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PAIMTA 4 5 , 0 0 0 AUSTRU 
BAISUS SMŪGIS 

ITALIJOS FRONTE 
Bet užtaigi didelis džiaugsmas 

talkininkams 
45,000 AUSTRŲ PATEKO j MĖGINO PASLAPČIOMIS 

NELAISVĖN. PABĖGTI. 

Dešimtys tūkstančių kitu žuvo 

WASHINGTON, birž. 25.— 
Vakar iš Rymo gauta oficija-
lis pranešimas vietos italų am 

IFasadoje, kad italai Piave 
fronte paėmė nelaisvėn 45,000 
austrų-ungarų kareivių, dau
geli anuotų ir karės medžia
gos, kuomet italai stojo ofen-
syvon ir privertė austrus bėg
ti savais keliais. 

Pranešime sakoma: 
11 Mūsų kariuomenė pradėjo 

ofensyvą prieš austrus-unga-
rus sekmadieni. Po smarkaus 
artilerijos veikimo, kuo sunai
kinta visi, apart vieno, per upę 
Piave tiltai, pėstininkai vistf4 

smarkumu puolėsi prieš prie
šininką. Patvinusi upė Piave 

Bet italai tą veikiai pastebė-
jo. 

^H • • ! ! • ^ 

DIDELIS DŽIAUGSMAS 
RYME. 

Austrija gavo pasibaisėtina 
smūgį. 

Rymas, birž. 25.— Austrų-
ungarų visu Piave paupiu bė
gimas atgal pradėta šeštadie
nio vakare vėlai, pasinaudo
jant tamsuma. Kareiviai pali
ko armotas ir visokią karės 
medžiagą. Norėta nors patiems 
sveikiems persimesti atgal per 
upę. 

Užpakalinės austrų-ungarų 
sargybos su kulkas vaidžiai s 
pradėjo veikti prieš italus, 
kad tuo būdu pridengti svar
besnių dalių kariuomenės pa
sitraukimą. 

Tekiau tos visos prinlangos 
nepagelbėjo austrams. Austru 
pasitraukimą veikiai pastebė
jo italai ir visu paupiu stojo 

neša tūkstančius austrų-unga-, „ T> 1 • 1 J v 
T»77° I ofensvvon. Paleido darban di-rų kareivių lavonų. Katros 

priešininko divizijos ėjo sker
sai upę, jų paliko tik vieni li
kučiai. Mūsų artilerija jas į 
atomus sukapojo. Nei dešimta 
dalis austrų-ungarų nesuspėjo 
pasiekti upės branto. Tūks
tančiai kareivių žuvo upės 
vilnyse. Betvarkė neapsakoma 

"Montello buvo užpulta tri
mis koliumnomis. Priešininko 
linija sutruškinta ties Cella 
Della Madonna ir Nervesa. 
Nuo Maserada ligi Sardona 
austrai desperatiškai laikėsi. 
Bet galų-gale jie buvo privers
ti atsimesti kiton upės pusėn. 

" Pasibaisėtinas mušis seka 
Sardona fronto dalyj. Mes pa
ėmėm 45,000 nelaisvių i r ne
paprastai didel| grobį. 

"Amerikoniški lakūnai lošė 
didelę rolę austrų įveikime". 

Tiek sakoma ofieijaliam į m i s i t a l a į p a ^ m ė n e l a i s v ė n . 
pranešime. Čionai manoma 

džiules armotas. Sitų šoviniai 
ėmė skinti bėgančių austrų ei
les. Italų atakos buvo taip 
smarkios, kad austrams nebu
vo kaip jau nei ginties, nei 
gelbėties. Iš kur tu čia išsigel
bėsi patvinusioje upėje. 

Suprantama, tuomet aus
trams pasirodė tikra teismo 
diena. Paliko visas armotas 
ir kitus ginklus. Tai visa teko 
vokiečiams. 

Tečiau 45,000 austrų-ungarų 
nesuspėjo persimesti atgal per 
upę. Juos italai prispaudė 
prie patvinusios upės ir peikia 
ir be sunkenybės paėmė ne
laisvėn. 

Šita nepasisekusi ofensyvą 
austrams buvo brangi. Neteko 
apie 200,000 kareivių, neskai
tant tų, katrie žuvo bėgimo 
metu ir katruos šiomis dieno-

I 

kad svarbiausioji austrų ka 
riuomenės dalis dabar bus su
naikinta. Pabėgusių kariųome 
nės dalių kareiviai bus taip 
daug sudemoralizuoti, kad jų 
kitai ofensyvai nebus galima 
panaudoti per ilgus mėnesius. 

Čia kaikurie karės žinovai 
tvirtina, kad italų laimėjimas 
bus ir taip didelis, jei jie pasi
tenkins buvusios savo linijos 
ties upe Piave atsiėmimu. Bet 
kiti sako, kad italai, persime
tę per upę, briausis toliau. 

Italijos ambasadoje ir visoj 
Suv. Valstijų sostinėj padarė 
didelį džiaugsmą šitas italų 
laimėjimas. 

Kaikurie išreiškia viltį, kad 
tuč-tuojaus pradės ofensyvą ir 
talkininkai vakarų fronte. Jei 
tas įvyktų, ypač po šitos Aus
trijos nelaimės, tuomet vei
kiau ir pačią Vokietiją imtų 
galas. 

NAUJO BULGARIJOS 
PREMJERO POLITIKA. 

Svarbiausia doma bus atkreip
ta į maistą. 

1 
• 

Amsterdam, birž. 25.—Bul
garijos naujas ministerių pir
mininkas yra Malinov. Užim
damas savo vietą jis pažymė
jo, kad Bulgarijos politika 
užsieniuose paliksianti be at
mainos. Pasakė, jogei jis turįs 
viltį, kad visos bulgarų par
tijos paremsiančios vyriausy
bę, nes kabinete visos partijos 
yra reprezentuojamos. Visoms 
partijoms pirmiausia turi ru

d ė t i šalies ir tautos gerovė. < 
Svarbiausiuoju Malinovo už 

daviniu busią pasidarbuoti, 
kad gyventojams ir kariuome
nei nepritruktų maisto. Tuo 
tikslu busią padėtos visos pas
tangos. 

Londonas, birž. 25.-— Kuo
met Ryme apturėta žinių, kad 
italai sumušė austrus-ungarus 
išilgai upės Piave, juos* at
bloškė skersai upę ir austrai-
ungarai italų kariuomenės ve
jami bėga didžiausioje betvar
kėje, tenai pakilo neapsako
mas džiaugsmas. Specijaliai 
laikraščių leidiniai taip grei
tai išpirkinė ta, kaip greitai 
suspėta jie spauzdinti. Ant 
namų pasirodė išskleistos vė
liavos. Gatvėmis prasidėjo ma 
nifestacijos. Grota ir giedota 
tautinės giesmės. 

Tas pat veikėsi ir provinci
jose. Džiaugsmas tuo labjau 
buvo didesnis, iies ofensyvos 
pradžioje Austrija grūmojo 
sunaikinti Italiją. Su Italija 
padaryti taip, kaip kad buvo 
padaryta su Rusija. 

Tuo tarpu austrus laimėN pa
metė. Nors austrai visam 
fronte turėjo keturis kartus 
daugiau kariuomenės, tečiau 
italai pasirodė stipresni, nors 
būdami mažumoje. 

Reikia pasakyti, kad 5į 
kartą prie austrų-ungarų ne
palaimos prisidėjo ir pati 
gamta. Kuomet austrai stojo 
ofensyvon ir persimetė per 
Piave, staiga patvino šita upė. 
Katrų pontoninių austrų tiltų 
nesunaikino amerikoniški ir 
talkininkų lakūnai, tuos mi» 
plovė vanduo. Perėjusiai per 
upę austrų kariuomenei buvo 
perkirstas susinėsimas su savo 
užpakalinėmis spėkomis. Ne
buvo kaip austrams pristatyti 
maisto ir amunicijos. 

Austrai pamatė ©eišvengti-
ną sau pavojų ir p e l ė s i at,*aJ 
per upę. Bet čia juos ir patiko 
baisi nelaimė. Ant greitųjų 
pratiestais tiltais bėgančius 
austrus naikino italų artileri
ja ir talkininkų lakūnai. 

Pagaliaus prie austrų ne
laimės prisidėjo ir patsai vo
kiečių kaizeris'ir menkas aus
trų kareivių moralis stovis. 

Kaizeris juk prigundė aus
trus pakelti ofensyvą, kad tuo 
būdu pagelbėti vokiečių veiki
mui vakarų fronte. Kaizeris 
intikino austrus, kad italai 
šiandie esą nestiprus, sude
moralizuoti, bus lengva juos 
įveikti. Austrai paklausė tos 
pagundos ir šiandie turi tai, 
ko gal nekuomet nesitikėjo. 

Čia gauta žinių, kad bėgan
čią austrų kariuomenę ar tik 
nesustabdys vokiečių divizijos 
ir ar neprivers austrus tuojaus 
atnaujinti ofensyvą. Sakoma, 
Vokietija sutraukia savo skait 
lingą kariuomenę Tyroliuje ir 
iš ten su austrais stbs naujon 
ofensyvon. 

Bet vargiai jau bus galima 
sumuštas austrų-ungarų armi
jas sutvarkyti. Vargiai jas 
sutvarkys ir patsai kaizeris. 

Dabar talkininkams, anot j 
žinovų, tvirtinimo, reiktų tik 
smarkiau spustelti visuose 
frontuose prieš teutonus, tilo-į 
raet teutonų "ga lybė" paai-

SUAREŠTUOTA KETURI 
SOCIJAIISTAI. 

CICERO, ILL., biri. 25. -
Vakar vakare čia Jankaičio 
svetainėj vietos lietuviški so-
cijalistai su chieaginių soci-
jalistų pagelba surengė "pra
kalbas". Apie. tas "prakalbas1 

jie plačiai buvo išgarsinę la
peliais. Buvo sakoma, jogei 
busią "garsiausieji" kalbėto
jai i r tie "prirodysią", kad 
lietuvių kunigija pardavusi 
Lietuvą vokiečiams. 

Bet vos prasidėjus prakal
boms atėjo policija ir išvaikė 
susirinkusius cicilikpalaikius 
ir jų šalininkus. Keturi iš jų, 
suprantama, smarkesni, pasi
priešino policijai. J ie mėgino 
policijai prirodyti " fak tus" 
apie Lietuvos pardavimą. 

UI tai šitie pakliuvo kalėji-
man. Tarpe fluareštuotų yra 
ir vietos "Naujienų" agen-

NAUJA REVOLIUCIJA 
RUSIJOJE? 

Menševikai pakyla prieš bol
ševikus. 

Londonas, birž. 24. — Per 
Švediją ir Šveicariją apturi
mos žinios, kad Rusijoje paky 
la nauja revoliucija, kas tenai 
gali Šiek-tiek atmainyti stovį. 

Bolševikams jau darosi 
ankšta ne' tiktai Maskvoje, 
bet ir pačioje Rusijoje. Tuo 
tikslu bolševikų vyriausias va 
das Leninas ;buvo nukeliavęs 
net Berlynan. Prašė vokiečių 
pagelbos. Kadangi vokiečiai 
atsisakė jam gelbėti (dabar; 
Leninas juk vokiečiams jau 
nereikalingas), todėl Leninas, 
sakema, gražumu norįs pasi
traukti nuo bolševikiško sos-

Austrija darbininkų verčiama 
taikinties 

ARKLIENA DALINAMA 
GYVENTOJAMS 

AUSTRIJOS DARBININKAI 
REIKALAUJA BAIGTI 

KARE. 

Streikai plečiasi kaip Austri
joje, taip Vokietijoje. 

.<v 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

WASHINGTON, biri. 25.— 
Karės laivyno departamentas 
vakar paskelbė, kad birželio 
18 d. Delaware pakraščiais 
vokiečių nardančioji laivė su 
torpedavo talki^nkų trans
portą. 67 žmonės žuvę. Trans
portas turėjo amerikonišką] 
čarterį. Neturėjo kariuomenės. 

