieji elementai — de
šinieji reakcijonieriai ir kai
rieji karės šalininkai. Reakci
jonieriai darbuojasi sugrąžinti 
Rusijoje monarchiją, gi kai
rieji — atnaujinti senobinius 
santikius ir ryšius su vakari
nėmis valstybėmis. 

Matyt, nieko jau negelbės 
bolševikams tasai nusiskundi
mas ir dejavimas. Rusija nega
li ilgiau but tokioj baisioj 
betvarkėj, kurią pravedė ir lig 
šiol palaiko bolševikai. Turi 
įvykti ^atmaina geresnėn pu
sėn. 

eis vakarykščio visų Chicagos lie
tuvių kolionijų susirinkimo nus
kirti atstovai. 

Šiandie susirinkime, kaip aukš
čiau pažymėta, bus išrinktas cent-
ralis komitetas. Tasai komitetas 
tvarkys visus Chicagos lietuvius, 
dalyvaujančius Ištikimybės Die
nos apvaikščiojime, duos nurody
mais ir visokius reikalingus pata
rimus. 

Vakarykščiam susirinkime visi 
nuskirti atstovai privalo eiti šian
die šaukiaman susirinkiman. 

Vakarykščiam lietuvių kolionijų 
atstovų susirinkime vienbalsiai 
padaryta tokia rezoliucija: 

JAetuvių draugijų atstovai, su
sirinkę į Dievo Apvcizdos parap. 
svet. birželio 13 d. apsvarstyti Iš
tikimybės Dienos, rengiamos lie
pos 4 d., reikalus išreiškė pagei
davimą, kad visi lietuviai, nesis-
kirstydami į grupes ir partijas* 
prisirengtų dalyvauti minėtos die
nos iškilmėse ir tinkamai atstovau
tų savo tautą, ir kad lietuviai da
lyvavime prisilaikytų vienodų sa-

sve ta inę . "Šitan sus i r ink imai ! ! vo tautos žymiiį. 

Veikiai bus milijonas amerikonų 
Prancūzijoje 

mt'M 

West Point, N. Y., birž. 14.1-^ Anglija tars: — Štai 

TURKIJA SUSITAIKĖ SU 
TRANSKAUKAZU. 

Amsterdam, birž. 14.—Anot 
pranešimo iš Konstantinopo
lio. Turkija pagaliau padaro 
taiką su Transkaukazo vyriau 
sybe ir pasirašyta po taikos 
sutartimi. 

BOLŠEVIKAI SIUNČIA SA
VO ATSTOVĄ Į AMERIKĄ. 

Londonas, birž. 14.—Bolše-
vikų vyriausybės pasiuntine 
Švedijoje — M. Borovsky-
Odovsky, siunčiamas į Suv. 
Valstijas, kaipo bolševikų am
basadorius. 

Paryžius, birž. 14.—Čia su 
militarinėmis .iškilmėmis pa
laidota 8 amerikoniški mari
ninkai, kurie žuvo susirėmime 
su vokiečiais Marne fronte. 

Pasibaisėtini teutonų nuostoliai 

—Užvakar čia, karės akade
mijoje, 137 kadetai, katrie tik 
1919 metais turėjo baigti savo 
mokslus, gavo joficierių diplo
mus. Toje iškilmybėje dalyva
vo ir kalbėjo karės sekreto
rius Baker ir generalio štabo 
viršininkas gen. March. 

Gen. March pirmu dar kar
tu lankėsi akademijoje budi
mas štabo viršininku. Jis kal
bėdamas pažymėjo, kad nei 
vokiečių nardančių laivių už
puldinėjimai, nei teritorijaliai 
laimėjimai nepadarys intakos, 
kad amerikoniškos kariuome
nės siuntimas Prancuzijon bu
tų sustabdytas. Atpenč, siun
timas dar bus labjaus padi
dintas. 

Milijonas kariuomenes. 
Karės sekretorius Baker sa-

esu 
čia su savo laivais ir karei
viais. Mano nuostoliai dideli 
— bet mano dvasia stipri. 

Italija atsilieps nuo Alpų ir 
Asiago: Mano sunųs kovoja ir 
miršta, bet narsiai gina tarp-
kalnius nuo tų, katrie mus no
rėtų suniužginti. 

Gi Prancūzija:— Cia esu, 
iš kiekvienos mano gyslos 
kraujai teka. Mano lėmė da
limis užgrobta. Matfua žemė 
priėmė savyje šimtus tūkstan
čių mano mirusių vaikų. Bet 
mes savo galvas laikome augs 
tai pakeltas, pasiryžimas ne
atmainomas. Jie nepraeis. 

Gi kada Amerika atsakys^ 
argi jus nesujaudins, kuomet 
nugirsite: Ir mes perkeliavo
me pavojais apsėtas, jūres, 
kaip tai yra padarę Lafayette 

pravesti visoj šalyj prohibiciją. . .v 
£ . . , A T1T.i . . i išvysto savo atakas pnes vo-
Bet prezidentas Wilsonas pasiprie-1 J ^ d .. .. ^ 

kiečius. Atsiima jie ne tik po-
šino tiems visiems sumanymams. 
Dabar prohibieijonistai nežino nei 
kas veikti. , 

Paryžius, birž. 14.—Karės ofi
sas paskelbė svarbius talkininkų 
laimėjimus Makedonijos fronte. 
Tenai talkininkai tomis dienomis 
paėmė 11 miestelių. 

zicijas, bet paima daugelį vo
kiečių armotų, kulkasvaidžių 
ir nelaisvių. 

Kiti prancūzų pasisekimai. 

Ties Haute Bray, šiaurva
karuose nuo Soissons, vokie
čių kariuomenė, kuri stengė-

Su Prancūzų Armija, birž. 
14.—Šių metų didžiulėj ofen-
syvoj vokiečiai ilgšiol neteko 
666,000 kareivių, anot karės 
žinovų aprokavimų. 

Pirmose dvejose ofensyvose 
vokiečiai turėjo 260 divizijų, 
ofensyvoj ties Marne >53 divi
zijas, gi pastarojoj — tarpe 
Montdidier ir Noyon, 20 divi
zijų. 

Su kovo 21 diena vokiečių 
štabas ofensyvose panaudojo 
išviso 333 divizijas, arba 3,-
996,000 kareivių. 

Suprantama, kad ne visos 
tos divizijos dalyvavo ugnyj. 
Bet tikrai sužinota, kad mū
šiuose dalyvavo 210 divizijų. 
Jų didžiuma po kelis kartus 
buvo atsidūrusios ugnyj. 

Viditiniškai imant, kad 
kiekviena tų divizijų neteko 
tiktai 2,000 žmonių, tai vokie
čių nuostoliai sieks 666,000 
kareivių. ^ 

Bet šitas aprokavimas yra 
paviršutiniškas. Reikia many
ti, kad vokiečių nuostoliai bu* 
kur-kas didesni. Nes talkinin
kai yra pagaminę visokių 
jiems kilpų. Kiekvienam žing
snyj vokiečius lukeriuoja ne-
išvengtina mirtis. 

Reikia paminėti, kad vokie
čiai neteko kuone visos savo 
šturminės armijos. Gi ta ar
mija — tai buvo vokiečių ka
riuomenės žiedas, parinkti-
niausi iš visų pulkų kareiviai'. 

Šturmo armija pradžioje tu
rėjo 25 divizijas, arba 300,000 
žmonių. Tai armijai vadovavo 

gen. von Hutier. 
Ta armiją buvo specijaliai 

lavinama, maitinama, apren
giama ir apginkluojama. Šita 
armija visuomet stodavo pir-
mojon ugnin. Jinai padaryda
vo kelią kitoms už save silp
nesnėms divizijoms. 
\ Su ta šturmine armija vo
kiečiai dasigavo ligi Amiens 
apylinkių ir į Cliateau-Thier-

Bet pastaraisiais laikais ta 
parinktina armija panešė to
kius didelius nuostolius, kad 
kuone sustojo gyvuoti. 

Nes andai tik per vieną die
ną tos armijos penkių divizi
jų į užpakalį atšaukta tik vie
ni likučiai. Iš 60,000 žmonių 
paliko sveikų vos tik keli tuks 
tančiai. 

ir Rochambeau pirm daugelio 
vo kalboje pažymėjo, jogei m a ; ^ fr m e g p r i t a i k ė m e p r i e 

nymas, kad amerikoniškos ka-, b a ū g m o m e n t o s a v o d i r b , 
riuomenės kiekybė Prancuzi- t u y e g fc . g t a i fc g a m i B o m e 
joje turi pereiti milųoną žmo
nių, yra artimas teisybei. 

Sekretorius induodamas | lesniai mes čia busime ]į$ pa 
diplomus pranešė naujiems o- baigos. 

medžiagą. Maršuojjame šimt-
tukstantinėmis eilėmis ir to-

ficieriams, jogei jų užduotimi 
bus vesti tautos armijas prie 
laimėtosios taikos. 

Demokratijos teorija. 
Toliaus kalbėdamas sekre

torius pažymėjo, jogei Suv. 
Valstijos todėl įsimaišė karėn, 
kadangi Vokietija pasikėsino 
sunaikinti individualę laimę 
ir laisvę, ką mes laikome de
mokratijos teorija. Prisidėjo
me prie sąjungos, su kurios 
pagelba Prancūzija, Anglija 
ir Suv. Valstijos sugabeno 
Prancuzijon didžiausias savo 
spėkas teisybės tikslams. Toje 
sąjungoje matome tarptauti
nių nesutikimų ir nącijonalės 
savimeilės pranykimą. 

