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VOKIETIJA EINA TVARKYTI 
* 

-
RUSIJOS 

C Iš vakartį karas fronto 
VOKIEČIAI EINA PAGEL 

BON BOLŠEVIKAMS. 

Sumanę pravesti tvarką Ru
sijoje. 

VOKIEČI'J ATAK09 AT 
MUTOS. . 

MILŽINIŠKI AUSTRŲ 
NUOSTOLIAI TIES PIAV£. 

Visuose frontuose talkininkai 
ima virių. 

Londonas, liepos 1.— Anot Londonas, liepos 1.—Vaka-
vokiškų laikraščių pranešimo, 
vokiečių vyriausybė nuspren-
džiusi įsimaišyti į vidujinius 
Rusijos reikalus. Tokias ži
nias gavo iš Zuricho Exchan-
ge Telegraph Co. v 

Vokietija, sakoma, pasių
sianti Rusijon daugiau karino 
menės*ir pagelbėsianti bolše
vikams sutvarkyti šalį, pa
naikinti pakilusią prieš juos 
revoliuciją, 

Depešoje iš Petrograde birž. 
21 d. tvirtinama, kad Rusi
joje pakilusi revoliucija prieš 
bolševikus. Bolševikai prieš 
savo priešininkus kovoja net 
septyniuose frontuose. 

ruose ir pietvakaruose nuo 
Soissons prancūzai aną die-
TL% pasivarė pirmyn ir paėmė 
svarbias vokiečių pozicijas. 
Taigi tomis dienomis vokie
čiai, norėdami atsukti pra
rastas pozicijas, tenai pakilo 
kontratakon. Tečiau prancū
zai ne tik atmušė kontrataką, 
bet c ar padarė dide!:u-$ nuos-
toi;us vokiečiams. 

Be to prancūzų karės ©tisas 
praneša, kad smarki vokiečių 
ataka atmušta ir nuo Bigny 
augštumų, už 8 mylių į piet-
vakarus nuo Reimso. Tenai 
veikia italai ir šitie vokiečius 
sumušė. Vokiečiai, anot pra 

B Stockholmo į Morning nešimo, vienoje vietoje jau 
Post pranešama, kad Petro-1 DUV0 jsibriovę į pirmosius ita-
gradą taikosi paimti vokie- \ų apkasus. Bet ir tas jiems 
čiai. 

Wa3hington, bepos 1.— ft 
Rymo oficijaliai pranešta, kad 
apie C0,U00 austrų užmuša 
mūšiuose su :4u*ais ties upe 
Piave. Italai palaidoję suvirs 
10. C00-austrų kareivių lavo-
r.'i. Kitus žuvusius palaidoję 
patys austrai. Daugelis lavo
nų, be to, dar ir dabar guli 
muŠių laukuose nepalaidota. 

Iš Rymo depešoje sakoma, 
kad austrai nepasisekusioje o-
fensyvoje yra praradę apie 
250,000 kareivių užmuštais, 
sužeistais ir nelaisvėn paim
tais. 

1$ Amsterdamo pareina ži
nių, jogei austrai prisipažįsta 
prie didelių nuostolių. Tik 
tuos nuostolius apribuoja ligi 
100,000 užmuštų, sužeistų ir 
nelaisvėn paimtų. 

Žinoma, kad italai seniau 
skelbė, jogei jie tik ties viena 
Piave austrams bėgant atgal 
yra paėmę apie 45,000 nelais
vų. A 

Bet Austrijoje sakoma, kad 
italai išviso paėmę nelaisvėn 
apie 12 tūkstančių austrų. 
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IV. TĖVAS MELDŽIA • 

SI Už TAIKĄ. 

Meldžiasi už sugTąžiiumą 
žmonijai teisybės, arty 
mo meilės ir brolybės. 

GATVEKARIŲ TARNAUTO 
JAMS. 

NUSKANDINTA DIDELIS 
RUSŲ LAIVAS. 

Amsterdam, liepos 1.— Iš 

f m nieko negelbėjo. Neatlaikė Berlyno pranešama, kad Juo-

usijoje tokia baisi j^» kontratakos ir turėjo doj* jūrėse rusų karės laivy-
betvarkė, kad j*ia< prima S*m kraustytieš. - " • į ~ tur^o iarp savęs smarkų 
pasinaudoti vpkiečiai. Šitie užpraeitą savaitę Bigny susirėmimą. Nuskandinta ke-
gali paglemžti visą RQS13$- kalvą vokiečiai buvo paėmę Ii mažesni Karės laivai ir vie-
Vienatinis Rusijai išganymas š t u r m u B e t i t a l a i - j u o s įg t e n B a s didelis. Pastarasis yra 
yra palikęs tik čekų-slovakų a t b l o § k e . . Svobodnaya Rossija, kurs se-
kariuomenėje, kurios Rusgo^ ^ k i t o s e y&k&TU f r o n t Q d a s n i a ų v a d i n o s i imperatrioa Je-
je yra suvirs 100,000. Šita ga- v o k i e č i a i a t m l l g t L Abel- katerina n . 
Ii nuvers^ bolševikų va.dzią ^ . . ^ p r a e i t ą g a v f t i t ę ^ 
ir pačią Rusiją išgelbėti nuo ^ ^ ^ekiir nepasisekė su 
vokiečių nagų ir nasrų. I ^ a t a k o m i s D a u g e l betose 

Kadangi čekai-slo rakai gru t a l k i n i n k a i d a r i v a r ė 
moja pavojumi vokiečiams, myn. 'todėl pastarieji labjaus susi-, 
artina tu bolševikai, u kaip " *I™ ™ » f ™ e . P a z ^ e " 
mat,ma, ims bendrai veikti *™ s anglu launejmms. Ten 
prieš rėl-^slovakus ir kitas •>* paartume pirmyn apie po. 

i ^ U i™™« n.fcrina r* mybu> įsmusdanu vokie
čius iš jų nusistovėjusių po-tmą part'jas, kurios mėgina 

sugriauti bolševikų valcžią 
Bolševikai yra vokiečių I**!1*1** 

nai ir igentai. Bolševiku il
gesnis Rusijoje pasilaikymas 
— tai vokiečiams tenai išga 
nymas. 

— • 

KALBA APIE NAUJĄ 
OFENSYVĄ. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Su šiandie Chicagoje pa-
bransta anglys nuo 15 ligi 45c. 
daugiau už toną. 

. . 

ŽINIOS . 

. 

1 

r 
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Wosh\ngton, liepos 1.—Iš kares1 

lauko gauta žinių, kad amafi*0-
nų šonan, Mame fronte, vokiečiai 
sutraukia skaitlingą kariuomene. 
Spėjama, kad jie tenai pradės 
užpuolimą. • 

• 

Clevelond, O., liep. 1. — Vakar 
Suv. Valstijų maršalas čia arešta
vo socijalistą Eugene V. Dtrm, 
buvusį keturis kartus socijalistų 
partijos kandidatą į šalies prezi
dentus. Suareštuotas už pasaky-
t4 kalbą aocijalistų konvencijoje 
Cai\ton, O., biri 16 d. 

Rymas, liep. 1.—Italų kariuome
nė, paremiama talkininkų kariuo
menės, užpuolė austrus kalnuo
tam fronte ir po smarkaus mūšio 
paėmė kalną di Valbella. Paimta 
800 ndaisvių. Austrų kontratakom 
atranžU. 

Arostcrdam, liepos 1.—Gen. 
Liebert, kurs kituomet vo
kiečiams vadovavo rusų fron
te, vokiečių laikraščių san-
darbininkams pasakoja, kad 
vokiečiai vakarų fronte talki
ninkams ruošią naują siur
prizą. 

Tasai pat generolas tvirti
na, kad už austrų nepasiseki
mus italų fronte yra kaltas 
neparankus oras, gi svarbiau
sia — upių patvinimas. 

RYMAS, liepos 1.— 
šventasis Tėvas Bene
diktas XV prieš vidu
nakti birželio 28 dieną 
nuėjo šv. Petro bažny
čion ir tenai kelias va
landas meldėsi, kad Die
vas kuoveikiaus sugrą
žintų viso pasaulio žmo
nijai teisybę, artymo mei
lę ir brolybę. 

šventajam Tėvui iš rū
mų į bažnyčią draugavo 
tiktai vienas nepaprastų 
bažnytinių reikalų kon
gregacijos sekretorius, 
Arkivyskupas Bonaven
tūre Cerretvi. Kaip 10:-
00 vakare popežius jau 
buvo bažnyčioje. 

Tuo metu Šv. Petro bai 
nyčioje buvo susirinku
sių apie tūkstantis žmo
nių, kurių didžiuma buvo 
Rymo aristokratija/kaip 
tai Bymo majdras, prin
cas Colonna, princas Or-
sini, princas Rospigliosi 
ir kiti. ' 

Popežius apsitaisęs bal 
tai itaėjo Origjoriaus ko-
plyčion, kur buvo Išsta
tytas fivenčiausias Sak 
ramentas ir tenai» atsi 
klaupė. Meldėsi balsu per 
dvi valandi. Paskui jį 
meldėsi ir susirinkusieji 
tikintieji. 

Penkilioka minučių po 
dvylikos naktį šventasis 

• Tėvas, sulig savo seniau 
paskelbimo, atlaikė šv. 
mišias. 

— Maldos už taiką pasi-
Amsterdarc liepos 1.— Iš hQ^ 2:00 ryte apašta-

fierlyno prarifšama, kad nor^ mka p a i a in i in imu. 
prieš užsienių reikalų sekreto- ftv ^ ^ dienoje viso 
rių von Kuehlmann ^nesiliau- pasaulio bažnyčiose atlai-
ja užpuldinėjimai už io veda-. y ^ p^aidos už pašau: 
mą politiką, kenkiai__ią mili-, ^ ^ taika, 
raristams, tai vienok sekreto
rius paliksiąs savo vietoje. 

Bus brangesnis važinėjimas. 

KUEHLMANN PASILIK. 
SIĄS SAVO VIETOJE. 

t . ' 

Washington, liepos 1.—-Nat
ional War Labor Board 
(Tautinė Karės Darbo Tary
ba) Clevelando ir Detroito 
gatvekarių konduktoriams ir 
motormanams pripažino ma
žiausią užmokesnį 50 centu 
valandoje. Nauja užmokesnis 
ims veikti su rugpjūčio 1 die
na. 

Nėra abejonės, kad ir kitų 
miestų gatvekarių tarnauto
jams bus pakelta užmokesnis. 
Paskui šitą seks gatvekariais 
važinėjimo pabrangimas. Gat
vekarių komnanijos dar pirm 
to buvo pranešusios — kad 
jei joms prisieisią padidinti 
darbininkams algas, gatveka-
riais važinėjimas turi but 
brangesnis. 

GenetmL 
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Ištikimybes Dienos Reikalais 
Biizelio 28 dieA vakaie' North Side: 12 draugijų ii 

Sv. Jurgio par. svetainėje į- vienas benas. 

SUGRIUVO TRIJŲ AUGS-
TŲ NAMAS. 

Keliolika žmonių užmušta; 
daugelis sužeista. 

AMERIKONAI PAĖMĖ 
NELAISVIŲ. 

Paryžius, liepos h— Siaur-
vakaruose nuo Montdidier a-
merikonai paėmė nelaisvėn 40 
vokiečių. 
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Sioux Oity, Iowa, birž. 30.— 
Čia sugriuvo trijų augštų mū
rinis namas. Keliolika žmo
nių užmušta ir daugelis su
žeista. Namas buvo senas ir 
šiuo kartu buvo pertaisomas. 