Londonas, birž. 25.—Austri
jos sostinės Viennos dirbtuvių 
streikuojantieji darbininkai 
praeitų šeštadienį suformula
vo reikalavimą, kad Austrijoj 

to, o gal jau ir pasitraukęs, j vyriausybe pati išreikštų norų 
Prieš bolševikus pakilo jų baigti karę i r ' t am tikslui pa*-

amžini politikiniai priešinin- r odytų savo pasiruošimą, sa
kai menševikai. Tai beveik to- k o m a depešoje iš ffague 
kie pat socijalistai, kaip bol
ševikai, tik ne tokie radika
liai. 

Sakoma, menševikams pasi
sekė darbininkų minias su
kvailinti ir dabar jie jau ima 
lipti tiesiog ant galvų bolše
vikams. 

NiŽniam Novorode. prieš 
bolševikus pakilę 10 tūkstan
čių darbininkų. Tūloje darbi
ninkai irgi einą prieš bolševi
kus. 

Maskvoje įvykęs priešbolše-
vikiškų partijų susirinkimas. 
Bolševikai daugelį to susirin
kimo žmonių suėmę. 

WASHnfGTON, birž. 25.— 
Senatorius Fall iš New Mexi-
co vakar padavė prie privers
tino kareiviavimo pataisymą, 
sulig kurio kareiviauti turi 
but šaukiami vyrai nuo 18 li
gi 45 metų amžiaus. Naujam 
sumanyme padėta pasarga, 
kad mūšių linijon neturi but 
imami nesulaukę 21 metų am
žiaus vaikinai. 

LONDONAS, birž. 25.— 
Vakar čia parlamente kalbėjo 
Anglijos premjeras Lloyd 
Oeorge. Jis pažymėjo, kad vo
kiečiai kas valanda gali at
naujinti ofensyvą vakarų 
fronte. Karės krisis dar ne
praėjęs. Jis tęsis dar gal porą 
mėnesių. 

I 
"Times" . Streikininkų atsto
vai tą savo reikalavimą inda-
vė užsienių reikalų ministe-
riui, baronui Burian. 

Didelis darbininkų streikas 
pakilo ir Vokietijos miestuo
se, Cologne ir Muelheime ties 
Rhinfc. Streikai sukelta 3«*sa-
žinus darbininkams duono# 
porcijas. 20,000 žmonių ant-
kairt pametė darbus. 

Daugiau maisto — maliau 
šovinių. l 

Vienas olandas darbinin
kas, sugryžęs iš Vokietijos } 
Hague, pasakoja, kad kariuo
menė ir policija įsimaišė į 
streiko reikalus, bet neįsten
gė sustabdyti 9,000 streikinin
kų demonstracijos mieste Co
logne. 

Streikininkai, tame skait-
Washin«tQn, birž. 25. - l š ] l i u j e * * o t e r y s , būriais gat-

. «. ,i v.^. Ivemis nųjho atvirion vieton, 
Rymo gauta oficijales žinios, \, , X . i *. • 
i \ i i • IA* -u -,^' v- k u r DUVP rengaamas darbimn-

ŠĮMET KAREI PRAMATO 
MAS GALAS. 

Bet italams reikalinga pagel
ba. 

VISA AUSTRIJA PASTA^ 
TYTA TIK SU PUSE MAIS

TO PORCIJOS. 

Kabineto rezignavimas dar 
nepatvirtintas. 

Amsterdam, birž. 25.—Aus
trijos maisto ministeris Paul 
paskelbė, kad visi Austrijos 
gyventojai nuo šio laiko gaus 
maisto tik pusę tiek, kiek gau
davo pirmiau, nepaisant jokių 
streikų, demonstracijų ir pro
testų. 
Skurdas visoj Austrijoj toks 

baists, kad vyriausybė žmo
nėms padalina arklieną unci
jomis, kaip kokią parinkti-
niausią mėsą. 

• 

Imperatorius Karolis prit v 
mė savo kabineto rezignaeij*-s 
raštą, tečiau nepatvirtino. Pa
sakė rninist yriams rmftjjti aa> 
vt> vietose, gi jis apgalvosiąs, 
kas reiks padaryti. 

MUNICH, birž. 25.— Anot 
žinių iš Vienuos, Šiandie dar
bininkų streikai ir riaušės ap
siautė visą Austriją ir Unga-
rtją. 

„I, Į i^HI I ' '**^*»^m Į , . » I Į n i • - II i . - • • — 

rodytų tikroje šviesoje, kuo
met subįrėtų į šmotelius. 

Bet gal tai padarys patys 
Austrijos ir Vokietijos gyvenr 
tojai, kuomet pamatys, kad 
kaizerio pažadėjimai laimėti 
karę, taigi daugiau ir duonos, 
yra tik paprastas muilo Bur-
buto l 

kad ^arė galėtų pasibaigti šį 
met, jei dabartinei italų ofen
syvai prieš austrus-ungarus 
pagelbon ateitų talkininkų ar
mijos. 

Nes, kaip žinoma, šiandie! 
italai pakėlę ofensyvą prieš 
austrus. Kuomet austrams-un-
garams ofensyvą nepavyko ir 
jie liko sumušti, pradėjo nuo 
italų bėgti, tomis pėdomis ita
lai iš defensyvos pakilo ofen
syvon ir vejasi nesusitvarkiu
sius austrus-ungarus. t 

Taigi jei tuojaus talkininkai 
italams pagelbėtų, Austriįa, 
kaip bematai, butų sumušta. 
Nes pabėgusi armija bus su-
demoralizuota. Generalis šta
bas ilgas laikas neįstengs jos 
sutvarkyti. Nei laiko nebus, 
jei italų ir talkininkų armijos 
pasileis Austrijos gilumon. 

Taigi dabar Austrijos įvei
kimas priguli nuo talkininkų 
pagelbos, tvirtinama Ryhie. 

Maskva, birž. 25.—Petrogra
de nužudytas žinomas garsus 
bolševikas spaudos reikalų 
komisaras Volodarskii. Tai j -
vyko gatvėje birželio 21 d. 

kų mitingas. Visi mttinge kal
bėtojai Išreiškė vieną mintį 
tais žodaįus: 

"Kol negausime daugiau 
valgyti, nedirbsime'\ 

Tasai pats" olandas tvirtina, 
kad tarpe Kruppo įstaigų, 
Essuose, darbininkų baisiai 
platinasi rauplės. 

Vokietijos maisto padalini
mo pasekretorius, Dr. August 
Muller, reichstago maisto ko
miteto susirinkime šitą šešta
dienį pranešė, jogei jokiuo 
būdu negalima padidinti mė
sos porcijas. Tuo labjau reik
tų mėsos porcijas mažinti, bet 
ne didinti. Dabar yra laikas, 
kad visoj Vokietijoj reikta 
paskelbti ne tik bemėsines 
dienas, bet ištisias savaites. 

MĖGINS SKRISTI ORU Į 
EUROPĄ. 

Tai bus išmėginta ateinanti 
ruden|. 

DIDELĖS VOKIETIJOS 
SKOLOS. 

Reikalauja daugiau pinigų ka
rės vedimui. 

Pirkite karės taupymo ženk
lelius (W. S. S.). Galima gau
t i "Draugo" administracijos 
ofise. ~~ 

Amsterdam, birž. 25.— Šią 
savaitę Vokietijos vyriausybė 
pareikalaus reichstage dar 
$3,750,000,000 daugiau karės 
vedimui, anot laikraščio Ber-
liner Tageblatt. 

Su šituo kreditu Vokietijos 
skolos sieks $34,750,000,0*. 

Washington, birž. 22,—Ang
lijos oro ministerijos narys, 
majoras gen. Brancker, kurs 
čionai vieši, pažymėjo, kad 
ateinantį rudenį bus pamėgin
ta oru skristi į Eurdpą. Pir
moji kelionė bus atliekama 
per Azorų salas į Airiją. Tam 
tikslui bus, panaudotas didelis 
Anglijos lakstytuvąs. 

Ateinantį gi pavasarį bus 
atlikta daugiau išmėginimų. 
Ir netoli tas laikas, kuomet 
Amerika su Europa susinės 
oru. 

Suareštuotas 
nezaliežninkas 

Bužynskas 
Vakar vėlai vakare Oioero-

•je suareštuotas žinomas neza-
liežninkų bambizas Bužynskas 
su jo "zakristijonu". Abudn 
uždarytu kalėjiman. Areštuo
jant Bužynskas buvo girtutė
lis, kad vos-ne-vos ant kojų 
pastovėjo. 

Turbūt tasai tamsių lietu
vių mulkius - mulkintojas 
čia buvo atkeliavęs laiminti 
socijalistų prakalbas. Bet kad 
prakalbas policija visais ketu
riais vėjais išvaikė, tai Bu-
žynskui niekio neliko, kaip tik 
uisidrožti "prancūziškos" ir 
prasimiegoti kur patvoryje. 

Bet policija jį pasiuntė pra
simiegoti kur kitur. 
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NUSUSIMAS. 

"Vien. Liet." nususimą pas 
mus mato tame, kad čia Ame
rikoje katalikai-klierikalai ne
rengia paskaitų socijalistams 
taip, kaip ta surengė katali
kai socijalistni M. Biržiškai 
Lietuvoje Šv. Roko draugijo
je kunigų vedamojoje. Tiesa, 
kad šiame atsitikime tarp ku
nigų taktikos čia ir Lietuvoje 
didelis skirtumas, o tai del to, 
kad dtdelis skirtumas tarp pa
čių socijalistų. M. Biržiška -r 
socijalistas, socijalistas pilno
je to žodžio prasmėje, žmogus 
idėjos, žmogus gražios inteli
gentijos ir gražių intelektua-
liškų pajėgų su plačia pasau
lėžvalga. 

Gi kuo yra mūsų čia Ame-

zeriu po visą Ameriką. Įsistei
gė Darbininkų Tarybą. Į savo 
rankas paėmė visus Lietuvos 
reikalus ir visus darbininkų 
klesos reikalus. Pasigarsino ir 
Lietuvos ir lietuvių laisvės ne
būtais iki šioliai ginėjais, ir 
toms visoms laisvėms ginti į 
savo Laisvės fondą sumetė net 
13 dol. Tuos, nepaprastus daly
kus ir tas nepaprastas aukas 
sumetė, žinia, patys tūzai, gi 
savo pakalikams ir visokiems 
savo "idėjos" rėmėjams pali
ko tiek ir tiek darbų omt side 
nuo štabo. 

Nepaprastai eina ir tų pa
kalikų darbas. ' 

Štai š. b. 24 d. grigaitinių 
išgverėlių būrys pagarsino 
"milžiniškas" prakalbas Cice
ro, 111., "vienos iš svarbiausių, 

tais. tTad ir virto jią "Grigai
čio pelėdomis" Jankaičigr ur
velyje, kaig kad jų būna Tcitur. 

TEUTONŲ, PASIPELNIJIMAS 
Iš RUMUNIJOS. 

i rikoje socijalistai, kuriems ! kokios kada galėjo būti Chi-
"V. L." norėtų, kad kunigai j Gagoje.'' 
paskaitas rengtų. Juk fai žmo
nės be jokios absoliutiškai in
teligencijos, bemoksliai^ ir 
siaurapročiai. Dažniausia gy
venimo "neudačnikai." In
telektualių pajėgų neparodo. 
Savo idėjos neiškelia. Vien ją
ja dengdamiesi sau pragyveni
mą daro. Socijalizmu jie dang
sto visus nedateklius savo pra
eities ir tamsesnių mūsų vi
suomenės sluogsnių tvirkini
mu savo situaciją dabartyje 
palaiko. 

