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VOKIEČIAI STOJO 
UŽPUOLMAN 

AMERIKONAI PAEME NELAI
SVĖN 1,500 VOKIEČIU 

Mūšiai seka 65 mylių ilgio 
frontu 

VOKIEČIAI PERĖJO UPĘ M ARNE 
PAIMTA 1,500 VOKIEČIŲ. VOKIEČIAI PERĖJO 

MARNE. 

Paryžiaus. 

Su Amer. Armija ties Mar
ile, kep. 16. — Amerikonai Išnaujo mėgina briauties ant 
kontratakomis atbloškė atgal 
vokiečius. Paimta nelaisvėn 
apie 1.500 vokiečių su visu 
brigados štabu. 

GIRDIMAS ARMOTŲ 
BAUBIMAS. 

PARYŽIUS, liepos 16.— 
Paryžiuje vakar kuoaiškiau-
siai buvo girdimas armotų 
baubimas mūšių laukuose prie 
miesčių gyventojai anksti ry
te apgulė augštumas, iš kur 
padangėse matėsi kaipir prisi-

Bolševikai grū
moja talkinin

kams 
S. VALSTIJŲ IR ANGLIJOS 
SPĖKOS UŽĖMĖ MURMA-

NO PAKRAŠČIUS. 

KINIJA PASIRENGUS ĮSI 
BRIAUTI SIBERIJdN. 

Bolševikai tuo labai nepaten-
kinti. 

Londonas, Į liepos 16.—Suv. 
Valstijų ir Anglijos kariuome
nės pagaliau užėmė visus 

artinanti baisiausioji audra, i Murmano pakraščius šiauri-
Armotų kanonada ypač aiš- 'nėj Kusi jo j , pranešta iš Mas-
kiai girdima pietinėj miesto kvos per Amsterdamą. 
dalyj. 

ANGLAI SUMUŠĖ VOKIE 
ČIUS FLANDRIJOJE. 

čekams-slovakams gerai seka
si Siberijoje. 

Pekinas, liepos 16.— Kini
jos vyriausybė yra pasirengu
si įsibriauti Siberijon, jei tik 
to panorės talkininkai. Taip 
tvirtina Kinijos karės minis-
teris Tuan-Clii-jui. 

Austrų ir vokiečių nelais-
viai su Blagovieščensko bol
ševikais tenai (Blagoviešcens-
ke) mėgino suimti čekų-slo-
vakų vadus. Ištiko baisus mū
šiai gatvėse. Bolševikai buvo 
įveikti. 

Dabar Blagovįeščenskas pa
dalintas į dvi sau priešingi 
dali. Vieną dalį savo rangose 

TAM VEIKIMUI PRISEGAMA DIDELĖ REIKŠMĖ 
Londonas, liepos 16.—Ang-

lų-prancuzų kariuomenė savo 
ofensyvoj Albanijoj panaudo
ja žnyplines atakas. Vienu 
žygiu puolasi prieš austrus 
keliose vietose. Gi paskui tas 
vietas sujungia ir tuo būda 
užeina iš užpakalio priešinin
kui. 

Kuomet italų kariuomenė 
nepaprastai smarkiai spau
džia dešinįjį* priešininko spar
ną, prancūzai su anglais vei
kia kairiajam sparne ir varo
si pirmyn. 

Paėmus Kem, ties Baltosio- laiko bolševikai, kitą — če-j Prancūzai paėmė kalvą No. 
mis jūrėmis, amerikoniška ir kai-slovakai. 
angliška kariuomenė ėmė 
maršuoti ant Toroki. Rusu 

Siberijos nauja laikina vy
riausybė, kurios galva yra 

Londonas, liepos 16.— Už
vakar anglai Flandrijoje už
davė didelį smūgį vokiečiams 