Tikrai dar nesužinota, kiek 
žmonių žuvo. Žemutiniam aug 
šie buvo visokių krautuvių, 
gi pačioj namo rųsyj buvo 
rubsiuvių įstaiga. 

Spėjama, kad iš rųsies nie
kas neišėjo gyvas Ir sveikas. 

vyko visds Chicago^ lietuvių 
draupijų ir kuopų atstovų su-
sinnkimas^ NeprL:uĮm**»<>s 
;Dienoje, liepos 4 d., apvaik-
l-'jojimo reikalais. Susirinko 
apio 80 atstovų, apvaikščioji
me reikalais kalboj} keli mū
sų Žymesni veikėįa*. Padary
ta galutini pienai apvaik&fio-
jimui. Taippat sužinota, kad 
.aii--KJrios Chicagas lietuvių ko 
1 i enos labai stipriai gamina
si fpvaikščiojiman. Tam tik
slui nesigailima nei pasišven
timo, nei lėšų. 

K kolionijų draugijų atsto
vi] pranešimo-paaiškėjo, jogei 
ar.vaikščiojime dalyvaus se-
kanlis skaitlius draugijų: 

IVridgeportas: 24 draugijos 
350 parapijos mokyklos vt'ty 
ir 2 benai. 

riown of Xake: 23 draugi
jos, 300 parapijos mokyklos 
\ nikų ir 3 benai. 

18, ir Union gai*. 17 draugi
jų ir vienas benas. 

b'tuth~West Sido: 19 drau
gijų, didelis bažaytinis choras 
ir vienas benas. 

Brighton Park: 8 draugijos 
\: v:enas benas. 

l i i e apvaikščiojimo prisiac 
da ir lietuvių moterių draugi
jos. 

Kai-kurios kolionijos turį? 
parėdytus vežimus. Mokyklų 
vaikų sutvarkyme darbuojasi 
gerb. seserys mokytojos. Par
ke mokyklų vaikai bus taip 
sustatyti, kad jie padarys a-
merikoniškos ir lietuviškos vė 
liavų vaizdus. Pav., Bridge-
porto daugelis vaikų bus pa
rėdyta — bernaičiai karei
viais, gi mergaitės nursėmis. 

Apvaikščiojimo vietoje, Mc-
Kinley parke, visų kolionijų 
visi benai susilies vienam bū
rin ir bendrai gros ameriko
nišką ir lietuvišką himnus. 
Visų parapijų chorai irgi bus. 
Ir šitie bendrai giedos abudu 
himnu. 

Žodžiu tariant, iskilmybė 
bus labai didelė, užimpopo-
nuos ji svetimtaučiams. Kas 
svarbjausia, kad lietuvių ūpas 
pakilęs. Visi su atsidėjimu ren 
giasi apvaikščiojiman. Nes vi
si žino, kad tas veikiama šios 
šalies ir lietuviu tautos gero
vei, gi kaizerli militarizmo 
pragaiščiai. 

: 

DAUGELIS NUUNČIAVI--
MŲ. 
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Tuskegee, Ala, liepos 1.—Šį
met per pirmuosius 6 mėnesius 
Suv. Valstijose nulinčiuota 35 
žmonės, iš kurių 34 nigerių, gi 
tarpe pastarųjų 3 moterys. 

S. V. KARIUOfiBNĖ UŽĖ
MĖ DU PANAMOS MIESTU 

Panama, liepos 1. — Suv. 
Valstijų kariuomenė del pa
laikymo tvarkos užėmė du 
Panamos miestu — Panama 
ir Colon. 

Panamos vyriausybė p\ieš 
tai protestuoja. Bet tas nie 
ko nereiškia, nes tarpe Pana
mos ir Suv. V. sutartis iš 1^4 
imtų leidžia Suv. Valstijoms 
pasiųsti teį kariuomenę tvar
kos palaikymui. 

Panamoje prieš šalies rin
kimus visuomet pakeliama 
betvarkė ir pašalinis įsimai
šymas visuomet yra reikalin
gas. 

Trumpa Iš Kares Lauko 
Peržvalga 

— , ^ 

Pasibaigus austrų-ungarų riaušės. Gyventojai posenovei 
nepasisekusiai ofensyvai Ita- neturi duonos, badmiriauja. 
lijoje, šiandie tenai smarkes- Austrijos ministerių pirmi
nis veikimas pertraukta, iš- rinkas von Seydler jau senai 
ėmus nežymias lokales italų buvo padavęs imperatoriui re-
atakas. Austrai iš savo pusės zignaciją. Bet šis rezignacijos 

OROWDER PAAUG6TIN 
TAS. 

Washington, liepos 1.—Suv. 
Valstijų rekrutavimo virši
ninkas, gen. Crowder, pa-
augštintas generolu-leitenan-
tu. Tai senato dovana jam už 
jo uolų pasidarbavimą karei
vių rekrutavimo reikalais. 

32 METU ARKIVYSKUPU. 

Baltimore, Md., liep. 1.—Jo 
Eminencija kardinolas Gib-
bons vakar paminėjo 32 metų 
sukaktuves, kaip jis čionai 
arkivyskupauja. 

nedaro jokių atakų. Kur jiems 
daryti atakas po tokio bai
saus išsimaudymo ir nuosto
lių. 

Vakarų fronte vietomis tai 
talkininkai, tai vėl vokiečiai 
atlietca lokalius užpuldinėji
mus, Bet vokiečiams su už
puldinėjimais niekur nesise
ka. Ypač juos dažnai muša 
amerikonai Marne fronte. Te
nai amerikonai pasigamino 
stiprias pozicijas. 

Daug kalbama apie naują 
vokiečių rengiamą ofensyvą. 
Bet nieko tikra apie tai neži-
roma. 

Austrijoje ir Ungarijoje ne-
I si liauja darbininkų streikai ir 

nepatvirtino. Pareikalavo, 
kad von Seydler ir toli aus 
premjeriautų, gi jis, impera
torius, į liepos 16 dieną- su
šaukiąs parlamentą. 

Labai neiškios žinios parei
na iš Rusijos. Tos visos žinios 
paeina iš vokiškų versmių ir 
pilnai nepatvirtinamos. Nega
lima žinoti, kas šiandie ĖUM-
joje veikiasi. Taippat tikrai 
nėra žinoma, ar buvęs carą*-: 
yra gyvas ar nužudytas, ka
dangi bolševikai užgina jo 
r.užudymį. 

•Lygiai nežinoma, kaip ten 
sekasi revoliucijai prieš bol-
tev.'kus, kaip nežinoma, 
bolševikai buvo nuversti. 

REKRUTUOJAMOS MOTE- darė naujas. Praėjo vieneri 
RYS AMUNICIJOS DIRBI-1 karės metai. 

MUI. 

Washington, liepos 1.-—Vy
riausybė rekrutuoja moteris 
amunicijos dirbimui. Reika
linga tuo jaus 30,000 moterių. 
Dalis jų jau surekrutuota. 

Surekrutuotos moterys bu>: 
paskirstytos į būrius ir pa
siųstos į pagamintas j.ms 
stovyklas prie amunicijos 
dirbtuvių įvairiose valstijose. 

Visos moterys darbininkės 
dėvės tam tikras uniformas. 

Taikos metu šalies vyriau
sybė per metus turėdavo su
virs vieno milijardo išlaj^H 
Dabar karės metu išlaidos ke< 
lioliką kart ą pasididino. 

Šiandie šaliai karė kasdien 
atsieina apie 50 milijonų lo 
Herių. Kitais žodžiais tariaril 
vyriausybė kasdien turi a] 
50 milijonų dol. išlaidų. 

Tose išlaidose yra ir pas! 
los talkininkams. 

BRANGIAI ATSIEINA 
KARĖ. 

Austrų lakūnų bombomis apgriautas Italijos gražulis miestas Venioe (Venecija): 

I 

Washington, liepos L—Va 
kar šalies vyriausybė uždarė 
fiskalinių metų knygas iŠ ati-

Londonas, birž. 28.—Voki 
čiai nepertraukė savo vei 
mo Rusijoje ir pastaroi 
dienomis pradėjo briauti 
ant Smolensko. 

Pakeliuje vokiečiai užinu 
nėja miestelius ir sodžius 
viską rekvizuoja nuo 
tojų. 
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AR TJK ČIA KALTĖ? 

Laiks nuo laiko muši) tau
tininkai nusiskundžia, kad 

irpe verda visai neteis

iai, čia jo ieškiniai bunda ir 
tikslingumo gauna. 

Tautybė žmoguje vystosi, 
auga po intaką dalyko jau 
užbaigto, visuomenėje vei-rmentacna. Taip iš ui u- v- T. . , 

. . . y. J *\ kiančio. Ji auga įntakoie tam 
•n? taip ir paviemų ^ - , t i k r o < l o W j o s / . a r t o j i lo_ 

mem^>ą lengva patemyti pas , b - j a b u s s o c i j a l i z m a s s u ^ juos koki tai skirstimąsi i de- J- , w k « . *-i, i i. . . * L • i • • • uievvbe ar tikyba ir i kairiuosius. simuosius ir i 
Vieni pasirengę prišlyti prie 
katalikų, kiti linksta prie so
cijalistų. 

To nemalonaus tautinin
kams apsireiškimo jų pačių* 
tarpe kaikurie jųjų aiškina 
tuo, jog ne visi dar tautinin 
kai yra virte uola, jog ne vi
si jų supranta kaip reikia ir 
neapkainuoja savo principų. 
jog dažnai atsisako nuo savi
stovumo jausmo ir tt., ir per 
tai s vi moja, tai kairėn, tai de 
šinėn. 

Gražus dalykas būti uola. 
žinoti savo principus, turėti 

Kaip vaiko sieloje užsilie
ka bruožai jo globėjos, taip 
lygiai tautybėje spindi soeija-
lizmo ar tikybos intaką. 
Tautybė nepadaro iš žmo
gaus socijalisto, arba tikin
čio, bet tikėjimas ar socijaliz
mas išauklėja "tautininke", 
kaip katram tinka. Tikėji
mas paverčia "tautininką" 
tikinčiu tautininku, o socija
lizmas bedievišku tautininku, 
jei abelnai tos rųšies tauti
ninkai tikrais gal but tauti
ninkais. 

Tas skirtumas tarp tauty-

Pakyrai ir laisvamanių 
"Mokslas". 

• -

"Vienybėje lietuvninkų" ša 
le stambių apgarsinimų apie 
," Skilvio biterį" ir kitus at 
koolio padarus, galima rasti 
taipgi ir klausimų apie tikė
jimo dalykus. Laikraštis at
sako tiems klausimame kaip 
moka, būtent plačiai kalba 
apie ta, ko neklaustas, ir ne
aiškiais sakiniais išreiškia 
dar tamsesnes už juos 
mintis apie tą, kas klausan
čiam rūpėjo. 

P. S-čia norėjo žinoti ar 
fakyrai*) gali atsikelti iš nu
mirusių ir ar apskritai gali 
daryti stebuklų. , 

Brooklyne laikraštis nepasa
kė, nei taip nei ne-,pirma pasi
sakė nežinąs, paskui nusida
vė žinančiu, prie galo pridė-

mirusiems žmonėms. šitoje 
srytyje visai nėra ko tikėtis 
iš busiančių mokslo išradi
mų. 

Visatinis • ir neapribotas 
mirties viešpatavimas ant 
žmonių gamtoje yra taip aiš
kiai prirodytas, kad niekada 
nebuvo, nėra ir nebus stipriau 
prirodytos teisės gamtoje. 