Yra pasaulyje šarlatanerijos 
tikybinės, šarlatanerijos dak
tarinės, advokatinės ir viso
kios kitos šarlatanerijos. Mes 
turime tarp tos šarlatanerijos 
ir socijalizmo šarlataneriją. 
Juk tie visi socijalizmo šulai 
pas mus, tai ne socijalistai to
kioj^ prasmėje, kokioje lietn-
voje yra M. Biržiška, St. Kai
rys ir kiti, ne idėjos atstovai, 
bet secijalizrao šarlatanai, ku
rie patys nesupranta ir netiki 
tam, ką kitiems kiša. Jiems so-
cijalizmas ne tikslas, bet įran
kis tamsuolius valdyti ir sau 

Paryžiaus laikraštis * Temps' 
paskelbė sąlygas, kuriomis 
centralės valstybės, taigi teu
tonai, padarė taiką su Rumu
nija. 

Sulig tos taikos 170 Rumu
nijos sodžių, turinčių apie 
130,000 gyventojų, pačių vie
nų rumunų, priskirta prie Un-
garijos. Atėmus dar t)o6rudžą, 
Rumunija sulig tos teutonų 
taikos netenka 26,000 ketvir* 
tainių kilometrų žemės ir 800,-
000 gyventojų. 

Vokietija ir Austrija-Unga-
sija užsirezervavo kiek patin
kama Rumunijos žibalo, už 
kurį Rumunijai labai pigiai 
mokėsiančios ir tik tuomet, 
kuomet jos turėsiančios pini
gų. Ir lai vis sulig tos pačios 
taikos. 

Toliau sulig taikos sutar
ties Vokietija Rumunijoje 
įsteigia vokišką akcijinę drau
giją, kurios tikslas — sumo-
nopolizuoti rumunų žemdirby
stę. Tuo tikslu paimta randon 
dideli žemės plotai. Tas reiš
kia ne kitką, kaip tik patį 
baisiausią vokiečių plėšriąjį 
pasielgimą. 

Kad laukų darbams turėti 
darbininkų, teutonai taikos su
tartyje padėjo, kad vokiečių 
kariuomenės, stovįnčios Ru
munijoje, komendanto įsaky
mu turi but sumobilizuoti j 
prie laukų darbų visi vaikai 
14—16 metų amžiaus. Už pa
sipriešinimą vaikai turi but 
baudžiami kalėjimu, gi kai-
kuriuose atsitikimuose ir mir-| 
timi. 

Dar vienas* daiktas. 
Kuomet Rumunijos atstovai 

RUOŠĖMĖS PRIE IŠTIKI
MYBĖS DIENOS! 

Tose prakalbose "faktiškai" 
pažadėta išrodyti, "kad kata-

Jlikų kunigija pražudė Lietuvą 
praeityje ir kad ta pati kuni- ., , - •• . 

j . , , taikos konferencijoje nusi-
gna pardavė kruvinam kaize-1 ,. , į *— , . 
. . T • v. ,.> , j T> skunde teutonų atstovams del 

nui Lietuvą šiandie; kad Ro-1 T 

mos katalikų vadai, kaip tai 
šventi tėvai, vyskupai ir kuni
gija buvo ir tebėra tamsybės 
palaikytojai; kad mūsų kata
likų kunigija yra melagiai, iš
davikai ir tt.,T" 

Tas visas baisenybes išro
dyti apsiėmė trys garsus kal
bėtojai iš grigaitinio gardelio, 
rišdami tuos klausimus Ja-
naičio garsaus saliuno svetai
nėje. 

Cicero lietuvių naujas kle
bonas gerb. kun. Vaičiūnas 
nedėldienio 8 vai. ryte ir per 
sumos pamaldas viešai paža
dėjo cicilikams dovanoti 100 
dol., jei jie su visomis savo 
galvomis iš Cicero ir iš kitur 
ir su visais savo "faktais" 
darodys visas savo paleistas 
blevyzgas ir melus, kuriems 
savo prakalbas rengia. Grigai-1 
tinieji '' galvočiai'' turėjo su 

pragyvenimą daryti. Juk tik visu savo "mokslu" pasirody-
del to socijalizmas' pas musiš- ti parapijos svetainėje 4 vai. 
kius toks kvailas, saliuninis, po pietų. Tariamu laiku prisi-
saliurių pamazgomis dvokia, grūdo žmonių pilnitėiė sve-
Tad tik ne nususimo žymė pa- tainė. Susirinko ir Cicero 
sirodo, jei tokiems socijalis- "galvočiai" su raudonais kak-
tams nėra mūsų tarpe vietos, laraišeiais. 
o tik prirodymu katalikų svei- Per pusantros valandos kun. 
katos ir gyvumo. Visuomenės Vaičiūnas kvietė ir su visa 
padugnės visur privalo likti publika laukė pagarsintų pri-
tuo, kuo jos yra, nors ir iš se- rodymų, laukė bent žodžio" iš 
nojo krajaus butų kilusios, savo priešų. 

tų aštrių taikos sąlygų, tai 
jiems atsakyta, jogei tos sąly
gos esą labai lengvos sulygi
nus su tomis, kokios busią už
krautos ant Prancūzijos, Itali
jos ir Anglijos. 

Taip yra su Rumunija. Gi 
su Lietuva negali but nei kal
bos. 

Sj 
tasji 

Dėkime mes visas pastan
gas, kad Vokietija kuoveikiau 
butų įveikta, pes kitaip kaize-
rio bernai musn šalį pakeis 
tyrlaukiais, kad paskui ten 
galėtų kolonizuoti vokiečius. 

Visomis galimomis priemo
nėmis remkime vyriausybę. 

Pirkime kuodaugiausia ka
rės taupymo' ženklelių! 

Nepertoliausia Ištikimybės 
Diena, liepos 4 d. Ligi to laiko 
visa Amerikos lietuvių visuo 
menė privalo tinkamai prisi
ruošti. Ta dieną visoj šalyj, 
visuose miestuose ir mieste
liuose, visų tautų žmonės tu
rės didelius, iškilmingus ap-
vaikščiojimus. Tais apvaik-
ščiojimais-manifestacijomis iš
reikš šiai šaliai ir vyriausybei 
savo itikimybę. Išreikš jie sa
vo tautiškuosius troškimus. 
Tie tautų ir tautelių troški
mai — tai laisvė po kfirės. 
Laisvė ne tik pirm karės ir 
dabar pavergtoms tautoms, 
bet ir tautų šalims. 

Visiems yra žinoma, kokiais 
tikslais Suv. Valstijog šiandie j 
kariauja. Kariauja ne del už
grobimų arba kokio nors pel
ui j imo, bet už pasaulio demo
kratiją, už tautų ir tautelių 

j laisvę, už jų prigimtų stilių 
neprigulmybę. 

Kas gi čia dabar negali but 
dėkingas Suv. Valstijoms ir 
jų augščiausiam vadovui, 
gerb. prezidentui Wilsonui, už 
tokį kiltą žingsnį, kaip kad 
pavergtųjų tautų paliuosavi-
mas! Gali but nedėkingi tik 
nenuoramos, tautų išmatos, 
kuriems visokia valdžia nerei
kalinga, kuriems norėtųsi vi
sam pasaulyj matyti nuolati
nes suirutes, kad iš jų pasipel
nyti. 

Amerikos lietuvių visuome
nė labai dėkinga šios šalies] 
vyriausybei už karės vedimą 
prieš didžiausį šiandie visam 
pasaulyj autokratą vokiečių 
kaizerį. Už tai Amerikos lie
tuviai šiai saliai ir vyriausy
bei yra pilnai ištikimi. Mūsų 
ištikimybė nuo* karės pradžios 
išreiškiama mūsų susirinki
muose, mūsų pasikalbėjimuo
se, mūsų apsiėjimuose, vieša
jam ir privatiniam gyvenime. 
Ištikimybė išreiškiama per 
laikraščius ir sulig savo išga
lės paremiamos visos vyriau
sybės pastangos sutruškinti 
kaizerio militarizmą, laimėti \ 
karę ir paliuosuoti pavergtą
sias tautas. 

Šiandie Amerikos lietuviai 
karės tikslais yra susilieję su 
amerikonais, su šios šalies 
patrijotais. Duoda savo vy
rus kareiviauti. Pildo visus 
vyriausybės , įsakymna, Nes 
Suv. Valstijų laimėjimas šio
je karėje bus didelis mūsų lai
mėjimas^ Laimės visos pasau
lio tautos, kurių tarpe yra ir 
mūsų tauta. • i 

SUSIVIENIJIMO 33-IAS 
SEIMAS. 
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3-|oji diena. 
Tūla kuopa- atsiuntė įneši

mą, kad ne visų valdybos na
rių apmokėti kelionės į seimą 
lėšas, o tik reikalingiausių: 
pirmininko, sekretoriaus, iždi
ninko ir dvasiško vadovo; taip 
ir nutarta, tik dar pridėta iž
do globėjai. Jiems ir gi bus 
apmokama keliones lėšos; nes 
mat jie turi knygas peržiūrė
ti. Kitiems gi bus apmokėta 
tik tada, kada pirmininkas 
juos kvies į priešseimuiį val
dybos posėdį. * 

Kai-kurios kuopos įnešė, 
kad kuopų raštininkai butų 
geriau atlyginami už jų dar
bą: vieni reikalavo, kad cen
tras atlygintų, kiti norėjo, kad 
seimas nurodytų kuopoms bū
da, kaip jos pačios turėtų su
sitvarkyti dėlei to atlyginimo. 
Seimas nutarė, kad visos kuo
luos turėtų savo iždą, imant į 
jį po 25 centus metams nuo 
nario, (ar kaip kitaip); iš tų 
pinigų kuopos ir galės paskir
ti geresnį atlyginimą savo sek
retoriams. * / 

Centro valdybos algos nu
statytos šiaip: pirmininkui — 
$200.00 į metus, sekretoriui — 
$1,500.00, iždininkui—$600.00, 
iždo globėjams po $50.00 į me
tus. Visiems komisijų na
riams, ir valdybos nariams 
(išskyrus šešis) laike jų posė
džių bus mokama už kiekvie
ną sugaištą dieną po $5.00. 

Prisiėjo kelti algas del dvie
jų priežasčių: 1) nepaprastai 
padidėjo visų darbas, 2) pra
gyvenimas ir viskas eina nuo
lat brangyn. 

f Pirkite "Draugo" Šerus Į 
= 

DALYVAUKITE KONTESTE 
"DRAUGO" BENDRO V* PLATINA BIZNI, UŽTAT 

DIDINA 6ABV KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už 
$25,000.00. 2 

Šerai jie tik neprapuls, bet, greičiausiai neš ge
rą pelną. 

Vienas Seras f 10.00. Galima pirkti ir daugiau, 
į kaip vieną šėrą. 
i Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą 
E biznį. 
I Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime 
5 savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin-
i kais." 
= Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis 
I 31 d. spalių šių 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 

1 kopijos "Draugo" už dyką—pagal nurodytų 
adresų patoį pakol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 3 
"Draugo kopi jas už dyką. » 

5 3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir | 
i 10-oji dovana—po 3 "Draugo" kopijas ui dyką 

nurodytiems asmenims. 
f ATSILIEPKITE! 1 
i Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių § 

Rašykite šiuo adresu: 
I • 'DRAUGO" KONTESTAS, 
: 1800 West 46th Street, -:-:- Chicag-o, Ulinois. 
iiiunniihinuiiiiiiiiuiiiiiimiiimiiiiiimmiiiiffliiiminiiiniiniiiiiiiiiujuiniiiuiiiiT 

Beje, nutarta, kad, visi na
riai mokėtų kas met po 5c į 
našlaičių fondą, ir kad tuos 
penktukus sumokėtų sausio 
mėnesį. 

Į Am. Lietuvių Tarybą 
dviem metam išrinkti kun. F. 
Kemėšis ir kun. M. Kaušas. 

