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BOLŠEVIKAMS ARTINASI 
PASKUTINES DIENŪS 

SUSTABDĖ JAVŲ GABENI
MĄ IŠ SIBERIJOS. 

Bolševikams gali but greit ga
las. 

Daugelis austrų gali papulti 
nelaisvėn. 

Maskva, birž. 22.— Cekai-
slovakai apvaldė žymia dalį 
Siberijos geležinkelio ir tuo 
būdu perkirto visokius susinė
simus Siberijos su Rusija ir 
sulaikė javų gabenimą Rusi
jon. 

Čekų-slovakų rankose ran
dasi Siberijos geležinkelis pra-

AUSTRIJOS DARBININ
KAI REIKALAUJA DUO

NOS IR TAIKOS 
LONDONAS, biri. 22. — 

Anot pranešimo iš Amsterda
mo, užvakar Austrijos sostinė-
je {vyko išalkusių darbininkų 
riaušės, kuriose dalyvavo 50,-
000 žmonii*. Riaušių metu 
Vienuos Darbo Taryba susta
tė ir padavė vyriausybei tokia 
savo rezoliucija arba ultimatu
mą: 

1. Pilnos duonos porcijos tu
ri but atnaujinus. 

2. Tur i but d u o d a m a dau-upę P i a v e ponton in ius t i l tus . 
Tomis vietomis upė labai j dėjus miestu Samara ir baigus P * u m a l l r t o **«a*nis. 

Rymas, birž. 22.—Kadangi 
kalnuotai!? italų fronte austrų-
ungarų užpuolimas žymiai su
silpnėjo, gi vietomis jie liko 
visai įveikti ir turi ginties, to
dėl italai padidino savo jė
gas ant Ment Grappa ir Mon-
tello, idant priversti austrus 
atsimesti atgal ton pusėn, iš 
kur jie stojo ofensyvon. 

Aišku, kad italai savo tik
slą atsieks, nes austrai-unga-

3. Vyriausybė, kaip galima 
veikiau, turi stoti generalen 

plati ir gili. Negi ją perbrisi. Cėliabinsku. Be to dar vyriau 
Tenai taigi ir bus pagaminti s į a s Siberijos geležinkelis, ei 
austrams-ungarams kapai. ; nantis į Novo-Nikolajevską ir to&on be jokių aneksijų. 

Rasi, dabar austrai-ungarai I Šaka nuo Čeliabinsko ligi Je 

"SS f f i "*! Au8trija virs,a *grluvi|jil,s 
38 MYLIAS PRONTO TURI 

AMERIKONAI. 

Apie tai pranešta kongresui. 

Washlngton, birž. 22. — 
Šiandie amerikoniški kareiviai 
Prancūzijoje yra užėmę 38 my 
lias karės fronto. Taip vakar 

Reikalauja duonos, kokios 
Austrija neturi. 

kongreso militariniam komi- j laikraštis Neue Freie Press, 
didžiai intemptas. 

Austrijos vyriausybei šian
die tepalieka tik du išėjimu: 
arba duoti daugiau duonos ir 
kitokio maisto, ko čekai netu
rį ir ko būtinai reikalauja, ar-

jau ir norėtų atsimesti atgal 
per upę. Bet to padaryti ne
gali. Nes nėra kur pasprųsti. 
Priešininkas neturi medžiagos 
kad pratiesti naujus tiltus. 

Be paminėtos nelaimės aus-
trams-ungarams grūmoja dar 
kita. Nėra per upę pontonimų 
tiltų, negalima perėjusiai per 
upę kariuomenei pristatyti" 
maisto ir karės medžiagos. 

rai panešė milžiniškus nuosto-, A t r o d o > k a d g i a n d i e t e n a u s_ 
hus, penkis kartus didesniu*, Urai-ungarai turės pasirinkt* 
kaip italai su savo taikiniu- B d v i e j ų v i e n a ^ ^ a T b a 

kais. Del tų MPfltoljuu austrų- j „ ^ ^ kol ŽQti? a r % a p» i < t o > > , išimant Vokietija, pastaroji 
ungarų komendantūra mivo -J_I_«- «-; *.»„__* 

katerinburgo 
rankose. 

KRITIKUOJA KAIZERIO 
KALBĄ. 

Geneva, birž. 22.—Andai vo 
kiečių kaizeriui suėjo 30 metų, 
kaip jis randasi Vokietijos 
soste. Prie šitos progos kaize
ris pasakė daug kalbų, pas
kelbė į vokiečius pavaldinius 
manifestą. 

Kaizeris pažymėjo, kad jam 

• 

priversta panaudoti kuone vį-
sas savo atsargas, kurios taip-
pat tirpsta italų anuotų ug
nyj. Kad tuo tarpu italų at
sargos dar nedalyvavo mu-
šiuose. 

Nors pasibaisėtini mūšiai 
vis dar seka, tai visvien yra 
aišku, kad austrai-ungarai de
da paskutines savo pastangas. 

Tikrai pasakius, austrų-un-
garų ofensyva jau pasibaigė ir 
tai be nieko, tik su dideliais 
nuostoliais. Tečiau priešinin
kas dar raičiojasi išilgai upės 
Piave, nuo Montello ligi Vene
cijos apylinkių. Raičiojasi, 
kad tenai gauti paskutinį ga
lą. Mėgina išlenkti tą linija. 
Bet nesiseka. Siunčia mūšių 
linijon paskutines atsargas. 

Bet kuomet italai smarkiau 
spustels priešininką, tuomet 
dešimtys tūkstančių austrų-
ungarų pateks į slastus. 

Pabėgti, atgal atsimesti ne
bus galima. Italai ir ameriko-

ti italams padėjus ginklus. didžiai užaugo. Save paladi 
Matyt, priešininkas verčiau n o t a i k o s kunigaikščiu. Mat, 

pasiduos. Nes kariauti ir mir
ti kareiviams nėra noro. Jie 
nežino, kokiais tikslais kariau
ja. Kokiam galui jie varomi 
išalkę ir apdriskę į tokias 
skerdynes. 

Kitose fronto dalyse italai 
su talkininkais stojo kontr-o-
fensyvon*ir vietomis pažan-
giuoja. 

Piave fronte smarkiai vei
kia amerikoniški lakūnai. Jie 
taigi sunaikino priešininko 
pontoninius tiltus. 

— 

PAĖMĖ VOKIEČIŲ APKA
SUS. 

Paryžius, birž. 22.—Ketvir
tadienio ryte amerikoniško;]! 
kariuomenė šturmavo ir paė
mė vokiečių apkasus ir kul-
kasvaidžių Hadą Cantigny 
fronte, netolies Montdidier. 

Vokiečiai • stipriai laikėsi. 
^ ' S ^ t t j i ^ ^ M k t Pet tas Į i e m s n i e k ° n e ? e l b ė ~ 

kuone per 40 metų vokiečiai 
prieš nieką nebuvo pakėlę ka
rės. 

Kaikurie vokiečių laikraš 

tetui pranešė karės sekreto
rius Baker ir štabo viršinin
kas gen. Marchj 

Po militarinio komiteto kon 
fereneijos , kongresmanas Cal-. 
dwell iš New Yorko pažymė
jo* jogei Amerika pradės tik- į ba atsakyti čekų reikalavimus 
rają karę ateinančio rugsėjo j ir laukti tos šalies sukilimo— 
mėnesį. Ligi to laiko karės' revoliucijos. 
larukan bus pristatyta reikia-1 Yra žinių, kad jei vyriausy-4. Tuocaus turi but sušauk- ^» i • , v. , u . . 7 * , ., , moji kiekybe kariuomenes ir be nepasistengs čekų reikala-
reikalingoji karės medžiaga, vimus išpildyti, tuomet čekai 
kuri dabar gaminama. Tuo- perkirs geležinkelius, jungian-

vo Viennoi gatvėmis ketvirta- m e t vokiečiai įsitikrins, ką' čius Čekiją su Austrija, ir te-
dienio vakare saukdami: "Tai r e i ž k i a Amerika. 
kos! Duonos!" Pradėjo plėšti 
krautuves. Policija daug žmo- UŽMUŠTA DU KAREIVIU 
nių sukapojo su kardais. 

Kuone tas pat veikiasi ir ki
tuose Austrijos miestuose. 

Austrija atsidūrė ant pra
pulties kranto. 

ČEKIJA STOVI ANT REVO-I Iš karU dirbtuvių išėjo strei-
LIUOUOS SLENKSČIO. I kan suvirs 100,000 darbinin

kų. 
Sostinėje ir kituose mies

tuose stovis tikrai pasibaisė
tinas vyriausybei. Kol-kas vi
sus reikalus kontroliuoja civi-
lė valdžia. Vyriausybė labai 
atsargiai galvoja apie sostinės 
pavedimą militarinei valdžiai 
Darbininkų išalkusios minias 
vaikščioja miesto gatvėmis 
ir reikalauja duonos, daugiau 
maisto. Bet nėra iš kur imti 
maisto. Vyriausybė šaukiasi 
Vokie t i jos pagelbos . B e t k a d 
ir šita yra plikutėlė. Pačioj 
Vokietijoj del maisto stokos 
pakilusios suirutės. 

Copenhagen, birž. 22.—Sto
vis Čekijos sostinėje Pragoję 
ir to apskričio industrijiniuo-
se centruose, praneša Vienuos 

čekų-slovakų * » parlamenta*. 
50,000 demonstrantų marša-

RUMUNIJA LIGŲ SMAU
GIAMA. 

fffflrJMJ* jos pagelbos. 

Amsterdam, biri. 2&— Ru
munijos vyriausybė šiomis die i a į m e s vįetos. 
noais kreipėsi j Vokietiją pra
šydama vaistų-.ir kitokios me-

Baltimore, Md., birž. 22.— 
Kariuomenės lavinimo lauke 
praktikos metu \ ekspliodavo 
apkasų mortiros bomba. Du 
kareiviu žuvo ir vienas pavo
jingai sužeistas. 

Ekspliozijos metu už kokių 
300 iJBgflpiB atokume buvo ka 
rės sekretorius Bake* "su bu
riu oficierių. Laimė, kad jie 
visi laiku pasitraukė nuo no

nai pakils revoliucija. 

VIENNOJE STREIKUOJA 
DARBININKAI. 

Jie badmiriauja; reikalauja 
duonos. 

*. , , , .,., , . dikales medžiagos, kas Šian-čiai dabar kritikuoja kaizerio ,. ° . , . .. 1 die rumunams yra labai reika-kalbą. Sako, Vokietija baigia 
žūti, gi čia ve kaizeris vadina 
save taikos kunigaikščiu. 

linga. 
>**> 

ANGLŲ NUOSTOLIAI. 

Londonas, birž. 22.— Aus
trijos sostinės Viennos prie
miesčiuose pakilusios riaušės. 

GANA TREČDALIO 
MAISTO! 

Taip tvirtinama Ungarijos 
parlamente. 

Londonas, birž. 12.—Unga-
£jos parlamente aną dieną bu
vęs premjeras Tiša kalbėda
mas pažymėjo, kad kaikuriose 
Ungarijos dalyse gyventojai 
gali prasimaitinti ir būti svei
ki suvartojant tiktai trečdalį 
arba ir ketvirtdalį reguliaro 
maisto. 

T • " •» * '< * ^T 

Talkininkai nepabunga 
vokiečių 

Londonas, birž. 22.—Su va
kar diena pasibaigusią savai-

j v Karė Rumunijos gyventojus tę anglų nuostoliai karės lau 
ke yra sekantieji: baigia smaugti. Anot vokiškų 

Vokiežią kaisem įpratę* l a i k r a g « , t k a i k u r i n o 8 e K u m u . 
girties. Bet iŠ tft jo P*»g"*- n i j 0 8 kraštuose gyventojai nuo 
mu dažniausia nukenčia pati • ^ u k a i m u s i o „ k r i n . 
vokiečių tauta. 

Keista ta vokiečių tauta. 
Kiek joje yra supratimo, jei 
palaiko tokį satrapą kaizerį. 

Miesto kontrolierius paskel
bė, kad Chicagai yra reikalin
ga 35 milijonai dol. metats| 
kad butų galima prideriamai 
vesti visus departamentus. 

ta. Nėra pagelbos. 

SUSIRGO ANGLIJOS MAIS 
TO TVARKYTOJAS, 

Užmuštų ir mirusių nuo 
žaizdų oficierių 235; kareivių 
4,247. 

Sužeistų ir nežinia kur din-« 
gūsių oficierių 1,414; kareiviu 

I 30,724. 

VOKIEČIAI PASIRUOŠĘ 
KITOfr OPENSYVON. 

Bet talkininkai to tik ir lau
kia. 

Londonas, birž. 22̂ — Pavo 
jingai susirgo Anglijos mais 
to tvarkytojas (kontrolierius) i i ng0s karės medžiagai ga-

Su Pinkertono detektivų 
pagelba policija areštavo 7 
vagilius, kurie pavogė reika 

baronas Rhondda (David A J m i n t i M ė t o s ( s k a r d i s ) v e r t ė s 
Thomas). 10,000 dol. 

VAIZDELIAI Iš KARĖS LAUKŲ. 

Paryžius, birž. 22.— Anglų 
frontuose vokiečiai - pastaro
mis dienomis .vis Jabjau ima 
smarkauti. Vis labjau ir smar
kiau ima veikti vokiečių arti
lerija. Tas pats1 dedasi ir pran
cūzų ir amerikonų frontuose. 
Reiškia, kad vokiečiai pasi
ruošę naujan užpuoliman. 

Patirta, kad ketvirtoji vo
kiečių armija, kuriai vadovau
ja Bavarijos sosto įpėdinis, ir 
kuri žymiai yra nukentėjusi 
nuo buvusių ofensyvų, šiandie 

no priešininko pratiestus per 

i 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

— 
Rymos, birž. 22.—Vietos laik

raščiai praneša, kad Austrija da
bartinėj ofansyvoj prieš Italija 
neteko 120,000 kareivių užmuštų, 
eužeistų ir paimtų nelaisvėn. 

jo. Amerikonams teko dar ir 
nelaisvių. 

GALICIJOJE PERSEKIO 
JAMI ŽYDAI. 

Londonas, birž. 22.—Anot pra
nešimo iŠ Copenhagen, iš Rusijos 
pabėgęs buvusio caro brolis 

/ t 
Michail Aleksandrovič. Jis buvo 
iitremtas į miestą Perm. 

Was1iington, birž. 22.— Senato 
militarinis komitetas sutinka su 
sumanymu, kad S. Valstijose ii 
slavių (čekų, lenkų, slovakų ir 
kt.) butų suorganizuota 500,000 
kariuomenė ir pasiusta kariauti 
prieš Vokietiją. 

Amsterdam, birž. 22.—Anot 
žinių iš Lęmbergo (Lvovo), 
Galicijoje , pras idėjo smarkus 
bruzdėjimai prieš žydus. Kaip 
Lemberge, taip ir kituose Ga
licijos miestuose dažnai ištin
ka riaušės prieš žydus. 

Žydų susišelpimo organiza
cija ieško priemonių, kaip ap
siginti nuo užpuldinėjimų. 

PRANCŪZAI SUSISTIPRI-
NO POZICIJAS. 

Paryžius, birž. 22.—Pįetva-
karuose nuo Soissons užpra
eitą naktį prancūzai atliko 
pasekmingą užpuolimą prieš 
vokiečius. Sumušė juos. Ir su
stiprino ten savo pozicijas. 

jau sutvarkyta ir išnaujo pasi
ruošusi stoti kitan užpuoli- kurie to ir laukia, kuomet 3 

me ties Rheims ėmė dalyvu-
mą ir Bavarijos sosto įpėdinio 
armijas dalis. Tas reiškia, kad 
Vokietijos sosto įpėdinio ar
mija, kuri briovėsi ant Marne, 
yra blogam stovyje po paneš
tų nežmoniškų nuostolių. Su
prantama, tos armijos žymi 
dalis yra atšaukta iš fronto, 
kad ją perorganizuoti. Peror
ganizavimas paima labai dau^ 
laiko. 

Talkininkai tečiau nepabun
ga vokiečių pasigaminimų už
puoliman. Talkininkai visur 
stipriai įsitaisę. Ir kuo daž
niau vokiečiai darys užpuoli
mus prieš talkininkus, tuo vei
kiau jų kareivių skaitlius su
mažės, išsisems spėkos. Tuo
met bus geriau talkininkams, 

man prieš talkininkus. 
Sužinota, kad andai užpuoli sargas. 

denburgas pratuštins savo at-

• • ^ W W i H | į i i > W 

BERLYNO 
********* i n i tu ffiFjia ifti J i e m s F r i d u s iš Berlyno, 
VOKIEČIAI ORU BE6A IS kuoveikiausia pranešta Pa-

baltijos sargyboms. Įsakyta 
lakstytuvu numušti ir pabėgė
lius suimti gyvus arba negy
vus. 

Tokiuo būdu sargyba vieną 
lakstytuvą ir nudaužė. Kitas 
suspėjo pasprųsti. 

Nusileidęs Danijoje laksty-
tuvas yra didelis, Albatrosą 
tipo. 

IŠALK? VOKIEČIAI ORU 
BĖGA IS BERLYNO. 

1. Balkanuose sužeisti kareiviai iš mūšių lauko į ligonines gabenami pavartojant mu
lus, kaip matome ant šito vaizdelio. 2. Amerikos kanonieriai ir anuotų šoviniai vakarų 
fronte. 3. Anglijos karės laivyno vyriausias lordas, admiro las Rosslyn Wemyss ir Suv. 
V. karės laivyno kapitonas Pringle. 

Copenhagen, birž. 22.—Ke
turi Berlyno gyventojai mė
gino oru pasprųsti iš badau
jančio Berlyno. Visi jie išskri
do dviem lakstytuvais. 

Du iš jų laimingai pasiekė 
Daniją ir ten nusileido. Kitu 
du su lakstytuvu numušė vo
kiečių sargyba Baltijos juro
se. 

Nusileidžiusieji Danijoje, 
kurių vienas yra Berlyno uni
versiteto profesorius, pasako
ja, jogei todėl pabėgę iš Ber
lyno, kadangi tenai viešpatau
ja nepakenčiamas stovis. 

PAVOGĖ LAISVĖS BOND 
SŲ. 

Nežinomi vagiliai įsilaužė 
firmos Joseph T. Ryerson & 
Son biuran, Railway Ex-
change buste, ir tenai pavogė 
penkis laisvės bondsus po 100 
dol. ir karės ženklelių vertės 
50 dol. 
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NAUJI LIETUVIAI GY
DYTOJAI. 

Šįmet Philadelphijos Jef 
fersono Medicinos Kolegija 
užbaigė atsižymėjimu du lie
tuviu gydytoju: Dr. Vincas 
Tereeevičia (Dorasavage) iš 
Shenaiuioah, Pa. ir Dr.- Vin
cas Lukšaitis (Burke) iš Mi-
nersville, Pa. Abu tiedu nau
ji ir jauni mus gydytojai įsi
rašė liuosanoriai Suv. Valst 
kariumenėn ir, užbaigę" pa
prasta praktikos kursą ligon-
bučiuose, bus pašaukti val
džios tarnybon. 

Pora metų atgal Philadel-

K 

draugijos: J. Sinkevičius, pir-
min. ir A. Rasiekis, vice-pir-
min. K. K. Mečionis, rast. 
Prie draugijos dar prisirašė 
šios ypatos: V. Pietaris, K. 
Bartulis, J. Kasulis, V. Vit
kauskas. Pirmam užmanyme 
visi pageidavo neatbūtinai 
įsteigti lietuvišką vėliavą ir 
pastatyti sale kitų tautų vė
liavų plevėsuojančių Camp 
Dix, N. J. 

Lietuvių kareivių mintys. 
Mes A. L., kareiviai esam 

pasiryžę kariauti už visapa 

jeigu to nepadaryti, gresia 
pavojus mirties. 

Už keletą diemųv pasigirdo, 
kad tas pats socįjalistas lifro-
si gyvanašliu, nes moteris pa
siėmus visus pinigus išvažia
vo * ieškoti tinkamesnio, i Žmo
geliu pasilikęs vienas sarma-
tijasi ir nosį iškišti iš stu-
bos, nes visi pirštais bado. 
Tai tau ir socijalizmas.. 