Pranešimai apie fakyrų pa
laidojimus ir atgimimus nesu
silpnina tos teisės stiprumą 
gamtos moksluose. Nes tų 
teisę galėtų susirpnyti tiktai 

; prirodytas faktas, susidedan
tis iš. trijų dalių: a) kad tapo 

I palaidotas tikrai negyvas 
žmogus, b) kad jis paskui at
gijo, c) kad prie atgijimo ne
prisidėjo antgamtinė jėga. 

jo: "Ko mokslas negali iš- , K a i kmie Anglijos afieie 
aiškinti, kas dar nf ra mokslo 
išrasta, tai ir mes nieko tik
ra atsakyti negalime". 

Dar neseni tie 'laikai, kada 

riai, matę gyvų fakyrų palai
dojimą ir atgijimą, ketino 
padaryti bandymų taip, kaip 
mokslas reikalauja, t. y. pra 

pirmeivija žadėjo panaikinti i g a l i n t i t ą ^ 1 ^ g^į baa-
krikščionija mokslo stiprumu. djmą aptemdinti arba šapai 
Dabar-tikėjimo priešininkai B i o t i Alkieriai tik norėjo 
jau dangstosi mokslo silpnu- p a t y s p a ^ g t i grabą, patys 
mu. Mokslas jiems nerupi, j į ^lituoti fakyrui atsigfchi^ 
dėlto jie ; visaip lanksto, į ^ į ? myo „tspaiidomb pa 

savistovumo jausmą, nes.vi-1 bės principų, socijalizmo ir 
ruoti. tai kairėn, tai dešinėn tikybos ir verčia tautininkus 
ir tt. , ieškoti atramos, dėties ar su 

Xe tie trukumai pas tatrti- vienais ar su kitais princi-
ainkus padaro juos svirimais, j ^ ^ ^ j a u v į e n į e m s 

ne čia kaltė ju skilimo i kai- ; , , . . , v. . . i labai skista ir nepastovu nuosius ir dešiniuosius. I, . 
' but i 

Socijalizmas, tautybė ir ti
kyba, tai nėra tiek vienodi M u s n dėta kalbamoji tauti-
dalykai, kad juos galima bu- į n i n ^ fermentacija, tai apsi-
tų vienoje eilėje statyti, kaip reiškimas rimto mintijimo ir 
kad kaikurie tautininkai da-i r i m t u žmonių ieškojimas iš-. 
ro. / 

Tautybė savyje ne turi n 
neduoda saviems to. kas tiky
bos pasekėjus uola daro ir iki 
kankinio vainikui atveda. 
[Taipgi tautybėje nėra to, ka> 

leijaliziiu* jo pašokėjus: "prln 
•ii>o* žmonėmis, MKM ja lizino 

oini>" pi t v orėi n. 
intybėje tiesa yra priner 
šokių tokių, — bet jai 

I aKsta visur reikiamos šer-
, kuriaja visas daikto ga

limumas eina 
•likos *4bepartijinės' taut\ 

ėjimo iš amžino savo ištižimo 
*' tautininkų bepartyvišku 
mu" vadinamo. 

IR JIE "PAMINĖS" NEPRi-
GULMYBĖS DIENA. • 

Amerikos lietuvių visuome
nė su visu atsidėjimu rengia
si paminėti Neprigulmybės 
Dieną, liepom 4 d. Tuo tikslu 
visose lietuvių kolonijoje 
stropiai darbuojamasi. Tą 

Štai del ko <i'eną Amerikos lietuviai vie-
sai ir iškilmingai išreikš De-

ėjai sviruoja, yt ' ̂ e i Šamui savo :štikimylic.>įalistų rojus yra daugiau nio
be nugar- fT^e viešai pasakys šios šalie5 

1 \yriausybei ir vit>am pasau-
pati savimi atro-

lio daugiau išviršutiniu daly-
û. Tai rinkinys papročių, 

tradicijų, aspiracijų užneštų 
langiau iš šalies, bet ne pa-
Soje tautininko sieloje gimu-
dų. Tautininkai negimsta 
fu savo tautybe ir visais jos 
privalumais, kaip koks imki 
te vištos kiaušinis, iš kurio 

rien tik viščiuką išperėti ga-
pma, ar perinti nuveši Ame-
jikon ar Afrikon ar kur ki-
fcr. 

Visai kitaip yra su gimu-
• tautininku. Jei mnsų tau 

tinką pagimdžius auginsi ii 
^tklėsi Italijoje, iš jo pasida-

italijonas, jei ir neveidu, 
ti viena siela. Jei tą tautinin-

|a auklėsi intakoje prancūzų 
urpe, jis virs prancūzu ir tt. 
Tautybė susideda žmoguje 

įtekme tų išlygų, kuriose 
|ėga vaiko dienos ir jo jau

ste. Čia susidaro jo idea-

kas, kaip tik pasibaisėtina 
anarchija. Tokią anarchiją 

liui savo troškimus. Tie norėtų ir musij soeijalistai 
troškimai ypa žinomi. Po m-avesti Lietuvoje. 
karės lietuvių tauta turi but f Bet, matote, ir jie paminės 

Mokslas akių nemnilina. 
Jis atsikėlimo iš numirusių; 
klausimą išdeda aiškiai, at
skirdamas teoriją nuo faktų. 

Teorija yra ne kas daugiau, 
kaip klausimas, ar yra gam 
toje jėgų galičių grąžinti 
gyvybę numirusiam žmogui T 
Gamtos mokslas turi aiškų 
atsakymą tam klausimui, kad 
nėra. Gamtos mokslai Tisus 
stipriausius savo tvirtinimus 
stato, išbando ir pertikrina 
prityrimnv arba eksperimen
tu. Kuo ilgesnis, tankesnis 
ir platesnis bava prityrimas, 
tuo stipresnis tampa iš jo iš
vestas tvirtinimas. Kiek yra 
buvę žmonių visoje praeityje, 
tiek sykin atsikartojo ..prity
rimas, kad gamtoje nėra jė
gos grąžinančios gyrybę nu-

*) Azijoje, ypač Indijoje, yra žmo
nių, prisilaikančių klaidiago tikėji
mo, bet labai gerbiančių JĮ, žudan
čių savo kūnus ne vien pasninkai* 
bet badymais, bei pjaustymais ir 
darančių visokių monų. Tie žmo
nės vadinasi fakyrai. 

ženklinti. Nei vienas faky 
ras neapsiėmė tokio bandy
mo. Tie reikalavimai moks
lo žvilgsniu buvo maži, nes 
aficierai nesisiuJė perdurti 
fakyrui šoną taip, kad nelik-
tų abejonės apie mirti, kitaip 
sakant, buto. fipikiyta pirmu
tinė mdksHško bandymo są
lyga. Kas mokslo bandymą 
sugadina pradžioje, tas jį su
gadina visai 

Nesant prirodymų, kad "V. 
Liet." minietieji fakyrai bu
vo numirė, negali* būti ma&v 
lui kalbos apie tą fakyre at 
sikėlimą S nnromisrą. To
kiu būdu teoretiskoji Ko 
klausimo daHs yra aiški 
Gamtoje nėra jėgos galinėtos 
grąžinti gyvybę numirusia 
žmogui. 

Šneka apie busiančius «i 
galimus tokios jėgos atraft* 
mus yra dykas laiko gaišiE«, 
mas. Mokslas tuSčiais spė
liojimais negyvena. 

Ištyręs ir pažinęs gaintos 
dėsnius, jėgas ir teises, jis 
neliepia užsimerkti įvykstant 
faktams. Neabejotini, kritiš
kai ištirti istorijos šaltiniai 
parodo, kad yra buvę faktų, 
jog tikrai numirę žmonės pas
kui tikrai atgavo gyvybę/. 

Bet tokių faktų istorija tu
ri labai mažai. Iš fakyrų gy
veni mo ji neturi, nei vieno 
Tai taipgi atsakymas stačiai 
p. P. S-čios klausimui. Kl-
tais-gj atvejais, kur ir mirtis 
ir atgijimas to paties žmogaus 
tapo kritiškai prirodyti, ten 
visuomet buvo atrasta aiški 
antgamtinė jėga. 

Kaip kurie asmenįs taip įti
kėjo į gamtinę mirties visaga
lybės teisę, jog nenorėjo pripa
žinti nei kritiškai p8rįr«>dytų 
veikmių; atsikėlimo arba pri
kėlimo faktų. Bet tai buvo 
tik nenoras prisipažinti, o ne 
moksliškas protavimas. Moks
las pripažįsta, kad ne viena 
tik gamta yra buitis. Metas 
pasiliauti vaikiškai tikėju-
buk mes esame visatos vidu
rys. Istorijos ištirti numirė
lių atsikėlimo arba prikėli
mo faktai parodo, kad tikrai 
yra buities anapus gamtos. 

Yra skirtumo tarp stebėti
nų daigtu ir stebuklų. Stebė
tinais daigtais vadinasi atsi
tikimai, kurių išvaizda labai 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

" n n a r m n " R F U D R O V * Pl,4TIlfA BEEMT. UŽ)TA» 

i 

"DRAUGO" BENDROVft PLATINA 
DIDUTA tfiBU/ KAPITALĄ. 

skiriasi nuo to ką žinome ir i § 1800 West 46th Street, 

Į keletą mėnasių turi būti parduota Serų u i 
$25,000.00. - . . . 

Serai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neS ge
rą pelną. 

Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daJigian, 
| kaip vieną šėrą. 
E Garą proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą 
| biznį 
= Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime 

savo dienraštį f savo rankas; patapkime jo savinin-
kais ." 

Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis 
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 
i tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams), 
| kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikaeijų į šėri-
| ninkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar eoi-
= tra dovanų. 
I l o j i DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 
| kopaįoa "Draugo" už dyką—pagal nurodytų 
? adresų patol, pakol "Draugas" eis. 
i 2-oji DOVANA— knygynas u i $100.00 ir S 
i "Draugo" kopijas u i dyką. 

X-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oįi, 9-oji ir 
10-oji dovana—po 3 "Draugo" kopijas vi dyk* 
nurodytiems asmenims. 

ATSILIEPKITE! 
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių. 

Rašykite šiuo adresu; 
"DRAUGO" KONTESTAS, 

/ 

S 

l 
- . - . - r 

. lį. ^Vienybė Lietuvninkų,
 t do stveriasi. Tad iaisvama-

taip-gi neiškenčia negvilde- niai sugalvojo prievarta iš 
*ųs religijos klausimų,, tiktai 
tie Brooklyno laisvamanių 
laikraščio balsai apie tikėji-

IJetuvos laisvę ir neprigul- ne, palaikomas suklaidintų 
mybę kalbės,, bet kad po ka
rės Lietuvoje pravesti bolše-
vikizmą. Tenai jie dėstys 
pienus, kad Lietuvoje praves
ti lietuvišką socijaliimą. 

Bušų tauta jau paragavo 
socijalistiško rojaus. Pasiti
kėjo tais pasaulio lygintojais. 
Leido jiems užimti augštąsias 
šalyje vietas. Gi šiandie už 
tą savo lengvatikystę tauta 
pirštus griaužiasi. Nes soci-

Ohicago, Illinoia 

laisva, Lietuva 
minga. Šituo 
parems šios šalies vyriausy
be. Xe> už tautų ^paliuosa-
vimo, demokURtijos tikslas A-
merika kariauja., 

Kiek mums žinoma, mūsų 
soeijalistai, kaip ir visuomet, 
atsisako* bendrai su visuome
ne paminėti Neprigulmybės 
Dieną. Jie ruošiasi tą -dieną 
paminėti savotiškai. Jie turi 
visai skirtingus troškimus. 