Gi kuomet ateis laikas, ka
da tautų Visagalis perskaitys 
vardus pasilikusių ištikimais 

Pabaigoje gen. March pažy
mėjo į naujus oficieriu8: -

Pasiuntėme Prancuzijon di
delę kariuomenę, gi pavieniai 
tos armijos būriai jau apturė
jo pagirimus nuo mūsų talki
ninkų. Pristatysime šioj karėj 
reikalingą kiekybę kariuome
nės, kad atsiekti laimėjimą. 

DAUGIAU VOKIEČIŲ KA-
RIUOMENĖS VAKARŲ 

FRONTAN. 

Londonas, birž. 14.— Rusų 
laikraštis Novaja Žizn prane
ša, kad Vokietija žymią dalį 
savo kariuomenės atšaukia iš 
Ukrainos, Baltrusijos ir Di
džiosios Rusijos ir siunčia va
karų frontan, kur seka spren
džiamieji mūšiai. 
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[REDAKCIJOS PASTABOS.] 
NELAIMINGI BROLIAI. 

Tie mūsų nelaimingi broliai, 
tai kai-kurie katalikiškų pa
šelpimų draugijų veikėjai. Su 
geriausiais norais, su gražiau
siomis širdimis jie steigė savo 
pašelpines draugijas. Tarėsi 
daug nuveiksią savo gerovei, 
o taip-pat Bažnyčios ir Tautos 
labui. Ag ir nuveikė. Aklas 
butų, kursai jų nuopelnų ne
pripažintų. 

Bet lietuvio dvasia, skaisti 
ir gryna atvežta iš "krajaus," 
pergyveno daug sutrenkimų 
šiame laisvės krašte. Kol ka
talikų visuomenė snūduriavo, 
kol nebuvo stiprios katalikų 
spaudos,—veikė per ilgus me
tus šliuptarniai ir socijaJistai. 
Daugelį mūsiškių jie suklaidi
no, savaip nustatė, savaip pa
vedė. Nepergudrųs pašelpimų 
draugijų nariai, kasdien ma
tydami tuos savo draugus, ne
įžiūrėjo vienok (neįstengė 
įžiūrėti) tos gilios atmainos, 
kuri įvyko tų draugų dvasio
je, ar bent neįstengė suprasti 
pavojų, iš tos atmainos paei
nančių. O tą naują iškreiptą 
dvasią anie draugai nešė į sa
vo draugijų veikimą: ir vely
kinės išpažinties reikalingu
mas buvo pastatytas ant svar
stymų, ir atsirado kišimasis į 
parapijų reikalus, ir vietomis 
net bausmės už ėjimą į bažny-
cią. 

Chicagiečių kryžiaus kelias. 
Chicagoje nuo seno buvo ne

susipratimų tarp kunigų ir pa-
rapijonų. Visokių pasitaiky
davo ir kunigų. Bet suklysda-
vo ir žmonės, juo labiau, kad 
klaidintojų visuomet būdavo 
net perdaug. 

Užuot taikymosi, užuot švel
ninimo santikių, gydymo žaiz
dų—įsivyravo dvasia kovos 
prieš kunigus. Tos kovos 
npriedermę'' pasiėmė ant sa
vo pečių kai-kurios mūsų pa
šelpines draugijos. Taip joms 
inkalbėjo šliuptarniai ir soci-
jalistai. 

Tos draugijos manė kalnus 
nuversią, Bažnyčią surefor-
muosią, patį arkivyskupą pri-
versią jų klausyti. Su tokiais 
tikslais vienas-kitas lietuviš
kas politikieris, \ daugiausia 
del savo biznio ir kitokių ne
aiškių tikslų—prieš porą me
tų organizavo Chicagoje ka
talikiškų pašelpimų draugijų 
susivienijimą. Parašė kvai
liausią konstituciją. Išėmė 
earterį. Sulig konstitucijos 
susivienijimas žadėjo imti į 
savo rankas visą parapijų 
svarkymą, jų kasą, net klebo
nų teisimą, parapijinių mokyk
lų tvarkymą. Buvo aišku, kad 
tas ir buvo vyriausiu tikslu 
ano pašelpimų draugijų susi
vienijimo. 

Bet ne sulig Jurgio buvo 
užsimauta kepurė. Norėta iš
kilti iki debesų ir sakalais le
kioti, o prisiėjo nutūpti kaip 
vabalams. 

Mat tuo pačiu laiku, kaip 
visoje mūsų išeivijoje, taip ir 
Chicagoje, įvyko svarbių per
mainų katalikų gyvenime ir 
veikime. 

Susitvarkė ir nusistovėjo 
parapijų santikiai, pribuvo 
naujų prakilnių pajėgų dva
siški joje; pati visuomenė ėmė 
organizuoties, atsirado nema
žas būrelis svietiškės katali
kų inteligentijos, ėmė kilti ka
talikę apšvieta ir susiprati
mas, katalikų spauda vis gi
lyn ir gilyn šaknis leido. 

L* mūsų M kovotojų prieš 
įurrigus" susivienijimas pasi
juto bekibąs ore. Vienoje ki
toje parapijoje priglaudė prie 
savęs po keletą draugijų, 
(daugiausia tų, kur saliuni-
ninkų balsas labai garsiai 
skamba), o toliaus ir neina. 
Susirinkę mato, kad nėra kas 
veikti. Statys svetainę—bet 
nėra iš ko, pagaliaus čia pat 
parapijos svetainė. Reformuos 
parapijos tvarką—ale kad pa
rapijoj tvariu ir ramu, ant 
galo klebonas nei šnekėti ne
nori/ apie naujus kažkokius 
parapijos prezidentus, sekre
torius ir kasininkus. Taisys, 
reformuos mokyklą—ale kad 
nieko neišmano, kaip to darbo 
imties, o ant galo mato, kad 
mokyklos ir taip susitvarkė ir 
ingijo lygias teises, kaip ir 
viešosios. 

Kodėl nepasisekimas? 

isiseke tam susivieniji
mui dėlto, kad norėjo imties 
ne savo darbo. Tie veikėjai už
miršo, kad pašelpines draugi
jos buvo steigiamos ne su kle
bonais kovoti, nei parapijų 
tvarką reformuoti, ne mokyk
las vesti, bet visai kitoniš
kiems tikslams, būtent: vie-
nyti lietuvius katalikus del 
materijalio apsidraudimo ir del 
išlaikymo savo dvasios turtų: 
tikėjimo ir tautybės. Kreivi 
politikieriai, išklydę šliuptar-
nėliai pavedė tas draugijas 
pelkėtais keliais, inklampino 
i uaias. 
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Daugelis ano susivienijimo 
veikėjų pamatė, kad jie stovi 
ant klaidingo kelio. O čia kaip 
tik atsirado nesenai mintis su
sivienyti visoms Chicago8 ka
talikiškoms organizacijoms, 
kaip idėjinėms, taip ir pašel-
pinėms—po Katalikų Federa
cijos vėliava. Tad norėta gra
žiuoju susieiti su senuoju su
sivienijimu, priimant jo čarte-
rį, tik pertaisant konstituciją. 
Iš pradžių, rodos, ėjo viskas 
gražiai. Taiki dvasia aiškiai 
ėmė viršų. Veik du mėnesiai 
praėjo besitariant. Pagaliaus 
vienok aname susivienijime 
paėmė viršų mintis, kad nenu
sileisti, savo negudrios konsti
tucijos nemainyti. 

Susitvėrė "Katalikų Vieny
bė" katalikiškais pamatais. 
Tik per vieną savaitę jau pri-

. / 

PRIVALUMAI KATALIKO. sidėjo 36 draugijos—tarpe tų 
yra ir pašelpimų nemaža. 
"Katalikų Vienybė" augs, bu
jos ir, Dievui padedant, galės Katalikas privalo nešelpti 
nuveikti didžius darbus Baš- nęi vieno žmogaus, nei jokios 
nyčiai ir 'Tėvynei. 

Gi senasis susivienijimas 
turės dabar pergyventi sun
kias atakas kaip iš pusės so-
cijalistų, taip ir iš laisvama
nių tautiečių. Galima lengvai 
permatyti, kad ir vieni ir kiti 
dės visas pastangas, kad pa
traukus mūsų butkinius ir 
dimšinius savo pusėn. Ar ta
sai susivienijimas atrems tas-
atakas, ar* suklys ir pasiduos 
—pagyvensime, pamatysime. 
Žinome tiktai, kad mažne vi
si nariai tų pašelpimų draugi
jų, kurios prie susiv. priklau
so, • yra tikintieji katalikai. 
Tik gaila, kad toms draugi
joms dažnai vadovauįa neaiš
kių pažiūrų žmonės. 

Tik norime toms draugi
joms pasakyti dar vieną žodį. 

Taip buvo ir bus pasaulyje, 
kad tautų gyvenime vadovau
ja inteligentija. Kitaip ir būti 
negali. Juk šviesa, mokslas 
turi vadovauti. Lietuvių kata
likų visuomenė, ačių Dievui, 
turi jau savo gana skaitlingą 
inteligentiją, kaip dvasiškę, 
taip svietiškę. Šios pastan
gomis tapo sudaryta naujos 
naudingos organizacijos, su
tvirtinta katalikų spauda. In
teligentija veda tautos vairą, 
apgina mūsų tautos idealus, 
jos sveikumą nuo įvairių pasi
kėsinimų ir priešų. 