LONDONAS, liepos 16.—Po R i < 1 S e m i S k o apylinkėse. 
33 dienų lukeriavimo ir prisi- Anglų ataka buvo netikėta, 
ruošimo vokiečiai išnaujo taip kad vokiečiams nebuvo 
pradėjo savo milžinišką ofen- laiko smarkiau pasipriešinti, 
šyvą prieš talkininkus vakarų Anglai todėl pasiekė savo tik-
fronte. Dabartinės ofensyvos *h-
tikslas — tai Paryžius. Ofen-i Anglams teko didelis gro-

Londonas.liepos 16.—Pir-1 šyva seka frontu: nuo Cha- bis karės medžiagoje. 
mąją ofensyvos dieną, anot j teau-Thierry ligi Maison, pas-
prane&^ut, vokiečiai paw:ė--kui šiauriuos* 9*0 Massiges HAITI PASKELBĖ KARĘ 

VOKIEČIAMS TEKO 4 
MIESTELIAI. 

keturis miestelius: Prunay,! i r **— » **** n e t "•* 
Rbeimso. Visas tas frontas Chavyele Duc. Bouąuiny ir 

Beaucourt. 

VOKIEČIAI PRADĖJO Už 
PUOLIMĄ MARNE FRON 

TE. 

65 mylių ilgio frontu seka 
mūšiai. 

Su Amer. Armija ties Mar-
ne, liepos 16.—Vakar išryto 
vokiečiai pasileido pašėlusion 
atakon prieš amerikoniškas 
pozicijas vakaruose nuo Cha
teau-Thierry, ypač ties Vaux. 

Pirm atakos kuone ištisią 
naktį vokiečiai baisiai bom
bardavo amerikoniškas pozi
cijas smarkiai eksplioduojan-
čiomis ir gazinėmis bombo
mis. Amerikonai tuo metu bu
vo pasislėpę tam tikrai paga
mintose atsargiose vietose. 

Bet pradėjus vokiečiams ^ 
taką, amerikonai pakilo ir čia 
tuojaus atakuojančius pasvei
kino kulkasvaidžių ugnimi. 

Amerikonai visur stipriai 
laikosi. Vietomis atlieka pa
sekmingas kontratakas. Bet 
mūšiai seka su visu pašėlimu. 

yra 65 mylios ilgas. 
Sulig naujausių žinių iš mū

šių lauko, vokiečiai keliose 
vietose perėjo upę Marne. Ma
tyt, tai įvyko fronte tarpe 
Chateau-Thierry ir Dormans. 

šitoje ofensyvoje svarbią 
vietą užima amerikoniška ka
riuomenė. Anot gautų žinių, 
amerikonai savo fronte, Vaux 
apskrityj ir Chateau Thierry, 
kontratakomis sulaikė vokie
čius. 

Pranešimai liudija, kad šita 
vokiečių ofensyva yra didžiau 
sia nuo kovo 21 dienos, š. m., 
nes užima ilgiausią frontą. 
Ilgiausias ligšiol vokiečių o-
fensyvos frontas buvo 55 my
lios, kuomet vokiečiai briovė-
si ant Cambrai. 

VOKIETIJAI. 

bolševikų kariuomenė atsime- g^n. Horvath, paskelbė mani-
tė į Niroką. f estą, kad tie visi bolševikai, 

Amerikonų ir anglų vadas katrie pasižada pildyti įsta-
paskelbė atsiliepimą į vietos tymus ir laikyties tvarkos, 
gyventojus, kad jie pagelbė- galės dalyvauti rinkimuose 
tų veikti prieš Vokietiją ir i Siberijoje. Bet visiems bolše-
Suomiją. vikams kuoaštriausiai užgina-

Iš Amsterdamo pranešama, *Pa prisidėti prie militarinio 
kad bolševikų užsienių reika- veikimo. Toksai bolševikų 
lų ministeris Čičerin pasiun- žingsnis bus skaitomas išda-
tes Anglijai notą, kurią ja pa- vyste. 
reikalauta, kad, Anglija be Siberijos gyventojai išreiš-
jokio atidėliojimo atšauktų kia troškimą, kad talkininkai 
savo .kariuomenę iš Murmano pripažintų Siberijos nepriful-
pakraščTų. » 

Port au Prince, liepos 16.— 
Haiti salos valstybės taryba 
vienbalsiai nubalsavo paskelb
ti karę Vokietijai. 