Štai kadir Chicagoje. Kuo
met vietos lietuvių draugijos, 
kuopos, skyriai, kliubai ir 
kitos organizacijos susirinks 
nuskirton jiems miesto val
džios vieton Neprigulmybės 
Dienoje, mūsų soeijalistai tuo 
metu turės kažkokį susirinki
mą.-Tenai jie ne apie ištiki
mybę šaliai tarsis, ne apie 

gi neprigul- 'Neprigulmybės Dieną, Susi-
troškimun | rinkę ižbjaurios ir apšmeiž 

mnsų tautos veikėjus. Tai 
pirmutinis jų toje dienoje su
sirinkimų tikslas. 

Nėra reikalo, aiškinti, kad 
tokie mūsų socijalistų pasiel
gimai ne tiek bus kenksmin
gi mūsų tautai, kaip jiems 
patiems. Busime sveiki, tai 
galėsime išgirsti, kaip po tų 
susirinkimų vienur-kitur so
eijalistai vyriausybės agentų 
bus šaukiami pasiteisinti ir 
baudžiami. Tuomet, supran
tama, jie už tai kaltins " klie
rikai us", katrie niekuomet 
nieko bendra neturi su tokiais 
socijalistų nelaimingais žy-
giais. 
• Žinome, kad šiandie lietu
viškas socijalizmas, kurs yra 
bjaurus šašas mūsų tautos ku-

musų brolių darbininkų. 
Taippat žinome, kad tų pa
čių suklaidintų darbininkų di
džiuma savo tautai trokšta 
laimingos ateities. Bet ne
turi tiek sveiko supratimo, 
kad nuo socijalistų atsimesti, 
neturėti su jais nieko bendra, 
nepalaikyti jų purvinos spau
dos. 

Tokiems savo broliams mes 
patartumėm liepos 4 d. neiti 
j pavojingus* socijalistų susi
rinkimus, bet prisidėti prie 
abelnųjų lietuvių tą dieną le
galių apvaikšeiojimų. Patar
tumėm jiems pasiklausyti mū
sų veikėjų kalbų ir po to sto
ti bendrąjin darban už sie
tuvos laisvę ir neprigulmy-
b ę . - . • * 

Tik truputį pagalvokite: 
lietuvių visu*bmenės troškimai 
yra, kad po karės Lietuva bu
tų neprigulminga. Gi socija
listų troškimai, kad po karęs 
Lietuvoje pravesti anarchiją, 
— baisias žmonių skerdynes, 
kraujo praliejimą. 

Tokie tai socijalistų troški- L . h minėjo Lafontaine, kad 
mai. Šiandie jie todėl prieš
tarauja vyriausybei,/ pučiasi 
prieš kiekvieną vyriausybė* 
parėdymą ir sumulkintns sa-jtaip-gi. Kaikurie Brooklyno 
vo tamsius šalininkus stumia; redaktoriai tiek išmano apie 

pripratę esame. Dažniausiai 
stebimės daigtais, kurių prie
žasties nežinome. Stebuklai-
gi yra gamtoje įvykusieji at
sitikimai, kurių priežastis yra 
anapus gamtos. Tai-gi ste 
bėtinų atsitikimų ir stebuklų 
skirtumas yra priežastyse 
Pirmųjų priežastys yra neži
noma, antrųįų-gi žinoma. Kol 
nėra pozityviai prirodyta; 
kad atsitikimo priežastis yra 
anapus gamtos, tol tas atsiti
kimas negali būti priskaity-
tas prie stebuklų. 

Šitą stebėtinų, įvykimų ii 
stebuklų skirtumą mokslas 
žinojo pirm keleto šimtų me
tų (nuo XIII*šimtmečio) ir 
dabar žino; tik "Vienybė Lie
tuvninkų" nežino* nors ir lie
tuvių kalboje jau buvo tat ne
karta išaiškinta. 

Iš viso fakyrų veikimo nė
ra buvę nei vieno tokio atsiti
kimo, kad but* prirodyta jo 
priežastis anapus gamtos. 
Pati "Viea l i e t ." sako, kad 
fakyrų darbų priežastis nėra 
"mokslo išrasta", tat reiškia, 
kad ji tebėra nežinoma. Tai
gi reikėjo aiškiai pasakyti, 
jog fakyrai padaro stebėtinų 
daigtų, bet ne stebuklų. 

Bet ar fakyrai padaro to
kių daigtų, kurių priežastys 
dar mokslo neišrasta! Kas 
nėra užtektinai tyrinėjęs fa 
kyrų darbus, arba kas nežino 
visų mokslo radinių, tas ste
bisi fakyrų darbais, kaip ste
bisi miestelių minia, žiurėda 
ma į monų meisterį, ryjant] 
degančias pakulas ir trau
kiantį iš savo burnos gražius 
kaspinus. Plati laikraščių 
skaitytojų visuomenė faky
rus tiek težino, kiek minia 
kaspinų audėjus ryjančius pa
kulas. "Vien. Liet." neparo
dė, kuomi ji skiriasi nuo tos 
minios. 

Kalbėdama apie fakyras, 
"Vien. Liet." juos lygina 
krikščionių vienuoliams. To
kius jaa žinovus, kaip "V. 

rašė savo pasaką apie vieną 
teisėją, kuris žinojo, kad ir 
gaidys gieda ir lakštingala 
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mą labai primenąbalsą bran
gintino, tiesa, gyvulėlio, ant 
kurio V. Jėzus įjojo į Jeru-
«olimą. 

K. P. B. 

BALTIMORE, MD 

Baltimorės laisvamaniai iš 
proto kraustosi. i 

Argi ae juokai, kuomet pa
saulis kovoja už demokratiją, 
už liuosybę, o Baltimorės lai
svamaniai drūčiai laikosi kai-
zeriškų priemonių, ir nori,kad 
jiems kiekvienas prievarti 
mokėtų tam tikras duokles. 

Dalykas štai kame. Lais
vamaniai pabūgę, kad čia ka
talikai puikiai gyvuoja, tori 
savo gražią bažnyčią, svetai
nę, mokyklą ir viską, kas 
jiems reikia. > 

Gi laisvamaniai lik vieną, 
ir tą aplūžusią svetainę tetur, 
ir toji ne jų vienų, bet viso
kių draugijų, kurių tarpe yra 
ir katalikiškų. 

Kas čia daryti, kad įsigi
jus ir jiems gražesnę svetainę. 
Sugalvota tą seną savo. vis-
tinyčią parduoti ir statyties 
kitą prie gražesnes gatvės ir 
dailesnę. 

Taip čia užsikaršeiavo, 
kad dar senoji neparduota, o 
apipirkta jau didelis namas 
del naujosios. Jau du metu 
kaip apipirkta, o senoji vis 
dar neparduota; mat niekas 
neperka dabar, reikia užlai
kyti ir senąją ir už paskolin
tus ant naujosios pinigus mo
kėti nuošimtis. išlaidos be
galinės, ineigų nėra; laisva
maniai atsidūrė prie bankus-
to. Daugiau paskolinti ne-

žmoaių gauti pinigų. 
Štai cicilikas be kampo 

pranešė, kad unija .gali prisi-
, dėti prie pastatymo svetainės. 
Tas jiems visoms labai pati
ko. Keletas susėję neva ant, 
unijas mitingo, nutarė, kad 
kiekvienas priklausantis prie 
unijos turi moEėti po $1.00. 
Gi jei nemokės, tai toks bus 
prašalintas iš darbo. Gudrus 
sumanymas vos kelių laisva
manių! Kodėl nebuvo pra
nešta pirm mitingo apie tą 
sumanymą? Juk šioji unija 
su svetainės reikalais nieko 
bendra netur. Turėtų būti 
sušauktas mitingas skyrium 
vien tik del to, kad pasitarus 
apie tą svetainę. 

Katalikams reikia suprasti, 
kad panašiems tikslams sun
kiai uždirbtų centų nemėtytų. 
Katalikai turi savo puikią 
svetainę, kurios pilnai užten
ka visiems Baltimorės lietu
viams. 

Turėjau kartą pasikalbėji
mą su naujos svetainės staty-
tojum. Pasirodė, kad laisva
maniams svetainės reikia ne 
del ko kito, bet tik tokiems 
dalykams, kuriems negal būti 
vietos parapijos svetainėje, 
tai yra rengimui priešais ka
talikus ir tautybę vakarų, ir> 
parsikvietimui kokių bleviz-
gotojų, kurie niekina tą visą 
kas derama žmogui yra bran
gu ir šventa. 

Mes katalikai prisidėdami 
prie tokių dalykų prasiženg
tume prieš Dievą ir tautą. 
Neduokime patys ir perser
gėkime kitus. Už laisvama
nio pramanytas kvailybes iš 
darbo niekas negalės būti 
pavarytas. Jei darys, eikite. 
Kad išeisite varomi iš darbo, 
užmokesnį gausite pilmai iš 
tų, kurie jas bus bauginę ir 
prašalinę. Laisvamaniai taip 

-" 

tiesiog aabaaguosna. . 
Mūsų soeijalistai "pami

nės" Neprigulmybės Dieną 
savotiškais tikslais. Saugoki
tės tatai jų taisomų žaban-
gu-\ 

vienuolijas, kiek l a f ontaine *o 
ir Krilovo apjuoktasis "teisė
jas" apie paukščių čiurlieji
mą. Kas liepė lakštingalai 
mokytis giedoti iš gaidžio, tas 
kartais parodo ir savo balse-

i 

gauna, serų niekas neperka. 
Čia žmonės atsargus su tau- darydami vien iš vproto kraus-

• • r ' » 

tiškais dalykais, nes jau gerai 
pamokinti Buvo renkami 
pinigai tautiškoms kapinėms, 
— nuėjo vėjais, darbavosi ir 
rinko pinigus laikraščiui 
"Darb. Baisui", šėrinink,ams 
ir tuos pinigus imneiė Ino 
ant uodegos. Drąsiai galima 
spėti, kad tas pats mis ir su 
tąja svetaine: Žmonės jau | s*»k» * no»d£ 

tytus, tad jiems aklai ne ti* 
tikėkite. Reporteris. 
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Lietuviai Amerikoje 
D1TROIT, MICH. 

Svarbus reikalas lietuviams. 

Žinokime visi, kad 4 diena 
liepos — Ištikimybės Diena. 
Visos Amerikoje ateivių tau
tos tą dieaų išreikš savo iš
tikimybe Suvienytoms Valsti
joms. Visuose Amerikos mie
stuose ir miesteliuose rengia
ma manifetacijos, kur daly
vaujančios tautos su savo ve 

save programą žadu -p 
išpildyti. 

Tad visi į darbą? 
Parodos Komitetas: 

Pirm. K. AbyaaJa, 
Sekr. K. Šnuolis, 
Išd Joseph Salinis. 

SUGAR NOTCH, PA. 