Chicagiškio susivienijimo 
veikėjai, matomai užmiršo l ą 
faktą. Jie įsimanė stoti prieš 
visą mūsų inteligentįjį, kuri 
juk supranta gerai ta, kad 
negalima, neverta ir nevalia 
kesinties ant katalikų Bažny
čios tvarkos—ir dėlto ta inte
ligentija užboikotavo aną su
sivienijimą. 

Bet jeigu susivienijimas no
rės gyvuoti ir veikti—tai ir ji
sai neapsieis be vadų, be inte
ligentų. Nepatiko katalikai in
teligentai, tai prisiims laisva
manius, socijalistus. Bet be 
vadų vis tiek nebus. Gal tie 
vadai nefignruos, nesirodys, 
gal jie veiks pasislėpę už kuli
sų, bet vis viena jie veiks, jų 
smegenys (o ne Butkaus ir ne 
Dimšos) ves tą susivienijimą. 

Kamgi šiandie nėra aišku, 
kad Bindzinskių protus ir šir
dis veda Grigaičio smegenys, 
o Kareivų ir Elijošių—Balu
čio smegenys. Ne tas vadovau
ja, kurs turi didelę gerklę ir 

organizacijos, bei partijos, ku 
ri priešinasi katalikų tikėji
mui 6v. Bažnyčiai ir tautai. 

Katalikų Bažnyčios priešai 
yra bedieviai-laisvamaniai, so
cijalistai ir visokie atskalūnai 
nedori žmonės. 

Katalikas privalo nepirkti 
ir neskaityti bedieviškų' bei 
socijalistiškų knygų ir laik
raščių. Bedievių", socijalistų 
raštai statomi ant melagystės 
ir neapykantos pamatų, užtai 
nereikia i jų skaityti nei j u. 
klausyti. J 

Bedieviai socijalistai griau
na dorą oei tikėjimą, kuris 
yra kataliko didžiausis tur
tas. Katalikas, skaitydamas 
bedievių spaudą, remdamas 
bedieviškas draugijas, savo 
centais padidina bedievių ka
pitale ir tuomi padeda griau
ti dorų, tikėjimą ir Bažnyčią, 
tokiu budu katalikas nuside
da prieš Dievą ir Bažnyčią. 

Katalikas privalo nešelpti 
nei vieno žmogaus nei remti' 
partijos bei organizacijos, ku
ri yra priešinga tautai. Soci-
jalistų partija ir jos nariai 
yra tautos griovėjai, todėl ka
talikas, kaipo mylintis tautą 
žmogus, privalo neremti soci-
jalistų, nei jų partijos: jneskal 
tyti socijalistų knygų, nei 
laikraščių, kurie nieko gero 
nemokina, kaip tik šmeižia 
tautos veikėjus ir griauna vi
są tautą. 

Kataliko obalsis: Dievas ir 
Tėvynė. 

Jis gyvena Bažnyčiai ir 
Taniai 

Privalumai tautiečio. 
Tikras tautietis privalo ka

riauti prieš nedorus bedievius 
ir socijalistus. Tautietis myli 
tautą labjausiai už viską. Be
dievystė bei socijalizmas 
griauna tautos pamatus, dorą 
bei tikėjimą. Pav. tautos, ku
rios paminė po kojų tikėjimą 
ir dorą, ėmė doriškai puti ir 
nugarmėjo į negarbingą amži
ną kapą. 

Užtai tautietis turi kariauti 
prieš bedievystę, kad išgelbė
jus ir užlaikius tautos dorą. 
(Taip giriami autoriaus tau
tiečiai dažniausiai yra šalinin
kais doros, neprigulmngos 
nuo tikėjimo, užtat jiems ir 
nerupi kova prieš bedievybę. 

čios šventos? Ar dirbu Bašny-
diai, tėvynei ir tautai? 0 jei
gu esu tautietis, ar išpildau 
tautiečio priedermes? Ar už
stoju už tautos dor#, bei tikė
jimą / ir tautą? Ar rūpinuosi 
apie tautos ir tėvynes laimę, 
jos garbę, apšvieta ir galy
bę? Ar kariaunų prieš socija-
lizmą ir bedievystę, kuri yra 
priešai tautos? 

Iš kur aš esu? Delko esu? 
Kur einu? Koks mano gyveni
mo tikslas? Kas su manim at
sitiks po mirties? 

Mielas skaitytojau, perskai
t ę s šį straipsnį sužinojai, kas 
yra katalikas, bedievis, soci-
jalistas ir tautietis. Kuris iš 
tų tamstai labjausiai patinka, 
del jo ir darbuokis, bet at
mink, kad be palaimos Dievo 
darbas nebus laimingas. 

Trokštu laimės del žmonijos 
Tegul nyksta kerštai, kovos; 
Meilė žydi Kalvarijos, 
Kryžius Kristaus bun Va

dovas. 
J. P. Poška. 

Chieago, birž. 4, 1918. 

gal dar labai karštą širdį, bet jkd.). Jis privalo kariauti 
tas, kurs turi geriau išmiklin-1 p r i e § socijalizmą, nes socija 
tas smegenis. Dimšos, buvo ir 
pasiliks nelaimingais • rėk
sniais, amžinais pastumdėliais 
kitų, kuriems tik užeis ukvata 
juos *tumdyti. 

Žinoma ir Butkų ir Dimšų 
kiaušuose juk randasi smege-

lizmas griauna tautą, kultu 
rą ir pačią civilizaciją, jis ve
da žmoniją prie baisesnio, ne
gu laukinių bei miškinių gy
venimo, todėl tautietis priva
lo užstoti už savo tautą, kul
tūrą, už tėvynę it už pačią c»-

nys, o ne-košė. Darbininkų j vį i į z a c į ja , be kurios tauta nb-
tarpe matome daug^stiprai i š g a l i būti laiminga. 

Geras tautietis visuomet ir 
visur privalo pasisakyti, ko
kios tautos jis yra žmogus; 
jis privalo nemainyti savo var
do, bet aiškiai pasakyti, tam 
kas jo klausia. 

Tautietis privalo remti mo
kyklas ir apsvietos įstaigas, 
kurios neša naudą tautai bei 
tėvynei. 

Tautiečio obalsis: Tėvynė ir 
Dievas. 

Jis gyvena: tautai ir Dievui. 

Mano troškiniai. 
Mielas skaitytojau, skaityk 

šį straipsnį atydžiai, nes jis 
yra rašytas tavo naudai. Per
skaitęs šį straipsnį, paklausk 
pats savęs: Kas aš esu? Prie 
kokios partijos priklausau? 
Kam aš darbuojuosi? Ar iš
pildau savo priedermę? Jei
gu aš esu katalikas, ar pildau 
prisakymus Dievo ir Bažny-

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
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RAGUVA, 
(Kupiškio apskr.). 

Per pereitas Kalėdas Ragu
voje prieš bažnyčią buvo pa
statytas didis milžiniškas ak
meninis karės paminklas su 
parašu: "Ramybės KJaralienė, 
melsk už mus." Po parašu iš
kaltas vainikas su 1917 me
tais. Paminkle stovi puiki Pa
nelės Švenčiausios stovyla su 
vaikeliu rankoje. Kalėdų pir
mą dieną paminklas buvo iš
kilmingai pašventintas (su 
vėliavomis ir bažnytiniu cho
ru). Po iškilmės, kunigas baž
nyčioje paskaitė pajamas ir 
išlaidas paminklui; pasirodė, 
jog aukų daug daugiau surin
kta, kaip manyta. Paminkslas 
atsiėjo su viršum 800 rublių, o 
likusieji pinigai paskirti baž
nyčios reikalams. Kunigas, 
pasakęs pamokslą, dėkojo so
džiaus jaunimui, tąip-pat ir 
visiems parapijonams, kurie 
nesigailėjo aukų ir triūso. 

Antras dalykas. Seniau Ra
guvoje sakydavo lenkišką 
evangeliją, nors ir mala kam 
čia buvo klausyti; šiandie jau 
lenkiškos nebegirdėti nuo Ka
lėdų, tik vien lietuviška. Butų 
pagirtina, kad ir kitos parapi
jos taip-pat susipratusios pa
daryt į 
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PROTESTAS. 

NAUJOJI ŽAGARĖ. 

1) Kadangi Newarko lietu
viai soeiplistai, pridengdami 
savo veidmainiškumą Progre-
syviškų Drangijų vardu, su
šaukė mass-mitingą birželio 1 
d., š. m., 103 Jaekson St., kad 

| išnešus proteste neva prieš 
kaizerį ir jo bernus "klerika-

i u s , " bet tikrenybėje jų tikslas 
buvo apjuodinti lietuvius ka
talikus Suvienytų Valstijų 
akyse, kaipo priešus S. V. ir 
kaizeriui pataikautojus. 

2) Kadangi p. S. Michelso-
nas, savo kalboje stengėsi iš
šaukti publikoje neužsitikėji-
mą katalikų dvasiškija ir ne-
apkentimą paties tikėjimo. 