8. Jhmojėlis. 
'p • •• . ' • • ' • 

SPRING VALDEY, ILL. 
>> 

rvi»i™. «,,«XA;«„!!;~„ ™ i „i saulinę demokratiją ir už Lie pnijos augsoiausios mokslo Į . 
įstaigos Pennsylvanijos uni 
versitetas ir medicinos kole 

tuvos respublikonišką nepri-
gulmybę. Mes statpm savo gy-

gijos — davė lietuviams gy- i v a s t i a i l t pavojau*, ir nei vie-
dytoją Aleksaitį iš VVilkes I n a s jaunikaitis iš mūsų galvą 
BarrVių,, Pa. advokatą Šli- j paguldys. Atkreipiame į liku-
ką iš PittstonA), Pa. Dr. Kh- i sią L. liaudį,—mes netikime, 
oaą iš Srenandoth, Pa. (abu \ kad ji mūsų neatjaustų nors 
pastaruoju praktikuojančiu i dvasįos reikaluose, 
dabar Philadelphi jo j), Dr. < L . Literatūros, gerų k*ygų 
Kiškį (Miller) iš Gilberton, 
Pa,, Dr. Aušrą (ustrą) iš 
SheBandoah, Pa., Dr. Dam 
brauską iš Detroit, Mich. (Šie 
trįs ir Dr. Aleksaitls dabar 
Francijoj, kurių vienas —- Dr. 
Dambrauskas — sužeistas), 
dentistą Kalinaucką iš She-
nandoah, Pa. (dabar paimtą 
kariumenė), dvi lietuvaitės 
gydytojas: Rinkevičiūtę ir 
Mieldažiutė iš Shennadoah, 
Pa. 

&v. Karoliaus Boromiečio 
Seminarijoje Overbrook'e 
(Philadelphijos arkidiecezi-
jos) mokinasi ant kunigų klie
rikai: Čepukaitis, Bakunas is 
Shenandoah, Pa., Karalius iš 

ir laikraščių mes trokštame. 
Antras; kreipiamės į visas L. 
spaustuves, kad jos mumis ap-
lankytųsu literatūra. Taip-pat 
kreipiamės ir į bendradarbius 
draugus ir draugijas, kad 
teiktųsi kiek galima remti 
mus dvasios dalykuose, už ką 
mes busim dėkingi. 

Čia L. Kareivių yra gana di
delis skaičius, bet sunku susi
pažinti su visais dėlei karei
viškų aplinkybių. Atnaujinta 
L. Kareivių Literatūros drau
gija kviečia visus čia esančius 
liet. kareivius atsilankyti kuo-
skaitlingiausia ant mūsų susi-

Mahanoy City, Pa., Astasauc-1 rinkimų, kurie atsibuna kožną 
kas iš Gilberton, Pa. ! ketvergą, 7 vai. vakare, Y. M. 

Jeffersono Medicinos kole- c - A- N o - 4- T a iPgi kreipiamės 
gija už poros metų užbaigs j į visų Am. Liet. kareivių gi-
gydytojais: stud. Kritikoms j minės, draugus ir pažįstamus, 
(Keller) iš Mt. Carmer, Pa. j kad jiems praneštų per laiškus 
Luščinskas iš Minersville, Pa.,; apie mūsų Liet. Kareivių Lite-
Ažukas — apdovanotas gam- j raturos draugiją, o jie suras 
tos taipgi dideliais muziko^ į gavo draugus pažįstamus ir 
gabumais — iš Wilkes-Barre, | crįmines ir tt 
Pa. 

Villanova kolegijoj eina 
augštesnius mokslus stud. Da-
nisevicia ir Kaunas iš Malia-
noy City, Pa., Astašauckas iš 
Gilberton, Pa. (pašauktas ka
riumenėn). 

Šv. Juozapo kolegiją (Jezu-

Vyčių pihnmkas. 
Ned. 9 d. birželio šalyp ka

pinių L. V. 28 kp. surengė 
pikninką parapijos naudai. 
Ant pikninko buvo ir iŠlaimė-
jimai, žaislai ir visoki pasi
linksminimai. Daugiausiai pa
sidarbavo p-lės P. Grigalavi
čiūtė ir J. Abračinskąitė. Pel
no parapijai liko apie 25 dol. 
Gerai vyčiams ir veikti, kad 
jiems pritaria visi parapijo
nai ir gerbia juos. Antra 
vertus yra už ką ir gerbti. 

Vyčių choras. 
Jaunimas, visur jis tinka. 

Negana kad jis moka piknin-
kus rengti, teatrus loSti, bei 
moka gražiai giedoti i r , dai
nuoti. Repeticijas laiko kas 
vieną pėtnyčią bažnytinėje 
svetainėje. Kaip girdisi ar 
neprisieis minėtam chorui 
danuoti " Ištikimybės Dieno
je", jeigu taip, tai vertėtų su-

iiiiiiimmniiiiiiniiiuiinfiiiiiiiiiifiiiiiiiii 

Mes turim Ina mhų (Motor) 
#rl uJtealgėjas,, <rri apsiuvinėfojaa 
Jack blakį naudotą pigiai ant langvu 
išmokesčių. Visa skūra, roberiai Ir 
visokį mažmožiai samiausia kaina. 

K. KAFLAH * ttMTB, 
H M 8o. Asnland Ava., Chicago. m 

Talafonaa: TAKD8 84t4 

tllllllllfllllllilllllllllllllllllllllllllfltlllllll 

Amerikos Lietov, Mokykla 
Mokinama: angliškos ii lietuvis 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya 
tet, stenografijos, typawriting, pirk 
lybo* t«isių, Suv. Valst. tetorijp* 
abelnoe istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
raiystes. 

Mokinimo valandos: nno 8 ryto 
iki S po pietų; vak. nuo T:80 iki 8:80 
S1M So. Halsted Bt.. Chicago. IU 

"DĖDE ŠAMAS 
SAKO 

>f VISI ANT FARMU DIRBTI 

I 
j^» » 0 » ^ » < » i - • • " «*~l 

r. B. BRADCHUUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

A i r O R M E T AT LAW 

f M W. Mossroe, Oor. Clark M. 
Room 1287 Tel. Central 288 

Oyv.: 8118 South Halsted Street 
Telefonas: YAKD9 8898 

Visos šalies šauksmas girdėt, kad visi eitų dirbt ant farmų, auginta daugiau kvie
čių, avižų, tngių, bvlyįų ir daržovių. Augintų daugiau gyvulių, av% kiauM^ ir visokių 
paukščių del maitinimo pasaulio, nes maisto trūksta, p per taii r brangus o toliau bus 
dar brangiau. 
PIRK FARMĄ DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ VVOODBORO, YVISCONSIN, 
S MYLIOS Į VAKARUS NUO RHINBLANDER. LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMfrANY. 

Padarė Stebuklus. 
1018- Kearney St., Mason City, la. 
Mūsų 14 metų vaikas būro kanki-

k r U S t i SU d a i n o m i s , k a d n e p a - namas per S t Vitus SokJ per 2 metus. 
' Daktaras iSkeldavo jį i» lovos bet tai darius sarmatos lietuviams 

akyse svetimtaučių. Eikime 
visi vyčiai dainuoti, parodyki
me tikrai, kad mes lietuviai 
mylime dainas ir ,kad mūsų 
dainos yra gražios. — Skam
bėk Lietuvos dainelė kopla-
čiausiai'. 

S. Dunojėlis. 

Komitetas. 

OGLESBY, ILL. 

CNia lietuvių randasi apie 
100 šeimynų ir apie tiek pa
vienių. Gyvena sutikime. Tu
ri rodos trejatą draugijų, Bet 

itų sjtnet uzbaigm Juozas ^ d i j o g e a t s i t i n k a kaip 
Valentukonis is rliiladelpnia, 
Pa. (** ŽvaigždėsJ' persona-
liaus sąnarys). 

Yra ir daugiau besimoki-
nančios mūsų jaunuomenes k a i p v e . a p i e s ,L R K ; A m 

SUNDAY 
VHEATLESS 
va m> Muuft esasjsaui 
IASTB CKHLMUAST IOOUS 

K* 
Tel. Cicero 252. 

• * 

vis ant trumpo laiko ir vel pasldary 
davo daugr aršesnis negu pirmiau. Aš 
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės 
taip išlaikyti. Paskui mano brolis re
komendavo man Pastoriaus Koenigs 
Narvine. Išgėrus antrą butelį tuojaus 
jąm geriau pasidarė, o Išgėrus trečia 
btttel} jau visiškai pasveiko. Jis dabar 
dirba ir jau daugiaus tas neatsinau
jino. Mūsų draugai ir kaimynai t^ 
ta i i paliudyti. 

Mrs. B. E. Tuthill. 
Labai pmki knyga apie Ner
vų Ligas ir sampelinis bu
teliukas siunčiamas kiek

vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai, sutaisyti per Rev. 
Father Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo 
1876 m. ir dabar per 

KOENIG MED. CO., Chicago, 111. 
62 W. Lake 8t., Arti Dearbora 

Parduoda Aptlekose $1 bonka, 6 o š $5. 

BJ-, I " 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4647 W. 14th St., Cicero, IU. 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 Išryto, 
nuo 3 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12. 

įjm • > • • • • • sj miw m • < • < ! > • ^ • > s i i ą < 
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TeL Prospect 4866—7»05. 

DR. J. M. BETJM 
Lletuvls-Rasas Gydytojas—Chirurgas. 

Specijalistas akušerijos, moterų ir 
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų. 

6666 SO. ASHLAND AVE., 
Kantp. 61 gat. Chicago. 
VALANDOS: 10-19 ryto 1-6 popietg 
ir 6-6 vak. NedėUoms, 16-16 ryto. 
miiHiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiii 

Lietuvių Kolonizacijos Bendrovė Nupirko 10,000 Akerių Derlingos Žemės kurią da
bar parduoda pigiai visokio didumo farmomis po 40, 80, 120 akerių ird augiau pagal 
žmogaus reikalavimą. Prekės po $12.50 ir augščiau už akerį ant lengvų išmokėjimų. Pre
kės bus pakeltos trumpame laike—norintieji pasiskubinkite, pigiau nupirksite ir išsi
rinksite geresne farmą. 

Žemė yra labai derlinga—molis su juodžemiu ir žvyru ir randasi labai gražioj apie-
linkėj priep uikių. upelių ir didelių ežerų kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių ant 
vakacijos, tos vietos yra pavadintos kaipo usummer resorts. , , 

• 

Korporacija pagelbsti visokiais budais pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems pa
būdavo ja namą ir stonią ant lengvų išmokėjimų ir išdirba nuo 10 akerių ir daugiau. 
Kurie nori su korporacijos arkliais ir mašinerijomis, paskolina pinigus del nupirkimo 
gyvulių ir visokių tarmiškų įrankių. 

Paeiame viduryj žemės randasi lietuviškas miestas vardu Woodboro,k uriame yra 
geležinkelio stotis, 2 mokyklos, hotelis,, restauracija, krautuvė (department store) ir 40 
kitokių visokių namų. • 

Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lotai po pusę akerio ir didesni, 
prekės po $75.00 ir'augščiau, kurių gi didelių lotų vienas galas atsiduria ant Main St., o 
kitas in puikų ežerą kaipo summer resort lotaii r prekės netrukus pakils dubeltavos ir 
tribultavai. f 

Parsiduoda 30 namų virsminėtame lietuviškame mieste; prekės nuo $500.00 ir aug
ščiau; ant lengvų išmokėjimų. 

Šito lietuviškom iesto gyventojai turi labai gerą transportą ei ją, nes per visą kolo
nizacijos /žemę eina geležinkelis ir yra stotis ir tik 8 mylios iki kitam dideliam miestui 
kuris vadinasi Bhinelander, kuriame randasi didelė turgavietė ir 24 dideli fabrikai kur 
tūkstančiai darbininkų gauna darbus su gera užmokesčia žiemos laike ir bile kada nėra 
darbo ant farmoe. ^7 

Korporacija turi daugybę farmų gatavų išdirbtų su geriausiais intaisymais su triobomis, sodais, gyvu
liais ir visomis mašinerijomis kokios tik yra reikalingos ant farmų, kuras parduodame pigiai ir ant lengvų 
Išmokėjimų arba mainome ant miesto properčių. 

Korporacijos keliaujanti direktoriai važiuoja iš Cblcagos kožną utarninką, 3 vai., po pietų \ Wisconsin 
ant farmų. Tekiu būdu kurie norite važiuot kartu, malonės i te duot žinią vieną dieną pirmiau. j 

turi dn ofisu. Bašykite arba važiuokite kur jums parankiau. 
-

t~\ g/Mįfcįslrjį - - • ; ^?, 

LIBERTY LAND & INVESTMENT C0. 
Chicagos Ofisas j Ant Farmų [Viacomine Ofisas 

3301 So. Halsted Street i?v *• VVoodboro, Wis., R. F. D. Roit 1 
«^— » » » i » » » « » » » » W « » » » M « » J [ 

IIIIHIIIIIIIIIIUUHIIIIHIIIIIIUIIISIIIIIIIIIIII 
JOSEPH O. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 318-825 National Life Bg. 
S t So. LaSalle St., 

f Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Rockwell 6999. 

F x « t ^ i ^ n v * ^ 6 « , ^ j « « F ^ Reeldence Humboldt tT 
orąanizaciiines draugijas, 15 CHICAGO, ILL-
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ir nesmagumu, tad nekurie 
tėvynainiai, arba geriau susi-

Fhiladelphijos augš^pse moks
lo įstaigose, tečiaus ir pa
čios Philadelphijos keliolikos 
tūkstančių lietuvių naujoky
ne* randame viso labo vos du. 
O juk ir čia ne mažai esama 
gerai pasiturinčių mus žmo-1 [ahaT toli"prie susiprathno'lr 

kuopę, bet visgi dar nedrįsta 
pradėti. Mano nuomone, jei
gu tą padarytų t. y. suorgani
zuotų S. L. R. K. Am. kuop$ 
ir visos tos draugijos įsirašy-

I tų, jie tuomet butų nužengę 

nelių. 
("Žvaigždė") 

CAMP DIX, N. J. 

Amerikos lietuvių kareivių 
veikimas. 

Birželio 6 d. susirinko kele
tas lietuvių kareivių į Y. M. 
C. A. 4-me name pradėjo tar
ties kokiu būdu atgaivinti 

turėtų užtikrinimą sveikatos 
ir gyvasties. Bet dabar dar 
abejonės kįla, kas gali atsitik
ti su jųjų draugijoms. 

Žmonės yra labai prielan
kus, nenutolę nuo tikėjimo.' 
Turi savo gražią bažnyčią, tik 
skundžiasi, kad retai gali iš-
girstie skelbiant Dievo žodj, 
nes neturi nuosavo klebono, v 
tik atvažruoja į mėnesį sykį iŠ 

TeL Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
Ii lETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-toe Gatvės. 

- i i I 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS G AB IR 

rais. 
Am. liet. kareivių literatūros, Spring Valley's kun. S. Bist-
dr-ją, kuri buvo suorganizuo
ta p. V. Vaškevičiaus pasidar
bavimu. Toji draugija buvo 
viena iš svarbiausių veiksnių 
lietuvių kareivių. Išgabenimas 
iš čia į Praucuziją kareivių, 
tarp kurių buvo nemažas 
skaitlius lietuvių kareivių, li
ko priežastim L. K. Literatū
ros dr-jos puolimo. Po plačių 
paaiškinimų nekuriu drangų,, 
visi sutiko, kad užmanytas 
darbas eitų pirmyn. Šios drau
gijos *uida viny s — rupinties 
vien tik apšvietos ir .tautos 
reikalais. Valdybou išrinkta 
šios ypatos seni narįai šios 

Pažangieji. 
Tarp kviečių kaip kur įsi

maišęs ir kūkalis. Čia irgi 
taip, tarp gerų žmonių ran
dasi, kaip koks ir blogesnis, 
nors jie moka girties, kad jie 
geresni ir pažangesni. Vie
ną kartą/'pažangesnieji" sa
vo pažangumą parodė išjuok
damas Amerikos vėliavą. To
kį pažangumą amerikonai pri
vertė atšaukti, soeijalistėlis 
noroms-nenoroms atsiklaupęs 
ant šaligatvio išbučiavo visas 
vėliavos žvaigždutes; kitaip 
uebuvo išėjimo, nes ameriko-' 
nai dideli patrijotaį, pasakė: 

r 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 11 išryto; 5 po 
platų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 
S Iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5032. 

CHTBURGAS, 
w 

-m B t M So. Halsted St., 
Chicago, m . 

Gydo visokias ligas moterų 
tr vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo $ ryto 
iki 18; 8 iki 8. Nedėliomis. 
nuo 9 Iki 3 po pietų; nuo 8 
• . iki 8 T. 

Sergėkite s a v o Akis 

1 — — ' 

Liet, Vyčiy Ta pnimo ir Skolinimo Bendrove 
1 ' f1 ,'i ' ' i ' , • . . 

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai užclirbtuš 
pinigus—tai prie 

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
Si bendrovė yra reguleriškai peržiūrima .per val

džią (State of Illinois). 
Nauja serija jau prasidėjo^ tuojaus nie^o nelaukda

mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti žios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinifeai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., Sv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. 1. 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

. t L t i £l mAM*^ 

* -

J. ŽAKAS—Pirmininkas, 
P. BALTUTIS—Raštininkas 
B. SEKLECKI8—Iždininkas 
V. RUTKAUSKAS—Advokatas. 

t DIREKTORIAI: 
V. Rutkauskas, .P. MakuSka, S. J. Petkus, J. Tumasonis, 

P. Kūlis ir Ona Balsaitė. 

^^^%^mf4^-iifi^į^f' Į 
0 \ 

fi 
i 
a t* \ 

^ _ 

i P v 
1 

• m r 

— ^^arilfl -. Itatf 

h s 
1 M 

' 

t? i 
Dabar yra ąatrirtlntoa ir varto

jamos daugumos lietuvių, karia sjra-
Jlja koncertine ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes sa l ime jas parūpin
ti ausr&to arba temo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Mušte Co. 
164S W. 47th St.. Chicago, DX 

SKAITYKIT IR P^ATINKIT 
^DRAUGĄ'*. 

tUIIIIIIHUrailllllllllllimUlllilllllUlfllIII 
ResfcL MS 8. linhlniMl Blvd. OlUcago 

Tnlfiphnskri Baymarkei 9644 

DR. A* A. ROTH 
RD8AS GYDYTOJAS kr CHIRURGĄ* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų tt visų chronlSkų ligų 

Ofisas: M&4 8. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover *«9*. 

TAJ-AWD08: 14—11 ryto 1—* po 
platų; ?—I vak. Nedėliomis l t — t t . A. 
aiHiii i i i imiii i i i i i i i i i it i i i i i i i i i i i i i i iHtii i i i i 
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Telefonas: McKinley 5764 

Dr A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS lAfiAU 

3447 SouUi Westem Boalcvard 
Kampas W. 3S-^>s Gatvės. 

•HBSBBBBBBSBBBSBBSassSSSBBSSSSSSSSSSBBBl 

Smetanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės lfctfasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra lenkias, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sia patarnavimą- už prieinamą kai- < 
ną, net taip žemai net iki f 3.00 

Egzaminas sutelkiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Ateų Specijalistas 

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

3-čips lubos virš Platt'o aptiekoa. 
Kambaris 14, 13, 16, 17 ir 18 

Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėliok nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICABOJE 

POAKI* oueeis KONCHKKNA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuve—viena iš* didžiausių Chicagoje 
Parduodame už že irusią kainą, kur kitur taip negauai. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yx% naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 SO. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 
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Telefoną*: DKOVĘfl 7309 
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MŪSŲ MOTERIMS. 
• • •"• •« | kuris visą laiką darbuojasi dė

lei augančių kudikių gerovės.. 

SVEIKATAI IR PATO-
GUMUI. 

Svogūnas kaipo maistas. 
Gal kaikurios šeimininkės 

nenorės nei klausyti, kad 
kiekviena jų po ranka turi 
puikią gydymo priemonę — 
vaistą. Tasai vaistas yra svo
gūnas (cibulis). J au patsai 
aštrus i r į akis puoląs svogū
no kvapas liudija, kad tai yra 
nepaprastas augalas, kad sa
vyj turi ką tokio, kas padaro 
nemažą intekmę į žmogaus or
ganizmą. 

Pas mumis, paprastai, svo
gūnas pavartojamas kaipo 
prieskonis maistuose. Bet apie 
>voguno gydymo ypatybes re
tai kas žino ir nusimano. Gi 
tas yra reikalinga žinoti ypač 
mūsų šeimininkėms. Svogūnas 
turi didelę gydymo vertę. 