Nedėlioj, birželio 23 d. Šv. 
Petro ir Povylo bažnyčioj, Šv. 

i iavįmis ir kitomis tautiško-1 T r e i y b ė s choras iš Wilkes-
mis žymėmis maršuos gatvė- - B a r re ' ių po vadovyste varg. 
mis, akyveizdoje Amerikos P- J- Stulgaįcio poikiai. feugie-
liau«fces, išreiškimui savo iš- d o J° § v- "įsias. Tokį/gružų 
tikimybės. Suvienytoms Vai-1 giedojimą, bene pirmu kaita 
stijoms labai yra svarbu tu- &*&* N o * c h lietuviams nuo 

tujusių žmonių ršnaudoji-
as. Dabar tie itezaRsžnin-

gai gėdijaa gryžti prie tikro 
jo katlikų t i k i m o . / " 

Šv. Petro wr Po^ylo-bąŽHyr 
čioje atsibuvo misijos nuo 20 
d. biržeft© i r tęsėsi per visą 

' s a v a i p Misijenierius ragino 
visas įmonės kuoskaitlingiau-
>iai susirinkti k paklausyti 
tiesos žodžių. 

Nezaliežninkams tos misi
jos buvo baisesnės negu žy
dui kryžius. Jeigu koks ir 
ateidavo, tai kampe kur sto
vėdavo susitraukęs. 

Jeigu žm<fgus, kuris save 
vadina kataliku *(jųk ir neza-
liežninkai save vadina "kata-
bkais") bijo ateiti ir paklau
syti tiesos žodžių, tai pasiro
do, kad jie yra niekas kitas* 
kaip tik bedieviai Ir -tamsus 

apieidžiaačius ckraugns, ir 
liakėj.ov kad vėl laimiikgai su
grįžtų pas savus. Toiiaus jk. 
P. Gritėnaa padeklamavo po
rą eilių pritaikindamas prie 
to programa, kurios nevienam 
širdį sugriaudino. Pasieni 
pirmininkas paprašė p. P. 
Vitkų, moksleivį,, pakalbėti, 
kuris ( savo( kalboje velijo 
jiems kantrybės ir drąsos, 
taipgi būti ištikimais ir do
rais, Toliau choras padaina
vo keles daineles. Po to, 
sekė žaidymai. Ant galo dar 
pakviesti ir busientieji ka
reiviai pratarė keliata. žodžių, 
nuo kurių nevienas apsiver
kė. Programas užsibaigė 
Lietuvos himnu. 

Čia gyvuoja i i veikia vy
čiai neblogiausiai Yra gana 
darbščių vaikinų, bet tik sto-

rėti ištikimas ateivių tautas fat » ' « parapijos te- e i e i i i k a i t „ ^ P l i k u č i a i ir b * ^a ^ r g i n ų . J*odos Roek 
del iškilmingos pergalės j k o

i ? , r d e *»; U a pak***"** ?!+ dieviai tikros tikybos niekad 
kaizerio despotizmo. Bet dar S ° h S * r b e Serh- kmt- 8»«PS">-
svarbiau tautoms, ypač pa 
vergtoms tautoms, turėti 
savo tautos reikalų apginė ją, 
nuo budelio kaizerio, Suvie
nytas Valstijas, nes jos ka
riauja už pavergtųjų tautu 
išliuosavimą ir demokratiją. 

Nemunas. 
N 

skini ir padėkos žodis giesmi
ninkams už gražų pagiedoji-
mą. Reikia priminti, kad prie* ^IcKLEOSE- PABK, HJL 
porą mėnesių atgal, atsilan/ 

nepnpa 

Mūsų kolonijos lietuviai ne
snaudžia. Rengiasi prie pa-

kiusius bažnyčioje buvo gali
ma suskaityti ant piršta, šian
die, kiek pasivėlinus į bažny- j j^dos Ištikimybės Dienoje 4 

Taip su tautomis , ateba'i. fą n e b ^ a l i m a * « ff"*i vie-1 d l i e n o s . T a m tikėtai yra lie-
Bet dabar pakreipkime mi.i- f * . i r į s ė s t i . O tai dėlto, | t u v i ų skyriaus komitetas, ku-, 

*. * * i • • AT l k a u parapijos tvarką vedė ^ d*rh»miftsi toro* lw4iivhiJ ° ' f" *wisKib, 
tis i savo tautą atskirai. Mes .*T £ ° * = **» oarouojasi larpe lietuvių, nrakalhomis kaslink tan 

patsai klebonas^ o ne k o m i t e - , T a s komitetas užkvietė visas1 prakalbomis, fcasltnk 

forde yra jų nemažai, bet ne
žinia delko'jos tokios nepa-
trijotiškos ir nesupranta svar
bumo vyčių odrganjkaaeijos. 
Mergaitės rašykite® ir sptes-
kitės po L. Vyčių vėliava. 

( B. Diavmedis, 

Chicagoj e. 
APVEJZDOS DIEVO PAR. 
MOKYKLOS UŽBAIGIMO 

MOKSLO METŲ VAKARAS 
— — 

GRAND RAPIDS, MICH 
• i 

Birželio 22 d. atsilankė pas 

lietuviai per šimtmečius bu- . 
vome slegiami . išnaudojami! a s s u ė d a n t i s is smukhnin- j ^ ^ Melrose Parko imti 
lenkų, rusų, o dabar vokiečiai j * ų . S" . l l S a u s i u

v . ° - L** iesf Į dalyvumą parodoje. Visos 
baigia mūsų tėvynę draskyti I k y f k u n s n f P a z A s t a J ^ s A> draugijos nutarė dalyvauti to-

v. . . " . . o turėjo pretenzija būti para- ^ ;«kilm£i<* 
ir amžinai nori mus pavergti. .. ** , *f .. \ . . ! Ĵ  įoKimie^. 
w ., . pijos vadovu. Šiandie tokie į n; v u \Q A i V « , ; A ; » I ^ 
Mes patys esame per silpni,! , . . , .. . _ Birželio IS d L Vaičiulio 
i_ J w i • i vadovai nebereikalingi. D a t L , r - • •• KlllT/v cu,*;-;-!,;™*,,* 
kad galėtume spėka sau p n - ! . , . , v . .& , . , x.! svetaiae^e buvo su&imkimas 

r v. • i reikia pagarbos žodį atiduoti i . „ Ar^nfA™ A«\**TO^ V ; 
gulinčias teises nepn-l _.rj . *. ^ s ų ctrangrra delegatų. vr-

i u --i i- \r tiems lietuviams, kurie supra-i • « l l t<kvA ^ t ^ . . * : „• n f l m „ 
gulmybe iškovoti. Mums . ' *\ j si nutarė aalyvauu viename 

•i >• " »• **> kuomi esą ir savo klaidą , ! , _ • • ^^t;„ T W K ^ « « 0 U 
reikalinga parama galingos; l e n k b ^ ^ £ ^ •• k u ^ ^ Z \ Į 8 ^ ^ ^ m ' ***r™*9 * 
valstybės, kaip kad vra Su- . , r . ,. , . . 'draugijos. Paroda iš L \ a i -J '_ , t\. , *. si su savo broliais lietuviais. Į. V. ,• A . . -x • A J — , YM»yta» Valstijos, kuiių me- ^ ^ a t s i l a n k a n ^ } cmlio svetaines išeis 4 drau-zidentas Wilsonas prižadėjo k v v . . , . r . . c 'gijos: Sv. Jono Krikštytojo ,. . . A. bažnyčią tokių lietuvių auga i , . T , r v. A0 , T>„«„ 
lietuvių teises remti. k a Q ^ d * l d i e n / ^t ieigu vk i ! dr"3a' L* V y m 3 Pl U 

Akyveodoje to viso mes a t ^ L U n k Y t H i rUr ian^tu i>rk> i r M o t e r i u d r - ^ 0 n o s d r ^ a 
• • • •- at&iiankytų n ^prigulėtų p r » ! ; f Rį»nnkHtOTin kHnbav 

lietuviai, viena is pavergtųjų ^ P e t f 0 i r p ^ I o pa^pijos, | i ! ^ ^ l ^ ^ 0 1 1 1 ? k f I l l b f t s-
tautų, privalome visi k a i p ; t a i ^ ^ F a ^ / ^ ^ t , Jf . F r ^ i r J a m e s ^ " T 
vienas dalyvauti 4 d. lfepoa' ^ ^ s u wilkLBai*re 6v. l s e l S 4 d r a u ^ o s : L. Kuni-
manifestacijose. Visų kolim- Trejybės parapija. Visgi ank-
jų Uetuviai privalo , reagties ^ i a u ^ v ė M a u y r a v i l U s > k a d 
su Tisomis tautiškomis žyme- p e r m a t y s ir likusieji savo 
n»k — papuošimais, kad n e ! klaidą. Priežodis sako: ^Ge-
pasilikt paskutinioįe vietoje Iriau vėliau negu niekad. 

i ' 

kitų tautų. 
Detroito lietuviams ypatin

gai žinotina, kad tūla dali* 
lietuvių jau rengiasi prie pa-
rodavimo. Bet, kad geresnį 

Butų labai geistina, kad 
tarpe lietuvių atsirastų papro
tys skaityti gerus laikraščius, 
nes tik skaitant gerus katali
kiškus laikraščius, galima 

įspudj padarvt amerikonus: santaikoj sugyventi ir kiek-
reikia, kad ne dalis dalyvau- v i e n a s s v a r b u s d a r b a s s e k t u s i 

tų, bet visi v>Tai ir moterys, ^ g e r i a u s i a i išpildyti ir pa-
Talos draugijos jau rengiasi 
prie parodavimo (ir tam rei
kalui skiria pinigus), bet ir 
tų draugijn nariai, kurie ne
lanko susirinkimų gali apie 
tai nežinoti ir pasilikt nuo 
savo draugijos. Taipgi ne
organizuotieji lietuviai galė
tu per klaidą susilaikyti nuo 

siekti geriausius tikslus. 
Tad lai neatsiranda nei vie

nas lietuviškos šeimynos be 
katalikiško laikraščio arba 
dienraščio. L. Skruzdė. 

VVESTVILLE, ILL. 

Birž. 13 d. L. Vyčių kuopa 
parodavimo manydami, kati j b u v o ™™8™ vakarą pager
ia ! jiems nebus vietos. ! '^T 't ^T •gerb,amo 

^ , , , , klebono kun. De»snio. 
Todėl visų žiniai paduoda i ,J ^^o, ,^;^ «^*e iv Buvo sulošta komedija: nie: kad draugijo.^ nors n v ^ 

dalyvauja, bet jos neturės sa- j "Gudrus kvailys". Lošime Į 
vo žymių. Visi lietuviai i dalyvavo šios ypatos: J. Kur-
sudarys tik vieną draugiją - Haitis, J. Karpavičia, O Jur-
Lietuvių tautą, kad nebus nei į gaieiutė, J. Kj&BČevicia, O. 
griovių nei partijų, o tik vien I Karpavičiūtė, P. Jurgučiutė 
bus lietuviai, kad visi mar- ] ir J. Ragaišis. Lošimas pa
suos tik po Amerikoniška ir vyko gerai. Apart lošimo bu-
lietuviška vėliava. ™ d a r d u <**&«* kuriuodu 

Kadangi miesto majorą, j a ^ o mergaitės Po to, kfe 
Marxas pageidauja, kad lietu- j bonui buvo įteikta nuo vyčiu 
Viai pasirodytų kaip jie b u v o ; ^ ™ a : S ™ , g y V U g e ^ 
prieš 500 metų, t. y. Vytauto J ^ b e t a * . Pabaigoje gerb. 
laikuose, tad rengėjai r u p i l l . , klebonas išreiškė savo dekin-
sis, kad lietuviškas typas bu- j § « m a ^ e m m s ir istare acių. 

Vakarui pasibaigus visi; 
žmonės išsiskirstė. ^ 

gaikščio Algirdo dr-ja, L. U-
kėsų kliubas, L. Sunų ir Duk
terų dr-ja ir soeijalistų kuo
pa. Parodoj dalyvaus ir 
Darbininkų Vartotojų Ben
drovės krautuvė su papuoštu 
vežimu. 