Haiti yra 22-ji šalis, kariau
janti prieš Vokietiją. 

ČEKAI-SLOVAKAI PAĖMĖ 
KAZANIŲ. 

mybę. * 

Čekams-slovakams Siberyo-

500 ir sodžių Nartą, atsiran
dantį upių Tomorica ir Devo-
li susibėgime. Paskui paėmė 
miestelį Gramshi. 

Jei italai kairiajam prieši
ninko sparne pažangiuos taip * e s p* ikų armija savo skait-
smarkiai, kaip prancūzai su (^a# 

tik Serbijon ir Bosnijon, bėt 
ir Bulgarijon. 

Didelė veikimo reikšmė. 

Prie šito talkininku veiki-
mo Albanijoje žinovai prisega 
milžinišką reikšmę. Jau šiai-
die tasai veikimas priparodė, 
kad austrų kariuomenė, susi
dedanti iš slavių, kariauti ne
nori ir prie tinkamos progos 
pasiduoda talkininkams. 

Taippat yra žinoma, kad 
Bulgarija tik iš būtino reika
lo laikosi prie centralių val
stybių ir tik lukeruoja pro
gos, kad butų galima jai atsi
mesti nuo Berlyno ir Viennos. 
Gi tai įvyks, kuomet Bulgari
jai namie esant pasidarys" 
ankšta. Ankšta pasidarys gi, 

PASIUNTINIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ HORVAT-

' TH'Ą. 

Jis gali pakenkti čekų-slovakų 
veikimui. 

SEKA MŪŠIAI NUO 
RHEIMSO LIGI ARGONNE. 

PRIEŠININKAS PERĖJO 
MARNE KELIOSE VIETO 

SE. 

PARYŽIUS, liepos 16.— 
Nauja vokiečių ofensyva pra
sidėjo vakar naktį frontu 
tarpe Rheims ir Argonne. 

Karės ofisas praneša, kad 
frontu tarpe Chateau-Thierry 
ir Main de Massiges vokiečiai 
atakas pradėjo vakar ryte. 
Prancūzai vokiečių atakas su
tiko su visa energija ir seka 
pašėliausieji mūšiai. 

Londonas, liepos 16.—Iš Co-
slovakų kariuomenė atėmė 
nuo bolševikų miestą Kaza-
nių. Bolševikai aršiai miestą 
gynė* Bet tas jiems nieko ne
gelbėjo. 

Londonas, liepos 16.—Čekų-
penhagen gauta žinių, kad 
Petrograde pasibaisėtinai 
siaučia cholera. Kasdien mirš
ta po kelis šimtus žmonių. 

Iš Petrogrado cholera pla
tinasi po kitas Rusijos dalis. I p r o tes t į . 

Pekinas, liepos 16.—Anglr-
jos, Prancūzijos ir Japonijos 
pasiuntiniai Kinijoje pagami
no aštrų protestą prieš gene
rolą Horvath, kurs sutvėr** 
laikiną kabinetą Siberijai ir 
patsai pasiskelbė Siberijos 
diktatorium. 

Pasiuntiniai prieš tai pro
testuodami pažymi, kad tai 
visa atliekama ne laiku. To
kia generolo Horvatho takti
ka gali pakenkti čekų-slovakų 
veikimui prieš bolševikus. Gi 
šiandie čekų-slovakų veikimas 
yra didžiai svarbus. 

• Gen. Horvath manoma, at
sakysiąs pasiuntiniams į jų 

anglais centre ir dešiniajam 
sparne, tuomet neužilgo aus
trai bus išblokšti iš savo apsi-
ginimo linijos ties upe Seni
ni. 

Talkininkų ėjimas gali su
silpnėti. 