1. Svogūnas palengvina žmo
gaus viduriams virškinime. 
Kas dažnai valgo žalius svo
gūnus, tasai jaučiasi linksmas 
ir budrus, nejaučia skilvyje 
jokio apsunkinimo. Todėl šil
tose šalyse, kur pati šilta tem
peratūra spaudžia žmogų, svo
gūnas mielai valgomas ir jis 
atgaivina organizmą. Teciau 
perdaug svogūnų valgyti yra 
nesveika. Viskam reikia turė
ti saikas. 

2. Kas turi užkietėjusius vi
durius arba dujas, tasai tegu 
pasigamina tokį vaistą: kuo-
smulkiausiai supjaustomas 
svogūnas, paskui sutrinamas 
ir užpilamas alkoholiu. Varto
jama tris kartus dienoje po 10 
—12 lašų to svogūninio alko
holio. Tokio alkoholio lašai 
yra gera ir apsaugojanti prie
monė ir tiems, katrie slaugo ja 
sergančius užkrečiamomis li
gomis. 

Bet vietoje alkoholio galima 
išvirti svogūno su pienu. Ir ši
tas skystimas gelbsti nuo vi
sokių vidurių sopėjimų. 

3. Svogūnas yra puikus 
daiktas nuo kirmėlių. Kiek tai 
vaikų smaugia ta bjauri liga! 
Tokiems vaikams reikia duo
ti kas rytas ir kas vakaras po 
tris šaukštus virinto nuo svo
gūnų skystimo arba pieno. 
Liga veikiai pranyks. 

Antai Palestinoje, kur kuo
ne kiekvienas mėsos šmotelis 
yra užnuodintas kirmėlių pe
rais, žmonės kuodažniausia 
valgo žalius svogūnus. 

4. Kas turi apibrmkusias, 
paraudonavusias arba ašaro
jančias akis, tasai gali ligi 

KAIP PADARYTI LIETU-
VISKĄ GIRĄ. 

nedėliais ir Ketvergais iki 10 
vai. ryto. * 

Suvienytų Valstijų Preziden- Armitage, 1952 W. Armitage Ave. 

P. Marijona Lipkuvienė, at
važiavusi iš Alytaus - parapi
jos, Suvalkų gub., gyvenanti 
dabar 1128 Broadway ave., 
Grand Rapids, Mich., paduoda 
štai kokį receptą padarymui 
lietuviškos giros. 

Pirmiausia reikalinga duo
na iš stambių rūgimą miltų. 
Duona turi būti gerai apkepu
si (dvi paras rauginta), kad 
butų net biskį raudona. Išim
ti duoną iš pečiaus ir dėti ją 
karštą į kubiliuką < maždaug 
nuo 10 gorčių) ir Šaltu vande
niu užpilti, (Ant 5 kepalų 2 
viedru vandens). Užrišti šva
riai kubiluką ir palikti. Po 
trijų dienų atrišus rasi išplū
kusią duoną ant viršaus. Su
trink ją smulkiai ir lauk, kol 
negrums žemyn. Viršui liks 
tyras gėrimas. Po to galima 
gerti, galite virti tą girą į 
batvinius, arba daryti šaltus 
žalybarsčius. Bet norint, kad 
ta gira butų dar gardesnė, rei
kia ją užpilti ant 3 gorčių su
džiovintų obuolių. Palaikius 
bent tris valandas, jau gali 
gerti. Del didesnio saldumo ir 
gardumo dar galima prieš ge
riant įsidėti į uzboną, ar stik
lą kiek cukraus (pagal noro; 
daug nereikia). 

Gaspadinė turi du kubiliu
ku: vieną su duona, kitą su 
obuoliais, pilsto girą nuo duo
nos ant obuolių, pagal reika
lo. Į tris savaites, jeigu tuo 
gėrimu naudosis kasdien apie 
10 žmonių, duona nebetek? 
rugštumo ir reikės pagamint 
naujos. Senosios neišmesti, be 
ant viršaus uždėti šviežios 
Kubiliuką valyti dažnai, (kas

tas ir dauguma jo svarbiausių 
daktarų ir visuomenės veikė
jų nuoširdžiai remia viską, ką 
tik tas komitetas arba depar
tamentas veikia mažų kūdikių 
auklėjimo labui. Dėdė Šamas 
ir jo patarėjai gerai žino, kad 
jeigu kūdikis yra sveikas ir 

• 

tinkamai auga idant tapti ge 
ru vyru, jis privalo sverti tam 
tikyą skaičių svarų > ir būti 
tam tikro ūgio. Tik prie tokių 
sąlygų jūsų numylėtinis išau
gęs bus geru mokiniu, geru 
biznierių—žodžiu sakant 'bus 
100 nuošimčių tvirtas ir pro
tingas kuomet jau jam reikės 
stoti į savarankią kovą už bū
vį. 

Vyriausybė nusprendė, kad 
šie antri karės metai—nuo Ba
landžio 1918 m. iki Balandžio 
1919—butų vadinami " Vaikų 
Metai," ir išleido paliepimą, 
kad visi kūdikiai iki šešių me
tų amžiaus butų sveriami ir 
mieruojami. Taigi Illinoiso 
valstijos State Council of Na
tional Defence daugeliose Chi-
cagos vietose ir mažesniuose 
miesteliuose įsteigė stotis dė
lei svėrimo ir mieravimo ūgio 
visų kūdikių iki 6 metų am
žiaus. Yra išspauzdintos tam 
tikros blankos ant kurių bus 
užrašoma kiek jūsų kūdikis 
sveria svarų ir kokio jis ūgio. 
Tas privalo but padaryta iki 
birželio (June) pabaigos. 

Visi rekordai bus nusiųsti į 
komiteto buveinę—315 Ply-
mouth Court, Chicago, kame 
Mrs. I ra Couch Wood, pirmi
ninkė Vaikų Gerbūvio Depar
tamento State Council of De-
fense of Illinois, tvarkys šiuos 
rekordus. Vieną blankos kopi
ją galės pasilikti pas tėvus. 
, Sekančiose vietose nursės 

svers ir mieruos kūdikius: 

Seredomis ir Subatomis 9 vai. 
Ashland, 1701 Washburne Ave., 

U t a r n i n k a i s i r P ė t n y č i b m i s 2 v. 
Bishop, 4751 So. Loomia St., Pa-

nedėliais ir Ketvergais 2 vai. 
Burlingto, Fisk ir 21st St., Utar

ninkais ir Pėtnyeiomis 10 vai. 
Chicago Oomraons, 955 Grand Av. 

Seredomis ir Subatomis 9 vai. 
Gomeli Sąuare, 51st ir Wood Sta., 

Seredomis ir Subatomis 2 vai. 
Davis Sąuare, 44th St. ir Marsh-

field Ave., Seredomis ir Suba
tomis 10 vai. 

Erie, 1753 W. Erie St., Panedė-
liais ir Ketvergais 2 vai. 
Henry Booth, 701 W. Hth Plaee, 

Subatomis 9 vai. 
Jackson Park, 83rd St. ir Bond 

Ave., Panedėliais ir Ketvergais 
2 vai. 

Milton Avenue, 813 Milton Ave., 
Seredomis ir Subatomis 2 vai. 

Mary Crane, 820 Gilpm PI., Se
redomis ir Subatomis 2 vai. 

New Trier, Chicago Ave. ir Noble 
St., Panedėliais ir Ketvergais 
2 vai. 

North Avenue, 1714 North Ave., 
Utarninkais ir Ketvergais 2 vai. 

Nbrthwestern, 1400 Augusta St., 
Ketvergais IK Subatomis 9 vai. 

Providence, 3052 Gratton Ave., 
Utarninkais ir Pėtnyeiomis 10 v. 

Seward Park, Elm ir Sedgwick 
Sts., Panedėliais ir Seredomis 
} vai. 

Southwest, 1657 W. 20th St., Se
redomis ir Subatomis 9:30 vai. 

St. Elizabeth, 1458 Blackhawk St.. 
Panedėliais ir Ketvergais 2 vai. 

Trumbull, 2337 So. Trumbull Av. 
Utarninkais ir Subatomis 9 vai. 

Sinai Sočiai Center—4622 Grand 
Blvd. 

DIDŽIAUSIAS VAISTAS. 

dien) kad butų švarus, kad ! dimą ^ p i e t ų 
Centralės stotįs atdaros kas-

:) 

kartą dienoje akis plauti van
deniu nuo virintą svogūnų. 
Tas prašalins visokias akių li
gas ir akis sustiprins. 

5. Skystimas nuo virintų 
svogūnų yra gera priemonė 
visokioms pų vangioms žaiz
doms, ypač vaikų galvelėse. 

6. Kam kartais pasitaiko 
smarkiai sutrinti arba sumuš
ti kokią nors kūno dalį. Kei
kia tą vietą patepti žalio svo
gūno skystimu. Kaip bematai 
praeis skausmas. 

7. Skystimas nuo virintų 
svogūnų dažnai prašalina vi
sokius ant kūno išbėrimus. 

Matome, kad svogūnas nėra 
paprastas augalas, kaip kad 
didžiumos manoma. 

Kai-kuriose vietose žmonės 
apetito padilginimui pirm pie
tų vartoja keptus svogūnus. 

Verta čia visus pasakytus 
p/barimus, kam reikia, išmė 
ginti. 

nebūtų pelėsių. Tokia gira 
daug gardesnė ir sveikesnė, 
negu duoniniai rūgštimai, da
romi su mielėmis. Tuose rūg
štimuose prisirenka daug be
reikalingų nesveikų gazų, 
ypač anglerugščio. Giroje to 
nėra. 

VAIKŲ SVEIKATOS 
KAMPANIJA. 

(Child Welfare Campaign — 
Auspiees of State Council of 
Defence. Headąuarters, 315 
Plymouth Court, Chicago, Tel. 

Harrison 7885). 

A. B. C. 

L 

COKN 
SAVE 

VHEAT 

Ar jus trokštate, kad jūsų 
išaugęs kūdikis atsiektų tą, ką 
jus šiandie jam geidžiate! Dė
dė Šamas, nuoširdžiai priėmęs 
jus į šią šalį ir trokštąs jums 
gerbūvio, dabar atkreipė ypa
tingą domą į jūsų mažuliukus 
kūdikius su tikslu sutverti to
kias sąlygas, kuriose tie silp 
nučiai kūdikėliai galėtų už
augti . sveikais, užganėdintais 
ir galinčiais atsiekti didžios 
svarbos dalykus gyvenime. 
Tai yra labai svarbus reika
las, nes kūdikio sveikata daž
nai daug pasako kokiuo bus 
užaugęs vyras ar moteriškė. 

Niekas negali daug nuveikti 
neturėdamas gero, sveiko kū
dikio. Jei jūsų kūdikis (vaiki
nas ar mergytė) galėtų i&mg-
ti į tokį jaunuolį, kuriuomi 
jus turėtumėt teisę didžiuo-
ties, tai būtinai reikia pradėti 
kuouoliausiai juomi rupinties 
netik nuo dienos gimimo, bet 
dar esant motinos įsčiuje. 
Kiekvieno kūdikio gerbūvis 
reikalauja gero maisto, švie
žio oro, švarumo ir gero pri
žiūrėjimo lopšelyj. 

Washingtone, Suvienytų Val-

Marcy Center Settlemcnt House, 
1335 Newberry Ave. 

Eleanor Socal Center, 1515 N. 
Leavitt St. 

Olivet Institute, 1500 Hudson A v. 
Guardian Angel Settlemcnt, 4600 

Gross Ave. 
Chase House, 543 W. 43rd St. 
Christopher House, 1618" Fuller-

ton Ave. 
University of Chicago Settlement, 

4630 Gross Ave. (atdara rytme
čiais). 
Žemiau seka sąrašas mokyk

lų, kuriuose vaikai bus mie
ruojami ir sveriami kiekvieno
je mokslo dienoje nuo 3 vai. 
iki 5 vai. po pietų. 
BudĮong, 2701 W. Foster Ave. 
Franklin, 226 W. Goethe. 
Foster, Union ir O'Brien. 
Haines, 231 W. 23rd PI. 1 
Moseley, 2348 S. Michigan Ave. 
Burr, 1621 Wabansia Ave. . 
Graham, 4436 So. Union Ave. 
Hamline, 4747 So. Bishop St. 
Holden, 3055 So. Loomis St. 
Seward, 4600 So. Hermitage Ave. 
Tennyson, 2800 Fulton St. 
Harper, 6520 So. Wood St. 
Lincoln, 2324 Larrabee. 
Kominsky, 1923 So. Throop St. 
Sabin, 2216 Hirsch St. 
Drummond, 1845 Cortland St. 
Summer, 715 So. Kildare St. 
Whitney, 2815 So. Komensky St. 
Corkey, 2510 So. gildai* St. 
Sheridan, branch, 9&rd ir HoUston 
Madison, 7433 Dorchegter Ave. 
Scanlan, 11725 Perry Ave. 
Ogiesby, 7646 So. Green St. 
Marshall, 3250 W. Adams St. 
Ericson, 2930 W. Harrison St. 
Clearing, So. Central Ave., arti 

55th St. 
Chopin, 2440 Rice St., arti Camp

bell Avenue. 
Penn, W. 16th St. ir S. Avers Av. 
Herzl, Lawndale Ave. ir W. 15th 

Street. 
Swing, 1701 Spring St. 
Forrestville, 4451 St. Lawrence 

Avenue. stijų sostinėje, yra sutvertas 
tam tikras valdžios komitetas,' Allport, 1718 So. Racine Ave., Pa-

Išvarymas, teisingai yra pa
vadintas "didžiausias vaistas 
iš visų" ir lošijį'pirmąją rolę 
daugumoj ligų, Aptrauktas lie
žuvis, pametimaT" apetito, su
gadintas skilvis yra visi blogi 
ženklai ir reikia tuojaus pri
žiūrėti pradedant vartoti Tri-
ner's Amerikonišką Kartų Vy
ne, kuris užganėdina visus, vi
suomet. J is grabai išvalo vi
durius ir laiko juos visuomet 
geram st;ovvj. Kaina $1.10. 
Vaistinyčiose. — Vakacijos 
artinasi. — Triner's Linimen-, 
tas reiškia prisirengimas nuo 
niksterėjimo, išsisukimo, skau
damų strėnų ir kitų ligų, su
stingusių muskulų, skaudama 
kojų ir 11. Jis suteiks Jums 
greitą pagelbą. Kaina 35 ir 65 
centai, visose vaistinyčiose. 
Per pačtą 45 ir 75 centai. — 
Joseph Triner Company, 1333 
—43 So. Ashland Ave., Chica
go, 111: . (Apg.). 

VARPAI 
KAI TAKTAI 
Bcfl P i III fcl Oi 

Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter'io 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

35e. ir 05c buteliukas visose aptiekose arba 
stačiai nuo 

F. AD. RICHTEK & CO. 
74-80 WMhiogton Street. New York, N. Y. 

E ATONSC 
rrOR YOUB STOKACrfS SAKĖJ 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti vieną.. Parduodama pas 
visus aptiekorius. 

PANEDĖLYJ UTARNINKE SĖREDOJ ir KETVERGE 

HALSTED. 20™ ST'S *"° 
CANALPORT AVE 

8TEMPŲ DYKAI 
Panedėlyj, biržlio 24 ± 

Dividendų Diena 
Atsineškite savo 

knygutes. 
. * 

Po Liepos 
' 4 - t o s KRAUTUVE ATDARA TIK VIENA VAKARĄ j SAVAITE Subatomis 

ik 9:15 

$50,000 AUSTINIU TAVORU STOCKO 
JUODA SATINĄ, 

rvmiškas dice abrusams. sreros 
spalvos, su raudonais 1 3 V o P 
kraštais, jardas i « / Z l » 

"GUMINIS AUDIMAS. 
Sanitariškas muminis audimas. 27 
colių pločio; vertės 75c; 2 3 9 p 
iardai kiekvienas: jardas. . . . ^ ^ « 

Japoniško šilko Jekutės. 
Moterių ir mergaičių sreros rūšies 
Japoniškos iekutės; gražiai hafta-
votas su gražiai dideliais kalnie-
riais. kraštai apsiūti su gražiais 
leicais, su gražiai išdirbtais 9 9 C 
mankietais *r u 

ETAMINE VOILE 
del vasariniu šlėbiu: gražiai kviet-
kutėm išaustos; visose spalvose: 
regulere kaina 25c (10 jar- 1 9 ^ 2 0 
du kiekvienam) jardas 

Prosavojimo Lentos 
Paduškaitė. 

Geros rūšies lino finišiu 58x18 Rfip 
coliu (tiktai viena) vlUU 

MEZGAMOS VILNOS BALTINTAS AUDEKLAS 
Geros storos rūšies 2M lardu plo
čio. Nupirktas iš iicitacijos A Op 

grynos vilnos, storos rūšies, rudos 
ir pilkos spalvos, % svaro fiOr* 
matkelis UC71' 

VYSTĖS 
del moterių ir mergaičių: gražio 
muslino aprėdytos leicais ir aftais: 
didžio 36 iki 44. Specialiai O O A 
ant šio išpardavimo t o " 

Vaikų Skalbiamos Jekutės 
Balto Bedford Cord. balto duck ir 1;ninai: taip-pat ir perkeliniai ir 
ginghamo; visokiu spalvų kuriuos 
nebluks: didžio nuo 2V* iki 8 me
tų — nepraleiskite šios pro- 7 Q p 
gos. Panedėlyj tiktai ' *** 

SKRYBĖLĖS 
Gražios skrybėlės del moterių ir 
vaiku: visokios ' rūšies: gražaus 
šaudo, chips. panamas. Geor^ette 
oreoe ir kitokios kuriu visu neea-
lima čionais išminėti. Vertos OQp $4. Dabar ° ° ° 

ABRUSAMS 
puikios rūšies. 28 coliu pločio. Re
gulere kaina 25c, nuo licita- 1Qn 
ciioą i jardas ' J** 

KASPINIAI 
šilkinio Moire, satinos kraštais 416. 
coliu pločio: šviesiose spalvose. 
Specialėa kainos ant šio iš- \Ars 
pardavimo, jardas . % . • ™ 

ŠLĖBĖŠ 
del moterių ir mergaičių ZeDhyr 
ginghamo. su gražiai patent colt 
dirželiais; gražių 
soalvu $2.88 

Marškiniams Perkelis 
Gražus lengvutis perkelis. 26 co
liu pločio^ drižiuotas ir languotas. 
Regulere kaina 24c. 1 C r 
Jardas tiktai • ***» 

. POWDERIS 
Mennen's Talcum Powderia. 25c 
rųšis (tiktai 2) . Panedėlyj 1 K « 
tiktai is,Xj 

MUILAS. 
Olivio Muilas, (tiktai 3 kiek- g l / į o 
vienam) Panedėlyj šmotelis 7 ' ^ " 

$ 1 IŠKALN0 RAKANDU IŠPARDAVIMAS 
$1 tiktai tereikalauji įmokėti, o mes Jums pristatysime į Jūsų namus rakandus kokius 
Jus pairinksite iš mūsų didelio rakantų skyriaus. Likusius užmokėsite mažom sumom 
kas mėnuo ar kas savaitę. Mes padarėm specialius numušimus ant geros rųšies rakandų 
per šį specialį išpardavimą,. 

i SI IŠKALNO PRISTATYS JUMS ŠI SEKLYČIOS SETĄ 1 
Oolonial styliaus dideliais rėmais 3 šmotu seklyčios setas 
(išmuštas grynso skuros,* tikro ąžuolo raudonme- <&QQ (V\ 
Idžio ar valakiško riešuto * v * ' w , 

$1.00 kas savaite. 

$1 IfiKAIiNO pristato ši 
INDAMS RKPI'TE. 

lnda»ni2i«f5ėiHitė gryno ; 
ąžuolo Colonlal si \ liaus 
labai gražiai <fc99 RH 
padirbta VCCOV 

50c i Savaite Si Pristato Jums ttilliain & Mary 
Valgomojo kambario Stalą, kuris 
vra didelis, rundinas apie C pėdas 
apdirbtas iš gero ąžuolo $ 2 9 OO 
ir gražaus darbo ^c%j.\I\J 

50c kas Savaite. 

SI Pristatys Jums 
VAIKI1 VEŽIMĖLI. 