XT . , , ., .. . M M Į Tautos Iždo metinį susi-Nutarta laikyti visems kuo- r:n W m < i **-**; . i , 7. ™ i™ „ * n A~A—A~ «.„ . n n k i m $ Baltimoren,* išrinkti 
šie atstovai: J. S. Vasiliaus-poms kas met "Apdraudos Sa 

vaite.1' Kiekviena kuopa pasi 

" „ * . i ! ^ * 1 ! n J U '?£** P e t k u s > J- Stulgaitis, P. Ma-

Atsiminkimą šiandieninį sa-
Įvo Tėvynės stovį. Ją pavergė 

LIETUVIŲ BELAISVIŲ MI-Į vokiečiai ir išnaudoja savo 
RUSIŲ VOKIETIJOJ. 

Nesmagu butų, jei "V. h." ki 
taip manytų. 

. 

GRIGAIČIO PELĖDOS. 

Xaujieninieji socijalistai pa
starajame tarplaikyje nepa
prastą išvystė veikimą mūsų 
ir svetimų visuomenėje, ir ne
paprastą smarkumą parodė. 
Ko jie šiuo laiku nepridarė, ir 
ko jie neprikalbėjo, ir ko jie 
neprirašė. Savo protestais 
prie* "vėjus'' išnešiojo kata
likus su klerikalais ir su kai-

Xei vienas smarkuolis nepa^ 
sirodė ir jokių faktų neatnešė, 
nes ir negalėjo atnešti. Mūsų 
socijalistai savo " f aktais* *v 
šviečia vien saliunuose, kuo
daugiausia pamazgų išlieti .ga
lima ir tamsuolių galvoms, gi 
švariose vietose ir švfesesnio-
je publikoje jie su savo•<*fak
tais" nepasirodo, bijodami 
šviesos yt pelėdos: jos tik 
tamsumoje ir savo lindynėse 
mandrios, gi dienos iviesoje 
josios nepasirodo. Tas pats at
sitiko ir Ciceroj su socijalia-

Sąraias No. 2. 
1. Buivydas Stasys, Jampo-

lio m., Šiaulių aps., Kauno 
gub. Mirė Sprottau iiog. 

2. Janelionis Ignas, 31 metų, 
kilęs iŠ Svedosių, Kauno gub. 
Mirė Valdonburgo liog. 

3. Kekšta Alfonsas, kapito
nas, iš Tverečo m., Švencioniij 
aps., Vilniaus gub. MirėrHan-
nover'o lazarete. 

m 

4. Kronas Karolis mirė 
Zossen. 

5. Pilka Simeonas^ gimęs 
Petrapilyje. Mirė Gustrow'o 
liogeryje. 

6. Vaišvila Jurgis mirė 
Lamsdorf'o liogeryje. 

7. Zirtis Eduardas, gimęs 
Rygos mieste (22 metfų). Mirė 
Srottau liog. 

Norint gauti smulkesnių ži
nių, *galima kreipties sekančiu 
adresu: Liet. Centro Komiteto 
įgaliotinis Kopenhagoj, Box 
214, Copenbagen, Denniark. 

tikslams. Jei Vokietija šioje 
karėje nebūtų įveikta, pragaiš
tį susilauktų Lietuva. Apie tai 
negali but dviejų nuomonių. 

Todėl kol dar yra laiko, pil
nai prisiruoškime prie Ištiki
mybės Diecos apvaikščiojimų. 
Tam tikslui nesigailėkime nei 
triūso, nei pasišventimo, nei 
reikalingų lėšų. Nes tai visa 
pašvenčiama tautos ir Tėvy
nės gerovei. Neklausykime so
cijalistų kurstymų liepos 4 d. 

B lioir \c^'1 * ^ rengiamas prakalbas. 
Nes socijalistai nėra ištikimi 
šiai šaliai ir vyriausybei. Jie 
nepageidauja nei mūsų tautai 
laisvės. Socijalistai pasatdio 
demokratiją supranta iš kito 
galo. Su tokiais taigi neverta 
susidėti, nes galima dar pa
kliūti kdkion nelaimėn. Šian-

tarpe: sausio, vasario ir kovo. 
Seimas nutarta laikyti kas 

du metu. Valdyba irgi bus 
renkama dviem metam.' Se
kantis seimas bus Chicagoje 
1920 metais. 

Seimas pasiėmė ir patvirti
no komisijos pernai sustatytą 
ir valdybos atspauzdintą kon
stituciją ir sykiu nutarė, kadį 
sekančią laidą butų indėti dv. 
vadovo įnešti tūli reikalingi 
priedai apie dv. vadovo teises 
ir. priedermes, ir apie. bausmes 
tiems, kurie nepildys savo 
priedermių, — ir kad konsti
tucijos sutvarkymo komisijon 
visada ineitų ir dvasiškas Va
dovas. 

Į valdybą sekantiem dviem 
metam išrinkti: 

Pirmininku 36 balsais — J. 
S. Vasiliauskas. Statė savo 
kandidatūrą dar ir A. Sutkus. 
Jisai gavo 8 balsus. Jjsai liko 
vice-pirmininkas. 

Sekretoriumi vienbalsiai iš
rinktas P. Mulevičius, iždinin
ku — vienbalsiai J. Stulgaitis. 
Iždo globėjais — p. Benipa-
vičienė ir J. Jaroševičiui; 

Dvasišku vadovu — kun. 
Petkus." 

Teismo komisijon išrinkti 
I vigi chicagieeiai: kun. Al. 
Skrypka, kun. M. Krušas, S. 
Stankus ir A. Sutkus. 

Apšvietos komisijon: kun. 
F. Kemėšis, A. Aleksandravi
čius, Dr. J. Bielskis. 

J 
Labdarybės komisijon kun. 

K. SkĄjyka ir p. Šlikas iš 
Detroito ir p. Šiaujciuvėnas. iš 
Chicagos. 

kas, P. Mulevičius, Kun. N. 

sandnkas, L. Šimutis, p. Beu-
doravičienė, Dr. J. Bielskis. 
Pagaliaus seimas priėmė se
kančią nepaprastos svarbos 
rezoliuciją: 

Seimas nutaria, kad visi Su
sivienijimo nariai pagal išga
lės ir iš savo liuosos valios ap-
sidėtų Lietuvos gelbėjimui mė
nesiniais mokesniais į Tautos 
Fondą ne nflUtiau kaip po 25c 
į mėnesį. ^ 

Priimta rezoliucija, protes
tuojanti prieš vokiečių užgro
biamąją politiką Lietuvoje ir 
taip-pat rezoliucija, pasmer
kianti niekšiškus darbus lietu
viškų socijalistų bolševikų, 
trukdančių Lietuvos laisVės 
reikalą. 

Padėkojus gražiai vietiniam 
klebonui kun. K. Skrypkai už 
svetingumą, p. Aleksandravi
čiui ir vietos jaunimui už tik-

Doleriais viso L. Ž. Banko 
surinkta $77,424.50. 

Kaip matome, L. Ž. Banko 
stovis, nors galėtų" būti ge
riau, yra neperblogiausias. 
Rusijos lietuviai, kaip pasku
čiausios žinios parodo, turi 
taipgi surinkę tarp šimto ir 
dviejų šimtų tūkstančių rub
lių. Banko egzistencija tokiu 
būdu yra visiškai užtikrinta. 

Reikėtų, ir męs ištikrųja 
laukiame, kad kiekvienas A-
merikos lietuvis, jei dar prie 
Banko nepriguli, prie šitos tė
vyniškos įstaigos prigulės. Aš 
manau, kiekvienas lietuvis ir 
lietuvė- myli savo kraštą, ir 
karės suvargintus brolius lie
tuvius, j 

Kun. Jonas žilinskis, 
(Ofisas) 320 Fifth Ave., 

(Room 805), 
New York, N. Y. 

h 

ĮVAIRUMAI. 
Chicagos laisvųjų liberalų 

laikraštis "Lietuva" rašo: 

n Pennsylvanijoj vienas kuni
gėlis užsinešę savaitinę "Lie
tuvą" bažnyčioj ant ambonos, 

ji virs dienraščiu, tai iš 
jos jis ir pamokslus skaitys..." 

Jeigu tai faktas, tai jisai 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ parodo, kaip pavojinga yra ne-
rai lietuvišką svečių palink- i šioti neaiškius larkrascius į 

•_•__- amboną. Redaktorius tai pasi
stengė išnaudoti agitacijai už 
savo dienraščio šėrus. 

Bet ar nebus tai greičiau 
kieno prasimanymas. 

Kada pinigų gvoltu reikia, 
juk ir triksai kartais esti pa
vartojami. Sparnaitis. 

sminimą, pakalbėjus maldą, 
seimas uždarytas 3 vai. po 
pietų ir užbaigtas tautos liim-
nu. Reporteris. 

LIET. ŽEMĖS BANKO 
STOVIS.-

vaiko socijalistų susirinkimus, 
nes jie susirinkę ima garbinti 
tik savo ir kaizerio sėbrus 
bolševikus,, kurie juk ne tik 
vieną Lietuvą pardavė vokie
čiams. 

die daugel vietose policija iš\[ Taigi, Amerikos lietuviai, 
prisiruoškime prie tos šventės, 
prie Ištikimybės Dienos ap-
vaikščiojimo. Šaliai ir vyriau
sybei savo ištikimybę išreiks-
kime ne tik žodžiais, bet ir 
darbais. 

Lietuvos Žemės Banko na
riai malonėtų tankiau matyti 
rezultatus naujai prisirašiu
siųjų narių ir pinigų įplauki 
mo. 

Taigi nuo šio laiko tankiau, 
po kiekvieno rokundų suvedi
mo, garsinsime laikraščiuose 
narių skaitlių ir sumą įmokė
tų į organizuojamąjį L. Ž. 
Banką pinigų. 

Ir taip, iki birželio. 20 d., 
1918 m. prie L. Ž. Banko na
rių yra prisirašę 850. 

Pinigų yra: 
Kontraktai rubliais $60,000 
Gash rubliais 6,947 
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Lietuviai Amerikoje 
•^<B' - • « • • 

WORCESTERIO KRONIKA, j lime savo garbingu choru ir 
jo vedėju p. Ant. Visminu. 

c 

Jei kur l i e t u v į darbuojasi, 
tai Worcesteryje ištikrųjų ne
snaudžia. Jie yra visa #alva 
praaugę kitus ateivius svetim
taučius, kaip tai lenkus, rusus 
ir kitus, kurių čia yra devy
nios galybės. 

Lietuviai turi čia savo gra
žią murinę bažnyčią, kleboni
ją ir salę (viskas atmokėta); 
turi dešimtis dr-jų, skaito ge
rus laikraščius ir knygas, ren
gia kas nedėldienis, ir po du į 
savaitę, vakarus su lošimais ir 
prakalbomis, žodžiu sakant 

" Veikia ir žengia pirmyn. 
Veikėjais ir lietuvių budin

tojais yra šioje kolonijoje kun. 
> J. Jakaitis ir jojo pagelbinin-

kas kun. Julius Čaplikas. Čia 
paminėsiu tik vieną tarpolaikį 
t a i y r a . n u o p ra .dLžios g e g u ž e s 

mėnesio iki šiam laitui, ka> 

Iš daugelio atsilankiusios 
publikos girdėjos išsireiški
mai: "Tegyvuoja Worcesterio 
bažnytinis choras! Tegyvuoja 
p. Visminas!!" 

• • 

Gegužės 26 d. Blaivininkų 
teatras, dainos ir dekleraaci-
jos. Kalbėjo Bostono kolegijos 
studentas P. Strakauskas, 
44Tautos Ryto" administrato
rius. Čia turiu priminti, kad 
kalbėtojas tikrai suakmenėju
sia širdį nuo alkoholio galėjo 
sujudinti savo iškalbumu ir 
gyvais pavyedžiais, piešdamas 
stovį mūsų nelaimingų brolių 
lietuvių, atsidavusių intekmei 
alkoholio. 