Parodai pasibaigus bus 
prakalbos. Išrinktas tapo ko
mitetas suieškojimui kalbėto
jų. Padengimui lėšų, kurios 
pasidarys rengiant apvaikš-
eiojimą nutarta kolektuoti pi
nigus. Tam darbui jau yra 
išrinktos keturios ypatos:-A. 
Jašinskas, M. Zaukevieins, J. 
Kasiulis ir p-nia Martinkienė. 
Kur tik tos ypatos kolektuos 
pinigus 
atsisakyti. 

Moterių draugija žadėjo 
įsitaisyti lietuvišką vėliavą. 
Geistina butų, kad ir kitos 
draugijos įsigytų taip pat lie
tuviškas vėliavas.^ 

Visos draugijos sutiko tu
rėti vieną bertą, kuris susidės 

t iš 17 muzikantų. 
Lietuviai reugkitės prie 

apvaikščiojimo Ištikimybės 
' Dienos. 

M . M. V. 

tiškų reikalų. Prakalbos pa
vyko puikiai. 

Ant rytojaus ponia Marijo
na Šimkevičienė, gyvenanti 
ant Broadway N. 1126 užpra
šė ant vaakrienė svečius: Dr. 
J. Bielskj,kun. J. Kelmelį ir 
kitus savo prakilnius arti
mus. Bevalgant vaakrienė. 
p-os Marijonos Sinkevičienės 
motinėlė (Mar. Lipskienė) 
atnešė išsigerti labai ska 
nios lietuviškos giros, kurią 
pati išrado. Dr. J. Bielskis, 
kaipo tyrinėtojas vaistų, pri
pažino, kad tai yra geras, 
sveikas ir skanus gėrimas. 

Išradimas p-os M. Lipskie-
nės tilpo "Draugo" 147 num. 
antgalviu: "Kaip padaryti 
lietuvišką girą". 

Tad garbė p. M. Lipskie-
neį už tokį gerą išradimą. 

J. K. 

Visas jo tpukumas-tai vieno
dumas muzikos. Daina "Af-
ter the war is over** kiek silp-
niaus išėjo. Gimnastika ber
niukų. Žinai vyriškiems, an
gelų ir dvasių rolės netiko* 
Jiems pasimuštruot pasisuki
nėti, tai kas kita* Star Spangl-
ed Banner nedainavo kaip 
paprastai daroma. J o reikšme 
gestįįkava judėjimais, pozo
mis keletas mergaičių lošėjų, 
kuomet vieną iš jų sale atsi
stojus kalbėjo žodžius. Daly
kėlis labai įspūdingai išėjo... 
Dešimtas punktas: vėl visas 
choras sudainavo: "Te gyvuo
ja Lietuva," "Girioj" ir 
"Ljtttrva tėvyne m«sų>" Tai 
tikrai reik efidžiuoties, kad 
taip jaunuoliai gali dainuoti. 
Ant galo klebonas kun. Ig. Al-
bavičius pasakė pritaikintą 
kalbą. Paskui dalino diplio-
mus baigiusiems šiuose metuo
se mokslą. Baigė devyni 

Bronisiava Matijošaitė, ga
vo augščiausio laipsnio dova
ną: aukso medalį. 

Adolfina Šroitaitė — antro 
laipsnio medalį. 

Pr. Laurinaitis ~ trečio 
laipsnio medalį. 

St. Prašukaitė—trečio laip
snio medalį. 

S 

k»d reikėjo 1 ^ 
stovėti valandą kitą, kol at-
Nltžiava žinoma bu^a »esa»rir ] 
gu visiems. 

Nuvažiavę kur oras tyray, 
mma* jauotasaa prikvėpavo vi
są dieuą. Pavakar ia i apie 4 
vai. mūsų š^imvnįukės ėme 
gaminti ant salios pievos ilgą 
Uniją stalų. 
NouiUgp tapo prikrauta viso
kį gardumynų* Susėdo vy
čiai ilgoje Unijoje ir pradėjo 
užkandžiauti. 

Valgymo metu pasakyta Ke
letą prakalbėlių, kuriose lin
kėta, kad kuopa gyvuotų il
giausius metus. Po užkandžių 
jaunimas sustojęs ratan mė
gino šį-tą žaisti, bet aplamat 
imant žaismėse didelio gyvu
mo nebuvo, nes atsiskiręs bū
relis vienas vienuae sukinėjosi, 
kitas kitur, ir taip praslinko 
miške kuoae visas laikas. 

Brangusai jaunime, L. V. 
13 kp.! mūsų šventa prieder
mė visoumet linktj^ninties 
sykiu ir sykiu žaisti, dainuo
ti ir kelti viešumon, pas Jtą 
kokie esti dailės talentai. 

Birželio 20- d. L. Vyčių 13 
kp. laikė susirinkimą. Iš Žy
mesnių svarstymų bene bus 
tai, kad nutarė rudeniop su-
rengji vakarą " V y č i o " spaus
tuvės naudai. Paskui buvo 
užsiminta apie ^Ištikimybės 
Dieną. Mūsų kuopa ims daly-
vumą sykiu su vietos draugi
joms. 

Iš eilės priėjo prie raporto 
iš atsitikimo kuopos pikniko 
birželio 23 d. iš kurio pasiro
dė, kad ypač pasidarbavo mū
sų šeimininkės: p-nia A. Bal
tutienėj p-lės: L. Tirunaitė, J. 
Vasiliauskaitė ir p-nia K. Mi-
kaliunienė. Jos sugebėjo pa
gaminti gardžius užkandžius. 

Čia reikėtų pirmininkui į tą 
dalyką a t k o p t i kiek domos. 

Šis perspėjįinia* tegul išeina 
nrasų kuopai ant g e m 

Vtitd 
p i • ' » 

Šv. Jurgio draugija turėjo mė-
Hčsitį soairinkimą. Nutari rims
ti aokm iš sav* dnufu kiek -•» 
du©* lietuvių m»laičiA#» pa»tat^* 
jti po »r. Aatsu*o globa naaą, $*» 
šv. Kazitnigro * seserų viww-oIyaq-

tTą dieną surinkta putėtinai pini-
jr. Taip nutarta rinkti per 3 
mėnesius. Tad gerbiami draugai 
teiksitės tų aukų nesigailėti, nes 
tam dalykui pinigai labai reika
lingi. 

Pirms. Jurgis Lesčinskis^ 
, Prot. Rast. K. Baltikauskis" 

4518 S. Wood St. 
ChieagOv IB. 

CHICAGO HEieHTS, ILL. 

Ant. Banis, Mar. Petkiutė. 
Kaz^Karpiutė, Ma^ Bruožiu- y ^ ^ j f i m ^ ^ 

jg"l2dami, visi atsistoję delnų tė, Bron. Lapinskaitė. 
Paskui sekė šiaip visokio; 

dovanos-dovanėlės už gerą 

Nedėta*, birželio 16 d. masę 
kolonijos maži vaikučiai ėjo prie 
pirmos. Šv. KOMŪJU^S. Mūsų 
gerb. klebonas kun. A. Baltutis, 
gražiai vaikeliua patiko ir įvedė 
j bažnyčią. Mažų vaiku choras 
gražiai giedojo. Laike sv. Mišių 
visi priėjo^ prie Šv. Komunijos. 
Po Mišių klebonas, su vaikais nu
siėmė paveikslą. 

Po "pietų susirinko minios žmo
nių prie bažnyčios laukti atva
žiuojant Jo MaL Chicagps arki
vyskupo. Arkivyskupą patiko še
ši kunigai įvedė į bažny ią. Po 
tam gerai sumokytas varganiain-
ko p. A. Stanšausko choras gražiai 
giedojo. 

Po to buvo suteiktas dirmavo-
nės sakramentas daugeliui žmo
nių. 

Dabar mes esam dėkingi mošų 
gerbiamam ir visų nryhmam kle
bonui, kun. A. P. Baltučiui pž jo 
gražų pasidarbavimą. Dauy nra
sų parapijai gero padarė ir viską 
gerai sutvarkė. Dabar bažnyčia 
gražiai išmaliavota, nei malonu 

plojimu išreiškė joms savo dė-
dingioaą. Paskui sekė is ge-M 

mokinimąsi, pasielgimą, už I gūžinės, kitos smulkmenos Į ine i ti i vidų. Dabar žmones ma:o 
giedojimą ir už visus kitus ge- tarp kurių buvo ir rfusiskun-[ko s u l a u k ė -
rūmelius. Taipgi neužmiršo dimų> Tiek to, bet viena pa-

kuris jau nuo senai yra pas 
nekuriuos narius. įsivyravęs, 

;tai mažmožių dėlei viens kitą 
įvardinti. 

KUH. T. MILIAUSKO SU
RINKTOS AUKOS TAUTOS 

FONDUI PITTSBURGH'O 
APIELINKĖJE. 

Ellsworth, Pa. 
Kun. J. liiaius $5.00. 
Po 2 dol: Baronaitis A., Ma-

saitia C., Ramanauskas S. 
Po 1 dol.: Kižis J., Grigas K., 

Bričkus J., Grikšas S., Bičkus I., 
lietuviai privalo ne- D u c y s s > Kvahtė J., Aržimaris 

M., Mickevičius V., Stolga V., 
Radžiūnas B., Barysis P., Ambro-
zas J., Budrys K., Šileraitis J., 
Zeleniakas J., Savickas A., Kali
nauskas J., Varnelis S., Mierni-
kas J., Radžiunskas K., Eiduke
vičius J., Stankevičius P., Gele-
zauskaitė A., Bartinikienė S., 
Griksienė A, Kriščiūnas J., Ku
ras K. 

Po 50c.: Karaseviija I., • Rasi
mas I., Rutkauskas J., Ručkus K., 
Bartnikas J., Malonifr P., Monke-
vičia J., Andriulionis A.* Roma
nas S., Launikonis M., Pužas J., 
Mažulis P., Mazetis R., Dama-
nauskienė L.% Čepas A.v Bulkau-
skas P., Kazlauskas J., Bataitis 
P. Kazlauskas A. 75c. 

ROCKFORD, ILL. 

tų aiškiai atvaizdintas. 
4 dieną liepos 11 vai. prieš 

pietus visi Detroito lietu- Taipgi reikia priminti, ger-
vi i i susirinkite į Fraternity j biamiems "Draugo'' skaity-
Hall, 140 First Str., kur susi- ! tojams, kad šitame miestelyj 
tvarkę pradėsime mariuoti dar gyvuoja nezalieiainkai. 
\'i&U tautu paroiiiniukai (sy-! Nors jau stovi ant kranto 
kių ir lietuviai) eis ant Bei L suirimo, bet nesusipratę anao-
Isle, kur tam reikalui bus, neliai vis dar laikosi bambi- f parengtos su programų. P 
specijaliai parengta platfor-f zo Mickaus. Tie žman&iiai J. ICairiukaitis, varsarouininkas 
raa. Ten atsibus tautų pro- jau gerai žino, kad ji] tas tt ir vyčių pirmininkas atidarė ,—m _ 
gra»a§. Tarj^i ir liatnviai kėjiraas yra na kas kitas, kaip' prograj&ą jsrakalbedamas . į (Bpteį daugiau) 

Birželio 22 d. L. Vyčių 83 
kuopa ir " A i d o " choras bu
vo surengęs išvažiavimą^ ku
ris atsibuvo gražioje vietoj, 
keliolika mylių nuo Rockfor-
do. Važiavo Roek upe į va
karus "Keistučio" garlaiviu. 
Išvažiavimas buvo surengtas 
pagerbimui išeinančių į ka
riuomenę draugų: p> J. Ger-
liko, kuris buvo geras choris
tas ir darbštus vytis ir p. V. 
Mandravicko, taipgi gero 
giedoriaus., Išleistuvės buvo 

Smulkia $3.45. Viso $52.20. 