Geri. puikus vežimėliai 
didelis viršus, geri gu-
SSi" $12.50 
Vaiku Vežimėliai, romui 
Strtti *erai *a" $36.50 
Vaiku Vežimėliai didelio 
didžio apačia. <M Q QR 
Vertas $25.00. . * ' ^ ' ^ u 

Viskas ant lengvu 
išmokesčiu. 

SI Pristatys Jums šia gra
žia kamoda. padirbta iš 
gero medžio su dideliais 
stalčiais aiuolo £OQ flfl 

r a u d o n m e d Ž i o , * ) t a " u u 

50e kas Savaite. 

SI Pristatys Jums Didele Colonial 
Lovą su visais prietai- $ 2 9 0 0 

Si' Pristatys Jums 
Valgomo Kambario 
Kėde padirbta iš sre-
ro ąžuolo išmušta is
paniškos <fcO ̂ Q 
skuros **».•*;* 

Vatiniai Matracai. 
4 syk siūti, gerai ir 
smagiai padirbti: vi-

S? $14.50 
sais. 

M-:I> \ r \ f c s . 
Ledaunės. kietmedžio pa
dirbtos baltas vidus, sani-

! tariškai padirb- $ ? g RTI 

TriJu duriu Ledaunės —»• 
turi didelė vieta Cįl O QC 
ledui padėti *IO.O%J 

Pakeliamos Ledaunės. kai
nuoja nuo <fc7 QO 
ir augščiau Of . W 

Sutaupyk $30 ant Drapanų $30 Ofaparos už $20 Attik ir Užsisakyk Dabar 
EMOKĖK augštas prekes už drapanas. 
ES dabar yra unkųs karės laikai. 
EPIRK gatavas drapanas. 
ES jos netiks ant jūsų ir nebus pigiaus. 
EIK pas prastus nepatyrusius siuvėjus. 
ES negausi to ko ieškai. 

ANO darbas ir pritaikymas gvarantuotas 
ANO kostumeriai yra pilnai užganėdinti. 
ANO drapanų prekės S20 ir augiciau. 

TSITIKIME būtumėt neužganėdintas pritaikyme gausi pinigus atgailos. 
š užlaikau visokios rųšies vilnonių materijolų sandelį. 
š turiu dirbtuve įrengtą kuogeriausiai ir moderniškai. 
Š esu baigęs ^iuvimo ir kirpimo geriausias mokyklas. 
Š esu praktikavęs prie siuvimo per 14 metų. 
Š užlaikau darbininkus kurie yra geriausi ekspertai. 

A. MAUSNER 
LIETUVIS SIUVĖJAS VYRŲ DRAPANŲ. 

3239 SOUTH HALSTED STREET, 

Telefonas Yards 4608. 

CHICAGO, ILLINOIS 

Krautuvė atdara nuo 8 išryto iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis atdara nuo 9 išryto iki 12 vai. 

m 

J>r. G. M. GLASER j I D Y K A I 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 82 <*. 

CHICAGO, ELL. 
Specijalistas 

Moteriškų Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų l»igų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto. nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 v a k / N e d ė l i o s 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

DYKAI 
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes 

duosime visiškai DYKAI pulkų fotografijoms Albumą, Mes turim* 
didelia eilę (Cameras) Ir kitų reikalingų dalykų. 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLU8 

RED CROVVN PHARMACY 
4 5 5 2 SO. ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS J t0«. 
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"DRAUGAS" 
LIETrVIV KATAIJKC DIENRA#nS UTHUAHIAlf DAILY FRIBNB 

"kasdieną Išskyrus nedėldieoius. _ _ ^ - _ „ „ M 
Pubnfthed Daily ezoept Sundays by 

1 0 8 1 L A n r A : DRAUGAS PrBLISHIHG Ot>„ b e * 
• *S.OO 1800 W. 40tk 8tH OtUcago, Dlinoto. 
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NEREIKIA NEI AIŠKINTI. 

Kelios dienos atgal " Nau
jienos" galutinai pasisakė, ko 
jos reikalingos. Iki šioliai vis 
kiti kaimynai ir šiaip jau pa
šaliečiai, spėliojo prie ko eina 
"Naujienų'' dūšios ganytojai, 
keldami visokį triukšmą, juo 
apsimesdami Lietuvos mylėto
jais, karštesniais už visokius 
kitus tautininkus, ir varydami 
darbininkų klesos žmones į sa
vo reikšmingą tarybą. 

Šaukdami apie " gelbėjimą •• 
Lietuvos, iš klerikalų, ir apie 
"gelbėjimą" darbininkų kle
sos žmonių, "Naujienų" gud-
ruoeiai gavo net susipykti su 
savo "draugučiais" apie 

Naujienų*' triukšmingus žy-. i 

jų visai nenubaidžius. Tą 
"skaudų" reikalą jos "šil
kais" suvinioja. Pirma pakar
toja suimdamos krūvon tą vi
są, apie ką jos pastaraisiais 
mėnesiais šukavo: apie nepa
prastus darbus, kuriuos-"Nau
jienos" yra aprėpę dirbti, — 
ir po to jau veda prie kito sa
vo reikalo: duokite pinigų, 
mus šelpkite, nes kitaip *r 
jums ir mums bloga, klierika-
lai viską pasigaus į savo ran
kas, parduos Lietuvą, parduos 
darbininkų klesą ir tt....* 

Po to viso, vienas dalykas 
eina aikštėn: "Naujienoms" 
reikia pinigų; gi žmonės susi
pranta, geruoju nieks neduo
da, tad "Naujienos" savo 
skaitytojams, yt žvirbliams, 
intaisė baidyklę, apkabinėjo gius manančius kiek kitaip, 

negu pačios "Naujienos" m a - | j ą skarmalais visokių šūksmų 
apie darbininkų reikalus, ap-no. 

Vis tas ėjo "Naujienų* kaišiojo prasimanymais, su 
naudai. Aklesni jųjų skaityto-'"dokumentais" apie klierika-
jai ir šiaip jau pasekėjai leng- lų pardavystes ir tuo baido 
vai galėjo pamanyti: štai brae i žmones, kad lengviau jų kiše-
"Naujienos" išsijuosiusįes Į nių pasigavus, 
veikia visuomenės labui, gina! Ko verta žvirblių baidyklės "i piliečiai, sąžiningesni vi-
Lietuvą nuo pardavikų, ūžta- politika nereikia nei aiškinti, suomanės nariai, sąžiningesni 

g:!uuvertindavo už kitus. Pats 
iš principo kaipo Rusijos pir
mas carui valdokas, persekio
davo katąlikiją, gi savo priva-
tiškame gyvenime ir savo pri
vatine inicijatyva save apsta-
tydavo katalikais, katalikams 
pavesdamas vietas, kurių ki
tiems pavesti bijojo, ir dažnai 
apgailestavo, kad tiems ištiki-
kimiems žmonėms, kaipo ka
talikams, negali suteikti žy
mių promscijų ir statyti juos 
rusų visuomenės priešakiu. 

Savo priedermes sąžiningai 
pildyti pavyzdfcus ir jų daug 
duoda šioji pasaulinė karė. 
Taip Italijos taip Prancūzijos 
vyriausybė gerėjasi katalikais 
der jųjų sąžiningo priedermių 
pildymo ant fronto visokio 
pavojaus vietose. Keli desėt-
kai tūkstančių pačių vienuolių 
tenai sudaro geriausios karei
vi jos būrius ir savo elgimąsi 
ir savo intaką į kitus. 

Pačioje čia Amerikoje lietu
vių tarpe sąžiningesnius Ame
rikai gyventojus matome ka
talikų tarpe. Ėjimas į kariuo
menę čia geras koštuvas. 

Niekur neteko girdėti kiek 
katalikų lietuvių nuo to karei
viavimo pabėgo. Žinau, kad 
bedievių, šliuptarnių ir viso
kių cieilikų slėpėsi nuo karei
viavimo ir tebeslapstos. Ži
nau, kad tokių tarpe buvo žy
mesnių jo pasekėjų. Jiems ne
teko sąžiningumo išpildyti sa
vo priedermes iš atžvilgio į 
Ameriką. Ištikimais Amerikos 
gyventojais nepasirodė. Ame
riką jie išnaudojo ir visas jos 
galybes, gi kuomet Amerika 
iš jų sau naudos ir paramos 
pareikalavo, jie visi pasislėpė, 
išbėgiojo, Ameriką apgavo! 

Tyrinėdami* kad ir tuos ant 
greitu: jų paimtus pavyzdžius, 
pamatysime, kad žmones sąži
ningais daro katalikybės išta
ka. Sąžiningesni ui kitus pasi
rodo katalikai. Jie sąžininges-

Susivienijimo L. R.-K. A. 
33-čias Seimas. 

riauja išnaudojamą darbinin
kų klesą, kertasi su visais 
drąsiai, teisybę rėžia į akis 
visiems, net savo "draugučių" 
iš kitų cicilikiškų gardelių 
nečėdija ir tt. Šiandie — jei 
kas ko vertas, tai "Naujie
nos" vertos!... 

Šį ir tam panašų upą mėgi
no sudaryti grigaitinieji vei
kėjai mūsų visuomenėje. Kam 
to joms reikėjo, gerai žinoma 

Ji tinka vien žvirblio galvos 
žmonėms. Kad tokių yra, tai 
aišku iš "Naujienų." 

KATALIKYBĖS INTAKĄ. 

Dažnai gauname išgirsti 
nuomonių smerkiančių mūsų 
tikėjimo intaką ir Bažnyčios 
mokslo svarbą taip pavienėse 
taip visuomenėje. 

Visa mūsų šliuptarnija nuo 
ne nuo šiandie. Šauksmais I keylų desėtkų metų mūsų tau-
apie Lietuvos pardavikystes t o j e "progresuoja" vien pa 
ir triukšmais apie gelbėjimą' 
darbininkų klesos, "Naujie
nos" tikėjos lengviai prieiti 
prie lietuvių darbininkų kle
sos %kišenių, kad pasipinigau
ti, kad parinkti iš "susipra
tusių" ir "Naujienų" mulki
namų žmonių visokių aukų 
užlaikymui ' i Naujienų" bo-

stangomis atitraukti žmones 
ir visą mūsų tautą nuo tikėji
mo ir Bažnyčios anot jųjų 
blėdingos intakos. 

Tuo tarpu gyvenimo patiri-
inai ką kitą sako. Faktai patys 
vis naujų prirodymų duoda 
kiek sveria katalikybės inta
ką ir kiek ji naudinga. 

BU, ir tai gauti ne tiesioginiu štai gaunama žinių, kad pa-

šalies gyventojai. Kuo geresnė 
katalikybės intaką į žmogų, 
kuo ilgiau jis jąja gyvena, tuo 
kietesnės doros jis įgauna, tuo 
šauksniu žmogumi virsta. 

Patys lietuviai gyveno ir te
begyvena po katalikybės inta
ką, Visa, kas šaunaus randa
me pas lietuvį, jo kiltą širdį, 
jo padorumą, jo sąžiningumą 
ir tt., randame katalikų tikėji
mo dėkai. Katalikybės pėdsa-
kas randame ir pas tuos, kurie 
patys katalikai nebūdami, 
kartais net kratydamiesi kata
likybės, vis dėlto gražia dora 
gyvena. Tą doros gražumą 
nėra jiems katalikybė, greta 
kurios jiems gyventi taikos. 

Ruošdami šviesią savo tau
tai ateitį, norėdami sudaryti 
ir susilaukti Lietuvoje sąži
ningų gyventojų, ištikimus pi
liečius, augštos doros veikėjų, 

būdu, bet kiek kitaip, būtent; 
gautį piniginės paramos tų 
pačių "Naujienų" bosų įsteig
tai Darbininkų Tarybai. 
"Naujienos" jau pradėjo žmo 
nėms įsikirėti, skaitytojų skai
čius mažėja, mūsų visuomenė-

tys bolševikai insitikrino, kad 
didesnio už kitus pasitikėjimo 
verti tai kareiviai lietuviai, 
kad lietuviai sąžiningiau pil
do savo priedermes. 

Carui saugoti, kad jis kur 
nedingtų, bolševikai paskyrė 

jau šiek tiek ima susiprasti, kareivius-lietuvius. Tai sargy 
tad "Naujienos' savo kailiui b a i r e i k ė j 0 ž m o n i U ) k u r i ų mi0 
gelbėti pastatė prieš žmonių prįedermės pildymo, neati-
akįs Darbininkų .Tarybą pa- trauktų nei kyšiai, nei papir-
čiai Lietuvai neva gelbėti ir 1 Girnai nei jokios kitos šunybės, 
darbininkų klesos žmones ne- k u r į u o s kitus lengviai pagau-
va, užtariautj... 

Matyt, kad ir šis triksas 
"Naujienų" galvoms ne ka 
davė. Nei pačios "Naujienos" 
nei jų Darbininkų Taryba lau
kiamos paramos iš kišenių 
darbininkų klesos negavo. 
Tad prie sienos reikalų spiria
mos "Naujienos" pirm kelių 
dienų aiškiai pasisakė ko 
joms reikia iš darbininkų kle
sos: reikia pinigų! Tą savo 
reikalą taipgi nestaiga ir ne-
sykiu jos iškiša žmonėms, kad 

na. 
Nesykį teko girdėti iš aug-

štų valdininkų, kalbant apie 
lietuvius, kad jų žinyboje, jų 
ofisuose ištikimiausiai dirba 
ir sąžiningiausiai pildo savo 
priedermes tai katalikai. 

— Štai garbus žmonės—tie 
katalikai, jais pilnai pasitikė
ti galiu, — taip sakant girdė
jau vieną buvusios Rusijos 
ministerį. 

Pats garsusis Stolypinas, 
tautų engėjas, katalikus daų-

2-roji diena. 
Malonu buvo visiems galu

tinai įsitikrinti, jog mūsų vi
suomenė savo susivienijimą 
išaugino jau į tikrus milžinus. 
Juokai ima, kai sulygini jį su 
mūsų mažomis pašelpinėmis 
draugijomis. Susivienijimas 
tik per vienus pereitus metus 
turėjo 80 tūkstančių ineigų-ir 
55 tūkstančius išlaidų, išmo
kėjo arti 100 pomirtinių. Ka
pitalą priaigino jau iki 120 
tūkstančių su viršum. 

Leido laikraštį, knygutes, 
per pusę tūkstančio aukojo į 
Tautos Iždą. 0 kada atėjo sei
mas dar ir našlaičių gailių 
ašarėlių keletą nubraukė: 5 
nelaimingoms šeimynoms pa
skirta po $25.00 dovanų, gi 
vienai $50.00. į 

Antrą seimo dieną buvo 
svarstoma narių kareivių pa-
šelpos ir pomirtinės klausi
mas. Ligonius kareivius nu
tarta šelpti, kaip ir visus ki
tus pašelpos skyriaus narius 
— tada kada jie bus Suv. Val
stijų ribose. Gi atsitikime mir
čių ant musių lauko, nutarta 
mokėti pomirtines lygiai taip, 
kaip ir visiems. Seimas manė, 
kati ši valanda ir žvilgsniu 
broliškumo, ir žvilgsniu patri-
jotizmo, ir žvilgsniu visų pra
kilniųjų idealų, del kurių ši 

• karė yra vedama, — kad ji 
reikalauja iš susivienijimo di
desnio pasišventimo ir dides
nio pajėgų intempimo. 

Bet jeigu kartais ta apsiim
toji priederme pasirodytų ne
bepakeliama, (jeigu neužtektų 
ineigų į pomirtinių fondą) — 
seimas ingaiįojo valdybą tik
rame ir 
uždėti ant narių laikinas extra 
mokesnis, bet ne daugiau, 
kaip po 10c. į mėnesį. 

Vėl buvo iškilęs klausimas, 
kad mokėti pašelpą ir už pir
mą ligos savaitę. Tą darė ir 
paskuL panai kirio anasai susi
vienijimas. To nebedaro di
džiuma pašelpimų draugijų. 
Seimas išrytė, kad jeigu butą 
mūsų susivienijimas mokėjęs 
pašelpą ir už pirmą ligos sa
vaitę — but turėjęs pašelpos 
fonde apie $1,500.00 nepritek
liaus, arba, kitaip sakant, bu
tų reikėję tą skyrių panaikin
ti. 

Todėl — įnešimas vienbal
siai atmesta. Moteris iškovo
jo susivienijime visiškai ly
gias teises. Bala žino kodėl, 
įvedant pašelpos skyrius, buvo 
nustatyta, kad moterys galės 
rašyties tik į du žemesnius 
skyrius, būtent, ant $3.50 ir 
$7.00. Gi į augštesnius sky
rius — ant $10.50 ir $14.00 — 

ra, laikraščio siuntinėjimas. 
Kas seniau galima buvo pada
ryti už dešimtuką, dabar ir už 
15 centų sunku gauti. Pasiro
dė, kad su dešimtukais jokiu 
būdu nebegalima išsiversti. 
Be to juk reikėtų ir pačią agi
taciją geriau išplėši, geriau at 
lyginti agitatoriams trž prira
šymą naujų narių, daugiau 
leisti brošiūrėlių, lapelių. Jei
gu mūsų susiviejinimas, taip 
kaip anasai butų turėjęs lėšų 
fondan mokestį po 15 centų į 
mėnesį (dabar jau ten pakėlė 
net iki 28 centų), tai šiandie 
mūsų organizacija butų skai
čiusi jau gal apie 30,000 na
rių. Ne vienas tūkstantis tų 
narių, kurie nuklydo į aną su
sivienijimą, butų likęs pas 
mus. Nuklydo jie tam, kad ar 
anksčiau ar vėliau neišvengia
mai patekus su savo dvasio
mis ir su savo sutaupytais ka
pitalais į globą mūsų tautos 
priešų. Gaila jų, bet reikia 
bent toliau žiūrėti, kad to ne
būtų, kad mūsų agitacija ir 
gyvu, ir spauzdintu žodžiu bu
tų išplėšta kuosmarkiausiai. 
Tad reikia didinti lėšų fondas. 
Ir seimas tai pripažino didžiu
ma 31 balso prie 5 (*ai-kurie 
susialikė nuo balsavimo). Bet 
kaip padidinti. Sustota prieš 
du keliu. Vieni siūlė kelti vi
siems nariams (išskyrus vaf-
kus) mokesnį į lėšų fondą nuo 
10c iki 15 centų į mėnesį. Kiti 
buvo tos nuomonės, kad vi
siems nekalti, o pakelti iki 
15c. tik tiems, kurie priguli 
ir prie apsaugos, ir prie pašei 
pos. Šitie nariai duoda susi
vienijimui daugiau, negu dvi-
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BEiTDROV* PLATINA BIZNI, UŽTAT 
DDHVA MbRU KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrę už = 
$25,000.00. I 

Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš ge- | 
rą, pelną. 

Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, 
kaip vieną* šėra. 

I Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą 
- biznį. 
| l Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Tinkime 
| savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin

kais." 
Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis 

31 d. spaliu; siu 1918 metų. Konteste gali dalyvauti 
arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai 
žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba 
pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų 
tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar 
tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams), 
kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šėri-
ninkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar ex-
tra dovanų, 

1-oji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 
kopijos "Draugo'' už dyką—pagal nurodytų 
adresų patol, pakol "Draugas*' eis. 

2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 3 
"Draugo'' kocijas už dyką. 

3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 
10-oji dovana—po 3 "Draugo'' kopijas ui dyką 
nurodytiems asmenims. 

ATSILIEPKITE! 
= Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių. 
| Rašykite šiuo adresu: 
i "DRAUGO" KONTESTAS, 
1 1800 West 46th Street, -:-:- Ohicagt), I l l inois. 
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KAIP BUT SVEIKU. 
X ' ^ i * . . ! 

KAITROS KENKSMINGU 
MAS VASARĄ. 

kiltos dvasios savo šalies vai-'buvo joms uždrausta stoti, 
dininkų, mes privalome patys* Tai bereikalingai moteris ir 
branginti katalikybės', intakol skriaudė ir žemino. Gal buvo 
ir už jąja drąsiai kovoti su 
jos priešais. To reikalauja iš 
kiekvieno lietuvio jo tautos 
labas ir Lietuvos garbė. 

LIETUVOS TARYBOS 
BIUBAN 

yra reikalingi valdininkai: 
raštininkai, buhalteriai, žmo
nes moką mašinų rašyti ir tt. 
Gerai moka lietuvių kalba. 
Kreiptis į Lietuvos Tarybos 
Prezidiumą, Vilnius, šv. Jur
gio gatvė No. 11, paduodant 
mokslo laipsnį ir trumpą sa
vo gyvenimo aprašymą. 