1 Juškienė. Keli šmotai buvo 
sugrota vietinės orkestros, po 
vadovyste p. Kavecko. Puikiai 
ir iškalbingai agitatyvišką 
prakalbą pasakė p. Jankaus
kienė iš Se. Bostono. Paskui 
prasidėjo dainos, kurias išpil
dė Woree*terio choristai ir 
choristės. Kvartetas: Sop. Ona 
Karsokiutė, Alto * Veronika 
Gudukiutė, Tenoras J. Žemai 
taitis ir Bos& P. Milius. Dai
navo: Paaukokim savo jėgas 
brangiai Lietuvai, Augštai 
dangus, Oi kas sodai do sode
liai ir Per girią girelę. Trio: 
Sia naktelė. Ant. Visminas, J. 
Žemaitaitis ir Petras Milįus. 
Ponas Milius padainavo solo. 

Jo solo gerai išėjo. Visos 
dainos, publikai prašant, buvo 
pakartotos. Visiems daininin
kams akompanavo mūsų gerb. 
varg. p. Ant Visminas. 

Su šiuomi Moterų Są-go£ va
karu ir užsibaigė žieminis se 

I I j 
surengė koncertą ir teatrą. Leonas ntarkuckis pasilymT,i daugiau, bet kad buvo nerti-* L. E. K. LABDR. SĄ-GOS 

. 

kuopa buvo surengus didelį iš
važiavimą, gegužine. Kaip vi-

buvo sioje-toionijoje surengta. e w u n e t > ^ i r d a b a r > w o r o e . 
Gegužės 5 d. atsibuvo LBS. t e r i ^ i a i V y » i a i p u i k i a i •_ 

prakalbos, per kurias daug ką i rod-, y i s k a s p u i k i a u s i a b u T 0 

naujo išgirdo woreesteriečiai. p r i r e n g t a . Publikos atsilankė 
Kalbėtojum buvo p. Kneižis 
" Darbininko" administrato-
rius. Prisirašė keli nauji na-

r riai. 

Gegužės 12 dieną buvo su
rengtas labai gražus vakaras 
su kalbomis, dekjemacijomis, 
muzika ir kitokiais pamargi-
nimais. Tą vakarą surengė 6v. 
Onos dr-ja. 

• • 

Gegužės 19 dieną SLRKA. 
41 kuopa surengė agitativiš 
kas prakalbas. Kalbėjo iš So. 
Bostono "Darbininko redak
torius p. Gudas. Šis garsui 
kalbėtojas puikiai nupiešė S. 
L. R.-K. A., aiškiai nurodė jo 
jo svarbą, gerovę ir ragino 
kiekvieną jame apsidrausti sa
vo sveikatą ir gyvastį. Be to 
daug kitokių dalykų paaiški
no. Publika jo kalba buvo 
pilnai užganėdinta. Progra-
mas to vakaro buvo pamar
gintas įvairiomis dainomis ir 
deklemacijomis. 

, zonas, o dabar prasidės vasa-
• t ros sezonas — piknikai su 

Gegužės 30 d. L. Vyčių 2ti g a i r i ų j vairiausiais žaislais. 
Wo*eesterio Dr-jų 

Korespondentas. 
1 

visą Worcesterio 
veikimą aprašiau nors Jfum-
pai tam, kad paraginti tas 
kolonijas, kurios iki č ia* lai
kui miega. Kad ir jos pra
bustų su pavasariu ir kaip 
skruzdės pradėtų veikti šį-bei-
-ta. 1 . K. 

Pastaba: Pavyzdinga Wor-
cesterio kronika. Ją turėtų 
skaityti visų kolonijų kores
pondentai ir panašiai aprašyti 
savo kolonijos veikimą. Red. 

gal kiek virš tūkstančio. Prog
ramas buvo ilgas ir indomus. 

Birželio 2 dieną Vyčių 26 
kuopa statė scenoje "Beauš-
tanti Aušrelė.'p Veikalėlis 
pats savyje yra tikrai dailus 
ir pamokinantis. Visi lošėjai 
tinkamas roles turėjo pasisky-
rę, dėlto ir sulošė kuopuikiau-
siai. Tik gaila, kad mažai šį
kart publikos atsilankė. Tur
būt pabijojo šilumos. 

Gegužės 23 dieną atsibuvo 
koncertas parengtas Sv. Kazi
miero parapijos choro, vado
vaujant p. A. Visminui. Čia 
turiu pridurti, kad pragarsė 
jęs Woroesterio bažnytinis 
choras, nekuriam laikotarpiui 
buvo lig užmirštas (išvažiavus 
p. Čižauskui iš Worcesterio), 
bet susilaukus uolaus veikėjo, 
gabaus chorvedžio, vargoni
ninko p. Ant. Vismino, choras 
vėl pradėjo stebinti apielinke 
savo gražiai išlavintais balse
liais. Koncertas (jau nebe pir
mas) buvo puikiai išpildytas. 
Dainos parinktos grynai tau
tiškos, visiems suprantamos, ir 
kurias kiekvienas lietuvis a t-

Birželio 6 dieną. Vaikų va
karas. 

Mūsų gerb. vargonininkas 
p. A. Visminas neapsirubežia-
vo veikimu vien tarp -suaugu
sių, bet išsijuosęs dirba ir su 

! vaikučiais, nes jis supranta 
gerai, kad mūsų ateitis, šioje 
Washingtono laimingoje šaly
je, ne nuo suaugusiųjų ir 
atvykusiųjų iš Lietuvos, mū
sų močiutės priklauso, bet nuo 
čia gimusiųjų ir augusiųjų, to
dėl visas savo pastangas deda, 
kad kaip galima daugiaus pri
traukti čia gimusius ir augu
sius mūsų vilties žiedus-vai-
kučius. Tam sutvėrė du cho
ru: vieną vienų mergaičių, 
prie kurio priklauso jau neto-

Ji šimto, o kitą vienų bernai
čių. Prie šio pastarojo tuom 
syk priklauso apie 40 bernai
čių; bet tikimasi, kad laikui 
bėgant, bus tiek ir bernaičių 
kiek ir mergaičių. Daug nera
šysiu apie šį vakarą, nes ti
kiuos, kad bus kokiam nors 
laikraštyj plačiau ir su prog-
ramais aprašyta. 

U 

' 

jaučia. 
Be choro dainavimų buvo ir 

solų. Dainavo žinomos jau nuo • J • • «I^A^. « IA <x £«i 'diskas puikiai pavyko. Dėle senai damininkes: p-le b. bal- ^ . *~l J 

gacių buvo apie 30, is Boston, 
Mass., Cambridge, Mass., 
Brighton, Mass., Hudson, 
Mass. ir Hartford Coun. Baž
nytinė svetainė vietinės Mote
rių 5 kuopos buvo gražiai pa
puošta gėlėmis ir tautiškų 
spalvų kaspiniais. sutarimai 
padaryta gražus ir naudingi 
Moterių Są-gai. 

Suvažiavimą vedė p. A. 
Strakauskienė iž So. Bostono. 
Laike svarstymų buvo atsilan
kęs ir vietinės few Kazimiero 
parapijos kamen4orius kun. J. 
Čaplikas ir suteikė n*kiiriuo^ 
gražius ir naudingus patari
mu.-. >̂  

tieniutė, P-lė M. Zaveckiutė, 
p. Kropkaitienė, p-lė E. Bal-
trušaičiutė ir p-lė O. Karso
kiutė. Kitas įvairių įvairiau
sias dainas atliko viršminėtas 
bažnytinis choras. 

Kadangi rausų choras yra 
pagarsėjęs kaipo geriausias ir 
puikiausiai išlavintas visoje 
Naujoje'Anglijoje, todėl aš eia 
apie tai nei nerašysiu. Tik tą 
pasakysiu, kad kuris tik išgirs 
pirmą sykį Worcesterio* baž
nytinį chpra, tai tas bus nu-
stcburtas. Kur tik jis dalyvau
ja, tenNlsuoniet yra kuoge-
riausias pasisekimą? ir kas tik 
atsilanko, tas pilnai būna už
ganėdintas. Mes namiškiai at-
•igęrėti ir atsidžiaugti nega-

RACINE. WIS. 

Šios* kolonijos lietuviai 
smarkiai rengiasi prie Ištiki
mybės Dieno* apvaikščiojimo. 

Pradedant to vakaro pro 
gramą, gerb. kun. Vaišnoras 
paaiškino to vakaro tikslą. 
Neilgai laukus pradėjo korti-
na viršun kilti ir pasirodė di
delis skaitlingas L. Vyčių cho
ras. Visos merginos pasipuo-
šiusios baltose drapanose, gra
žiai atrodė, kaip darželio leli
jos. Užtraukė "Ei Vyčiai, gy
venam tautai ir bažnyčiai" ir 
"Rauti linksma.'p Tos dvi 
dainelės labai patiko publikai. 

Toliaus sekė vaidinimas: 
"Velnias ne boba." Vaidino 
sekančios ypatos: K. Sabonis 
—Tindžiulio rolėje, J. Poš-
kauskas — Graibio, P. S. Sa-
bonienė — Keraitienės, K. 
Vaišnoras — Keraičio ir P. M. 
Vaišnorienė — Klumpickienės. 
Visi vaidintojai artistai, atli
ko savo užduotis' artistiškai. 
Už tokį vaidinimą tikrai verta 
pagirimo ir garbės žodžio. 

Po atvaidinimo pirmo vei
kalo prasidėjo solo: 1).A. Sa
dauskas padainavo "Meilė" 
pritariant pijanu P . S. Sabo-
nienei, žmonėms labai patiko, 
ir buvo priverstas rankų ploji
mu antru kartu išeiti, tai dar 
padainavo "Ko vejai pučia'' 
pritaikindamas žodžius: "Tik 
gailiai verkia sena močiutė 
jauniausį sūnelį karėn leizda-
dama". Ištikro toji daįnelė ir 
taip pritaikinti žodžiai labai 
publiką sujudino. Neviena\no-
tina sunkiai atsiduso ir ašaro
mis apsiliejo, nes beveik visa 
publika žinojo, kad mus ger
biamas dainininkas trumpame 
laike mus apleis ir keliaus 
Dėdei Šamui tarnauti. 

2). P. S. Sabonienė, 62 #uo-
pos žvaigždutė, pagrojo solo 
ant smuikos "Legende" H. 
Wiefarski. Ap. 17. Pijanu pri-

kaipo uolus tėvynės darbiniu- j mus laikas, tai daugumas ir CENTRO VALDYBA. 

tarė P. K. Sabonis. P. Sabonie-
Tautininkai, matoma, prisidės, nė parodė savo gabumą ir ift-
Kaslink socijalLstų, tai dar ne-1 PlM* save ..užduotį atsąkan-
žinia. Birželio 9 d. lietuviški *W- Ta^1 u ž t o k i pagrojimąUėveliams šiokį tokį vakarėlį, 

kas ir mylėtojas. Jo rupes 
čiais yra jąM atidarytų apie 
10 lietuviškųjų mokyklų para
pijose. Dabar klebonas no
rėtų dar sudaryti bažnytinį 
chorą, kurio semeliSkieeiai 
dat nėra regėję. Bateą yra, 
ypačiai merginų tarpe. Deja, 
tik vargoninkas tuo nė kiek 
nesirūpina, matyt, žmogus bi
jo darbo. 