Nors prancūzai išmušė aus
trus iš Viso Tomorica klonio, 
taippat didžiumoje iš upės 
Devoli klonių, ir gali paimti 

je veikimas prieš bolševikus Į dominuojančias augštumas, 
gerai sekasi. Prie jų prisideda įgkur dar smarkiau pulties 
kazokai ir rusai. Daugel v ie-[ p r į e š austrus, pasekmingas 
tose, kur panaikinta bolševikų p į r m y n briovimąsis turi su-
valdžia, įsteigta municipalės silpnėti. Ir tai todėl, kad tasai 
tarybos. 

Nauja ,Siberijos vyriausybė 
darbuojasi, kad visoj Siberi-
joj pravesti reikalingą tvarką 
ir atgaivinti industriją, ką 
bolševikai sunaikino. 

Naujos vyriausybės buveinė 
yra Vladivostokas. Galimas 
daiktas, kad naujoji vyriau
sybė eis ranka rankon su če
kais slovakais. Vyriausybė 
organizuoja laisvanorius ka
reivius ir šitiems leidžia pri
sijungti prie čekų-slovakų. 

• 

JAPONŲ MISIJA. 
Chicagon atkeliavo japonų 

Raudonojo Kryžiaus misija, 
kurios priešakyj yra princas 
Yoshihisa Tokuwaga. 

AMERIKONŲ DVI DIVIZI-
JOS VEIKIA. 

LONDONAS, liepos 16 — 
Savo ofensyvoje priešininkas 
(vokiečiai) keliose vietose pe
rėjo upę Marne, anot apturėtų 
žinių. 

Svarbiausias užpuolimas, 
anot pranešimo, pramatomas Washington, liepos 16. 
Champagne apskrityj. Taip i Prieš dabartinį vokiečių už 
bent praneša Central News j puolimą, kiek žinoma, veikia 

Turi jie sunkiąją artileriją. 

agentūra. dvi amerikoniškos divizijos-
Čia abelnai spėjama, kad j pirmoji ir antroji. Amerikonai 

svarbiausias vokiečių tikslas I ten turi sunkiąją artileriją, su 
ar/fikNHNebus Rheimso paėmi
mas, apsupus iš dviejų šonų, 

kuriąja sėja tikrą pragaištį 
užpakalinėse priešininko lini-

ir paskui briovimąsis į pietus, jose. 

kraštas, kur dabar seka vei
kimai, neturi tinkamų kelių. 
Talkininkų inžinieriai tik su 
didžiausia sunkenybe įstengia 
besibriaujančioms priešaki
nėms kariuomenės kolium-
noms pristatyti reikalingą 
maistą, amuniciją ir karės 
medžiagą. 

Kuomet Bulgarija atsimes
tų nuo teutonų ir pereitų tal
kininkų pusėn, tuomet Serbi
ja, kaip bematai, butų atimta 
ir teutonams tuomet pasida
rytų karšta Rumunijoje. Su
prantama, tuomet prieš I n 
tomis pakiltų dar Serbija su 
Rumunija ir talkininkų armi
jos veikiai užlietų Austriją ir. 
Vengriją. 

Po šito Vokietijai nebūtų 
jokio kitokio išėjimo, kaip tik 
priimti talkininkų padiktavi-
mus. 

PROHIBICIJOS PASEK
MĖS. 

Washington, liepos 15.—Čia 
paskelbta kelios smulkmenos, 
kokias pasekmes atneš pra
vesta Suv. Valstijose prohi-
bicija. r 

Federalė vyriausybė neteks 
per metus mokesčių $300,000,-

Todel turės praeiu kelios! 000. 
savaitės kol talkininkai galės šalis sutaupys $600,000,000 

I 

ir vėl pasigaminti smarkiau 
pulties prieš priešininką, kas
dien pirmyn pasivaryti po 
penkias mylias, kaip tai buvo 
pradžioje. 

Tečiau nežiūrint to talki
ninkų veikimo susiaurėjimo, 
vargiai austrai ateityje galės 
pasipriešinti, kadangi jau 
šiandie talkininkai grūmoja 
svarbiausioms austrų pozici
joms. 