3) Kadangi protesto rezo
liucija, kurią p.^S. Michelso-
nas, perskaitė buvo nepriimti
na ir didžiuma susirinkusių 
žmonių reikalavo rezoliucijos 
apkaibėjimo prieš balsavimą, 
bet socijafistai ne tik ką ne
davė balso, bet prišoko prie 
kiekvieno prašančio balso ir 
grasino jį areštu ir kumščiais. 

lavintų asmenų. Daugelį jų 
beveik tikrais inteligentais 
galime skaityti. Ypač daug to
kių matome tarpe šviesių ka
talikų darbininkų. Bet ir to
kie žmonės vis dėlto turi sau 
pasiskyrę vadus, kurių auto
riteto klauso. Anie Šiokie to
kie autoritetai mūsų tautoje 
—irgi ko nors klauso: vyku-
pų, šv. Tėvo, mokslavyrių sa
vo ir kitų tautų.NiekeCS nega
li perdaug pasitikėti vien sa
vo protu. 

Butkai ir Dimšos, rodos,/ 
pilnai pasitiki, bet gal ateis 
tas laikas, kad ir jie supras, 
jog ir jie buvo kieno nors ve
dami ir ko nors klausė. 

Žmonės Čia labai susirūpi
nę, kaip reikės išsimaitinti li
gi naujo derliaus. Rugių pas 
mus visai mažai buvo užaugę. 
Dauguma ūkininkų visai ne
galėjo įsėti, i i išėjusių retas 
pjovė. Vasarojus irgi buvo 
menkutis. Bulvių buvo dau
giau, bet daug buvo ir tokių, 
kurie jų laukė. Sodžiuose žmo
nės šiaip bei taip verčiasi, bet 
miestelyje badas akysna žiuri. 
Uždarbių nėra, o valgyti rei
kia. Per sodžius eina būriai 
elgetų, jau tiek besiranda ir 
ūkininkams. Visi tik laukia 

. taikos. 

ĮVAIRUMAI, 

(kuris ne mass-mitingo buvo 

Aš ir maniau, kad taip bus. 
Chicagoje įsisteigė "Katali
kų Vienybė," t. y. katalikiškų 
draugijų sąjunga. Nuo jos at
siskyrė butkinis ir dimšinis 
susivienijimas katalikiškų pa
šelpimų draugijų, nors ir bu
vo labai kviečiamas į vienybę. 
Mat | i s užsimanė pergalėti 
patį arkivyskupą, pertaisyti 
vyskupijos įstatymus, ir visą 
katalikystę įsikinkyti į pašel
pimų draugijų vežimėlį. 

Ponas Grigaitis netruko pri
būti katalikų protestantams į 
pagelbą. Jisai jau paėmė se
nąjį susivienijimą pašelpimų 
draugijų į savo bolševikišką 
globą. Tą mes aiškiai matome 
iš "Naujienų" 137-to nume
rio. 

Biednos butkinės ir dimsi- * 
nės avelės: bėgo nuo piemens 
(nuo arkivyskupo), o pataikė 
kaip tik ant vilko—Grigaičio. 

4) Kadangi vakaro vedėjas Tas vilkelis, žinoma, gra
žiais žcfdžiais kalbins avutes ] 

išrinktas) p. A. Žolynas, griež- savo gardelį: malonėkite, avu-

TRAUPIS, . 
(Ukmergės apskr.). 

Traupio miestelyje iš ru
dens pradėjo žmonės sirgti 
tifu (šiltinėmis); tolyn liga ėjo 
vis platyn. Iš miestelio liga 
perėjo į kaimus. Žiemai at
ėjus, o dabar baigiantis liga 
dar tebelanko žmones. Nese
nai susirgo Traupio klebonas; 
žmonės ligoje neturi ko pri
šaukti prie Šv. Sakramentų. 
Dažnai po kelius miršta iš 
kiemo. 

tai atsisakė duoti balsus ap
kalbėti perskaitytą rezoliuci
ją, pakol ji, t. y. rezoliueija 
nebus perbalauota. 

5) Kadangi katalikams ir 
tautininkams apleidžiant 
mass-mitingo salę, socijalistai 

,ir jų pritarėjai šaukė: "pro-
-kaizeriai ir pro-germanai,, ir 
tt. 

Todėl mes lietuviai katali-
kai-tautininkai, skaitliuje' vir
šaus dviejų šimtų, nuėję į lie
tuvių Šv. Jurgio draugijos 
svetainę, 180 New York Ave.,-
protestuojame prieš ^tokius 
žiaurius, cariškus socijalistų 
pasielgimus, kurie, norėdami 
atgauti S. V. valdžios užsiti-
kėjimą, dangstosi po kitų var
dais, kenkia lietuvių visuome
nei išgauti Lietuvai laisvę. 

A. S. ^Trečiokas, pirm., 
J. Lapenas, raštininkas, 
B. Vaškevičiutė, už komisiją. 

Kas daug žada, tas maž 
teduoda. 

Kas plačiai rėžia, tam 
siaurai tetenka. 

tės į " Darbininkų Tarybą" 
įžengti. (O paskui jis jau su 
jomis apsidirbs). , 

Tik visa bėda tame, kad ta
me senajame susivienijime be 
Butkų ir DimŠų veikia dar ir 
kitokie žmonės, išnuntingi ka
talikai. Šie vargiai ar duosis 
save vedžioti už nosies. 

O kas tas Butkus ir Dimša? 
Tai nelaimingi mažo kalibro 
lietuviški liuterukai, kurie 
daugiau turi puikybės (to ne 
mažiau, kaip pas patį Liuterį) 
—negu smegenų makaulėje. Ir 
pražilo ir prapliko, o tečiau 
nesuprato tos teisybės, kad 
lietuviškos pašelpines draugi
jos persilpnos yra, kad su
griovus tvarką katalikų Baž
nyčios. To nei milijonai Gri
gaičių nepadarys. 

Sparnaitis. 

Stočių ir Bonds Perkami Ir 
darni veiklos darbas. Aodrevs * Oa., 
108 -fio. La SUle St., aidėta 1900 m. 

GRAND 

Nedėlioj,] 
Są 43 ku< 
pikniką, 
Vieta labi 
TO gražus, 
sėkmės g( 
taip ir čia 
rie vyčių 
bams ban< 
Vietos bolšl 
sakant taui 
lh| dieną i] 
surengė sâ  
gana dar 
niekšišką 

Vyčiai 
užsisakė ša| 
gėrimų. Vi 
sulaukę sel 
Šv. mišių, 
linksmi trai 
ten, kad p* 
sikvėpti tyrj 
tą pamatė 
mūsų komitĮ 
ti dalyką. 
dė. Tie ei 
risms tikėji] 
pi, vos tik 
mėjo, o pal 
nedorą darj 
užsakytą ši 
vius gėrimi 
čia yra 
kas, tai 
nereikia. P* 
nieko nežin< 
kėjo. Atlikę 
kai pasipeli 
apsiriko. V; 
pratę katali] 
bet sutiko pi 
po medžiais, 
vedėjai akies 
tė viską an1 
reikėjo. Ti 
pradėjo žaisi 
mes, o seneei 
si. Pamatę ei 
nelaimėjo, nj 
no namo. 

Toks nieJ 
vyčius dar I 
štai yyČiair 
toje pačioje 
birželio 16 
riamas Rau< 

Turiu paj 
vyčių kuopa 
štų dvasišką 
Kelmelį. Nor̂  
parankumų 
veikimas, 
lietuvių koloi 
jasi iš visos 
vimu sykiu sj 

Dar turiu 
tarpe vyčių 
jaunimas, 
ypač motei 
A. Kizlaitil 
tik kad pal 
rengtuose vai 
je, bet ir sav< 
yra išmokinu] 
kų dainelių, 
kartų paimi 
Linksma yra, 

^\gns neištaul 
vo vaikeliam) 
įskiepino. P-
taipgi yra di 
vo dukrel< 
nelė yra žinoi 
Rapidiečiams 
lematorka. 
čienė yra di 
kėja. P-lės A| 
na ir Aldom 
yra gabios ari 
R. Lipkiutė 
čiutė. Visos ai 
tos mergaitė*! 
šios. 

Garbė tokij 
Vaikinai tai] 
tik gaila, kad | 
žai prie vyčii 
dar p.J. Vaičii 
buvęs iš Brock 
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GRAND*RAPIDS, MICH. | yra vedęs, bet su atsidavimu 
dirba jaunimo dirvoje. 

Buvo Butvertas ir vyčių cho-
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Nedėlioj, birželio 2d. L. Vy-
&ių 43 kuopa buvo surengus 
pikniką, Washington Parke . 
Vieta labai puiki i r oras bu-
*vo gražus, butu buvę ir pa
sekmės geros, bet kai j* visur 
taip ir Čia netrūksta tokių, ku
rie vyčių prakilniems dar
bams bando užbėgti kelią. 
Vietos bolševikai arba kitaip 
sakant tautos atmatos, tą pa-
difc diena ir toje pačioj vietoj 
surengė savo pikniką. Bet ne
gana da r to, pasistengė atl ikt 
niekšišką darbą. 