Pats miestelis grynų gry-
niaasias liejjivilkaa, nors ap
linkiniai miesteliai labai su
lenkinti, kaip tai: Trakai, Vie
vis, Žežmariai, o net ir gry
nai lietuviškoje Kietaviškės 
parapijoje pačiam miestelyje 
lenkiškai švebeldoja. Some-
liškių jaunimas, ypačiai mer
gaitės, myli labai dainuoti, 
tat ypačiai vasaros "metu net 
skamba laukuose; gražiai pa
gieda rožančių ir kitas bažny
tines giesmes. Pamaldos Zla 
paeiliui: vienas šventadienis 
lietuviškai, antras lenkiškai. 
Apšvietimas, apskritai imant, 
gan žemai dar stovi, nes tik 
antr i metai, kaip čia steigia
mos lietuviškos mokyklos. Tik 
pačiose {Semeliškėse, tai yra 
jau nuo karo pradžios. Mo
kytojauja čia buvusis "Šalti
nio" redaktorius p. Bronius 
Stasiūnas, kuris puikiai pa- j 
mokė vaikelius ir net kelis pa
darė mokytojais arba darak
toriais (kaip pas mus vadi
na). Dabar darbuojas mūsų 
parapijoje apie 10 mokytojų. 

Daugiausia vaikų lanko mo
kyklą tai Mustenių sodžiuje, 
kuriame yra ligi 100 gyvento
jų. To sodžiaus žmonės var
gingai gyvena, nes Mustenių 
laukai labai platus ir kalnuo
ti, negalima tat tinkamai jų 
prižiūrėti, užtat ir nėra nau
dos. Jiems po karo būtinai 
reikia eiti į vienasėdijas. Bet 
nors žmonės Ir biedni, vienok 
vaikus noru mokina, čia mo
kykla buvo ir vasaros metu. 
Vaikai kartais surengia savo 

norėdami neatėjo), bet visi 
šiek tiek susipratę. Atida
rius susirinkimą buvo aiškina
ma draugijos tikslas, naudin
gumas, reikalingumas ir tt. 
Paskaityti buvo įstatai, pa
aiškinti kai kurie paragrafai, 
labiausia apie narių prieder-

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn avt., 
Chicagb, EL 
. Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabansia ave*, Chicago, 

mes. Paskui visi susirinku- Vlee-pirm. Pranas Very-
sieji įsirašė draugijos nariais. 
Galop išrinkta valdyba, jos p^. ™ 
kandidatai ir revizijos komi- ' *°9 ^* 
sija. Labai pagirtina, kad N^- ražt Julijonas Šliogeris, 
rinkimai buvo atlikti slaptu 1424 So. 50th Ct., Cicero, BĮ. 
balsavimu. Žmonės tokiu bu- pįn, raj& Alaks Dargia, 726 
du pripras prie tokių rinkimų, w # - ^ g t C M ^ m 
kūne ateityje bus pageidauja-
mi. Į valdybą buvo išrinkti I ž d u L k m i - Antanas Staniu-
šie žmonės: kun. J. Žemaital- kynas, 2634 W. 67th S t , Chi

cago, DL 
DIREKTORIAI: 

Visi Chicagoja. 
Frank Veryga, 

4639 So. Marshfield ave. 
Jonas Petraitis, 

4549 So. Talman ava. 
Povilas Mažeika, 

3315 A-tifourn a v e . 

Kun. Mykolas RruSas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J. Elias, 
4600 So. Wood st. 

Kun. Antanas IStaniukynas, 
2634 W. 67th s t 

Kun. F. B. Serafinas, 
2327 W. 23rd PL 

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood s t , . 

And. Bruožis, 
653 W. 18th st. 

Boleslavas Sekleckis, 
3427 Auburn ave., 

tis, pp. J. Akmenskis, St. So
deika, V. Stulgaitis ir Sim. 
Knabikas; jų kandidatais: Pr. 
Gintauskas, J. Januškis, M. 
Butkaitė, K. Butkus ir K. Ak-
menakaitė; į revizijos komisi
ją: J. Klimavičius, M. Ken-
taite ir J. -Iigeikis. Seniau 
"Blaivybės" draugijos na
riais įsirašydavo, kas tiktai 
norėdavo, neveizint ar tas na
rys naudingas ir ar pageidau
jamas, by tik butų didesnis 
narių skaičius. Dabar gi nu
tarė priimti narius tiktai juos 
ištyrus, arba tokius, kurie val
dybai gerai žinomi. Visi nau-

• 

jos Viekšnių "Blaivybės" 
draugijos nariai pasižadėjo 
kiek galima, darbuotis prieš 
labai" parapijose išsiplatinusį 
lošimą kortomis iš pinigų. 
Įsteigiant šią draugiją dau
giausia pasidarbavo p. J. Ak
menskis ir kun. J. Žemaitai
tis. Ant. SpiaUys. 

bolševikai buvo surengę rau
donas prakalbas. Kalbėjo tū
las agentėlis, kurio pavardės 
neišgirdau. Kaip socijalistai 
sakė, tai esąs labai mokytas 
žmogelis. Pašventė visą savo 
spyčių girimui Rusijos bolše
vikų; o kiek galėdamas keikė 
katalikus ir jų veikėjus. 

Ant galo tas mokslinčius 
štai ką pasakė, kad socijalis-
tiškame rojuje mokyklos Ims 
vienodos. Į mokslą galės eiti 
tik iki aštuoniolikos metų. 
Pasiprašęs balso paklausiau iš 
kur socijalistai ims mokslo 
vyrų, kaip tai daktarų, be ku
rių žmonija negali apsieiti ii 
ką jie darys, kada pradės ko
kia liga platintiesf Štai ką tas 
socijalistų mulkintojas atsa
ko: pirma iškeikė klierikalus 
(suprask katalikus), paskui 
sako, kad socijalistų gadynėj 
niekas'nesirgs. Plodami džiau- Tokiais surengtais teatrais 

T> -r v o* A' * AI • * giasi cicilikai, kad nereiks nei ir koncertu L. Vyčiai pasiro-.birželio «7 uiena j\auiosios -,.-... . . .. T* ~"JV« • •». •• .. , x . \ . * \ dirbti, nei sirgti. Beždžiones de, ki 

gausiai 'publika pavaišino 
trenksmingu rankų plojimu. 
Nebuvo galo tam tritfkšmui, 
priversta buvo ti&t tris kartus 
išeiti ir vis ką naujo pagrojo 
kaip# tai: "Hungarian Dance 
No. 5" ir "Gavote T. Gossec." 

3. K. Sabonis padainavo 
"Naujoji Gadynė" pritariant 
pijanu P. S. Sabonienei. Iš p. 
Sabonio dainavimo matyt, kad 
sulauksim nepaprasto daini
ninko. Jis savo dainavimu gra
žiai moka užžavėti publiką. Po 
solų užbaigimo dar buvo su
lošta kitas veikalas "Neat-
mezgiamas Mazgas;" t ą vei
kalą lošė tos pačios ypatos, 
viršui minėtos. Atliko atsa
kančiai. Toliaus dar buvcsu-

padainuoja, eilučįų pasako. 
Buvusis klebonas kun. Le

onas Petkelis padarė Mušte-
nyse labai puikų darželį. Ūki
ninkas Rakauskas davė tani 
tikslui pusę dešimtinės žemės. 
Vietinės mergaites ir bernio
kai prinešė geros žemės, pa
darė puikius takelius ir eže
les; prisodino įvairių įvai
riausių žolynėlių ir gėlių; 
miela ir gražu pasižiurėįti ir 
pasigėrėti juo vasaros metu. 
Šiame darželyje kun. Petkelis 
norėjo dar padaryti skaityklą, 
bet karas užklupo ir taifT pa
siliko. Parapiją labai lenki
na tai mažieji bajorėliai ir 
Dagirdiškių dvaras, b taip 
pat vienas "zokonykas", ap-
sigyvenusis Šioje parapijoje. 
Jis ypačiai žmonės agituoja 

Kada persisaldai 
jtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rtchtcr to 

PAIH-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ" 

tte. ir «5c butetfnkM viaoo*- mptiekoae arb» 
ctaSlai nuo 

F. AO. R1CHTER * CQ. 
t -80 WMbta*tfM Street. New Yertc, N. Y« 

-A. L FL-K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA, 

Chicago, IU 

Pirm., Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford. 
Com f 

Pirm. pagelb. J. Greblio-
nas, 425 Pacą St., Baltiiao 
re, Md. * •' • 

Kaštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 323? Auburn Ave., 
Chicago, UI. 

Iždininkas, Kun. Y. Ma
tulaitis, Secred Heart Eec-

A. Lekniokas, pirmsėdus, 
708 V*. PI. 

S. Dargis, pagcibifdnfciy^ 
1 638 W. 18 st. 

P. 01šewskis, prot. raft. 
2022 S. Union ave: 

A. Yokubaitis, finu ražt. 
2006 S. String s t 

A. Grisius, kaselius, 
. 782 W. 19 i t 

TAUTOS IŽDO VAL
DYBA 

Pirmininkas, kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi-
cago, HL 

Pirm. pagelb. kun. J. J. 
Kanlakis, 324 Wharton S t , 
Philadelphia, Pa. 

dainuota kelios gražios claine-
lės ir,ant galo ^Lietuva tėvy- l e n ^ b

1
e s , n a u d a i £ *?*? 

« A » Laičiai* K^i.iUJ ™ . s P r i e š betuvius. Jis turi di-
ne" 
mo." 

Eisim broleliai na-

Anglijos Moterių Ŝ -gOi5 Aps. 
suvažiavimas ir Dakaras su 
programų. 

Birželio 9 d. atsibuvo Mote
rių Saigos suvažiavimas. 

grušias pakrės, imk ir valgyk. 
Tai matote kokiais argumen
tais socijalistai savo mokslą 
remia. Laukinis indijonas ne
siduotų taip save mulkinti, 
kaip nesusipratę ir tamsus 
žmonės ir eicilikų pasekėjai. 

Beje, dar prisiminė, kad tau-
tieeiai ar vėliaus ar anksčiau* 
turės ateiti į socijalistų rau
doną gurbelį. Kšasžin, gal ir̂  
tiesa. Pamatė varg3aį kad 
prie susipiatusio katalikiško 
jaunimo prieiti negalės su sa
vo supuvusiu mokslu, tai da
bar lenda prie laisvamanių 
tautiečių, prie kufių leilgviau 
gali prieiti. Gal ir pasiseks. 

J. U. t 

W. B. PITT*BUR<3W, FA. 
" i r. i I l«l II • » 

kad savo darbštumu užima 
pirma vieta visoj Pittsburgo 
apielinke^ 

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Tp vakaro uždarbis bus ski
riamas: pusė Šv. Vincento pa
rapijai, o kita pusė Vyčių rei
kalams. 
' Valio 62 kuopos vyčiai Dar-
buoMtės tautai ir bažnyčiai! 

Svečias. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
SEMELISKĖ, 

(Kaišedorių apskr.). 

Miestelyje apie 100 gyven
tojų, yra valsčhis (dabar 
amtsvm'steherio bukiė), malū
nas, mūrinė- stačįatįkiu cerk
vė ir apie 20 krautuvių ir 
krautuvėlių, kurios visos šydų 
rankose; bažnyčia, iš medžio 
statyta, stovi ant aukšto 'kal
nelio. 

L. Vyttų 62 kuopa pasek
mingai darbuojasi. Bekmadie-

8 vai. vakare prasidėjo pro-jnyj, birželio 9 d. i. m. Šv. 
gramas?. Jo -vedėju buvo p. Vincento* parajdjo* svtfaiučįe j Dabartinis klebonas kun. i kvietimų buvo išsiuntinėta 

dėlę įtaką į žmones ir jo la
bai klauso. Jam agituojant 
daugumą žmonių atsisakė 
siuntę savuosius vaikusx į lie
tuviškas mokyklas, o kaį kurie 
sodžiai, pav., Čiužiunai, gry
nas lietuvių sodžius (labai di
dis apie 80^90 gyv.), atsisa
kė vigai nuo lietuviškos moky
klos, tik nori lenkiškai mokin
ti, mat jiems taip pataręs ta
sai vienuolis. Sako, to vice 
nuolio įtaka pasiekianti net ir 
Vilnių. ^ 

Apskritai, "polskoa vieros" 
agitatorių pas mus netrūksta, 
ypačiai priviso jų paskuti
niais laikais. Daugiausia vi
sokie ateiviai iš Vilniaus, be-
elgetaudami ir bepirkliauda-
mi, drauge žmones visokiais j; 
budais agituoja, kad nesirašy 
tų lietuviais. 