Dubois, Pa. 
Kun. M. J. Urbonas $16.59. 
Pinelis Andriejua $10.06. 
Po 5 dol.: Bagdžiunas Juozas, 

Vailionio Juozas. 
*Po 2 dol.: Varinis T., Karta-
vičius A., Vailionis P., Mitulevi-
ciute (J-

Po 1 dol.: Tumosa V., Urbonas 
J., Masonis A., Mostauskaa P., 
Bernetevičius J., ^vederevičius 
Ą., Masionis A., Steponas A., Zi-
mermonienė ML, Kvederavidieaė 
K, Bruzgienė L., Steponauskas 

nei savi nuo savęs išreikšti P^otį mums reikėtų išmesti 
užuojautą savo sūneliams, 
dukrelėms, seselėms ir broliu
kams, gausiais delnų ploji
mais ir gyvomis gėlėmis ap
krauti scena. Tame triumfe, 
tame širdies plakime džiaug
sme dar kunigas Serafinas 
trumpai prabylo su linkėjimais 
ir patarimais, taippat ir kun. 
H. J. Vaičiūnas. 

Gerai pasidžiaugti, gerai pa
sididžiuoti, kada darbas atlik
tas. Bodas, kad viskas lengvai 
stojosi, kaip žiuri j visa. iš ša
lies, bet kiek darbelio moky
tojoms reikėją padėti, kiek 
nuovargio, kantrybės perkęst 
turėjo, sunku ir įsivaizdinti. 
Žmonės, kurie mokina už 
dideles algas, tai nuobodis 
apsimoka, bet seserys^ ku
rios mokina tik už et-bet 
prasimaitinimą, tai nie
kas kaip tik pasišventimas, 
aukojimas savęs Dievui ir tė
vynei. Ir už tai šuktelkim: Va
lio . lietuviška mokykla, valio 
lietuvės mokytojos, šių laikų 
vaiderytės? 

Teko man kelete sykių ir 
pirmiau matyti mokslo užbai
gos metus kitose mokyklose. 
Visur gražiai pasirodė, bet 
niekur taip švelniai, niekur 
taip tyrai lietuviškai kaip čia. 
Ačiū. J* I-»4ris. 

dėjo eiti, kiekvieną nedėlią pilna 
bažnyčia žmonių prisirenka, mar 
tai ne kokie du melai atgal. Da
bar mūsų parapija \ asistojo ant 
gero kelio. 

Belzobubas. 
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Jokūbas Raslavičia 
Praktikavęs penkiolika metų aptiekose, patyręs tikras gyduoles 

ir išdirba jas nuo sekančių ligų : 
Nua nusilpnėjhao skilvio ir skausmo po krūtine. 
Nuo silpnumo, galvos skaudėjimo ir svaigimo. 
Nuo IteuraatizBiG ir nuo Kosatfio. 
Nuo kroniško galvos skaudėjimo, vidurių užkietėjimo. 

- Bandykite, nes jis gvarantuoja už geras pasekmes vaistų, kad 
ii liga butų seniausia. Sutaiso ir kitokias gyduoles nuo spuogų, krau
jo valymo, nerviškuBio ir kitokių ligų. Kaip vaikams, vyrams ir 
moterims. Reikale kreipkitės prie jo. 

o#oG yvauace St 
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Birželio 2S d. sv. Kryžiaus 
bažnyčioje, kunigas N. Pakal
nis neatmezgamu moterystės 
ryšių surišo šiuos jaunuolius: 
Joną Cibauskį su p-Ie Julija 
Lopšaite ir Mykolą Jurjoną 
su p-le Ona Mockaite. Lai
mingo su^yyeninjLO. 

Birželio 23 d. vietos 1̂ . Vy
čių 13 kp. turėjo išvažiavimą. 
Viai iš ryto prieš 10 valandą 
susirinko prLe svetainės ir 
laukė vežimo. ' Tįk kažįįi kas 

raa sa 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

<<^>AKB^Wn^ l̂',A8,, eina utarninkais, ketvergais ir su 
batonus. , 

''DABBUnNKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ka, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

,4I>ABBnfTinCAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytą pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikiua 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at-
•itikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. % 

. "DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u * n a u d i n g a , i n d o m U i r 
s u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS" nuolatai išleimngia knygelių, ku
rios dailiypUj graiiajm, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbiafaką" ir jo laidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiu! $1.5Q; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatlahis 8 pusL numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. t 

-J 
t . 

_ 
Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

-• ' 
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K KOVOTI ARBA DIRBTI r r 

Chicagoje su šia diena pra
dedama įvykinti paskelbtas 
vyriausybės obalsis-paredy-
mas: "kovoti arba dirbti*'. 
Tas paliečia tik registrantus. 
Katrie iš jų neturi tinkamojo 
šaliai naudingo darbo, priva
lo nenaudingą darbą pamesti 
ir pasiieškoti naudingo. Jei 
kas negali gauti naudingo Sa
liai darbo, tasai tegu kreipia-

VIETOJE APSI VEDIMO 
GAVO KuLIFKA. 

IS Memfis, Tenn, praneš
ta, kad teaui geležinkelio kon 
auktorius 0. R. Graliam nušo
vė chicagis'į keliaujant* agen
tą Robert L. Temple, kurs no
rėjo apsivesti gu Grabarao 
dukterimi. 

Į privatinius namus atėjo 
metodistų pryčeris IT jauna
jai porai ėmė duoti šliubą. 

! " l . * * 0 H*5L ° ™ - 3 * TUO metu ten buvo ir mergi-
nos tėvas, Graham, ir daugelis nurodys visokių darbų. 

Paskelbta vyriausybės pa
aiškinimas, kadi dabartiniu sa 
vo nenaudingų šaliai darbų 
darbininke nepamestų tol, 
kol gaus naudingą darbą. 

TRUKdMAS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ KOMPANI

JOSE 

federalė taryba paskelbė, 
kad gyvu!ij •kerdykln kon>-
panijos cLKai pėlnliasi iš ka
rės. Per praeitus nr'.u jos 
t.iTėjo 14') milijonn dol. pel-
ro. 

^Jokšai ?*a*"*kelbinia?j kompa-
n:,ose snsė'ž baisu trukšmę. 

pastarojo pakviestų svečių. 
Pryčeris šliubo metu pa

klausė Templeo, ar jis nėra ve 
dęs. Tasai ramiai atsakė: 
"Esu vedęs, teėiau kelinti 
metai su žmona negyvenu ir 
viešai nepersiskyręs su jąja. 
Mano žmona turi vieną vai
ką". 

Mergina, tai nugirdusi, pra 
dėjo saukti į " jaunikį" 
Temple: Juk tu man visas 
laikas sakei ir prisiekei, kad 
esi nevedęs. Gi dabar kas pa
sirodo! 

Temple tuo metu klūpojo. 
Bet veikiai pakilo, susikišo 
įankas į klSenius ir pasuko 

REIKALINGAS - Lino-
typistas, patyręs ir mokas t a 
rai savo amatą. Atsišaukite: 

"Draugas" Pudl. Co. 
1800 W. 46th St., Chicago 

IT r'rrrjr^jo^urm^o^a 

BRIGHTON PARK. 
Panedėlio vakare, liepos 1 d. 

įvyks svarbus suairinkimas "Iš
tikimybė* Dienos" apvaikMoji-
mo rengimo Komigijoa ir viaoa 
apielinkėa draugijų atstovų. Bū
tinai viaoa draugijos, kuopos ir 
skyriai malonėkite prisiųsti at
stovus į bažnytinę svetainę. Su
sirinkimų pradžia 7:30 valandą. 
Komisija praneš kas nutarta vi
suomenės. 

Komisija. 

Bar beris nori gauti darbi rada
rais. Moka atsakančiai tą darbą, S 
vakarus galiu dirbti nuo 6 Tai., o Su-
batoms nuo 1 vai. ir NedeldierUals. 
Barbsrnė tur butl ant Town of Lake. 
Telefonuot fa l lma nuo 9 a. m. iki 
6 vai. vak. Afmi ta i* 198 J- M. 3. 
Barbar. 

. 
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Reikalingas:—buferis turi mokėti 
kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir ang-
Mtkai. Atsiiaukite tuojatis sekančiu 
atpesu: 
1746 Wabansia Ave., Chicago, III. 

Telefonas Monro e 2546 

Paleakau barberio kuris norėtų 
dirbti vakarais. Qerat uArn o kastis. 
Atsišaukite tuo J aus: 
4356 8o. Mozart S t , Chlcago, III. 

NUGALABINTAS KINIJOS 
ROJALISTAS. 

Platinęs monarchinę propa
gandą kariuomenėje. 

Skerdyklų savininkai tvirtina, 
kad tarybos paskelbimas ne-i P^e durių, kad išeiti laukan, 
te sin^as. Gnomas Armour'as^ Merginos tėvas akimirkoj 

išsitraukė revolverį ir paleidę smgas 
IKu-akė, ks i jo'konraani?1 $ei-
rija tik ketvirta, chlį cento už 
hvtra paganr.into produkto. Gi 
?*u mažesniu pelnu nebūtu ga-
In.a padirvti jokio biznio. 

git-

< i PUSLAUKINIS" BERNAI 
TIS. 

Rivervie\v parke ilgoka 
laika publikai buvo rodomai 
44puslaukinis " bernaitis, buk 
pagautas kur tVii Aprikoje. 
Bernaitis buvo larkomas stip
riam narve. Vyrai iFTfcoterys 
kasdien susirinkcjąvo ir) stebė
davosi iš to vairo šokinėjimų, 
šaipymosi, kraipimosi. 

Pagaliau apie "puslaukinį' 
bernaitį patryrė gyvulių glo
bojimo^ draugija. Šita draugi
ja pradėjo tyrinėti bernaičio 
paėjimą. 

Ir kasgi pasirodė! Tuo 
*4puslaukiniu" bernaičiu pasi
rodė siuvėjo Lewis Grambart 
(2224 Potomae ave.) sunur, 
7 metų amžiaus, bet su neiš
vystytu protu. 

Tėvai jį "parsanidė" už 
25 dol. savaitėje tos žaismavie 
tės kompanijai. 

Bernaitis, suprantame, iš 
narvo buvo paliuosuotas, gi 
tėvai patraukti teisman. Byla 
bus liepos 3 d. 

Matote, kokių yra sužvėrėju 
siu tėvu. 

kelias kulipkas 44 žentui 
von. Mergina šovimo metu 
savo "mylimąjį" puolėsi gel
bėti. Tatai ir jai viena kulip-
ka perskriodė ranka. 

Temple ant vietos krito ne* 
gyvas. 

Mergina nugabenta ligoni
nėn, gi Grabam pats pasida* 
vė policijai. 

Sakoma, nužudyto Temple'o 
žmona su vaiku gyvena Chi-
cagoje. 

Pekinas, birž. 28,—Militari-
nėj stovykloj Tien-Tsine su
lig karės teismo nusprendimo 
nugalabinta generolas Hu 
Chien-Chang už monarchinę 
propagandą kariuomenėje. 