Vyčiai rengdami pikniką 
užsisakė šaltakošės ir lengvių 
gįrimų. Viską prisiruošę i r 
sulaukę sekmadienio, išklausę 
&v. mišių, po pietų būriais 
linksmi t raukė paskirton vie
ton, kad pasilinksminti ir at
sikvėpti tyru oru. Atėję į vie
tą pamatė esą apvilti. Tada 
mūsų komitetas sukruto ištir
ti dalyką. I r štai kas pasiro
dė. Tie cicihkpalaikiai, ku
riems tikėjimas nei kiek neru
pi, vos t ik prašvi tus sumar-
mėjo, o pa tys narsieji atliko 
nedorą darbą—atsakė vyčių 
užsakytą šaltakošę j r leng-
vius gėrimus. Pasakė, kad 
čia yra vienas pikni
kas, ta i dviejų užsakymų 
nereikia. Pardavėjai , žinoma, 
aieko nežinodami jiems pati
kėjo. Atlikę tai jie manė gero-

pasipelnyti, bet nabagai 
ko. Vyčiai i r šiaip susi-
katal ikai nėjo pas juos, 

sutiko pasėdėti ir pažaisti 
medžiais, o mūsų darbštus 

vedėjai akies mirksnyj prista
tė viską ant vietos ko t i k t a i 
reikėjo. Tada mūsų jaunimas 
pradėjo žaisti l ietuviškas žais
mes, o senesnieji tuomi gėrėjo
s i Pamatę cicilikai, kad nieko 
nelaimėjo, nuleidę nosis dūli
no namo. 

Toks niekšų pasielgimas 
vyčius dar labjau padrąsino ir 
štai yyčiair engia kitą piknike 
toje pačioje vietoj, nedėlioj, 
birželio 16 d. Pelnas y ra ski
riamas Raudonajam Kryžiui. 

Turiu pažymėti, kad vietinė 
vyčių kuopa tur i jauną darb
štų dvasišką vadovą, kun. J . 
Kehnel įrNors del daugelio ne
parankumų yra apsunkintas 
veikimas, nes gyvena toli nuo 
lietuvių kolonijos, bet darbuo
jasi iž visos širdies su atsida
vimu sykiu su vyčiais. 

Dar tur iu paminėti , kad čia 
tarpe vyčių darbuojasi ne tik 
jaunimas, b t t ir vedusieji, 
ypač moterys, ka ip : Ponia 
A. Kizlaitienė, kuri ne 
tik kad pat i dalyvauja pa
rengtuose vakaruose ir sceno
je, bet ir savo mažas dukreles 
yra išmokinus gražių lietuviš
kų dainelių, kurios j au keletą 
kartų palinksmino publiką. 
Linksma yra, kad pati čia au
gus neištautėjo, bet dar ir sa
vo vaikeliams Lietuvos • meilę" 
įskiepino. P-ni A. Žičkienė 
taipgi yra darbšt i vytė su sa
vo dukrelėmis, ypač jos Ale-
nelė yra žinoma visiems Grand 
Rapidiečiams kaipo gabi dek-
lematorka. P-ni R. Akamavi-
čienė y ra darbfctv vytė ir vei
kėja. P l ė s Agnieška, Marijo
na ir Aldone Abromaičiutės 
y ra gabios artistės, taipgi p-lės 
R. Lipkiutė ir O. Kurantavi-
čiutė. Visos augščiau paminė
tos mergaitės y ra čia gimu
sios. 

Garbė tokioms lietuvaitėms. 
Vaikinai taipgi neatsilieka, 
tik gaila, kad čia augusių ma
žai prie vyčių priguli . Beje, 
dar p .J . Vaičiūnas nesenai pri
buvęs iš Brockton, Mass., nors 

ras, bet neilgai jam buvo lem
ta gyvuoti, nes p . V. Stasevi-
čiui apleidus mūsų miestą, da
bar nėr kam chorą vesti. 0 tas 
tai ir yra didžiausias "truku
mas vyčių veikime. Koresp. 

NEWARK, N. J . REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

W E S T F I E L D , ILL. 

Geg. 30 d. čia atsibuvo pa
šventinimas naujos lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčios. Nors 
lietuvių čia gyvena neperdau-
giausiai, bet turėdami darbštų 
kleboną kun. K. Vasiliauską 
greitu laiku pasistatė sau Die
vo namus. Pašventinimo iškil
mėje dalyvavo visos Westfiel-
do katalikiškos draugijos. Bu
vo taipgi pakviestos draugijos 
ir iš apielinkės miestelių* k. a. 
iš Pittsfield, Northampton, 
Holyoke, South Deerfield i r 
Thompsonville. 

Visų pirma visos draugijos 
susirinko Pa rk Square> Iš ten 
geriausioje tvarkoje patraukė 
St. Casimir gatve iki lietuviš
kos bažnyčios. 10 vai. prasidė
jo iškilmė. Pašventinimą baž
nyčios atliko J o Mal. Spring-
fieldo vyskupas Thomas. Gra
žų pamokslą pasakė kun. J . J . 
Ambotas. 

Vakare buvo surengtas kon
certas, kurį išpildė vietinis 
choras* po vadovyste p. V. 
Kanclero. Vakaro vedėju bu-

Newarfeo socijalistai 1 d. 
birželio sušaukė mass-.nitingą, 
po priedanga v% Pažangiųjų 
dr-jų ^Sąryšio," kad išnešus 
protestą prieš kaizerį ir jo 
bernus " k l i e r i k a m s . " Bet ma
tyt, kad jiems ne kaiserte rū
pėjo, bet kad , užmetus Suv. 
Valstijų valdžios blogą, nuo
monę ant katalikų. 

Kalbėjo S. Michelsonas, kurs 
tik galėdamas, melavo ir pri
pasakojo savo tamsiems cicili-
kams nebūtų dalykų. Aišku, 
kad socijalistai negalgdami 
viešai katalikams pakenkti ir 
ju įkąsti, prisidengia " darbi
ninkų' ' vardu. 

Pjrieš balsuosiant už socija-
listų pagamintą rezoliuciją 
katalikai pradėjo prašyti bal
so, o socijalistai griežtai atsi
sakė duot balsą kol nebus pri
imta rezoliucija. Tas pagimdė Į — 
triukšmą ir pribuvus policija j 'DRAUGYSTĖS ŠV. JONO 

Taikintojui iš Clevetancto. Tam-
tos straipsnelis apie vienybę pil
nas gražių minčių^ ir gerų auto
riaus norų. Tik iš jo neaišku,* 
apie kokią vienybę autorius kal
ba; ar apie vienybę visų lietuvių 
bendran kultūros darbui, ar apie 
vienybę lietuvių katalikų tarpe. 
Yrtr pageidaujama viena ir kita 
vioujrbė. Bet pirmoji yra nebe
galima. Juk lietuviai net Tėvy
nės laisvei nebegali išvien dirbti, 
o ką jau besakyti apie kulturos-
apšvietoa darbą. . Visai skirtingi 
tikslai ir idealai. Dėlto užuot 
svajojus apie tą jau nebevykdo
mą vienybę, reikėtų dėti visas pa
stangas įvykinimui geros vieny
bės tarpe lietuvių katalikų. Vie
nos kolonijos katalikai neturėtų 
skirstyties į kelias organizacijas 
tais pačiais tikslais ir su tokiu 
pat veikimu, kaip antai Cleve* 
lando vyčiai ir Teatrališkas cho
ras. Abiejų organizacijų nariai, 
mūsų nuomone, turėtų susispiesti 
po viena Lietuvos vyčių vėliava. 

Tamstos šio straipsnelio 
naudosime. 

nesu-

liepė net ir socijalistams ap 
leist svetainęmors j ie i r buvo 
po Sąryšio priedanga. 

Katal ikai nuėję į Šv. Jur 
gio dr-jos svetainę, išnešė pro
testą p r i eš / soči jai ie tų žiaurų 
pasielgimą laike prašymo bal
su. 

Be abejonės kitą sykį kata
likai žinos kaip nutraukt i nuo 
jų kaukes panašiuose atsitiki
muose. Ten Buvęs. 

SCRANTON, PA. 

EVANGELISTO VALDYBA, 
Chicago, EI. 

Mokinių vakaras . 

Prieš užbaigsiant mokslo m*-
tus mūsų vaikučiai rengia va
karą i r geidžia? kad nei vie
nas lietuvis bei lietuvė nepa* 

vo p. J . Jaruševičius. Koncer-', tingėtų ateiti ir pažiūrėti ką 
to programas buvo ilgas, nes 
susidėjo iš 28 šmotelių. Kalbė
jo Geo. W. Learde (anglas) , 
kun. J . J . Jakai t i s , kun. A. 
Petrai t is ir kun. A. Daugis. 

Ant galo kūnu Vasiliauskas 
padėkojo visiems dalyvavu
siems iškilmėje i r atgiedojus 
Lietuvos himną konvjerto pro
gramas užsibaigė. 

Paskui jaunimas žaidė ir šo
ko iki vėlumai. J . Z. 

mūsų vaikučiai nuveiks. Gir
dėjau, kad loš didelį veikalą 
* ' Juodoji Suemiutė. ' ' Bus dri-
iių, dainelių ir tt Vakaras bus 
birželio 20 d. Pelnas skiria
mas mokyklos naudai. 

Remkime savo įstaigą! 
• Parapijonas. 

A. Leknickas, pirmsėdis, 
708 W. PI. 

S. Dargis, pagelbininkas, 
638 W. 18 s t 

P . 01Šewskis, prot. r a s t 
2022 'S . Union ave. 

A. Yokubaitis, fin. rast. . 
2006 S. String s t 

A. Grisius, kaserius, 
732 W. 19 s t 

I V . ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
Waukegan, IU. 

KEVVANEE, ILL. 