Jaunutis. 

Raštininkas, L. Simutis, 
tory, P. £). Sllrer Citci, p ^ A^ani lve., Chicago,' 
New Philadelpbia, Pa. 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riutė, 723 Saratoga St, Bal-
timore, Md., M. Tumasonis, 
820 Piret Ave., Homested, 
PA. 

-•— 
VIEKŠNIAI, 

(Akmenės apekr.). 
Kove 8 d. buvo čia "Blai

vybės" draugijos steigiama 
sis susirinkimas. Žmonių su
sirinko nedidelis būrelis (pa-

ŠV. ANTANO DEJOS AD 
MINISTRACIJA, 

Waukegan, m. 
Aleks Jankauskas — pirm. 

919 — 8th St., 
Antanas Taučas, Vice-pinn., 

1125 So, Lincoln St. 
Ant. Semaška — ražtin. 

1406 Lincoln S t , 
Ant. Bakšys — iždininkas, 

1327 So. Victoria St , 
L. Bakšis, Fin. rast., 

1331 So. Park Ave., 
Iždo globėjai: 

L Makuševiče, 
2. ? . Kaadelevice, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkaa, 
M. Oalini i . \ 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, — or

gano priž., 1112 — 10 S t 

m. 
Iždininkas, kun. S. J. Oe-

panonis, 318 So. Fourth S t , 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun. J. Jak-
štys, 421 Cleveland Ave., Ha-
rrison, K. J. 

g g » » » » » » » » • »»» m • » • 

NAUJAS LAIKRAŠTIS' 

"GARSAS" 
"GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GAMAS" y » vleru 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

"GARSO" prenumera
ta metams $1.50, puse! 
metų $1.00. 

"GARSAS" 
456 GRAND ST, 
BRO0KLYN, N. Y. 
»;•«•••«••* *—mmfmą 
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HICAGOJE. 
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KALTINAMAS INŽINIE

RIUS. 

Hammoncle, Tnd., vakar įvy
ko ink vestas reikale traukinių 
snsidaužymo ties Ivanhoe. Pa
aiškėjo, kad cirko traukinyj 
žuvo 62 žmogų. Išnešta liudi-

L. V. CH. APSKR. CHORAS. 
Protokolas. 

jimas, kad kariuomenės trau- J P]rm- K. Račkiene su L. Vyčiu 
kinio (traukinis buvo tuščias, 
jis buvo nugabenęs kariuome-

L. V. Chicagos Apskričio 
Choras laikę metinį susirinki
mą, birželio 7 d., Mark White 
Square parko svetainėj. 

Susirinkime atidarė gerb. 

rs&Joaf*£ 
PANIJA BUS SPALIŲ MSN. 

••EHHH 
o n MM e A f 

• i Waihington, b i r i 20.~-Nati 
jos laisvės paskplos pienai 
yra sekantieji: Paskolos 6 mi
lijardai dol.; nuošimtis 4%; 
kampanija spalių raėn. pra
džioje; į vard in imas bondsn 
kaip ir trečiosios paskolos. 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJ, 

> » i ' 

nę stovyklon ir gryžo Chiea-
gon) inžinierius Alonzo Sar-
gent miegojo, jei nematė per-
sergstaneiu šviesų ir leido sa
vo t raukiniu r visu greitumu 
užbėgti ant cirko traukinio. 

Yra liudininkų, jogei buvo 
taip, bet ne kitaip. Nes visu 
pakeliu buvo pastatytos švie
sos su persergėjimu, kad prie
šakyje stovi traukinis. 

Kaltas inžinierius dar ir to
dėl, kad jis po nelaimės įvy
kimo su savo perkuriu paliko 
traukinį ir pabėgo į Michigan 
City. Tenai jis buvo suareš
tuotas ir paleistas ligi tardy
mo. Bet iš ten jis ir vėl pabė
go ir atsidūrė į Michigano 
valstija. Iš ten jį partraukti 
ims laiko. 

Inkvesto metu buvo išklau
sinėtas peekuris. Šis pasakė, 
kad prieš nelaimės įvykime 
matęs inžinierių savo vietoje. 
Bet kg. jis ten veikęs, nežinąs. 
Taippat nežinos ar jis miego
ję*. 

himnu. 
Buvo perskaitytas protoko

las iš pereito metinio susirin
kimo, kuris likosi vienbalsiai 
priimtas. 

Toliaus buvo iššaukti var
dai choro rėmėjų, pasirodė, 
kad choras turi 20 narių rė
mėjų, kurie moka -po $5.00 kas 
metas. 

Iždininkas išdavė atskaita. 
Dėlei patikrinimo knygų 

likosi išrinkta komisija į ku-
ri$ pateko J. V. Puzaras, J. 
liekis ir D. Šulckaitė. 

Toliau tartasi kaslink įve
dimo geresnės tvarkos chore. 

Del geresnio sutvarkymo 
choro įstatų likosi išrinkta 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

Bridgeporto Rep ir Koresp. — 
Turėkite kantrybės truputėlį. 
Tilps šią savaitę. 

Aurora, Tll. p-nui Ž, — Varpai 
butų iš to kokia naudi*--tik ener
gijos eikvojimas. Mūsų veidmai
niai soeijaustai gamina tokias re
zoliucijas kiekvienoj kolonijoj ir 
kiekviename savo susirinkime ir 
induoda anglų spaudon. Jie mano, 
kad jomis pridengs savo išdavi
kišką politiką svetimtaučių akyse. 
Bet šios šalies valdžia jau labai 
gerai juos pažįsta ir savo nuožiu-j 
ros nuo jų neatitraukia. Ir tomis 
savo rezoliucijomis tiktai kvailą 
gali įtikrmti, o ne susipratusius 
žmones. 

darbo prie kambarių. 

KUN. BRIŠKOS BYLA. 

^ ^ ^ ^ vargoninlnkaa 
Meldžiu kreiptus sekančiu adresu: 

Re*. M. Durickas, 
Sacred Heart Rectory, 

Kew PolladelpaJa, 
SilYtr Creek P. O., Penna. 

Paiedkau Jono Nainio paeinančio 
iš Kauno rub., Šiaulių par., Paftve-
tinoa miestelio. Kokie metai atgalios 
gyveno AUeghenj , P a Meldliu at
sisaukt! sekančiu adresu: 

Kaalmieras Skarulis, 
1116 Broadway are., 

Orand Rapids, Mlcb. 

Gerb. kun. Briškos byla, ku
ri daug visokių kalbų buvo 
sukėlusi lietuvių tarpe, o gri-
gaitiniems "veikėjams'' daug 
*'naudos" žadėjusi, pasibaigė 
birželio 21 d. Laimėjo kun. 
Briška, kaip to ir reikėjo ii-
kėties, gi buvo pasmerkta 
priešingoji pusė. 
• "Naujienų' reporteriai iš
siskirstė namo nosį nuleidę. 

Platesnis bylos aprašymas 
dar tilps. 

PajieSkau 
Atsiliepti: ..'/.'. 

M. Marcelionis, 
komisija iš keturių ypatų, įĮ itss Bishop str., cnicago, m. 
kurią pateko M. Zujus, A. Po
cius ir J. Vilimas. 

Toliaus nutarta kreiptis į L. 
Vyeių kuopas per Apskričio 
susirinkimą!, ka4 L. Vyčig 
kuopos prigulinčios prie Chi
cagos L. Vyčių Apskričio pri
sidėtų kaipo rėmėjos, įmokė-
damos penkis dolierius į me
tus del palaikymo choro. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio choras šiame susirinkime 
pakėlė į garbės narius gerb. 
A. Pocių, kuris nuoširdžiai 
dirba del choro labo, 2) gerb. 
J. Kazanauską, vieną iŠ cho
ro organizatorių, kuris dabar 
tarnauja Dėdei Šamui Prancū
zijoj. Gerb. J. liekis paliktas 
ant antri} metų kandidatu į 
garbės narius. 

Užbaigus kitus reikalus eita 
prie rinkimo naujos valdybos 
ateinantiems metams. Išrinkta 
sekanti: 

Dvasiškas vadovas — kun. 

BRIDGEPORTAS. 
V. Balanda, 

3313 S. Halsted St. 
Į J. M. Damijonaitis 

901 W. 33 S t 
J. Budrik 

3343 a Halsted St. 
18-TOS GATVAS. 

A. Dargia 
726 W. 18ta St 

P. J. Maliey 
633 W. 18th S t • s 

Geo. Žagunas 
1916 Canalport A ve. 

• • • MM • *. . 1 i . | . y . m I. . 

WEST SIDE. 
Petar Šliogeris '' 

2139 W. 23 Place 
A. Kaulakis 

2222 Leavitt St. 
J. Bagdžitmas 

2384 Oakley Ava. 

KENSINGTON ir WEST 
PULLMAN. 

N. Steponaviče, 
10535 Edbrooke ave., 

Pa i e Aka u saro dėdės Jokūbo Sta
šaičio, paeinančio 19 Kaune gut)., 
Vilkmergės par., Sėtos parap. Dri-
deSlms metu kaip gyvena Amerlke, 
dabar nežinau kame randasi 
praneš, tai gaus 88.86 derant}. 

Jonas Stašaitis, 
• Hyds Park, , 

B e t a r i a N. T. 

TOWN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4617 Hermitage Ave., 

NOBTH SIDE. 
A. Nausieda 

1658 Wabansia Ava. 
K. Nurkaitis 

1617 N. Bobey g t 

CICERO. ILL. 
J^Moserii 

1480 So. 49th Ave, 

• i • i i » i . 

PajieSkau svarbiam reikalui Anta
no Petraičio tė Scranton, Pa. Pra
šau atsiliepti mano aaresu: 

M. Marcei i onis, 
4856 Bishop Str., Ohlcago, 111. 

AUTOMOBILIŲ VOGIMAS 
DIDĖJA. 

Pale&kau saro brolio Pelikse Bu
dos, paeina iii KasJu kaimo, Vilkmer
gės pav.j Kauno gub. Pirmiau B gjnre-

i no Scranton, Pa. Dabar neftnau kur 
lyra. Taipgi sa ie ikau Kasinuero Kiee-

U, paeina iš VaitftuuAkes kaime. 

Praeitą sekmadienį Chica-
goje pavogta 16 automobilių. 
Kasdien pavagiama po kelio
lika automobilių. Reiškia, kad 
baisu automobilių palikti gat
vėje kur Sale namų. Nes tuo-
jaus jin įsės nekviestas sve
čias ir nuvažiuos. 

Ko panašaus Chieagoje dar 
nebuvo. Nuo praeito sausio 1 
d. ligšiol Chicagoje pavogta 
843 automobiliai. Iš jų 289 
niekur nesurasta. Jais ir lig
šiol kas nors naudojasi. 

Reiškia, kad čia veikia stip
rus automobilių vagilių trus-
tas, jei pavogtus automobi

li Albavieius, pirm. — J. P. 
V i l i m a s , v i c e - p i r m . — J . P i v o - 1 T t t k m e r g * aav.,, Kauno gub. Ptr 

vi. T^ T -v • | mįSus gjnreno N e w Terk. I t T. ' D * 
runas, prot. rast. E. Jovaišai-^™ — . - . -TT 
tė. iždininkas — P. Varaku-
lis, knygius — (? Red.). 

Išrinkus valdybą, susirinki
mas uždaryta sugiedant Lie
tuvos ir Amerikos himnus. 

E. Jovaišaitė, choro rast. 
— 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
S U S I R I N K I M A S ^ 

beg aežiaeu kur. Jie gsttfa, ar kas ki
tas teiksitės atsišaukti sekančiu s ą 

statą Duaa. 
1482 Se. U ą c e t n S t , Waukegan, m. 