Pageidaujamos rekomenda
cijos. 

OMtM&U. 

WEAXLESS 

COMTAIH1MC "VHEAI 
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manyta,, kad jos daugiau 
sirgs, tad gal .prisibijota nuo
stolių. x 

Bet štai kas patirta per tre
jetą metų. Moterys, imant 
proporcijonaliai — rečiau te
sikreipdavo, reikalaudamos 
pašelpos. Moteris pasirodė: 1) 
sąžiningesnės, negu vyrai, li
gų neprasimano, 2) labjau už
jaučiančios «uaivienijimą, ne-
gu vyrai, — del kiekvieno 
mažmožio neatkiŠa rankos del 
pašelpos. 

] tuos taktus atsižvengiant, 
grąžinta moterims joms prigu
linti .garbė ir visos* 'teisės ly
giai su vyrais. t 

Kaip gi buvo išrištas lėšij 
fondo padidinimo klausimas? 
Labai pasekmingai. Kad rei
kia didinti tą fondą — paaiš
kėjo pilnai. Viskas eina bran
gy n: visi durbinįnkai, popįe-

Kai-kurios metų sąlygos at
siliepia į žmogaus organizmą, 
į jįj. sveikatos stovį ir j atsi-

gubai darbo, kaip tie nariai, t radimą ligų beveik visai neži-
kurie priguli, tik prie apsau
gos'Skyriaus. Todėl teisingu
mas ir reikalautų, kad tie, ku
rie daugiau lėšų padaro, dau
giau jų ir sumokėtų. Be to tie 
antrieji reikalavo, kad vaikų 
skyrius mokėtų į bertainį ne 
50c., o 55 centus; reikalaus 
taip-pat, kad visi naujai įsira
šantieji nariai pirktųsi suslv. 
ženklelį, iš ko lėšų fondas 
taip-pat turėtų šiek tiek pel
no. Iš tų visų atmainų galėsią 
inplaukti per metus extra nuo 
$3,000.00 iki $4,000.00. 

Tų antrųjų nuomonė pa
ėmė viršų. Slaptuoju balsavi
mu buvo balsuota, ar kelti 
mokesnį visiems (išskyrus 
vaikus), ar tik tiems, kurie 
priguli į pašelpos skyrių. 19 
balsų buvo paduota už tai, 
kad kelti mokesnį visiems, gi 
24 už tai, kad kelti tik tiems, 
kurie priguli prie pašelpos 
skyriaus. Be to, žinoma, kartu 

nomu būdu. Mes ieškome Šitų 
svarbių priežasčių kažkur to 
Ii, gi jos yra čia-pat. Apsiau
biantis mus oras ir šviesa, ly
giai taippat ir mūsų apgyven
ta žemė, daro į mus didelę, 
galima sakyti, milžinišką in-
tekme, prieš kurią mes nega 
lime atsispirti. 

Kuomet karšta vasara pasi
baigia, pasibaigia jau ir augi
mas žalių augalų, tuomet pra
sideda milžiniškas ir greitas 
augimas augalų, neturinčių 
chlorofilo, ty. grybų. 

Tuomet net ir didžiausioje 
šilumoje dygsta ir auga dau
gybė matomų ir nematomų 
grybų, tarp kurių yra net ir 
pavojingos žmogui bakterijos 
ir kiti mikrobai (gyviai). Nesu
skaitomame skaitUuje jos plau 
kioja vandenyje, kilsta oran ir 
patenka į žmogaus kūną, ka
me randa geriausias sąlygas 

ir tuksiančiai žmonių keliauja 
tuomet į susivažiavimus, pa
rodas ir tt. Čiabuviai ir sve
timtaučiai, keliaujanti darbi
ninkai labai dažnai esti išne-
žinios pernešėjais įvairių už
krečiamų ligų. 

Vasaros metu prie prasi vai
sinimo užkrečiamų ligų prisi
meta dar ta aplinkybė, kad 
žmogaus kūnas, kaitros metu, 
praranda savo paprastą atsi
spyrimo galybe, o netikėtas 
pilvo ir žarnų sugedimas pa
lengvina susirgimą užkrečia
momis ligomis. 

Tcčiaus ne tiktai bakteri
jos, kurias galima matyti per 
mikroskopą, daro žmonėms 
pavojų per kaitras, bet lygiai 
tą patį daro kaikurie kiti au
galai su įvairiais žiedais ir 
vaisiais. 

Todėl tuomet vaikai bėgio
dami (kaip tas būdavo Lietu-
voje) po daržus, sodnus, lau
kus ir miškus, mėgindami uo
gas ir vaisius, dažnai kiša i 
burną lapus ar stiebelius neži-
nomo augalo, turinčio savyje 
nuodus,kurie kenkia sveikatai, 
o kai-kada dar ir mirtį atga
bena. 

Apie tokius atsitikimus kas 

prasi vaisinimui, 
nubalsuota, kad vaikai turės-) Todėl užkrečiamųjų ligų 
mokėti po 55c. į bertainį ir epidemijos dažniausia kilsta 
kad visi nauji nariai turės pri-f vasarą. Šiltinės: tuomet siau-' metai vasarą laikraščiai pri
verstinai pirkties susiv. ženk- čm po miestus ir ryja daugy- m e n a , o gydytojų mokslas in-

bes aukų. - . tikina mus, kad tie atsitiki-
Daugel miestuose per keletą m^[ y r a teisingi, nepramanyti, 

metų buvo pastebėta, kad lie- prasidėjus taip vadinamam 

lėlį. • 
Jnešimą keletas kuopų, kad 

nemokėti laike karės centų į 
Tautos Iždą — seimas vien
balsiai atmetė, kaipo priešin
gą konstitucijai ir einantį prie 
ardyme- katalikų vienybės. 
Reikia tikėties, kad panašių 
įnešimų daugiau nepasirodys, 
jie daro mums gėdą. 

Beje d#r! Paaiškėjo, kad 
susivienijimas nebelaiko nei 
vieno dolerio savo pinigų ant 
3%, (dabar laikomi nemažiau, 
kaip ant 4%), kad $24,000 
įVestinta į Liberty Loan. Ta 
žinia priimta su pilnu užsiga-
nėdinimu. 

Antrą dieną seimas dar ne* 
užsibaigė. Dar seimuosime ir 
trečią dieną. Reporteris. 

Stocki ir Boads Perkami ir Ptrdno-

pos ir rugpjūčio mėnesyje su
sirgdavo šiltinėmis du sykiu 
tiek žmonių, kiek per visus 
likusius, metų mėnesius išviso. 
Taip-pat visos beveik choleros 
epidemijos, viešpataujančios 
Europoje prasidėdavo vasara, 
o pasibaigdavo šaltesniam me
tų laikui prasidėjus. 

Didelės vasaros kaitros ir 
sausuma yra geriausiomis są
lygomis įvykimui šių ligų. 
Tuomet įvairių užkrečiamų li-
£ų diegai greičiau gimsta, o 
viduriai žmonių būdami kait
ros nusilpninti, ir apimti kai-
kurių ligų, greičiau yra paliu
ke į užkrečiamas ligas. 

Be to įsiveisimui užkrečia
mų ligų, arba jų prasi platini
mui iš vienos vietos į kitą žy-
npai padeda dažni važinėji
mai vasaros metu. -~ šimtai 

agurkų laikui. 

Iš šito atžvilgio reikia pri
silaikyti dviejų įsakymų: pir
miausia tėvai privalę įsakyti 
vaikams raškyti (skinti) tik
tai tokius vaisius, kuriuos jie 
gerai pažįsta. Kad vaikai pa
žintų augalu*, reikia, kaip na-
niio, tai pir mokykloje, rody
ti vaikams atsakančius tam 
tikslui paveikslėlius, arba tie
siog visus nuodingUR augalus, 
augančius toje apygardoje. 

Nevienas iš Vaikų, kurie nei 
mokhiosi botanikos, moka i : 

atmintie- pasakyti vardus 
daugybės augalų, lygiai ir vi
sus nuodingus augalus. Bet 
parodykime jam žiedingosios 
rausmenės (digitalis) žiedus, 

Pabaiga ant 5-ta p.) 
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arba vaisius durnažolės vilka-
vyftnėa, ta i j is nepažins jų. 

Šitas faktas galima patėmy-
ti beveik visur, didesniuose 
arba maženiuose miestuose. 
Todėl iš atžvilgio praktišku
mo matome, kad m o k y k l o s 
mažai tesiduoda prakt iškų ži
nių, o daug mokina klasifika
cijos i r taislo.—Šitos paskuti
nės žinios labjau t inka vyres
niesiems, k&ip antai studen
tams, o vaikams svarbiau bus 
pažinti naudingus augalus ir 
a tskir t i juos nuo nuodingu, 
negu žinoti įvairius teoretiš
kos botanikos pamatus . 

Neminint čia visų nuodingų 
augalų, a tkre ipiama a tyda tik
ta i į ta i , kad oleandro lapai, 
t a ip prapla t in t i sodnuose ir 
kambariuose, užtūr i savyje la
bai aštrią, pavojingą suitį; la
pai rusmenės žiedingosios su
kelia vėmimą i r kenkia šir
džiai ; vaisiai durnažolės v-il-
kavyšnės di lgina gerklę, taip-
pat sukelia vėmimą, mėšlungi 
ir a t ima sąmonę. 

Pasi ta iko, kad išsykio kele
tas vaikų užsinuodija auga
lais. Todėl tuo metu tėvai pri
valo labai saugoti savo vai
kus, labjausią vaikštinėdami 
su ja is po sodnus, daržus ir 
miškus. 

Atsi t ikus užsinuodijimui, 
re ikia tuojaus parsikviesti gy
dytoją, bet prieš tai būtinai 
reikia pravimdint i , erzinant 
gomurį žąsies plunksnele ar
ba p i rš tu ; o jeigu tokiuo bū
du negalima pravimdinti , tai 
pravimdinsime duodami kūdi
kiui ger t i šiltą vandenį. 

Šiaurinėse mūsų vidutinio 
klimato apygardose, žmogus 
galįs vargiai užsidirbti kąs
neliui duonos, nedaug turi 
priešų ta rpe žvėrių. Bet kuo 
toliau į pietus, kur derlinga 
žemė ir karš ta saulė aprūpina 
žmogų būtinai reikalingais 
daiktais be jokio iš jo pusės 
vargo, tenai žmogaus priešų 
skaičius neapsakytai pasididi
no. I r ne t ik ta i skaitlius, bet 
podraug būdas i r spėkos taip-
pat . Šiltose šalyse visa armija 
pavojingų žvėrių, pradedant 
nuo smulkių Amerikos uodų, 
vadinamų mokytais, gi bai
giant baisiomis kirmėlėmis ir 
mėsėdromis žvėrimis, daro 
pavojų žmogaus sveikatai ir 
gyvybei. 

Mūsų klimate (Lietuvoje u 
Amerikoje) daugumas ken
kiančių sveikatai gyvulių pri
guli pr ie eilės gniusų, išski
r iant ka i -kur ias ' kirmėles. O 
gniusai labjausia veisiasi >r 
auga vasarą. Todėl tuomet 
daugiausia padaro- žmonėms 
kenksmo. 

Pr ie gniusų pr igul i : bitės, 
vapsvos, širšės ir bambliai(ur
vinės bitė*). Šitos užpakalyje 
tu r i nuodingus intaisus, užsi
baigiančius aštr ia ada tė le 
P raduręs žmogaus odą šituo 
geluonių, gniusai įleidžia žaiz-
deiėn lašelį nuodingo skysti
mo iš savo nuodingo krepše
lio. K a i kur ie gniusai savo ge
luonį pal ieka žaizdelėje, nes 
del smulkių esančių ant gcluo-
nio dantelių negali ištraukti 
jo iš žaizdelės. 

Todėl, kuomet bitė įgelia, 
re ikia visų-pirmiausia išimti 
geluonį i r prisiliečiančia prie 
jo nuodo pūslele, bet atsargiai , 
kad neišbėgtų tas nuodinga* 
skyst imas į žaizdelę. 

Papras t a i gniusams įkandus 
toje kūno vietoje pasirodo 
raudonumas ir ištinsta oda; 
jausmas vietoj įkandimo pa
našus į degimą. 

Žmonėms labai jautr iems ii 
se rvuo t i ems užeinu apalpimas 
.ir? kaištis..: Įgėlimas į liežuvį, 
gomurį, a r į 'kaklą arti kvėpa-

. vinioj gerklės gali užtrokšti, 
i š t i n u s visam kaklui. 

TJ R A U G A S 
1 1 rV1.. • i i • n 

n i i . I i i . i i > m 

Am. pabaigos. 
b» ( 

Lietuvių Mokykla ligi XVIII S^^TJJ tSS 
jos kursai2*). 

Jėzuitų kolegija pritiko ba
jorams, i r mokinių ja i nieką, 
dos nestigo. Vlniaus pavyz
džiu i r daugelyje kitų vietų 
įsteigta panašių kolegijų — 
gimnazijų, kurių kitos ilgai 
dar Lietuvoje tebegarsėjo. 
Žemaičiuose plačiai buvo ži
noma 1616 m. įsteigtoji Kra
žių mokykla. X V I I I am. ir 
kiti vienuoliai ėmė kurt i kole
gijas — pijarai (Vilniuje, 
Raseiniuose, Ukmergėje, Pa
nevėžyje)2 3), daminikonai, 
bernardinai. 

Vienuoliai ir ypačiai para
pijų kunigai XVI , • ypačiai 
X V I I ir X V I I I am. rūpinosi, 
kad kiekvienoje parapijoje 
butų pradedamoji mokykla. 
Lenkų kardinolas Macejaus-
kis 1607 m. išlei<Jo aplinkraš
tį, kuriuo rag ino- kunigus 
steigti mokyklas, kuriose, be 
katekizmo; poterių ir patar
navimo prie mišių, mokytų 
dar gramatikos 2 4) . Tokiu 
pat raginimų turime iš Vil
niaus ir Žemaičių vyskupų pu
siau X V I I am., ta ip pat ir 
X V I I I am. 2 5 ) . Švietimo uo
lumu ypačiai pagarsėjo Že< 
maičių vyskupas Lopacinskis 
( t 1778); kurio metu kiekvie
noje parapijoje buvo mokyk
la, joje mokė kunigas skaity
tį, rašyti, skaičiuoti ir giedo
t i 2 6 ) , Vilniaus vyskupijoje pa
našiai turėjo būti. Kit i bent 
t ikrina Lenkuose ir Dietuvoje 
apie 1730 m. nebuvus mieste
lio, ypačiai karajiaus a r kuni
gų, kuriame nebūtų buvusi 
mokykla2 7). 

X V I am. atsirado pas mus 
dvasininkų semnarijos. Ligi 
to laiko busimieji kunigai ėjo 
mokslus bažnyčių ir katectfos 
mokyklose, kiti — savo lėšo
mis a r dvasininkų vyresnybes 
sušelpti — - gilino dar savo ž į 
nias Krokuvoje a r Pragoję. 
Daugelis tačiau kunigų, ypa 

Lietuvių mokyklos istorija 
prasideda dar XIV am., kada 
Lietuvoje kunigaikščiai įvedė 
krikščionybę; a r buvo pas 
mus mokyklų pirm ją įvedus, 
stinga mums žinių. Pi rmas 
Vilniaus vyskupas, buvęs 
pranciškonų vienuolis, And
rius Vosylius 1397 m. mini 
jau tenai esant katedros mo
kyklą; ta ip pa t ir tais pačiais 
1397 m. sako kryžiuočių pa
siuntinys gr. Kyburgas pri
durdamas, . jog -šen ten ir kitų 
pranciškonų vedamų mokyklų 
tuo metu jaU įsikurdavę1) . 
Apie Vilniaus katedros moky
klą turime žinių ta ip pat iš 
XY ir X V I am. 2 ) . Ko mokė 
joje X I V i r XV am. nežino
me, tačiau X V I am. ji j au bu
vo paskirs tyta 3 klasėmis, 
kuriose mokė skaityti ,rašyti, 
patarnavimo bažnyčioj ir gie
dojimo, ta ip pat latynų kal
bos . iš Donato gramatikos, 
sako, net vokiečių kalbos; ligi 

Vis dėlto jų buvo ne per
daug. Didžiūnai, bajorai, net 
pasiturintieji miestelėnai jo-
mįs nesinaudojo, samdytfa-
miesi savo vaikams naminius 
daraktorius vokiečius arba 
lenkus1 2) . K a s norėjo gauti 
aukštesnio mokslo, turėjo vyk
ti į svetimus kraštus — Len-
kuosna (Krokuvon), Italijon 
(Padvon ir k t ) , Čekįjon (Pra-
gon) 1 8 ) , Vokietijon, ^vėliau 
Prusuosna (Karaliaučiun — 
nuo 1545 m.) , į tenykščius uni
versitetus. Manoma, jog ir 
kaimiečių vaikus, t rūkstant 
mokyklų, j au tuomet grįčio-
se mokę seniai-bakaloriai ir 
bažnytinių mokyklų "žeke-
l ia i ' ' , kurie evangelijomis ne
šini ėję per kiemus ir, skaity
dami uždarbiavę1 4) . 

Mokyklų skaičius ypačiai 
padidėjo antrojoje X V I am. 
pusėje, ėmus pas mus refor
macijai platintis. Dar apie 
1539 m. Abromas Kulvietis 

II m m • m 

am. pusėje ir ypačiai X I X am. Į nmiinmiitiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiMi; 
pradtioje, joje i r užu jos sie
nų plačiai pagarsėjo kai ku
rie jos mokslininkai-profeso-
r ia i : pamokslininkas Skarga 
(•1532 t 1611), Šventraščio 
vertėjas lenkų kalbon Vujek'-
as (1540—1597), Lietuvos is
torininkas Kojalavičius -(1609 
—1677), astronomas Pačtebu-
tas (1728—1810), lietuvių ra
šytojas Joknavičlus (1588— 
1668), graikų kalbos žinovas 
Liauksminas (1596—1670), te
ologas Lenčickis (157—1652), 

(X733—1796), matematikas 
Norvaiša (1742—1819), darbš
tus rašytojas Pošakauskis 
( t 1755) istorininkas Rostovs-
kis (1711—1782), poetą Sar-
biauskis (1595—1640), lietu
viu rašyto jas . Sirvydas (1564 
—1631) ir k i t i " ) . , 

M. B-ka. 

jėzuitams įkūrus savo m o - ) b u v o į s t e i g c s VUnittie me 
kykla, vadinasi, ligi X V I am. i k y k l ą > k l l r i o ; j e m o k ė T j ^ e r i o 
antrosios pusės joje buvo ne- | m o k s i § i 5 ) . 1 5 4 2 m . vyskupui 
maž makinių3) . 

Katedros mokykla, be abe
jo, buvo geriausia tuo metu 
Lietuvos mokykla. Kitos mo
kyklos jos pavyzdžiu įsikur
davo prie bažnyčių. Kai baž
nyčių skaičius pas mus net ir 
X V I am. nedidelis tebuvo, 
mokyklų nedaug teturėjome 
ir stinga mums apie jas tiks
lių žinių. Aiškesnių žinių apie 
jas gauname tik XVI am.: 
1507 m. įsteigta mokykla 
Tauragėje 4 ) , 1513 m. šv. Jono 
parapijoje Vilniuje5), 1520 m. 
ŽižmariuoseG), 1524 m. Eišiš
kėse7) i r t t . Kad ir nėra ži
nios, kokia kalba jose moky
ta, reikėtų manyti , jog lietu
vių kalba, išskyrus Vilnių, ne
buvo ten aplenkta; bet Eišiš
kių ir Žižmarių mokyklos 
steigiant įsakyta buvo, be 

išgavus prieš jį iš karal iaus 
raštą1 • ) , Kul veiti s pabėgo 
Karaliaučiun, kur mokė uni
versitete. Reformatų moky
klos ypačiai gausiai kūrėsi 
XVI am. baigiantis ir prasi1 

dedant X V I I am. Nuo XVI 
am. pabaigos ligi 1640 m. pla
čiau buvo žinoma Vilniaus 
mokykla; ją panaikinus, pa
garsėjo Kėdainių 1 7 ) , įsteig
ta dar 1625 m., pakelta gim
nazija 16*49; be kitų dalykų, 
jose mokė latynų, graikų ir 
lenkų kalbos1 8) . Pradedamo
se reformatų mokyklose mokė 
lietuviškai ir lenkiškai19). 