Gegužės 29 d. L. Vyčių 60 
kuopa Buvo surengus pnįkų 
vakarėlį parapijinėje svetai
nėj. Sulošta buvo "Gudrus 
Kvailys. ' ' Nors lošėjai buvo 
jauni po 12-13 metų, bet gana 
gerai atliko roles, ypač mer
gaitės berniukų rolėse. A. Le-
bedukė Jurg io rolėj, E. Le
kavičiūtė Ickaus rolėj, ta ip 
gerai lošė, kad tik gerėties 
reikėjo. Nors mėgėjai pirmą 
syk pasirodė scenoje, bet drą
sos jiems nepritruko. 

Ant ra veiksme sekė "Už
kerėtas J a c k u s / ' Viską atliko 
vyčiai. Po to, vyčių cboras 
sudainavo keletą dainelių. 
Ant galo sustojus visai pub
likai sugiedota Amerikos him
nas " T h e Star Spangled Ban-
n e r " i r "L i e tuva tėvynė mū
sų.' ' Laike giedojimo himnų 
dvi mergaiti * stovėjo: viena 
su Amerikos vėliava, ki ta su 
Lietuvos. Po viskam sekė šo
kiai. Nors tą vakarą labai lie
tus lijo, bet publikos buvo ga
na gerai prisiriakę, mat dar 
šįmet buvo surengtas pirmas 
vakarėlis, ta i neatkreipta do-
mos nei į lietų. Turiu pažymė
ti, kad kewanieeiai mėgsta 
vyčių vakarus i r skaitlingai 
susirenka, tik ne perdaugiau-
siai jų čia vyčiai rengia. Na, 
Kewanees vyčiai, pasistengkit 
kuodaugiausiai surengti vaka
rėlių, o tada ir jums bus di
desnė garbė. 

Valio Kewanees vyčiai *į 
darbą* Kewanietis. 

ŽINIŲ - ŽINELĖS. 
r 

Turkų sultonas nori taikos. 

Pagaliaus taikos reikalais 
prabilo ir turkų sutonas. J i s 
parašė vokiečių kaizeriui laiš
ką. Pareikalavo, kad kaizeris 
būtinai baigtų karę, pastaty
damas talkininkams viduti
nes taikos sąlygas. Kitaipgi, 
Turkijai grūmojanti revoliu
cija. 

Kaizeris, sakoma, nei neat
sakęs sultonui j jo laišką, nes 
negali. J u k dar daugelio kara
liškų dekoracijų t rūksta jo 
sūnui, sosto įpėdiniui, kurs 
šiandie dekoruojamas už žmo
nių skerdynes vakarų fronte. 

Kitaip baudžia neištiki
muosius. 

Flinto (Michigan) gyvento
ja i jau nepanaudoja deguto ir 
plunksnų nubaudimui neišti
kimų šiai šaliai žmonių. An
tai WiUiam Eoneigh, kurs ne
norėjo nieko duoti Raudonojo 
Kryžiaus fondan, aplietas gel
tona maliava, ant kojų prika
binta grendiniai, ant kaklo už
nerta raištis ir taip buvo ve
džiojamas miestelio gatvėmis 
kaip koks veršis. 

Paskui jis nuvestas j arti
mąją upę ir tenai šaltan van
denin porą kartų buvo panar
dytas. Po to jam liepta eiti 
namo. 

Sakoma, kad Roneigh yra 
cicilikas. J i s nenorėjo pirkti 
nei laisvės bondsų, nei karės 
taupymo ženklelių, nei duoti 
kiek nors labdaringiems tik
slams. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
" DRAUGĄ'1 

Aleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th S t , 

Antanas Taučas, Yice-pirm., 
1125 So. Lincoln St. 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln S t , 

A n t Bakšys — iždininkas, 
1327 Bo. Vlctoria 8 t , 

L. Bakšis, Fin. r a s t , 
1331 So. P a r k Ave,, 

Iždo globėjai: 
L Makuševiče, 
2. P- Kazdeleviče, 

Maršalkos: 
P r . Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr . Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskaa, — or

gano priž., 1112 — 10 S t 
t; — 

A. L R.-K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: • 

P i r m . , K u n . J . A m b o t a s , 
53 Cap i t a l Ave , , H a r t f o r d , 

P i r m . page lb . J . Orebl iu-
nas , 425 P a c ą St. , Balt imo-
re , Md. 

B a š t i n i n k a s , K u n . F . K e 
mėš is , 3230 At r tmra Ave. , 
Chicago, BĮ . 

Kd in inkaB, K a n . V . Ma
tu l a i t i s , Sec red H e a r t Rec-
to ry , P . O. S i lver Creek, 
N e w Pb i l ade lph i a , P a . 

I ž d o g lobė ja i : A . Bajo-
riutė, 723 S a r a t o g a St . , Bal-
t imore , Md. , M. T u m a s o n i s , 
320 F i r s t Ave. , H o m e s t e d , 
P a . 

KATALIKŲ SPAUDOS DR. 
J O S CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 

įįm • • • • • • • • • • • • • • » } 

Mes turime dau
giau lietuvių parda
vėjų negu kokia kita 
krautuvė Chicagoj. H/uvrro 2012 ST'S *** 

CANAI..POPT AVE ^ 

Atdara Subatos 
vakarais iki 9d5. 

Išpardavimas 
& » « : ' . * » 

5000 gražių vasarinių skryteiių 
del moterų, merginų ir ro^r^aleių, 
didžiausiame išpardavime lįmett. 

Skrybėlės, kurios kainavo $2, $4 
ir $6, dabar $1.00. 
Išpardavimas knrfg tiesiai boa fspti-
dingas. Kiekviena moteriške, mergi
na IF mergaitė turėtu būti čionai* 

ant fiftD išpardavimo. 
Niekados pfrmiau mugu ejcrybėlių 

skyriuje mes nedavėm tokios aug-
Stos rųfiies skrybėles už taip žemas 
kaiam? 

Vlsot skrybėlės yra vasarinės ir labai gražiai 
atrodo—Skrybėlės del pasirėdymo, skrybėlės del 
iivažiavimų ir Visos kitokios. 

Naujausio šiaudo k. t. Liseres, Milane, Chips, 
Braids, Lisere Railers, Panamas ir Peanut Šiaudo 

Baltos skrybėlės, juodos ir kitokių spalvų su 
naujausiais aprėdymals kaspinių, kvietku ir 
plunksnų. 

DRAPANŲ IŠPIRKO DIDELES KRAUTUVES STOK'A 
Geriausias lotas puikių Vyrų Vasarinių ir Pa

vasarinių Siutų ir taip pat Žieminių Overkotų, iš
pirkt; iš Thos. Landau and Bros, 853 Broadway, 
New York, kurie pasitraukia iš biznio. 

Mes buvome laba! laimingi, kad turėjome progą iš
pirkti iŠ jų geriausius overkotus ir siutus, šie visi dra-
bušiai yra geriausios rųšies ir todėl kiekvienas kuris nori 
sutaupyti pinigus turėtų pas mus atsilankyti. , 

$7.45-$9.75-$17.95 
N 

Pirkite savo Žieminius 
SUTAUPYKITE PUS? 

Overkotus dabar ir 

Landau & Bros. visas Stockas gražiausių overkotų 
dabar ant pardavimo. 

V*KAI! Leiskite mums pasakyti, kad Jus ateinančia *te-
mą mokėsite du syk tiek kiek pernai metą už savo žie
minius drabužius. Taigi dabar laikas nusipirkti. 

OVERKOTAI YYBA TRIJUOSE DIDELIUOSE 
LOTUOSE 

$9.75-$13,95-$17.95 

i\! 

PASIDĖK SAVO PINIGUS l 
Seniausia Taupinimo Banku Chicagoje 

HIBERNIAN BANK 
Moka Ant Taupomu 

Pinigų 
TAME BIZNIJE JAU 60 METŲ 

Valdžios Priežiūra 
SUVIENYTI) VALSTIJŲ PINIGAI GlA LAIKOMI 

208 •Oi a oalle \rtei 
Seniausiai gyvuoja. Saugi Taupinimui 

Kun. P . Lapelis — pirm., 
10806 Wabash ave., Chicago, 
DL 

J . Tumasonis — raitinin
kas, 917 W . 38 st., Chiaagą 
111. 

I a . N a u s i e d ^ — i ž d , 917 
W. 33rd St . , Chicago, HL 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiii 
Ratfd. M> 8. aahtaai Blrd. CMea*» 

Telephone Haymarket MM 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

•peciaUstaa Moterišku, V y r U k * * 
Valku Ir rUsų chronišku Ugų 

OflMs: 3S54 S. Halsted 8L, Chicago 
Telephone Drorer f6 91. 

VALANDOS: lfr—11 ryto t — I po 
pietų; T—8 vak. Ifedėliomte l # — l t . d. 
uiiHiiiiiiHimiiHHniiiHmiiiiiniiiittHiHi 

BEI fOlfllGĖS HGBT 

d.OBtt 

Dr. A. R. BIIBMttot 0 . D. 
AkfeB Specialistą* 

Patar taat Dykai 
Offlee Adynoa: a n o • U ryto Iki 9 

•ai . vakare. Nedėliome • iki IS. 
4*49 B. Ashland ATO. Kamp. 4? •€. 

ffeiefonae VaMe 4J17. 
Telephone Boalerard #407 

— — ^ — — > i . — — — • > i r 

S no o t i i i / m o S 
e 
o 

Telefomae: MoKIMLST IT 14 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO f l S 0 H 4 a UQkB 
§4»T SO. WK9JTEFUT BtVD, 

eTaaipaj w . tf-toe slrhm. 