Gen. Hu Chien-Chang ki-
tuomet buvo Pekino žandar
merijos viršininkas, gi pas^ 
kiau gubernatorius provinci
joje Shensi. 

i • 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda:—labai pigiai pirmos 

klesos bučernė Ir grosernė. Biznis iš
dirbta per tris metus ir vien lietu
vių apgyventoj vietoj. Priežastis par
davimo savininkas trumpu laiku tu
ri išvažiuoti ant farmu. Meldžiu at
sišaukti aluo antrašu: 

p. n., 
14S4 Se. iota Ave., Cicero, m. 
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Vežimas su Virsimi 
Paralduoda Ubai. pigiai pas K. KAP-
LAN A SONS, Leather ir Finding 
Krautuvei, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite savo skaras, Čeverykus ir 
kitus reikalingus dalykus cevervkams 
nuo mušu* 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORTUS 

l i e t u v i s gra-
borlus. Atlie
t u v i s o k i a s 
laidotuves ko-
plglauslal. Tu
riu savo karą-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nė dali grabų 
patjs dirbame. 

3307 Aubura Ave., 
Telephone Drorer 4139. 

~a 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

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

Telefonas Iferds 5081. 

*T 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmlestyj: 

« • W. WASHINOTOPT STREET 
Kambaris 60* 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yarda 780 

Gyvenimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4681. 

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

% » • » • » » » » • • • » » » » » » • » » 

Reikalinga mergina prie namų 
darbo, gera mokestis, maža šeimy
na, plaut drabužių nereikia. Kreip
kitės adresu: 

Mrs. Mlsevich, 
3548 So. Halsted St., Chicago, 111. 

PUOŠKITE SAVO NAMUS 
IR SAVE SU LIETUVOS 

TRISPALVĖM VĖLIAVOM. 

PAMINĖTI KRITUSIUS 
KARĖJE. 

BAIGUSI INDUSTRIJALIS 
TŲ BYLA. 

Industr i ja i i s tų by la v e i k i a i 
turės pasibaigti, kadangi da
bar save gina patys kaltina
mieji. Jie sako ilgas kalbas. 

Kai-kurie iš industrija liftų 
nupasakoja, jogei pe yra ne
kalti avinėliai. Jų di Ižiausiab 
troškimas pravesti pasaulin 
socijalizmą. Nes tik tuomet, 
£»r;h. užviešpatausianti teisy
ne *r žmonis \umas. 

DAUGIAU SURINKTA UZ 
KARĖS ŽENKLELIUS. 

Praeitą savaitę Chieagoje už 
karės ženklelius surinkta apie 
32 milijonu dolierių, ty. kui-
kas daugiau, kaip pirmiau bu
vo paskelbta. 

Chieagos piliečiai patrijotai 
pakėlė klausimą, kokiuo būdu 
geriaus pagerbti visus ehiea-
giečius, kritusius karėje, Pran 
euzijoje. 

Atsirado visokių sumanymu. 
Bet daugiausia pritarėjų gau
na toks sumanymas: Grant 
parke pastatyti didelį granito 
paminklą, ant kurio po karės 
iškalti visas žuvusių chieagie-
ėių kareivių pavardes. Nakti
mis tą paminklą laikyti ap
šviestą elektrijkiniinls lempu
tėmis. 
kadangi sumanymas tnrl daug 
pritarėjų, tai jis bus ir įvyk-
dintas. 

Gyvenimas ir ofisaa 
3140 S. Morgan St., kertė 88 st. 

CHICXGO, ELL. 
Spectjalistas 

MoterlSk« Vyrišku Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ll|tų. 

OFISO VALAKDOS: 
lkl 9 ryto. nuo 12 lkl ? po plet 
ir nuo 8 iki 8:20 rak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 
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TAI BENT CERI SMONĖS. 

„ną dieną miesto allorma-
iiai pripažino padidinti miesto 
išlaidas keliais šimtais dolie-
rių per metias, iš kurių suvlr-
sum 87 tūkstančiai skiriama 
pačių aldermanų algų padidi
nimui, nes jie pakėlė sau al
gas. 

Ligšiol aldermanai gaudavo 
po 3 tuksiančius dol. per me
tus. Dabar ims po 3,500 per 
metus. 

Matote, ir aldermanams pa
brango pragyvenimas 

Liepos mėnesiu pienui kai
na Chicagoie nustatyta 12e. 
kvortai. Rugpjutyj pieno kvor 
tti reiks mokėti jaa 13 centų. 

( 

PRANEŠIMAI 
Šv. Agotos M. ir P. Draugios 

susirinkimas ivyks panedėįyfejle-
pos 1 d. š. m.. 1:30 ,val, vakare, 
kaip paprastai svetainėje. 

Šv. Agotos M. ir P. draugijos 
susirinkimai birželio, liepos tt 
rugpjūčio mėn. į pirmąjį panedė-
lj mėnesyje. 7:30 vakare. 

Ono Bondžinskaitė, 
Prot. BaSt. 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją ildir-

ba Mentholatum Co. Prie* eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis Takarui, o padaryt veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostii 
ilima pienine raudonu*, juodai ar 
ba Šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigo* galit 
•insti ir itampomii. 

J. RIMKUS, 
P. O. Bos 36, Holbrook, Maas. 

• : 

Ateina liepos 4 d. (FourthrJ 
of July) kurioje paroduos vi
sos Amerikoje gyvenančios 
tautos su savo tautiškomfs vė
liavomis užtat ir Jietuviai bū
tinai turi dalyvauti su savo" 
tautiSka trispalvė su žirgvai-
kiu vėliava. 

Vėliavas galima gauti viso
kio didžio. Taip-pat padaro
me vėliavas ant užsakymo, 
pagal reikalavimus. 

KAULAKIS BROLIAI 
arba 

Lithuanian Printing & 
Binding House, 

2214 W. 23rd PI., Chicago, IU. 
Telefonas Canal 107 

DR, P< ŽILVITIS 
LLBTUVTB GYDYTOJA* 

I B CBOKL RGA* 

s^ Gyvenimą rt«t» 
SSlft SO. HALSTED 8T^ 

TA tJmrmsf f 17S 
OFISAS: 

SS** So. Leant t •*. 

VAI*: 4—S 7akart» n«dėUo-
mis l t — I S ryt*. 
Telefonas BOULEVARD T179 

5 
S 

9 i 
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Sergėkite: savo Akis 

UR. 1 . DRANfiELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Ph»n« Dror.r 8052 CHICAOO 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
JOSEPH O. WOLON 
UETTJYI8 ADVOKATAS 

! Kamb. 318-326 National Life Bf. 
9* So. LaSalle S t , 

Vakarais 1911 W. 22nd Street 
Rockwell 6999. 

Reeldence Humboldt 97 
CHICAGO, ILL. 
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RemUL *** 8. Aahlaad BlTd. Ohloe«o 

Telephone Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAfl 

BpeclaUstM Moterlžkn, VyrtSkų, 
Valko, Ir "tiso chronišku Ilgu 

Oflaas: 3354 8. Halsted St^ Ghloago 
Telephone Drorer 9699. 

VALANDOS: 19—11 ryto 2—9 po 
pietų; T—S vak. Nedėliomis 19—19. d. 
Ulll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

Smetanaa gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą, kai
na, net taip žemai net lkl 12.09 

Egzaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

2-ČIos lubos Tiri Platt'o aptiekoa, 
Kambaris 14, 15, 1«, 17 Ir 18 

Tėmy klte | mano paraSa. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
•a i . v-aJcaro. Nedalioj nuo 8 vai. 
ryto Iki 12 valandai diena. 

*e?A)V0 soj-cg M sedanra 
p<i«Aoinoa uadjsoM. ų^nog £Qfg 

^STOFI SVEHOSIA OOAO 
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Telefonas: PŪLLHAN 842 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJA* 

I B CHIRURGAS 
19781 SO. MICHIGAN AVB., 

ROSELAND, ILLINOIS 

REIKALINGI DARBININKAI (leiberiai) prie Foundry mo
kama nuo 40c iki 45c į valandą su greitu pakėlimu mo
kesčio arti prie lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. Atsi-

. šaukite: 

GENERAL ALUMTNUM & BRASS MFG. 00., 
DETROIT, MIOH. ' r' 

. ; 

FOUNDRY LABORERS V7ANTED:—40c to 46c per hour 
with ąuick prospects of advancement. Reply to 
GENERAL ALUMTNUM & BRASS MFQ. 00., 

DETROIT, MIOH. 
• 

* 2 = * 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

471* SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

< € ' • • • • 

Tel. Cicero 252. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, D i 
VALANDOS: nuo 9 lkl 12 ISryto, 
nuo 2 iki 6 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12. 

Dr. A. R. Blimtnthal 0 . D. 
AKIU SPECIALISTAS į 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 19 ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12. 
464* S. Ashland Ave. Ramp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Doulevard 6487 

Ho. 14*7. Karoliai Jvai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pa le idau 
jate. Lenciūgėlis Ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina ra prl-
sluntlmu 7 6 c 

Ko. 14**. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gva-
rantuotl ant i metu. 
Kalni* e* prlsiuntlmn 
t ik . » . . . . . • • • • «p»»»o 

Ko. 14**. Galima 
gauti įvairių spalvų 
karoliais. Kryteliai 
"Roman Gold." Gva-
rantuotl ant B metų. 
Kiekvienas atskirai 
Jdėtas gražiojs dėžu
tėje. Puikiausi dova
na delel giminių. Su 
prlsluntlmu • . . ***** 

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

me laiške, arba vieneentiniaiB krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

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

•<&®B-, ~"V$&* -*&&•: , -«se»-

^ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 

S Ozęrętė «PUmpUYelis" 
TOL ka išėjo 11 spaudos ns^Uagadynlika operete "Fumpurells", 

kurie parašė gerb. Kon. F . B. Serafinas. Moslke sukomponaTO gerb. 
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartinlems 

Kalne Jos yra labai maža. nes t ik l&e. v i 
*6 nnoi. nuleidllame. Reikalanklte 

i Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicago, lll 
77iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifiiiiiiiifiiiiiiiiii*iiiffitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniii 
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TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems norioms išmoka: 
PAŠALPOS- Į| POMIRTINEI 

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 | $150.00, $250.00, $fe00.00, 
savaitėje. U $750.00 ir $1000.00. 

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

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

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

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą* • ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. B. E. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. ^ 

Susižinok pas vietines kuopos raitininką ir feira-
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. B. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Bašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

P.MULEVIČIUS 
4S8 GRANI> ST., Sta. Wt BROOKLYN, N. Y. 

Į, 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir' daug 
krautuvių parduoda tų 
pačią kavą po 30c. 

. 

GEMAUSIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
OOOOA 

Geriausia Bankee 
sulyginę su s a ^koku' 14c 

r-S\ 
DATRY 

SVIESTAS 

39c 
ĮVEST SIDE 

1373 Milwaukee av 
2054 Milwaukee av 
1054 Milwaukee av 
1510 W.Madison st; 
28S0 W.Madison s t 

1644 W.Chicago av 
1836 Blue ls landav 
2612 W. Northav . 
1217 So. Halsted s t 
1832 So. Halsted s t 
1818 W. l J t h s t 

3102 W. I2nd s t 

SOUTH SIDE 
8032 Wentwortb av 
8627 So. Halsted s t 
4729 8. Ashland av. 

NORTH SIDE 
406 W.D1 vision s t 
724 W. Nortb a v. 
2640 Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
1418 N. Clark s t 

• 

\ 

file:///umas