Reformatų darbas paskati
no katalikus uoliau kurtis 
mokyklas. Švietimo dirvoje 
atsirado nauji veikėjai — je-

abejo, nebe sąryšio su jomis, šios X V I I I am. pusės. Ypa-
kad tų parapijų kunigai mo
kėti} lietuviškai. Apie vieną 
mokyklą turime ir tikslesnę 
žinią: 1530 m. Jonišky (Že
maičių vysk.) įsteigta moky
kla, kurioje ūkininkų vaikai 
mokėsi " r a š y t i ir skaityti ne 
vien žemaitiška1!, bet ir len
k i ška i" 8 ) . 1526 m. Vilniaus 
vyskupijos kunigų sinodas 
(suvažiavimas) nutarė , kad 
parapinėse mokyklose butų 
skaitomos evangelijos ir šv. 
Povilo laiškai lietuviškai ir 
lenkiškai ir kad iš jų butų ša
linami vokieeiai-mokyto j a i 9 ) . 
Visoms Lietuvos mokykloms 
tuo metu esant betarpėje ku
nigą priežiūroje, 1522 m. Vil
niaus kapitula gavo naują na
rį — kun. Scholastiką,, kurio 
priedermė buvo mokyklos pri
žiūrėt i1 1) . Tatai rodo, jog 
tuo metu mokyklų turėjo mlti 
daugiau, negu iš tų laikų užsi
likusios žinios mums kad s&~ 
ko. ' 4 

-

Tokiuo būdu esti sužeisti 
žmonės, * kurie miega išsižioję 
ant šviežio oro. Tokiuose at
sitikimuose reikia tuojaus 
plauti burn"ą tirpalu iš amoni-
jako, skaudėjimo numalšini
mui ir ištinimo pašalinimui 
gerai yra dėti šalti kompresai, 
o net ir šalta žemė. Teptis 
įgeltas vietas amonijaktt yra 
labai naudinga; gal but, kad 
čia amonįjakas susivienija su 
nuodo rūgštimi ir pavirsta to
kiu būdu į nekenksmingą 

1) Ks. J. KucxeW8ki, Biskupstwo 
Wilenskie, 1912 m., p. 271. 

2) J. Jaroszfewic*. Obraz Lttwy 
III. 1846 m. p. 277; Kurc»ew8ki, 
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Niekad Nėra per Vėlu 
KOINAM LAIKE GALITE PRISIDUT PRIE MŪSŲ 

50 SAVAITINIO KLIUBO. 

Kad pripratyt pasidėjimui mažos savaitinės sumos, mūsų bankas 
įvedė 50-savaitinį kliubą, prie kurio galima bUe kada pristot. Po «u-
kakimui 50 savaičių, jeigu tik buvo apmokama kožną savaitę, bankas 
suteiks jums visus sumokėtus pinigus su trečiu nuošimčiu nuo Šimto. 

Kiekvienas taupinantis aplaikys sunumeriuotą kortelę su savo 
vardu ir pravarde, kurioje laike kiekvieno dėjimo pinigų bus pažymė-

lenku" poetas Naruševičius ta# G a n m a m<&*t savaitėmis arba kartu iš kalno už kelias savaites. 
Į šį kliubą gali prigulėti kaip.suaugę, taip ir vaikai. Įstojimas 

nieko nekastuoja. Turime 5 kliasas^del pasirinkimo, ig kurių galite 
pasirinkt vieną ar daugiau. 

KLIASA 25. Mokėsit 25c. savaitėje per 50 savaičių ir gausite $12.50. 
KLIASA 50. Mokėsite 50c. savaitėje per 50 savaičių ir gausite $25.00. 
KLIASA 100. Mokėsite $1.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $50.00 
KLIASA 200. Mokėsite $2.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $100.00 
KLIASA 500. Mokėsite $5.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $250.00 

sistojo ir stovėjo ligi antro-

tingą. doma. jie atkreipė į vi
durinį ir aukštutinį mokslą, 
pradedamąjį palikdami * daž
niausiai klebonų ir šiaip pa
rapijos kunigų rupesmui.x 

1569 m. jėzuitams atvykus 
Vilniun, buvo tenai dvi mo-
kykli, kurias gal vidurinėm 
pavadin tume: ' katedros ir šv. 
Jono. 4-klasė katedros moky
kla, kaip žinome, jop nekokį 
teteikė mokslą, nors 1522 m. ir 
buvo' vyskupo pagerinta2 °). 
Šv. Jono mokykla klebono 
Roiziaus ( t 1571), garsaus 
teisių žinovo i r rašytojo, 156€ 
m. buvo paversta teisių moky
kla, kurią kiti i r akademija 
vadino. J i s pats mokė joje 
Graikų ir Romos, taip pat 
Saksų bei Magdeburgo teisių, 
mokytojas Grochovskis aiški
no Lietuvos Statutą, o keli 
1 *korepetitoriai ' ' jiems padė
j o ; pasak kitų, Roizius išgul
dęs, tur būti, dar dailę, poezi
ją ir retoriką2 1)- Roiziaus 
mokyklą reikėtų tad ne tiek 
vidurine, kiek specialine pa
skaityti. Katedros ir šv. Jo
no mokyklosna te^jo mieste
lėnų sunūs; bajorų vaikai te
simokė namie arba — visai 
nesimokė. 

Jėzuitai tuojau, nes 1570 
m., įkūrė Vilniuje vidurinę, 
daugiausia bajoraičiams ski
riamą kolegiją, arba gimnazi
ją. Visas mokslas joje buvo iš-
guldomas latynų kalba. G t a 
nazija skirstėsi 5 klasėmis, 
kurių 3 žemutinės — infima, 
gramatikos, o 2 aukštutini — 

nuosėdą. Kai-kada neatsargus poesis ir retorika — va-
obuolio ar kriaušės paragavi-• dinosi gramatikos klasėmis, 
mas gal but priežastimi įgėli
mo gniuso, pasislėpusio vai
siuje. 

Je i bičių spiečius puola ant 
žmogaus, tai nereikia gintis ir 
nemojuoti rankomis, nes tai 
padidina tiktai pavojų. Ge
riausia yra bėgti, ypač per 
tankius krūmus. 

vo iš Lenkų; vyskupai reika 
lavo iš jų, kad laikytų vika
rus, kurie mokėtų lietuviš
ka i 2 8 ) . Jezuin* kolegijai Vil
niuje įsikufus, joje, kaip žino
me, ir kunigai buvo ruošiami. 
Daigi Žemaičių vyskupas 
siuntė jon kandidatus, parin
kę juos ne tik iš bajorų, bet 
ir " i š a r t o j ų " ; tiems vysku
pijos auklėtiniams buvo net 
tam tikri namai pastatyt i Vil
niuje2 *). Kunigų trūkstant , 
įsteigta ir atskiros seminari
jos kunigams paruošt i ; 1582 
m. Vilniuje. X V I I am. pra
džioje — Varniuose (Žemai
čiuose)1 0) . Tose seminarijo
se išpradžių jėzuitai, paskiau 
ir šiaip kunigai mokė. I r jau 
nebebuvo reikalo iš kitur sau 
kunigit imtis. 

Tačiau visų garsiausia je-
ziiitų švietimo įstaiga buvo 
Vilniaus akademija, šiandie
nykščiai pasakius — universi
tetas. Vilniaus vyskupui Pro-
tasevieiui prašant, karalius 
Batorys leido jiems ją įkur
ti, ir 1579 m. ji įsisteigė. 

Akademijos mokslai buvo 
išdėstomi latynų kalba. J i e 
buvo paskirstyti dviem sky
riais, teologijos ir filosofijos. 
Filosofijos skyriuje aiškinta 
matefizika, logika, etika, ma
tematika, istorija ir geografi
j a ; be to dar latynų ir graikų 
kalbos, retorika i r poetika. 
Medicina ir teisių mokslai iš
pradžių nebuvo leisti, bet 1641 
m. leista ir jie įkurti. Medici
nos skyriaus jie ir po to ne
įsteigė, bet teisių skyrių, di^ 
džiuuai Sapiegai paskyrų* 
jam reikalingų lėšų, ilgainiui 
a t idavė: 1644 m. prasidėjo ja
me mokslas3 1). 

Kad ir turėjo VUjitąus aka
demija nemaža ydų ir netobu
lybių, ji, kaipo Vienintelė mū
sų aukštoji mokykla, kėlė mū
sų, bent b a # p ^ r kunigų ap : 
švietimą. Dar^pirm negu jį 
buvo patobulinta, jėzuitus iš 

urie" pasiryžo stoti į kunigus Įjos prašalinus antroje XVII I 

Vilniaus vyskupijon atvykda- ^ / į ^ ^ , . Hi*orya, 1, tu 
28) Kurcxewski, 325—*26. 
29) Valančius, II, 16—17. 
30) Kurc*ewski, 32«; Valančius, 

II, 17—18. 
81) Bielinski, II, 8—5. 
32) Apie lietuvių mokyklas nuo 

XVIII am. pal/aigos Ugi 1864 m. teles 
dar kitą. karta parašyti. 

33) Apie Juos ir kitus skaitome 
pas Bielinski, ypačiai III t. 

("Uuosuoji Valanda") 

IŠ LIETUVOS. 

nes jose daugiausia .mokėsi 
latynų ir (mažiau) graikų 
gramatikos, o 2 aukštutini va
dinosi humaniora ir, be laty
nų ir graikų kalba mokė po
ezijos ir retorikos (iškalbos) 
taisyklių. Graikų ir Bomos 
mitologijos, istorijos ir geo-

os. Tiems jaunuoliams, 

KOMISARAS UŽIMTIE
S I E M S KRAŠTAMS. 

Vokieeiu laikraščiai praneša, 
kad vokiečių vyraiusybė ma
nanti paskirti Lietuvai, Kur
šui, Lyvžemei ir Igaunijai 
valstybės komisarę. 

J o rankose busianti drauge 
tų kraštų politikinė ir ūkio 
val<lžia. I š to galima spręsti, 
kad.Igauni ja ir Lyvžeme ma
noma pastatyt i tokiose pat są
lygose, kaip^ Lietuva bei Kur
šas. Valdininku ton vieton 
manomas esąs paskirti grafas 
Jfcobortas- Keyserling. 

Kovo m. 8 d. Kuršo krašto 
Taryba, . susirinkusi visa, iš
skyrus viena, negalėjusį at-
vvkti nari , vienu balsu nuta-
r ė : 1) prašyti Vokiečių Kaize
rį ir Prūsų karalių, kad teik
tųsi prii&iti Kuršo kunigaikš
čio vainiką ir 2) kad Kuršas , 
padaręs karo, muitų, keli, pi
nigų, saikų ir teisių konvenci
jas, butų kiek galima, arčiau 
sujungtas su Vokiečių valsty
be. Kuršo .Taryba išreiškė 
taip pat vilties, kad ir visai? 
Pabalti jos kraštas busiąs su
jungtas, kaipo viena vienata, 
su Vokiečių valstybe. 

(MTėvynės S a r g a s " ) 
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Prie viršminėtų sumų jeigu bus reguliariskai mokėta, gausite 3 
procentą (nuošimtį) daugiau. 

Prie kliubo galima prisirašyti kiekvieną dieną nuo 9 vai. ryte iki 
4:30 po pietų, ketvergo ir subątos vakarais nuo 7 iki9 vakare. 

.Neatidėliokit, bet tuojaus šiandie pradėkite taupyti į musųdi-
delj ir užs i l ik imą banką p r i e kertės . 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE Kampas 47tos Eit. 

Mus turtas virš 8 milijon dol. 
iiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiii 

ŠV. K A Z I M I E R O DRAUGI- žiedų prelegentas pripažino 
J O S KNYGYNO BUTO PA- "Anykščių šileli*'. Ta rp 

ŠVENTINIMAS. įvairių "Anykščių Šilelio' 
mių visame veikale ryškiai 
kylanti vargdienių žmonių 
meilė. Visoje Baranausko po
ezijoje jaučiama esanti širdm-
giausioji tėvynės meilė. " Ypa
tingai tai esa žymu jo < 
"Kelionė Pe te rburgan" . 

Galop apibudindamas Kai 
nausko ir visų lietuvių poezi
ją, prelegentas pažymėjo, 1-
joje daugiausia randama ] 
gimties vaizdų. 

Vilniuje įsikūrė nauja lietu
vių įstaiga. Yra ta i šv. Kazi
miero Draugijos knygynas. 
įsteigtas j is yra labai žvmio-
je vietoje (Aušros Vartų g-ve 
No. 12). Švento Kazimiero 
dien$ kovo m. 4 d. buvo to 
knygyno pašventinimas. Iš-
kilmėn būvi) susirinkę visi žy 
mieji Vilniaus lietuvių veikė
jai . Pačių pašventinimo ap-
ei&a. atliko kun. kanauninkas 
Kukta. Pašventinęs jį pasa
kė prakalbų, kurioje naujai 
įsikūrusiai įstaigai palinkėjo 
Dievo padėjimo ir kuogenau-
sios kloties. Po to buvo dar 
kelios prakalbos. Liet. Tary
bos pirmininkas p. A. Smeto
na savo prakalboje pabrėžė 
tvirtų doros principų svarbu
mą visuomenės gyvenime Ii 
pabraukė, jog tokius princi
pus platinančios Lietuvoje bai mandagus. Lietuvi 
krikščioniškos įstaigos, ypa- PJemenėlį pasveikinąs. Be 

Kovo mėn. 10 dieną šv. Mi
kalojaus salėje buvo ' 'Ryt 
draugijos suruošta paskaita. 
Skaitė kun. panauninkas Kuk
ta apie sveikiriimosi budus 
pas lietuvius ir kitas, tauta> 

Išrodęs sveikini mosi kilimų, 
gerbiamasai prelegentas 
kreipė visų domų į lietuvii 
sveikiriimosi budus. Ji 
nurodė, kad lietuviai es; 

t ingai Švento Kazimiero 
draugija, taigi naujajai įstai
gai reikią užjausti ne tik, kai
po lietuvių Įstaigai, bei ir 
kaip krikščioniškai-katalikiš-
kajai įstaigai. 

m* 
PASKAITA. 

gi lietuvių sveikinimosi būda 
nesą vergišlčf. Lietuvis 
kindamasis išreiškiąs ir 
garbą ir kar tu savo \ 
jausmą. 

Prelegentas patarė 
vartoti tarptautinio sveikin 
rnosi tariant " laba diena': 
Čia geriau esą vaitoti lietu 
viski pasakymai: i' > veik 
' ' sve ikas g y v a s " . P o p a ^ ^ | 
tos buvo diskusijų. Bių metų kovo mėnesio 3 

dieną šv. Mikalojaus salėje ' d i skus i jų buvo patar ta kr 
buvo " E r t o " draugijos pa-\ čioniškai sveikinant 
skaitą. Kkaitė Vilniaus lietu- "Garbė Jėzui Kristui 
vių " R y t o " gimnazijos direk- toje ".Tegul ims pagari 
torius p. Mykolas Biržiška Jėzus K r i s t u s " . Galop 
-apie vyskupo Baranaus'co po- išreikštas pageidavimą 
eziją. Pirmiausia gerb. pre- sveikinantis nesibm 
legentas patelkė keletą žinių rankų nebučiuoti. 
iš mūsų dainiaus gyveninio. 
Baranauskai buvę krlę iš Pa
nevėžio apskričio ir tik vėliau 
atsikraustę Anykščiuosna. 
Kaip ir daugelis kitų mūsų 
rašytojų, Baranauskas buvęs 
karališkųjų ūkininkų sunūs. 
Pradžioje gavęs lenkiškai-ru-
sišką apžįvetimą. Paaugęs 
pirmiausia susipažinęs su len
kų li teratūra. Pirmuosius s;-.-
vo rašinėlius pradėjęs rašyti 
leukų kalba. B<>1 vėliau, ar 
tik no kunigo Kairio paragin
tas, ėmęs rašyti lietuvių kal
ba, vartodamas anykšt iečių 
tarme. Spėjama, k a d , " S a u 
lėtekis" esančios jo pirmos 
lietuvių kalba parašytosios ei
lės. Svarbiausiuoju Bara
nausko veikalu ir vienu pui
kiausiųjų lietuvių poezijos 

"2AUAB& 

Vasario mėn. 19 d. 
metų moteriškė, a t važia 
čia apsilankytų p; 
tino, pagimdė tris 
moteriškosios lytii 
nas gimė nebegyi 
kiti dvi m< 
tik pakrikštyti, pas-rmn 
jos buvo'ginui be 
Motina išrodo tvirta. 
ras tarnauja Kurse pci 
tį. Ta proga reiki. 
kad t*as mus, m 
nemažas , lft\t 
tojo i*ė aku.^ 
bai butų | 
kalina 

1 Vrt 

•*• \Ą 
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JV. KAZIMIERO SESERŲ VIENOLYNE, RUDENIOP 
S 
- * RŪGS SPALIO ŠIU 

METU 
i 

pirmą syki Amerikoje parengta seseni-viemioliii ir ju auklėtai! 
IŠDIRBINIU PARODA 

TUO PAČIU LAIKU TEN PAT BUS IR 

VISU CHICA GOS LIETUVIU BAZARAS 
VIENUOLYNO NAUDAI 

* N 

^ 

Vienuolynas turi savo augštąją mokyklą arba Akademiją, 
kuri auklėja ?mokytojas lietuvaites mūsų mokykloms. Šiandie jos 
mokina jau kelis tukstančis vaikelių. Į 10 metų ši prakilni instaiga 
tiek užaugo, kad dabartinis namas pasidarė perankštas: jis reikia 
būtinai didinti. Daugybe lietuviškųjų parapijų trokšta savo mokyk
loms lietuvaičių mokytojų. Užtat reikia būtinai didinti Vienuolyno 
namas, norint daugiau turėti pageidaujamųjų mokytojų. Ši kultūros 
instaiga pasiryžo atstatyti dvasinį stovį Amerikos lietuvių rentian-
ties Dievo ir Tėvynes meiles pamatais. 

BAZARO OBALSIS PARODOS 
10.000 D0L. GRYNO PELNO IN 10 DIENU 

\ 

[Paminėjimui 10 metų Seserų-Mokytojų Akademijos gyvavimo] 
* 

t 
} 
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Parodoje ir Bazare Dalyvaus 
^ 10 PARAPIJŲ 

100 KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ 
40,000 LIETUVIŲ 

Organizacijos darbą ves Specialis Komitetas Chicagoš Lietuvių Katalikiškų Draugijų. 
Bazaro reikalų organu bus "Draugas" 

P. S. Taigi, Bazaras Vienuolyno naudai kuris žadėjo būti Liepos men. š. m, dabar tame laike nebeinvyks. Drau
gijos, kurios į tą laiką rengėsi su pagelba, teiksis prisidėti prie Bazaro viršui paskirtu laiku t. y. Rūgs. 22-
Spalio 6 d. šių metų. Su Pagarba BAZARO DIREKTORIAI 

UI 

Nedė 
jau žinl 
darvbeil 

w 

Lietuvii 
ir apiel 
aukos 
glaudai 
Namui. 

Taigi 
skaitą 
Krvžiai 

0 

Auka 
riai: 
Nenore; 

sinti 
Antaną 
Mykolą 
Veronii 
B. Vita 
Barbon 
Veronik 
Rozalijj 
Mar. T 
Leonas 
Stanislc 
Juozap* 
Joana 
Morta 
Eleonor 
Mikola* 
Du nen 

sinti 
Ignacas 
Mag. B; 
S. K. . 
Uršulė 
AgdTa 
S. Jeni 

Po $! 
feiaudvi 
N. Ab< 
A. Zak 
Stepuli ( 
Gaidaus 
Olberki 
Kareivi 
šiuskiei 
teris, J 
Podogii 
Gerulai 
mienė, 
gaitis, 
J . Zan 
gevice 

Po i 
Prispih 
tautaito 
nas, A. 
ce, A. 
J . Bar 
Mikolai 
Kiudeli 
J. Čibii 
Milašev 
A. Pav 

Jurgai t 
Kelpš, 
niansas, 
tas, J. 
M. Bar 
Norvai* 
Paukst< 
nušėnas 
rinskait 
Birebla 
Kibinsk 
Baltruk 
(Jlinska 
Paukšti 
liūs, E-
luviče,-
lavienė, 
marskic 
mas, V 
nas, K. 
nauskis 
Ka&nie 
A. Bud 
pulk, 
J . Ivii 
tieiu 
nait* 
BflBtfk 
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IŠKILMINGAS VAKARAS 

MOKSLO UŽBAIGIMAS 
IIIIIlIllIlIllHllUIlllllllllllllllllllllllinHIlllIIIIl 

NEDELJOJE, BIRŽELIO 23, 1918 S 

$V. KRYŽIAUS PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
Pradžia 7 valandą vakare 

46-tos ir Wood Gatviy 

* * ~ 

: ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS MOKYKLOS : 
• " ' ' ' 
ilIlIIIIIlllllIIIBMIIIIMIHIEIlIlinilHniiaililEB 

Bus kas nors nepaprasto. Programas susidės iš tokių šmotelių kurių Jus dar neesate matę 
ir girdėję. Taigi nepraleiskite tokios progos ir visi atsilankykite o nesigailėsite. 