DR, P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
O 
e i Gyrenlma riet* 

8815 SO. HALSTED ST^ 
TeL Drorer TlVt 

OFISAS: ^J 
1*89 Bo. Learitt St, 

nedėlto- S VAU: 4—8 rakare, 
mie 19—II ryte. 
Telefonas BOULEVARD 7179 

t B i y e ^ l ^ ¥ S l ^ l ^ l ' S ¥ g l B » B B o l B 

—--

\j.s. root> Ax>Mith&t*jxvot< 

SKAITYKIT IR P L A T I N K I T 

" D R A U G Ą " 

TU DrOTV 7»M 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTT8TA8 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 rak. 
Hedėjiomis pagal satarlma. 

4711 SO. ASHLAJTD A VEJI U E 
arti 47-toa Gatrės 

i 

• 

file:///rtei
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'D R AŲJS AS Paikktaaisnis, Birželio 15 d. 

• . » . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiifiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

CHICAGOJE. 
ftmiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiJiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Su rugpjūčio 1 d. Chicago-
je pienas bus pardavinėjamas 
13c. kvortai. Taip parėdė 
maisto administracija. 1 

PASKLEISKITE AMERIKO 
NIŠKAS VĖLIAVAS! 

Šiandie, kaip visose Suv. 
Valstijose, taip ir Chicagoje 
paminima šios šalies tautinė 
šventė — 141 metę ameriko
niškos žvaigždėtos vėliavos 
sukaktuvės. 

Mieste todėl įvyks dideli pa-
rodavimai, susirinkimai. Paro
duos apie 300,000 * mokyklas 
lankančių vaikų. Šiandie todėl 
didžiausia bus vaikų šventė 
'Chicagoje. 

Kitur gimusieji šios šalies 
piliečiai ir nepiliečiai su savo 
šeimynomis pagerbs žvaigždė
tą vėliavą, išreikš savo ištiki
mybę šiai šaliai. 

Visi lietuvių namai šiandie 
būtinai turi but papuošti ame
rikoniškomis ir lietuviškomis 
vėliavomis. 

CHICAGOS APSKRIČIO 
VYČIAMS. 

II 

: 

PO AUTOMOBILIU ŽUVO 
POLICMONAS 

Henry Stephen, 2240 Ogden 
ave., važiuodamas automobi
liu suvažinėjo policmoną Pe-
ter H. Ostiller, gyvenusį po 
num. 3210 Arthington st. 

Sužeistas ir pats automobi
listas. Nugabentas ligoninėn. 
Jis tvirtina, kad tos nelaimės 
priežastis, tai staigus automo-
biliaus pasukimas šonan, kad 

* išvengti susidaužimo su gat-
vekariu. 

VEIKIA KARĖS DARBININ 
KŲ KOMISIJA. 

Chicagoje darbuojasi karės 
darbininkų komisija, kurios 
pirmininku yra buvęs Suv. 
Valstijų prezidentas Taft Ta 
komisija sutaiko darbininkus 
su darbdaviais, kad išvengti 
nereikalingų nesutikimų, kat
rie dažnai pasibaigia strei
kais. Dabar nelaikąs streikuo
ta. 

Komisija sutaikė molderius 
su darbdaviais. 2̂ 500 molde-
rių streikavo. Molderiams pri
pažinta $5.50 dienoje, ty. vie
nas dol. daugiau su gegužės 
1 d. 

Komisija pasidarbavo, kad 
sugryžtų darban 700 darbi
ninkų, dirbančių įstaigoje 
Mark Manufacturing Co., 
Evanstone. *k 

Presų "feederiai" taippat 
sutiko pradėti darbus. 

Komisija, be to, perkratys 
gatvekarių tarnautojų reika
lavimus kaip Chicagoje, taip 
kituose miestuose. 

KARĖ GALI BUT LABAI 
ILGA. 

Gydytojų suvažiavime Chi
cagoje vyriausias Suv. Valsti
jų karės laivyno gydytojas, 
admirolas Braisted, pranešė, 
kad šita karė gali prasitęsti 
ilgus metus ir gali praryti 
paskutinę šios šalies energiją 
ir spėkas, kol bus laimėta. 

Rusija atsimetė nuo talki
ninkų. Todėl Amerikai prisiei
na pavartoti visą energiją. 
Vokiečiai mėgina talkininkus 
suskaldyti. Bet užuot to, juos 
dar#labjau sustiprina ir suvie
nija po narsiu va(įu, kokiuo 
jts gen. Foch. Šitas vadas 
užduos vokiečiams paskutinį 
smūgį. 

BAISUS ŽMONIŲ IŠNAUDO
JIMAS. 

Primename, kad ano pa
skutinio L. Vyčių Apskričio 
susirinkimo likosi daug nepa
baigtų reikalų. Todėl ir buvo 
kalbama, kad sekantis susirin
kimas įvyktų birželio 17 d., 
1918 m., 8 vai. vakare., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
32-ras pi. ir Auburn Ave. Vi
sos kuopos teiksitės prisiųsti 
savo atstovus, taipgi yra kvie
čiama ir visa administracija. 
Visų delegatų atsišaukimas 
yra būtinas. Apart nepabaigtų 
reikalų bus išduotas raportas 
iš pikniko. 

Apskričio Valdyba. 

: 

KAS 1$ TO PROTO, JEIGU NĖRA DAUG KAPITALO [ 
Atsakyk mielas tautieti ant to klausimo pats. Ar tu esi gavęs 
progą kad tu galėtum taip gaspadoriauti, kaip bagotas? 
Bet jeigu tu gautumei progą. Ar naudotumeis tu iš jos? Jeigu 
naudosies, tai mes jums duosime progą. 5 

Del tolesni žinių iškirpkite tą lapelį kur rašosi KUPONAS ir pa- • 
.siųskite pas 

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS. 

Dar kartą primename, kad 
Pilnųjų Blaivininkų Chica-
gos Apskričio išvažiavimas 
atsibus nedėlioj, birželio 16 d. 
Marąuette Parke. Į blaivius 
ir gražius piknikus publika 
ypač važiuoja. Blaivininkai 
rengiasi publikai suteikti vi
sus dvasios smagumus. Todėl 
lai ne vieno lietuvio nelieka, 
kurs nenuvyktų į Blaivininkų 
pikniką. Komisija. 
iiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiniii 

RAČIŪNO NAUJI PA
VEIKSLAI 

• 

Sanborn Žiemės Kompanija reikalaują pusininkų, ir nepriverčia 
savo pusininko, kad jis įneštų didelę sumą pinigų. Sanborn Žemės 
Kompanija reikalauja savo pusininko įnešti mažą dalį kapitalo, triū
są ir darbą, o mes užstatom kitus likusius pinigus, tai reiškia, kad 
biednas žmogus turi sau pradžią, o paskui ką uždirbi, tai gali mokėti 
likusius pinigus po menką dalį mums, ir žemė po kalių metų pasilie
ka jūsų locna. 

Buk pagamintoju maisto, pelningiausio užsiėmimo Amerikoje 
šiandie, o Sanborn Žiemės Kompanija padaro lengvą būdą del žmo
gaus pačiam ineiti į biznį. 

Mūsų žemė yra prie gražaus miestelio Phelps, kuris randasi ant 
kranto Big Twin Ežero, yra keli dideli fabrikai; norintis čionai gy
ventojas gali gauti darbą žiemą ar vasarą, tuo laik kaip nėra nieko 
veikti ant ūkės, šiam miestelyj yra apie tūkstantis gyventojų, yra la
bai puiki katalikų bažnyčia. 

Męs turime suvirs 30 tūkstančių akrų žemės, taip kad žmogus ga
ji išsirinkti kokios tik jis nori, turime žemės del ūkininkavimo, gyvu
lių auginimo ir del vasarnamių. 

Turime ūkių išdirbtų, su namais, su gyvuliais ir visais ūkiškais 
įtaisymais. Parduodame ukes ant lengvų išlygų. 

K U P O N A S 
GERBIAMI TAMSTOS:— 

Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jūsų ukes, 
kurias jųs garsinate. 
Vardas ir pavardė 
Adresas , 
Miestas 
DEPARTMENT A 

SANBORN LAND COMPANY 
PHELPS, VILAS COUNTY, VflSCONSIN 

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

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

Reikalingas: — naktinis janitorius. 
Gera rietą, atsišaukite tuojaus. 

Chicago Railway Eąuipment Co., 
1928 W. 46th St , Cblca&o, I1L 

Foundry Laborrr Wanted:—10 to 
45c per hour with quick prospects 
of advancement. Reply to 
General Aluminum A Brass Mfg. Co., 

Detroit, Mich. 

Reikalingi darbininkai (Ieiberiat) 
prie Foundry's mokama nuo 40 iki 
45c į valandą, su greitu pakėlimu 
mokesčio, arti prie lietuviškos bažny
čios ir mokyklos. Atsišaukite: 
General Aluminum & Brass Mfg. Co., 

Detroit, Mich. 