? 

tarti. Draugijos dar nepristo-
Iius galima parduoti arba kurjjusios prie Katalikų Vienybės 
nudėti. 

APSISAUGOKITE ŠUNŲ! 

Per 24 valandas, pasibaigu
sias vakar pietumis, Chicago
je šunes sukandžiojo 17 žmo
nių, daugiausia vaikų. 

Už pardavinėjimą svaigalų 
sekmadienį policija areštavo 
keturis saliunininkus. 

Policija suėmė visą gaują 
vagilių, vyrų ir moterių, juo
dų ir baltų, kurių namuose 
rado keliolikos tūkstančių 
dol. pavogtų visokių prekių ir 
daiktų. Ta gauja apvaginėjo 
krautuves ir privatinius na
mus. 

Šiandie, birželio 25 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje draugijų sąjunga 
"Katalikų Vienybė" turės su-
eirinkimą, Šį sykį tesusirenka 
visi draugijų delegatai, nes 
reikės daug ko naudingo ap

gali pristoti šį vakarą per sa
vo atstovus. 

V. Stancikas, 
v Laikinis rast. 

EXTRA CIOERIEČIAMS. 

Pirkite karės taupymo ženk
lelius (W. S. S.). Galima gau
ti "Draugo" administracijos 
Ofise. 

• 

Cicero *s visuotinas lietuvių 
susirinkimas atsibus utarnin-
ko vakare, birželio 25 d., 7:30 
vai., Šv. Antano parapijos sve
tainėje, 49th Ct. ir 15th St., 
Cicero, 111. 

Lietuviai ir lietuvaitės, ne-
paisant srovių, bukite malo-
nus atsilankyti j šį svar&ų su-
sirinkimą. Bus svarstoma kas
link apvaikščiojamo Ištikimy
bės Dienos, liepos 4 d. (Fourth 
of July). 

Privalumas visiems rengties 
ir prisirengti prie šio svarbaus 
apvaikščiojimo. 

Širdingai visus kviečia 
Komitetas. 

FaieSkau »usfrr«ti« •aCtttoe Balfttl-
čle, ree laaae le iš Kanas gnb., Rasei
nių pa v.. 2iada£U| k a i l i s . Melagiu 
atai&aukti. nes turiu svar iu reikalą, 
sekančiu adresu: 

Jurgis Balčattts, 
P. • . l u 111, Deaera, Pa. 

BRIOHTON PARK. 
Pr. JurevičiA 

4440 3 . Maplewood Ave. 
Pr. Macijauskaite 

4358 S. Fairfield Ave. 
M. D. Seeford 

8817 RockweU g t 
D. Giačas 

3159 W. 38 Place 
Jaku Smitk 

3813 S. Kedzie Ave. ! 
I. Pofikauikas, 

4409 S. Fairf^ld Ave. 

— 

Paieakau sars pačios Apalionijos 
Petrauakieaėa (pa Ctrrals Bankiute i , 
pa«iaaa£i«s iŠ g a n a a gu%.. yase ia lą 
pav„ Ifosrizilų kaime, SUelie parap. 
Pabėgo i i Osiesby, m . su Justinų 
OedmiaslCtu. Slš paeiaa fš Kauas 
gub., RaseTntu paf., LuagSs parap. 
Jis taipgi turi pačią ir ralkus. gir
dėjau, kad gyreaa abudu Cbicagoj, 
rsdas aut 714 Barter Str., palike 
maae dideliame varge su nucZats 
raiketlata - Jeigu f metus laike a e -
atsisauks, tai par du estu namą ir jau 
daugiau j e s aerelkalauetu. Bet Jei
gu seretij mtgpCSH, vtską deraaesiD 
ir gyveaslss kaip pirmiau. Kas m u 
praaea, duselu gera doran*. Mel
džiu atsišaukti: 

J. Petrauskas, 
1111 — Stk Are., Reckford, tll. 

ATLANTIC. 
Teo. Dappaa 

4610 Pifth Ave. 
A. Janauekag 

4565 Wentworth Ave. 
« , • , • i, . . . 

BNGLEWOOD 
G. J. Tanas 

6002 So. State St. 
i • i — — — 

67 TOS OATVSS. 
Jnoz. Kabelis 

6828 S. Maplewood Ave. 
• • 

BTJRNSIDE. 
H. Lipkovitch 

736 E. 93 S t 
S. Ažukaa 

8374 Birkhoff Ave. 
J. Kraaney 

9432 Bumside Ave. 
m—mm~t n • II •—— MM m • i ••—i • • ! n w 

ROSELAND. 
Kaz. Bičiūnas 

10753 Perry Ave. 
i 

_ . " - • • ' * 

e v V B B M Ip^slp^Vigl^Vy gswdW 4B^Wg^w ^^m ^Šr9 

• > • > • 
ALEX. MASALSKIS 

G R A B O R i r S i 

] Lietuvis gra-
borius. Atlie
t u v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

i 

Taipgi dides
nė dalį grabų 
pails dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
/Telephone Drover 4189. 
• • • . . . • • - . . • : - • • -

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite sn užsakymais. 'Greitai gali išsibaigti Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

i " V 

Pr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas . 
3140 S. Morgan St., kertė 32 st. 

CHICAGO, ILL<. 
Specijalistas 

Moterišku Vyrišku ir Valka 
Taipgi Chronišku Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telepbone Yards 687. 

Dr. M. Stupnicki 
3 1 0 9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 11 išryto; 6 po 
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 

• f Iki 8 vai. vakare. 
Telefonas Yards 5032. 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarą Nedėliomis 9 Iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

t Tel. Cicero 252. 
-S* 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, 111. 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto, 
a a s 8 iki S po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12. 

JTo. 14S7. Karoliai Jval 
rių spalvų. Reikalą u-
nant paminėkite k o 
kios spalvos pageidau 
jste. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk-
suotl. Kaina ra prl-
Bluntlmu 7 6 c 

Ho. 1468. Baito ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Ova-
rantuoti ant 8 metų. 
Kaina su prisiuntimu 
tik $1.76 

Ko. 1466. Galima 
gauti Įvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuotl ant 6 metų. 
Kiekvienas atskirai 
{dėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 

^—^^—^—B—^^^_^m. prisiuntimu . . . $2.06 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

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

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: k 

DRAUGAS PUBLISHING CO., 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Reald. 686 8. Ashland Blvd. Ghloago 

Telephone Haymarket $544 

DR. A . A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chronišku ligų 

8864 8. Halsted St., Ohlcago 
Telepbone Drover 9888. 

VALANDOS: 18—11 ryto S—J po 
pietų*7—8 vak. Nedėliomis 1 6 — 1 * d. 
ui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i immii i i i i i i imif i im 

f 
F . B . B R A D C H U L I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORJTEY AT LAW 

166 W. Monroe, Oor. Olark BM. 
Room 1207 Tel. Central 828 

C H I C A G O ^ n ^ . r^^^^ 

Gyv.: 8118 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 8886 

' » » » » » » » » » » 

fiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiii 
J O S E P H C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 8811 W. 22nd Street I 
Rockwell 6988. 

Residence Humboldt 97 
. CHICAGO, I L L 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

COLUMBUOS GRAMAFOKŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE 
" . r r r r • _ - . r |_ , - - - , _, 

Didžiausia pasirinkimas rekordų: Lietuvižkų, Ru>kų. Polskų 
ir Angliškų. Kaina po 75c. vienas. Gramafonal nuo $10.00 iki 
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. 

Didelj katalioga laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. 
pasiunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą. „ 

Rašyk: Tel. Drover 8167. 

- » 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., :-:-: m 

Ohicago, 111. «o, m. j 
* • » - « 

IlIllIlIlIlIlIIIIIIIlllllllllIlIlllIlIIIIIIIIIIllIIIIIIIlIfflitlIltflIlIlfllIlIlIlIIIflllIlIllIlIIIIIlIlIIIsT 
i AR TURITE NESTROPU SKOLININILAr § 

-. Mes iškolektuojame nuo nestroplų skolininkų senas 
Wl M ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius beraštifikus 

i8t^W^r skolų išieškojimus su paluklais ant nuoilmčių, nuo 
» ^ ^ ^ ^ privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 

^ B r sorae kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, mes 
M ' galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne-
Wį reikalaujant nei vieno cento ifiaugšto. Pamėginimas ir rodą S 
mm jums nieko nekaštuos. 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabiu* Ir ištiki- S 
D ^ mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir krl- E 
^ minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fa briku o- 8 

• se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, rau- ] 
S sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus S 
» ir rodą, nieko nelmame. Rašykite arba ateikite paa mus Šiandie. 

Tel. Drover 7042 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«-^ S-m m-m -m r » • I { = rifTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY, 9 
1/T. C.ZT. V€ZCltS\\ę i:8114 S o , r t l 1 M*8*** Street, Ohlcago, niinois. | 

LIETUVIS DEKTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą. 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUi? 

^lllllllIflIlIlINIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIilIlHIIIIIIIHIIIlllttlIlIlIlIlIlililIMIIIIIIIIIIIIIIIIK 

REIKALINGI D A R B I N I N K Ą I (leiberiai) prie Foundry mo-
— - ^ 

karna nuo 40c iki 45c į valandą su greitu pakėlimu mo
kesčio arti prie lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. Atsi
šaukite: 

Telefonas: PU U.MAN 848 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAU 

IR CHIRURGAS 
18781 SO. MICHIGAN A V A , 

ROSELAND, ILLINOIS ~ 
- » 

GENERAL ALUMINUM <fe B R A S S MFG. CO., 

DETROIT, MICH. 

ni i i i i i i im mm i i i i i i i i imi i immii i i i i i i i i i i i | = 

Mes turim 1na mašiną (Motor) 
dvi užbaifėjaą, dvi apsiuvinėtojas 
Jack biskl naudota plfiriai ant lengvų 
Ižmokesčlų. Visa skūra, roberlai ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. 8LAPLAJT * BOMS, 
4888 So. Ashland Ave., Chloago, m . 

Telefonas: YARDS 8484. 

fmimmimimmmmimiiiiiiiimmiimi 

f O&zęt* "Pumpurėlis" 
Tik ką išėjo Iš spaudos naojagmdyniška operete •OPumpu 

karią parašė gerb. Kun. F . B. flisafluss, Maadka sukomponavo 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems Islksnss, 

Kama Jos yra labai maža, nes Uk S5o. « i viena. 
16 nnoi . nuleidžiame. Reikalaukite pas: 

| Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicago, IU. 1 
TFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiaiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiu 

uANIm 

n• m • n r 

FOUNDRY LABORERS WANTED:—40c to 45c per hour 

with quick prospects of advancement. Reply to 

OENERAL ALUMINUM A BRASS MFG. CO., 

DETROIT, MI0H. 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO VISOKIAS LIGAS 

8467 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos Gatvės. 

FO» YOŲR stgmSS. 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

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

Home Blend vežimu 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 30c. 

COFFEE 
GERIAUSES 
SVIESTAS 

45c 
Riešučiu Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COOOA 

Geriausia 
sulyginę su ą m • W k t a ' 14cl 

SVIESTAS 

39c 
WEST S l D E 

1373 Milwaukee av 
2054 Milwaukee av 
1054 Milwaukee av 
1510 W.Madison st. 
2830 W.Madisonst. 

1644 W.Chicago av 
1836 Bluelsland av 
2612 W. Northav . 

f 1217 So. Halsted st. 
1832 So. Halsted st. 
1818 W. l»2thst. 

3102 W. Ž2ndst. • 

SOUTH SIDE 
3032 Wentwortn av 
3427 So. Halsted st. 
4728 S. Ashland av. 

NORTH SEMI 
406 W.DtVision s t 
720 W. Norta av. 
2640 Line e i n a v. 
3244 Liacoiaav. 
8418 N. Clark et. 
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