!EIEIEE«BiiiiilK*SHIlSHBIH. 
• 

LABDARYBĖS DIENA, 
Aukos prieglaudai 

Nedėlia, 16 d. birželio, kaip 
jau žinome, buvo skirta Lab
darybei. Toje dienoje visose 
lietuvių bažnyčiose, Chicagoj 
ir apielinkėj, buv6 renkamos 
aukos mūsų našlaičių prie
glaudai, tai yra Prieglaudos 
Xamui. 

Taigi čia paduodame at

rinkus, D. Meškienė, P. Dur-
ša, P. Bimkus, J . Stansalas, 
B. Narrilaitė, (Neįskaitomas 
vardas), V. Gečienė, O. Žilins
kienė, O. Zadiliauskaitė, M. 
Sveikauskis, A. Sakurski, \j. 
Petrušienė, J . Dautarienė, J . 
Metrikienė, Ž. Bridikaitė, P. 
Bukauskienė, A. Mikuleuas, 
O. Jurgaitienė, Pr. \ Noreika, 
J . Šarka, J . Jakutis, M. Mik-
šaitė, A. Noreikienė, Z. Pet-
raitisj A. Zabloskis, B. Tolei 

! 
— 

skaitą nuo surinktų aukų. Šv. | kaitė, J . Balnis, A. Gireienė 
Kryžiaus parapijos bažnyčio- j p. Monstvillo, M. Kniukšta, 
je. A. Šikonis, V. Baraseviee, 

Aukavo sekantieji gerada- j (Neįskaitomas vardas), S. 
riai: Nutautas, M. Dajuraitė, Ant. 
benorėjęs savo vardo gar- Norvaišas, J . Laurinaitis, F. 

sinti 
Antanas Sruipis . . . 
Mvkolas Krauklis . . 
Veronika Sudaitė . . 
B. Vitartaitė 
Barbora Aukškalnaitė 
Veronika Galnaitė . . . 
Rozalija Mockaitė . . . 

$20.00 Amionas, J . Lopsas, K. CUa-
$10.00 pulis, F. Gadiliauskas, O, Ga-
10.00 I diliauskienė, • S. Konapaekis, 
10.00 t S. Druktenis, A. Stumbraite, 
10.001 A. Stankus, A. Paukštis, K. 

. 3.00 Į Ašauskis, J . Dapkaitfc, J . Mi-

. 5.00 leska, F. Zarnauskis, J . Va-

. 5.00 jezunas, T. Šilimas, S. Stulpe 
Mar. Toleikaitė 5.00 nas, M. Oižauskas, Ig. Pana-
Leonas Getkelis 5.00 \ bas, V. Katvauskienė, J. Plia-
Stanislovas Milkintas . . 5.00 ; kau^kis (?), K. Falakauskis, 
Juozapas Norgėlas : . . . 5.00 B. Jokutis, J. Karelelis, P. 
Joana Milkailienė 5.00 Jonkaitis, P. Ri'adelis, A. Ba-
Morta Suiriškienė 5.00 įorinas, A. Murma, J . Kachi-
Eleonora Šimkaitė 5.(K . nas, B. Toleikaitė^ S. Rakaite-
Mikolas Vaieikauskas . . 5.001 kis, J. Kundrotas, V. Šeputis. 
Du nenorėję vardų gar- S. Vielius, V. Lazauskas, A-

5.00 Šulinskas, P. Galdikas, P. Kal-

pratimas ir savų reikalų paži
nimas ne užsnūs; jei mes ir to
liau remsime juos, tai mūsų 
našlaičiai liksis išgelbėti nuo 
pražuvimo ir vargo nekentęs. 
O kada pastatysime našlai
čiams prieglaudą, tada, be 
abejonės, dar daugiau atsiras 
pas mus užuojautos ir para
mos jos palaikymui 

Taigi dar kartą tariame 
nuoširdų ačiū' Šv. Kryžiaus 
parapijos geradariams už jų 
gausias aukas taip prakilniam 
mūsų tautas reikalui — Naš
laičių Prieglaudai. 

Geras Patarimas ant Kožnos Raides 
OANBORN L A N D COMPANY, y ra didžiausia žemės pardavinėj imo kompanija visoje Wiseon~ 

, •< sino Valstijoje. _ # 

I M E R I K O J E lietuviai ieško gerų ūkių, bet ne turėdami daug kapitalo i r negaudami pradžios tur i 

tas. 
P. S. Atsiprašome visų, jei

gu kurių pravardės neteisin
gai padavėme. Tas galėjo at
sitikti del nenugirdimo pavar
dės. Už tai, meldžiame, teik
sitės mums atleisti 

K. 

18 G-VĖS KRONIKA. 
KRONIKA DIEVO A P V. 

PARAPIJOS. 
Pikninkas. 

mieste skurst i . 
MfELATIK irgiau i r nevargk tuose durnuose, kad ir netur i daug kapitalo, atvažiuok pas mus, o mes 
I j ums pagelbėsim. • • ' , 

DO mes apsiėmėm biedniems pagelbėti i r duoti j i ems pradžią, parduodami žemę ant kuonoleng-
; viausių išmokesčių. 

R A S čionai yrn labai sveikas, i r p rodukta i kur ie t ik y ra gaunami iš šiaurinių valstijų ta i pareina 
ir iš Wiseonsino Valstjos. 

• "-C-" ' 

DAŽYKITE mums apie tuos visus išaiškinimus, o męs jums prisiusime didelį aprašymą (pliakatąl 
su visais išaiškinimais* 

yEPIRK ūkės nuo agentų kurie turi ofisus mies tuose ir nežino kaip ukė išrodo, nes jie ūkės nėra 
visai matę. 

. f 
- -

smti po . . . . 
Ignacas Beealis 
Mag. Bastaitė . 
S. K 
Uršulė Pudžuvelaitė 

• • • 

Birželio 11 d., Dievo Ap-
veizdos parapijos mokyklos 
vaikų at sibuvo ' * pininkas : * 
National darže. 

Prie jų taip pat prisidėjo 
ir jų senesni draugai ir pa-

. * 

1 1 E T U V I A I jus tu rė tumėte subrust i i r žiūrėti k u r laukia gusų laimė i r tolesnė ateitis, o nebūti 
tamsumoje i r nuliudme. ~ -

^ V A Ž I U O K I T E čia, kur jųs galėsite gyventi be jokio rūpesčio, kad ir blogiausiuose metuose, 
nes čUa jūsų maistas y ra užt ikr intas . 

I JĖUŽILGO ateis laikai kada miestuose prisieis badauti , i r biednas žmogus neras sau t inkamos 
vietos pragyvenimui. 

DABAR yra laikas apsirūpint i del ateities, kada dar tavo su taupyt i centai nėra išnaudoti an t to 
brangaus pragyvenimo. 1 

- / v 

3.00 j vaitis, A. Paukštis, F . Miia 
3.00 l sius, F. Ganavas, J . Bulavas, j žįstaini 
3.0C ; A. Kavaliauskas, I. kylėnas. | į ) i e n a b u v o l a b a i p u i k i > T a_ 

A. i s , J . Makalai skis, A. tai ir pįkninkieriams buvo 
smagu linksmintis, žbisti ir Agtta Druktenis S & \ * > S.6f^ S******* J.^Paukštia^ A. Po-

džiunas, V. Raubunas, «L Ur- tyru oru kvėpuoti. Bet v a 

karui atėjus vistiek prisiėjo 
namon grįžti ir puikiai pra
leista diena gėrėtis. Taip ir 
padarė. -

ba, A. Galdykas, P. Marti 
sius, S. Jogminas, P . Toleikis, 
J. Mazonas, J . Jančienė, O. 
Budreckaitė, D. Kavaleikienė, 
R. Klimiutė, O. Čepulienė, O. 
Bakštienė, M. Besdnlienė, A. 

S. Jenisonas 
Po $2.00: D. Jurgutaitė, J. 

Siaudvitienė, P. Mockela, V. 
X. Aboravičia, M- Setkaitė, 
A. Zalumskis, K. Girdžius, J . 
Stepulionis, O. Pocaitė, P. 
Gaidauskis, J . Monkaitė, Si. 
Olberkis, J . Podrostaitė, A. J. | *:[i±ie™>A; &unk*lte> ° ; M l" 
Kareiva, V. Šimanis, E. Ku- lioneL B^ Galmmaite,_J. Jucie-
šiuskienė, A. Urbanas, J . Vol
teris, J . Andriejauskienė, V. 
Podoginskis, J . Kurlinskas, B. 
Gerulaitė, F. Gedžias,^K. Kli-
nuene, E. S i re ika i tė / J . Gri
gaitis, P. Kapsavičiutė. 
J. Zarumbienė $1.50, K. Dor-
geviče $1.20. 

Po 41.00: J . Dudėnas, M. 
Prispilutė, M. Gečaitė, J . Bu
tautaitė, R. Cicėnas, N. Misiū
nas, A. Rokaitė, P. Adomavi-
če, A. Juškeviče, S. Kolieins, 
J . Bartaševiče, F . Rauba, D. 
Mikoiaitis, S. Vaitakaitis, P. 
Kiudeliutė, V. Butkevičaitė, 
J. Čibiras, L. S. Šimaitis, M. 
Milaševiče, V. P. Strrbinskis, 

ne, J . Brazauskis, B. Zonsi-
taitė, M. Beinoraitė, V. Ratt-
donaitė, A. Gedvilienė, E. Ru-
stienė, O. Petrikauskaitė, M. 
Kuizinaitė, B. Čiberienė, E. 

Mokslo metu užbaigimas. 
Birželio 23 dieną, tie patys 

vaikai ruošia labai gražų ir 
iškilmingą vakarą Dievo Ap^, 
veizdos parapijos svetainėje? 
Ir kas yra matęs .juos ruo
šiantis, sako, kad ištikrųjų 
bus nepaprastas ir begalo in 

Radevičienė, E. Šimkaitė, B. i domus vakaras, kokio dar nė-
Kiuzailaitė, -M. Vaitiekaitienė, r a buvę toje kolionijoje. Tai-
B. Lesinskaitė, M. Šedienė, S. 
Žukauskenė, P. Zalatorienė, 
Z. Srokauskaitė, A. Savičienė, 
F. Sematulskis, P. Kapsavi
čiutė, M. Gribaitė, A. Siuvi-
las, J. Čepaitė, F . Žudickis, A-
Valevįče, J . Pocius, K. Cicė
nas, L. Smagrauskis, V. Pili-
paviče, A. Karklelis, J . Po
cius, J . Tamulis, A. Bagdo
nas, J. Rudokas, M. Paukšta, 
J. Maskaliunas, V. Grušnis, 

A. Paukštis, T. Miseviče, J . j S. Slušnis, J. Šimonis, J . Pet-
Jurgaitis, M. Sharka, Uršulė rėnas, A. Damoška, P. Kark-
Kelpš, J . Legnugaris, H. Ši-1 lis, J . Barniunas, J . Jokubai-
mansas, M. Kazlavskis, A. Ge-4 tis, M. Domoška, T. Tekorius, 
eas, J . Buzgis, V. Bečialaitė, j F. Šeduikis, K. Makaras, S. 
M. Baroiunaitė, A. Sulga, S. j Čekauskis, S. Kuoga, A. Mik-
Norvaišaitė, U. Vičkus, M. j šas, J. Bumbelis, J . Stuglis, J. 
Paukštė, J . Zaleekas, J . Ku- Blaževiče, Dudėnas, J . 
nušėnas, Pr. Birgelas, A. uau-
rinskaitė, T. Riinkeviče, P. 
Bireblaitė, B. Šnaukštienė, V. 
Riblnskas, A. Pilipavičaitė, V. 
Baltrukonis, B. Tyškus, J . 
Glinskas, S. Rotomskaitė^ M. 
Paukštis, B. Vergienė, B. Mi
lius, E. Poslavičaitė, J . Ran-
luvice^ D. Gotautienė, M. Bu-
lavienė,v Z. Greieaitė, M. Kaz-
raar 

Kuzma, O. Šešelskienė, J . Šet-
kus, O. Šliogaitė,'J. Purtokas, 
T . Veriga. 

10 aukoję po vieną dol. ne
norėjo garsinti savo vardų. 
Smulkių, aukų $24.23 
Vis© labo $47L93 

Visiems geradariams ir ge-
riM F S 3 & > ! * K l l radarems kurie taip gausiai 

maa, V. Nutaviče, J . Pateju- j ̂ i aukoti mūsų, našlaičių 
n«M K Petkelienė J Čer- SPlbcjunui nuo pražuvimo ta-
nas, rv. « .': r , f t: tA vi liame nuoširdžiausia padėką 
nauskis, A. Rudnunaite, M.. n . n n i r n s

 r ™ 
Kaunienė, A. Jokubauskaitė.' ^ r d n Labd. Sąjungos. 
A. Budo, V. Ragienė, P. Che-| Begalo džiaugiamės iš. to, 
pnUe, V. Lešazius, A. Kliukas, kad mūsų žmonės pradeda at-
J . Iviėa, M. šimką, S. Kibai- įausti savo tautos svarbiuo-
tienė, J . Jermoska, K. Sius- sius reikalus, kaip tai prteg-
naitė', O. Čikanau^kienė, J . Jo- į laudos, kuri mums taip reika-
uuiaa*. ^1. Rvwuį tė , lz. Mar- i linga. % Jeigu toks mūsų susi-

gi, netik vietos lietuviai, bet 
ir visų Chicagos kolionįjų tu
rėtų atvykti ir tąją nepapras
tai retą proga pasinaudoti. 
Ypatingai visi parapijoms tu
rėtu pasinaucfoėi tuomi iškil
mingu vakaru. O jeigu jau 
kas neatsilankys, tai paskui 
gailėsis ir gailėsis. 

O antra, juk tai yra ir pri-
dervstė vietiniams lietuviams 
atsilankyti ir prisižiūrėti, ko 
jų mažučiai* išsimokino ir ką 
gali atlikti. I r tada supra?, 
ką reiškia leisti savo vaiku
čius į parapijos mokyklą ir 
kokia nauda iš to yra mūsų 
tautai. 

Ta tai , vi si iki vienam eiki
me prisižurėti ir pasigėrėti 
mūsų vaikučių rūpestingai 
ruošiamu vakaru^ be abejonės 
nesigailėsime. 

Vakaras prasidės apie 8ta 
v. v. Vaikėzas. 

P E ^ T A S p r i e cento nei nejusite kaip jųs sučėdy si te didesnį kapitalą, ka ip jums atliks nuo maže
snio pragyvenimo an t ūkės. . ( 

O H E S jums padėsime tą viską įgyti, pagelbėdami jums visokiais dalykais, patarimais, pa tarną vi-
^ m a i e ii» TUiTv^avJ-no-nmaic i n c n Tvr»nrlnVfn mais ir pardavinėjimais jūsų produktų. 

M 
iv 

• 

\ A T V A Ž I U O K I T E i r persi t ikrinsi te pa tys del savęs , jog tai y ra tesybė, ką mes gai-sinaime ir ką mes 
jums rašome. 

»UELAUK ilgai bet veik greitai , nes dabar daugy bės žmonių važiuoja iš miestų ant ūkių ir ūkės 
kaįuos kįla veik kiekvieną mėnesį. 

? R A čionai apsigyvenusių lietuvių, ki t i j a u daug iau ka ip septyniolika metų čia gyvena, i r visi y ra 
į užganėdinti . , ' " 

S. x 

Mes duosim jums daugiau informacijų jeigu jus iškir pę tą KUPONĄ įrašysite savo pilną antrašą ir pasiųsite pas: 

SANBORN LAND COMPANY 
Dept. A. 

PHELPS, VILAS Ca, W1SC0NSIN. 
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

« 
K U P O N A S 

GERBIAMI TAMSTOS:— 
Malonėkite prisiųsti man visas informa

cijas apie jūsų ūkės, kurias jųs garsinate. 
Vardas ir pavardė 
xik.ciresjfto • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . •- ̂ . . . . 
Micmtife ' A 

— :•: 

* - » . * - * - . - * . - * » * - —* | •««. * , * - r ^ »*•. - * " • 

* * * < • ' * * * **% 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABdHirs 

Lietuvis fra-
borius. Atlie- I 
iu v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savu kara-
bonus ir auto-
mobilius. 

Taipgi dides
nė dali grabą 
patįs dirbame. 

i 

3307 Auburn Ave., 
rover 4189. 1 3307 Auburn 

Telephone Bųjove 

» W * ^ * « » « > ^ ^ ^ ^ ^ « ? 3 ^ » ^ * ^ » > ^ * B f ^ 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Tra tai Tlenlntelo MetaTtika muaikos mokykla BuTlenytose Vai-

stljose. kurioje '.mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teoriją, harmonija ir muzikos latorlja. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite 
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiaka, arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St . Tel. CanaI 2122 

Ant čiti L U M I 

•• . • i « f . ,i - i , .. i — • » » 

68 DIENU ^BANDYMUI 
DYKAI 

Prisiųsk tik 10c * 

- - 8 

MUŠU KAREIVIAMS 
Paveikslas gražus—atramimas brangus—nusiųskit karei

viui savo. Tas jo širdį ramins ir energiją gaivins—jei šypsantį 
veidą regės—linksmą žodelį girdės nuo savo tėvelių, brolių ir 
seselių—taip-pat ir nuo pažįstamų mergelių. 

Artistiškos po2as nustatys, gražius 
paveikslus padarys jums žinomas. 

\ 

W. J. STANKŪNAS 
3315 S. Halsted ir 33rd PI. 

į£m » » » • M ^ i » » » « « i « i . » — ^mtm^m^^i 

Lttfif SMJTJ 

41 

-
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Užmokėsi kali) išsigydysi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikatą 
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jeigu vartosi ElektriSką Diržą 
nuo Reumatiarao, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
Slogų, Dusulio, Bronchito, Nerviškumo, 
Spazraos, Užsinuodijimo", Galvos skaudėjimo, 
lnsomnia, Silpnumo pečių, Ętespėkės, Hemo-
raides, Užkietėjimo ir daugybės kitų ligų,— 
prisiųsk už 10c sterapų arba sidabrinį de-
šimj*ika, tuojaus mes iteiųsime jums GE- S 
KIAUŠĮ KLEKTRIŠKA DIRŽĄ- Jei«=n busi < 
užganėdintas, damokėsi mums |3.85, kuris : S 
vertas $10.00. Nešiok jį pagal nurodymus 
60 dienų, kada jausi visai išgijęs, patark 
savo draugams jsigyti jį. Jeigu neišgysl j 
60 dienų, sugrąžink diržą, o mes sugrąžin
sime pinigus, kaip tik aplaikysirne. Už dir-
$Ą moterims prisiųsk 20c stempų. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIitlIllfMtlIlIlIlIlItlHintltl 
A » TURJTB WESTROPU SKOLimūCKĄ? 

Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
ir neatgaunamas skolas, notas Ir visokius beraštiskus 
skolų išieškojimus su palukials ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų Ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, mes 
galime jums lškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginimas ir rodą; 
juras nieke nekaštuos. 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir Ištiki-i 
mus advokatus, kurie veda visokias provaa civiliškuose ir kri-fl 
minališkuose teismuose už pr^ikaltimus, sužeidimus fabrikuo- • 

se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantit^is gero ir gabaus adVokato, mu 
sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavime, už pasitarimus« 

A. P. OWENS, Dept. 45 E . -152 W. 14th Bt., New Vork, N. Y. 

B ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas raus šiandie/ 
s MUSy OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankanč ų: Panedėliais, 
Z Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų Iki 6 vak. Utaminkais, Ketvei 

S f e t s - i r Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminetais reikalais, 
: kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

INTERSTATE IiEGAIi SERVICE AGENCY, 
SS114 South Halsted Street, :-: > : W Cfeicago, 

HIIIIIIIIIItlIlMIHIlIMIlllllHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIMMIimimfflIfliHHH 
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DIDELIS PUIKUS VAKARAS 
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UŽBAIGIMO Melu 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE 

* 32nd Place ir Auburn Ave. 
Pradžia 7:30 valandą vakare - - ĮŽANGA 25c ir 50c 

t. • f 

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS MOKYKLOS 
' — 

• 

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO 23, 1918 ' • 

Šis vakaras bus vienas iš puikiausių taigi nepraleiskite šios taip nepaprastos progos ir 

visi atsilankykite, o nesigailėsite. Programas yra parengtas vienas iš gražiausių. Neužmirškite vigi 

atsilankyti. 
* 
m,' i: 

• • • 
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CHICAGOJE. 
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KAMPANIJA LABDARY 
BĖS TIKSLAMS. 

Rytoj visose Chicagos baž
nyčiose iš pamokslinyčių bus 
skaitomas Jo Augštosios Ma
lonybės Chicagos Arkivysku
po raitas labdarybės reika
lais. 

Chicagos visų tautų katali
kai turi įsitėmyti, kad su ryt 
diena tarpe katalikų bus pra 

Šiandie Chicagoje atidaro
mos visos maiulimosi vietos 
ežere. • 

• ;• , f - " f •-? <f<> 

- - • - ' t" - i iii i 'fcjT 

REIKALINGAS - t ino-
fypisfas. patyręs ir mokas ga
rai savo amatą. Atsišaukite: 

r T r _ "Draugas" Puol. Co. 
dėta kampanija (veikimas) ] 1800 W. 46th St., Chicago 
surinkti milijoną dolierių ka-' -r...... r •• •— 
talikų labdarybės fondan. To 
fondo pinigai bus panaudoja
mi sušelpimui sergančių, varg
dienių ir nuo karės nukentė
jusių, be tautų skirtumo. 

Arkivyskupas savo rašte 
paragins visas katalikiškas 
šeimynas prigulėti prie Kata
likų Labdarių Sąjungos. 

Chicagoje šita Sąjunga se
nai veikįa. Bet nebuvo suiste-
matizuota, neturėjo reikalingo 
fondo. 

Dabar taigi ir norima tam 

ADMINISTRACIJOS 
t ATSAKYMAI. 

\ \ . Varanauskas, Pi t ss ton, Pa., YV. 
Monstaviez, Ledford, DX, M. Raėins-
skaitė, Spring Valley, m . ir M. Knirls, 
Seatonville, BU. Po $5.00 nuo Tam
stų u i prenumeratą gavome. Aclų la
bai. Laikraštį gausite regulerilkai. 

S. Jaučiu*, New Haven, Cocn. Atsi
prašome Tamsta. Mes kalti esame. 
Laikraitf sluntinėsime regulerlAkal. 

J. Paulauskas, Brldgeport, Conn., 
J. Gražuli*, Pituburgh, Pa. ir F. Ma-
tuzas, \ e w a r k , N. J. A<?iu broliukai 
ui penkines kuriąs ftjrvt gavome už 
"Draugą," 

J. Sukta, Clerelaiid. Ohio. Metinv 
p r e n u m e r a t ą . f a v o i n e . S r e i k i u u n e 
Tamstą kaipo naują muaų dutfiul<a 
Šeimynos narj. 

^timiiiiiifliiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

I Didelis Metinis Piknikas 
K? J vt 

Dr-i 
— — -

2 

\ 
Parengtai • 

_ 

veizdos 
A t s i b u s 

vo No. 1 
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Nedėlioję, Birželio-June 23, 19181 
BERGMAN'S GROVE DARŽE 

• R I V E R S I D E , I L L . 

Pradžia 10 vai. iš ryto Ižam 

EXTRA BARGENAS. 
Turi būti Parduotas tik ka pabaig

tas budavoti namelis Drie Crain'o 
dirbtuvė* už labai Difria kaina, nes 
nenorime užranduoti. kol parduosi
me. TaiDsri priimsime l dali pinijru 
mainu ant automobilio arba Jota. 
Kreipkitės pas savininką prie to pa
ties namelio. 

j Juška 
2S29 YV. 40th St.. Chicago. 111. 

Reikalingas:—geras vargonininkas. 
Meldžiu kreipties sekančiu adresu: 

Rev. M. Durickaa, 
Sacred Heart Rectory, 

New Philadelphia, 
Silver Creek P. O., P ©n na. 

Paie ikau savo dėdės Vilimo (Jur-j 
skio paeinančio i i Suvalkų gub., Ru
da nelnoa parap., Strumbagalio kaimo, 
pirmiau gyveno Springfield, III. Tu 
rin labai svarbu reikalą ir labai pra
s č i a u , kad atsišauktu. 

Miss Petronė Zinkevičiukė. 
959 Muskegan Ave., Zanesville, Ohio. 

Paieškau savo pusbroliu Antano Ir 
l a b d a r y b ė s fOndUI p a d a r y t i Domininko Rupšlaukiy paeinančiu i i 
pradžia — antkart surinkti K a u n o sub- Raseinių pav., avėkinos 

. . . . . . . , į vr i .. parap., Ūtos sodos. Meldžiu atsisauk-
m i l l j O n a dOl. i r t O l e s m a l JĮ U sekančiu adresu 
palaikyti mėtinėmis narių m%- 1126 Brotd^iy 
kestimis. 

Amelija Beinoraitis, 
ave.. 
Grand Rapids, Mlch. 

APLANKĖ 'DRAUGO" 
OFISĄ. 

F'aioškau Jono Nainio paeinančio 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Pasve-

, tinos miestelio. Kokie metai atgalios 
> gyveno Allegheny, Pa. Meldžiu at-
' sišaukti sekančiu adresu: 

Kazimieras Skarulis, 
^ 1 2 6 Broadway ave., 

Grand Rapids, Mlch. 
Po S. L. R. K. A. seimo 

Detroite vakar Chieagon buvo 
užsukę gerb. svečiai, seimo . P a l e š k a u v i e t o s u2 xakr l8 t iJoną; e , u 
a t s t o v a i — p . P . M u l e v i č i u s , ' 3 9 nietų senumo. Turiu paliudijime 

,. . c , , . Į nuo klebono kuriam dirbau kelis 
c e n t r a l i n i S b U S - m o S e k r e t o r i u s , metus. Kuriam iš klebonu bučiau roi-
i r L . Š i m u t i s , S l l S - m o o r g a n o k a l i n ^ a s - meldžiu atsišaukti sekančiu 

' adresu: 
Mr. John Leknickis, 

7 97 I>ank st., Box 25, 
VVaterbury. Conn. 

"Garso* redaktorius. 
Vakar taieri abudu svečiu 

apsilankė "Draugo' Redak
cijos ir Administracijos ofi
suose. Stebėjosi nepaprastai 

Paieikau savo dėdės Jokūbo Sta
šaičio, paeinančio 11 Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Sėtos parap. Dvi-
dešims metų kaip gyvena Amerike, 
dabar nežinau kame randasi. Kas 
praneš, U i gaus $6.00 dovanų. 

Jonas Stašaitis, 
6 Hyde Park, , 

Batavla, K. T. 

Paieikau Antano Janušonio, paei
nančio i i Kauno gub., Panevėžio pa
vieto,. Pasvalio parap. ir miestelio. 
Girdėjau, kad gyvena Worcester. 
Masą. Kas apie Ji žinotumėt ar jie 
pats meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu: 

Mateuias Zdanavičius, 
851 North Str., Kochester, N. T. 

• i .i i • « « 

Paieikau pusbrolio Antano Balcal-
Čio. paeinančio i i Kauno gub.. Rasei
nių pav., žindačių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbu reikalą, 
sekančiu adresu: 

Jurgis Balčaitis, 
P. O. Box 181, Donorą, Pa. 

Paie ikau savo pačios Apalionijos 
Petrauskienės (po tėvais Monkiute?, 
paeinančios i i Kauno gub., Raseinių 
pav., Mozriniy kaimo. Šilelio parap. 
Pabėgo, i i Ogiesby, 111. iu Justinų 
Gcdmlnskių. Jis paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Lungės parap. 
Jia taipgi turi pačią ir vaikus, gir
dėjau, kad gyvena abudu Chicago J, 
rodos ant 711 Barber Str., paliko 
mane dideliame varge su mažais 
N tikėliais. Jeigu J metus laiko ne-
ataiiauks, tai parduosiu namą tr jąu 
daugiau Jos nereikalausiu. Bet jei-
gru tiorėtų sugrįžti, viską dovanosiu 

. ^ i » • » • m • > • » • • • 

| 
-

-
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Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti J mū
sų deSlmtmetlnj pikniką kuris atsibus su iškilmingiausiu 1 (T-ties me
tų sukaktuvių apvaikščiojimo, kur galėsite linksmai laiką praleisti S 
prie pirmos klesos muzikos, kuri griežš be skirtumo kaipo lietuviškus • 
taip ir angliškus šokiu*. Nepamirškite dienos. 

Kviečia visus DRAUGIJA. B 

Didelis Metinis Piknikas 
Parengta » 

L ie tuv iškos Tao t i škos Draugystes Vienybes 
Atsibus 

Nedėlioję, Birželio-June 23, 1918 
GEO M. ČERNAUCKIO DARŽE 

L Y O N S . I L L . 

Pradžia 10 vai. ryte jŽANGA 25c PORAI 

' 1 -įffii 
Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir UetuvsUse*. sentrs ir jannus at

silankyti ant mušu pikniko, kur galėsite linksmai praleisti laiką, prie gra
žios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos. Kviečia visus Komitetas. 

ftilllllllUllllllllllillllNIIIHIIIINIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIimilllllllllllllllllUllltHlT: 
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DRAUGYSTES MOTINOS DIEVO SOPULINGOS 

Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 

# r 5 .'(CICERO. ILL. 
Kviečia visas- ejerest susirinkti skaitlingai. Bus daug svarbių dalykų 

svarstymui. Taipgi Atialobėkitu atsiteisti už mėnesines mokestjs. numirusių ir tt. cp-
Narės gyv< 

dijiraua, 
lančios kitose parapijose, malonės prisiųsti velykinius paliu-

sEKuirrouĖ. h f 

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pag mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1 5 5 1 - 1 5 6 3 C h i c a g o A v e . 
Arti Ashland Ave. Chicago 

rilllllIiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilllllllllllllItlIlIlIlIlIlIlIilIlIltlimilllllNllllllllllllllllllllil 
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Telefonas: POJLLMAK 841 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

, U i CHIHURGAB 
l t T I l SO. MICHIGAN A 

ROSBLAND; ILUNOIS 
m m m m • • • • • » 

V 

gėa pav., Kauno gub. Firmiaus gyve
no Scranton, Pa. Dabar nežinau kur 

d l d e l l l l d i e n r a š č i o 4 ' D r a u g o ' , yra. Taipgi paieškau Kazimiero Kieb-
r p i k a l n VPHITTIU I , 0 , P a e i n a i S Vaičiuliškės kaimo, 
r e i K a i l ] V e d i m u . I Vilkmergės pav., Kauno gub. Pir-

" D r a i l g o ' s p a u s t u v ė k a s - t m i a u 3 gyveno New York, N. Y. Da-
kart vis labjau dia xja <lar-

j ir gyvensim kaip pirmiau. Kas man 
Paieškau savo brolio Felikso Du- , praneš, duosiu gerą dovaną.. Mel-

dos, paeina iš Kezių kaimo, Vilkmer- j džiu atsišaukti: 
J. Petrauskas, 

1111 — 5tn Ave., Rockford, Iii. 

bais ir reikalais. Tisas biznis 
auga kaip ant mielių. 

Su tokiomis kalbomis ir 
mintimis gerbiamieji svočiai 
atsisveikino. 

Vakar Chicago apleido gerb. 
kun. J. Židanavičius, Amster
damo, X. Y., lietuvių parapi
jos klebonas. Visą savaite čio
nai jis viešėjosi. 

bar nežinau kur. Jie patįs, ar kas ki
tas teiksitės atsišaukti sekančiu ad
resu: 

Math Dūda, 
1432 So. Lincoln St., Waukegan, 111. 

m 

18 IR UNION GAT. LIETU
VIAMS ŽINOTINA. 

Ateinančio pirmadienio va
kare, birželio 18 d., Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje 
įvyks labai svarbus lietuvių 
susirinkimas Ištikimvriės Die-
uos apvaikščiojimo reikale. 
Yra aptarti daugelis svarbių 
klausimų, kurie palyti prisi
rengimą prie paminėto apvaik 
Ščiojimo. 

Todėl vietos visos draugi
jos, kuopos, skyriai ir kliubai 
tegu šitan susirinkiman pri
siunčia savo atstovus. Jei ne
gali prisiųsti atstovų, tegu su
sirinkiman ateina valdybos. 

To visa tik nepamirškite 
gerb. draugijos, kuopos ir tt. 

7 

Komitetas. 

Parsiduoda:—grosernė gerai lietu
viu apgyventoj apielinkėj arti Dievo 
Apveiidos bažnyčios. Priežastis par-

> davimo: savininkas iškeliauja j k u 
miestą. Atsišaukite pas 

Y. Grakauskas, 
1827 8. Union Ave., 

Paieškau savo vyro Louis Bagdo
no, kuris trys mėnesiai atgal prasi
salino palikdamas mane be jokie 
eento ir su mažu kūdikėliu. Mėnuo 
atgal buvo prisiuntęs laišką 
Franklin, Mich. Rašė kad dirbąs 
vario kasyklose. Dabar eina gan
das tarpe vietinių, kad jis nužudy
tas peiliu. Kas suteiks man žinią 
apie jį busiu labai dėkinga ir atly
ginsiu visus nuostolius. 

Kastė Bagdonienė, 
1372 E. 21st Str., 

80 akrų, 1% myl., netoli nuo gero Ir 
puikaus miestelio, viduryj Wiscon-v 

sin'o valstijos. Viskas apdirbta ir 
suvalyta. 6 kambarių medinis na
mas ir malas staldas. Del t uiti u 
šantė, klėtis javams supilt ir kitiems 
dalykams susidėti. Geros tvoros. 
2emė lygi, be jokių akmenų; randa
si prie gražaus kelio. Didellse bar-
genas, tiktai 16,000, su mašinerijoms 
Ir šių metų javais. Galima tuojaus 
užimti, jeigu norėtų. Apmainys ant 
namo ir loto geram mieste. 

Meldžiu atsišaukti: 
J. C. Genske, 

951 Main Str., 
Kenosha, Wis. 

• • • ' • • • • 

Parsiduoda: — rusiški pinigai 2000 
rublių. Kas pirks ant sykio tai gaus 
1 5 c ir pigiau. Kadangi a i sergu tai 
man pinigai yra reikalingi d ei gydy
mosi, o tų rublių aš negaliu vartoti. 
Meldžiu atsišaukti aeaanciu adresu: 

Peter Skirias. 
677 Anton St., Kenosna, Wts. 

VYRIŠKU DRAPANŲ^ 
<: BARGENAS : 
Nauji neatimti, daryti ant už

sakymo stotai ir overkotal, ver
tėt nuo SS* iki $fe, dabar par
siduoda po $11 ir M t . 

Nauji daryti gatavi nuo $11 
iki $81 etatai ir overkotai, neo 
f f . f t iki l t dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailia 
pamuštų overkotų. 

Visai matai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $18 Iki 
115 Dabar $5 Ir augsčiau. Kel 

iš nės ano $1.5$ Iki $4.68. Valkų 
siutai nuo $$.88 iki $7.68. V a 
Usoa Ir K u perai. 

REIKALINGI AGENTAI 

Or. A. R. BiBfliMthil 0. D. 

į 

Chicago, III. 

AKIU SPECIALISTAS 
Patarimas Dykai. 

Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12. 
4849 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard $487 

: 

* 

Cleveland, Ohio. 

ATDARA KASDDDV4 »edėikomls *r 

8. OOBDOIf, 
1415 fJL HsJsted 8 * - m. 

• n * 

OurAbsptute 
Guaraiuee of 

Sstisfeciioi\ 

PMULNIAM DARBUI! I 
mrtrovfti r a i t i a aspAntii-inra. Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-

liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti 
sau. * 

*'l» m m m . 

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Reikia taippat ir agentų užraŠinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymą*." 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LPHUARIM DEVELOPEMENT CORPORATION , 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. Y. 

>•_ — — ~ — 

Jis yra muslkallSkas instrumentas kuri - turėdamas kiekviena** gali 
dilaugties. Turi puiki* gryna tona, turi labai gražia išvaizdą ir yra 
geros rųšios. 

Kad rl tokia puikus kaip Player 
Kershelm gali butl gaunamas u i priei
nama kainą. Mūsų kaina ( 
yra l e m a užtat kad mes 
nemokame augštų randų* 

I 
$395 

$2.50 į Savaitę B E 
NrOŠIMttO 

Su šiuo puikiu instrumentu mes duo
dame *yume DYKAI < 

8 pė<lų gazo alr' elektros SEKLYČIOS 
LEMPA su uždangalu, 20 šmoteliii 
MUZIKOS Jūsų pasirinkimui, s t O -

LELf ir UŽDANGALĄ pianui. 
Nemąstyki apie pirkimą player piano pakol nematysite mūsų Kerz-

heim. Atminkite, kad mes esame ant South Halsted Gatvės ir "nemo
kame augštų randų." Mes sutaupysime Jums nuo $75 iki $100 Ateiki
te Ir pasižiūrėkite. * 

Galite atvežti savo seną ma
šiną ar pianą, e mes Jums 
atrokuoslme. 

Kreiter Player Piano, taip ge 
ri kaip nauji; gvar. tikta' 

*of?uif§onu ac[—5jje.vtM į zt 
$290 

pable-Nelson Ir kiti Kerzbelm Patys-Grojanti Pianai iki $700. 

COLUMBIJOS GRAMAFONŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE 
. , I i • . , •" • ., i • • . ' ,• ,.'.' " . ' T ;, . s . 1 , " i . 1 . ' i • ' • •, ,' • , 

Didžiausia pasirinkimas rekordų: lietuvi&kų, Ruskų, Polskų 
ir Angliškų. Kaina po 76c. vienas. Gramafonai nuo ¥10.00 Iki 
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. 

Didelį kataliogą laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių^ knygų tr 88. 
pasiunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą. 

Rašyk: TeL Dro 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
8187. 

3343 So. Halsted St., . 

• • » • 

Chicago, SI. 

BUS K 
Home Blend vežimų 
pardavėjai / ir daug 
kraatuvių parduoda tą 
pačią kavą po SOc. 

C0FFEE 
GERIAUSIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę I U J I 

D AIRY 
SVCBSTAS 

39c 

Priešais mūsų Dept. Krautuvę. Atdaras Utarninko ir Subatos Vakarais. 
M P n A R Y k f l T bfl a i n O Q Kada važiuosit j mūsų krautuvę atsi-minkit 
m t L / M n I l \ l I INL.HIUUO „ ^ te ^je i^ Atdara Utarn. ir Suuat. vak. 

AVEST SIDE 
1373 Milwaukeeav 
2054 Milwaukee av 
1054 Milwaukee av 
1510 W.Madisonst. 
2S30 W.Madison st. 

1644 VV.Chicagoav 
1836 Blue l s landav 
2612 W. North av. 
1217 So. Halsted st. 
1832 So. Halsted st. 
1818 W. ISthst . 

3102 W. 21ndst . 

SOUTH SIDE 
8082 Wentworth av 
8487 So. Halsted st. 
4719 8. Asbiandav. 

NORTH SIDE 
i 406 W.Divislon st. 

720 W. North av. 
2640 Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
8418 N. Clark sc 

• • • 

Jav M l t . 

* 

PO A 

rtsfr 
Monte 
Piave 
italai 
šitie 
bė^a 
pasku 
armijc 
gal ai 
Tedgi 
trijos 
baigia 
siausk 

0ttp 
ja gal 
Austri 
voliuc , 
nc im 

• 

persi* 

vandu 
tiltas. 

ITAL 
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Sakon 
-

• 

ungar 
te pa^ 
tabdė 
nė su 
bar ki 
ja pri 
labai 
tomis 
kai st 
mus. 

Priį 
italai 
gospa 

Watf 
neaimų 
kad vo 
ruodę 

Math 
ui&ienii 
na, ka< 
ginkltK 
eias pr 
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