Paieškau tetos Konstancijos Mont-
vidienės (po tėvais Srebaliutė) paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., Rie
tavo parap., Daugelelių sodos. Ame* 
rike dabar gyvena apie 13 mėty. Pir
miau gyveno Chicagoje dabar neži
nau. Ji pati ar kas kitas meldžiu at
sišaukti sekančiu adresu už ką busiu 
labai dėkingas. 

Albertas Sreballus, 
1438 Wentworth Ave., 

Cbicago Heights, 111. 

Vakar teisme paaiškėjo, kad 
ledo kompanijoms naturalio 
\edo tona pagaminti atsieina 
50 centų. Tuo tarpu už tą to-
114 iŠ-žmonių išlupama net 10 
d o l . * 

A. + A. iį 
JURGIS URBONAS. 
Mirė birželio 12 dieną, 

1918 metais. Velionis ėjo 
47 metus amžiaus. Ameri
koj išgyveno 9 metus. Pa
ėjo iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pav., Pajurės pa
rapijos, Pažėrų sodios. Ve
lionis čia prigulėjo į šv. 
Petro ir Povylo draugiją 
ir "Pažintis Lietuvių A-
merikoj". šermenys atsi-
buna po num. 3936 So. 
£ockwell gat. 

Laidotuvės įvyks suba-
toj, birželio 15 d. Velio
nio kūnas bus nulydėtas 
į šv. Kryžiaus par. baž
nyčią 8:30 ryte. Po gedu
lingų pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero ka
pines ir tenai palaidotas. 

Į laidotuves yra kvie
čiami visi velionio gimi
nės, draugai ir pažįsta
mi 

A m ž i n a j a m a t i l s i s ! 

Subatos Vakare atdara iki 9:15 I 

VYRU PUIKAUS AUDIMO 

MĖLYNOS PUSVILNES 
SIUTU IŠPARDAVIMAS 

S 

• 
• i 

$14.50 
Čionai yra beabojoųės geriausios 

vertės visoj Chieagoj. (Vienas šim
tas siuitų del vyrų — padirbtų iš 
geriausio audimo, mėlynos pusvil-
nonės materijos; spalva yra garan
tuojama neblukti; gražiai padirbti, 
visokio stiliaus nuo 35 iki 44. , 

Šie siutai tapo nužeminti iki 
$14.50 tiktai del Subatos išpardavi-

Pirkite dabar ir sutaupykite 

! EXTRA! EXTRA! 
: 

s • s 

DIDELIS PIKNIKAS 
Šv. Mykolo Arkaniuolo Parapijos 

EASTON, PA. 

: 

Subatoje, Birželio 15, 1918 
H IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • 
B Piknikas įvyks to) pačioj vietoj kaip pernai metą, PhilMpsburg, N. J. pas 
*j§ žalia tilta No. 10. Važuoj'ant reikia paimti South Main gūtvekarkts. 
g k Kviečia nuoširdžiai visus, KOMITETAS. 

% • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

mo. 
piningus. 
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ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

Kun. M. J. Urbonas, Du Boto, Pa. 
Ačiū labai Tėveliui už du "Draugo" 
šėrus, kuriuos Šiandie gavome. Rei
kalaujamas Jūsų laiške knygas turi
me. Malonėkite tik pranešti po kiek 
egzempliorių prisiųsti, o mes Įsaky
mą be atidėliojimo lšplldysime. 

K. F. Joncla, Cleveland, Ohio. Pri
ėmėme $5.00 prenumeratos. Ačiū la
bai. Dovanas siunčiame. 

K. Lutkevičius, De Kalb, m. Ačlų 
už $5.00. Laikrašti siuntinėsime. 

J. Laurinčikas. $3.00 už "Draugą" 
gavome. Apsimokate iki lapkričio 28 
d., šių metu. Ačių labai. 

A. Rudžius; kareivis H. Kacusis, 
Springfield, IU. ir A. Gutauskas, Ak-
ron, Ohio. Laiškus gavome. Laikraš
ti siuntinėsime naujai paduotais ad
resais. 

M. Palilionis. Jūsų reikalą gerai iš
tyrę duosime atsakymą vėliaus. Tė-
mykite todėl mus atsakymus. Laik
rašti siuntinėsime. 

J. Naujokas, Worcester, Mass. Bro
liuk mes "Draugą" išsiunčiame Jums 
kasdiena. Matyt jūsų pačtos kaltė už 
nereguliariška pristatymą. Pasitei
raukite ant vietos. Mes ir gi šiandie 
rašome i jųs pačtos viršininką jūsų 
reikale. Ačių už gražų laišką. 

ANT PARDAVIMO. 
su 10 kambarių Hotelis ir pagyveni
mui kambariai. Randasi vakarinėj 
dalyj miesto, lietuvių apgyventoj vie
toj. Puiki vieta lietuviui. Parsiduos su 
visu namu pigiai, kadangi savininkas 
turi kitą namą ir abiejų negali pri
žiūrėti. Atsišaukite tuojaus. 

James Hubka, 
190* So. HaJated St., Ctaicagfo, 111. 

Telefonas Canal 7$7. 

V ARGOR1A UHLAB~~ 
Paieško vietos prie lietuviškos ar 

lenkiškos parapijos, gerai suprantąs 
savo užduoti; uolos darbininkas. 

Malonėkite atsišaukti i "Draugo** 
Administraciją, 
1800 W. 4lth St, Cbicago, IU. 

ANT PARDAVIMO 
labai puikus rakandai del S ar S 
kambarių vertės $500.00, parsiduos 
už labai pigią kainą. Galima visuo
met rasti po sekančiu adresu: 

Tarnas Adomaitis, 
821 W. SSrd st., arba S829 Auburn ave. 

Cbicago, IU. 

Telefonas: PULLMAN M 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
10781 SO. MICHIOAN AVE, 

ROSELAND, ILLINOIS 

= 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRA2US! Ja išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą mosčia per ke
lis Takams, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima pienius raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tes 50c ir $1.00. Pinigus galit 
siusti ir štampomia. 

J. RIMKUS, 
P . O. B o z 3 6 , H o l b r o o k , M a s s . 

ALEZ. MA^ATjnrra 
Oratorius. 

Lietuvis fra-
boriua Atlie
kama visokias 
laidotuves ko-
pigiausiai ta 
rime savo Ka 
rabonus Ir aa 
tomoblllua 
ralpgl dides
ne dal} arabų 
pat}s dirbama. 

S307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 41 f S. 

DIDELIS PIKNINKAS 
parengtas . < DRAUGYSTES ŠV. ANTANO IŠ PADVOS 

CICERO, ILLIIfOIS 

Nedėlioję, Birželio-June 16,1918 
BERGMAN'S CROVE 

IUVERSIDE, ILUUrOIS 
PRADU A 0 V Ali. IŠRYTO. :: ĮftAsTGA 35C PORAI. 

Dr. S. NAIKEUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
4S47 W. 14th 8t., Cicero, m , 
VALAND08: nuo 8 iki 11 >fl 
ryto, nuo S lkl 5 po' pietų, 
nuo 7 iki S* vak. Nedėlioms: 
nuo 9—-11. 

E JOSEPH 0. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

3 Kamb. 818-325 National LifeBf. 
E 2f So. LaSaUe St., 
E Vakarais 1111 W. J2nd Street b 
^ Rockwell 6899. 
- Residence Humboldt 87 E 
5 CHICAGO, ILL. f 
1I1III1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 
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Mes turim 1na mašiną (Motor) 
dvi užbaigėjas,, dvi apsiuvinėto jas 
Jack biskį naudotą pigiai ant lengvų 
tšmokesčių. Visa skūra, roberlai ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. BlAPTiAsT * SOsTS, 
46S* So. aanland Ava., Cbicago, IIL 

Telefonas: TARD8 S4I4. 

uiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu 

Kviečiame visus lietuvius Ir lietuvaites atsilankyti ant šio taip gražaus 
ir iikilmingo pikniko kur turėsite progą gražiai praleisti laika ir tyru oru 
pakvėpuoti. 

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M M 
SuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiNiRTHiiiiiiiiniiHiiiiiiitttiiiimitiiiuiiiiuiuiiiiimuit; 
1 LIETUVIŠKA KRAUTUVE 

ERNEST WEINER Ory Goods 
| 1800 W. 47th Gatvė, Kampas Wo*d gatvč* 

mmmšmmmmmmm/lĮmmmmmimmm 

Mes duodame dvigubas Hempas 
Ketverges ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijoiai, Vaikams dra
bužiai, Slebes ir Jekutės. 

••L—'.». JU'.tl. .'i >M Ml <ff\M Mmi'ISISl'l mttum u i 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimimiiiiiiitiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiii 

pardavėjai Ir 
tavi« parduoda ta pačia 
kava po 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSI! 
SVIESTAS 

43c 
WK8T SEDE 

SSS4 IfiUrankaea. 
1S7S lfilwaukees. 
lftts Milvnrakee a. 
I B I S w . M«uii»on 
SSSt W. afadlson 

Riešučiu Sviestas 
Labai garas po 

29c 
0O06A 

n l l U M m 
tmxt kolte. 14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

39c 
1S44 W Cnieagoa. 81*41 
l8t€Blue Islandą 
ISIS W. HortU 
1117 8. Halstad stSfSS 
ĮSSS 8. HUafd wt 
ISIS W, IStk SC 

Staa 

S S S T SU 

•Tif S, Aaalanda. 

f ss w. 
Divudonst 
Horth a> 

S i i t M. OUrk su 