Tik vieno miesto Berata ne
tekimas austrams buvo dide
lis smūgis. Gi jei dabar aus
trai neteks kitų svarbesnių 
veikimo pozicijų, kaip tai 

kuriuos dabar žmonės pralei
džia gerdami svaigalus. 

Išnyks 1,500 bravarų ir 
200,000 saliunų. 

Per metus bus sutaupyta 
apie 40,000,000 tonų javų. 

Apie 200,000 bravarų dar
bininkų, bartenderių ir tt. tu
rės pasiieškoti kitokių darbų. 

Svaigalų išdirbystėje įves-
tyta apie milijardas dol. kapi
talo. Šitas kapitalas žymiai 
nukentės. 2ymi dalis jo pra
žus, kita dalis bus panaudota 
naudingesniems tikslams. 

Šiandie šalyje yra degtinės 
vertės $500,000,000. Šita deg-

miesto Elbasan, tuomet aus- tinę pirm sausio 1 d., 1919 m., 
trams ir bulgarams prisieis (turės but suvartota arba per-

Austrijos imperatoriaus Karolio nūnai Viennoje. Nesenai tuos rūmus riaušininkai apmė
tė akmenimis. 

tolokai atsimesti. Tam įvy
kus, talkininkams butų atvi
ras kelias įsibriauti Serbijon 
ir paimti pastarosios sostinę 
Nish. 

Miestas Elbasan nuo dabar
tinės talkininkų veikimo lini
jos randasi tik už 15 mylių. 
Bile valandą teks nugirsti, 
kad Elbasan teko talkinin
kams. Tuomet austrai turės 
atsimesti geroką galą ir se
novės rymiškas kelias, einąs 
iš Durazzo per Elbasan į 
Monastirį, atsidurs talkininkų 
rankosna. Tasai kelias talki 
ninkams leis įsibriauti ne 

dirbta pramoniniams tikslam^. 
Pravedus prohibiciją užvis-

daugiausia pelnys darbinin
kai? iš kurių saliunininkaį 
šįandie pelnija milijonus. Dar
bininkai ims žmoniškiau gy
venti. Turės daugiau pinige, 
kuriuos šiandie palieka saliu-
nuose. 

LIEPOS 16, 1918. 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išryto lietus; po pietų 
laukiamas pragiedrėjimas; ry
toj gražus oras; maža atmai* 
na temperatūroje. 
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REDAKCIJOS PASTABOS 
! IŠ SOCIJALISTŲ "ROJAUS". 

Chicagos dienraščio The 
Chicago Daily Xews koros-

.pondentas B. Digby, kurs 
vieši Stockholme, paduoda 
pluošta indomių žinių iš Ru
sijos, kur šiandie earauja so-
cijalistai bolševikai. 

J i s praneša, kad iš Rusijos 
Stockholman (Švedijos sosti
nė) sugrįžus švedij šauliu pul 
ko oficieris, leitenantas Bark-
man. Šitas ofieieris Rusijoje 
tarnavęs prie Raudonojo Kry
žiaus draugijos. 

Barkman pasakoja, jogci 
yra teisvbė, kad buvusio caro 
Nikalojaus Romanovo sunūs 
Aleksiei vra nužudvtas. Alek-
siei nužudytas pirm trijų sa
vaičių Jekater inburge, tuo 
meta, kuomet buvo pasklytlęs 
gandas apie buvusio caro nu
žudymų. Leitenantas kalbėją-
šis su ištikimuoju vyru, kurs 
nužudymo metu buvęs Jeka
terinburge. 

i 

. 

I 

ma bjauri priespauda i r grū
mojimai. 

Nesenai " p r o g r e s y v ė s " vi
suomenės organas Naujienos 
stambiomis raidėmis daugel 
kar tų paminėjo, jogei šiandie 
Rusija esanti laisviausioji ša
lis visam pasaulyj. Mat, te
nai socijalistai bolševikai lai
ko viršų. 

Apsaugok, Augščiausias, vi
sų pasaulį nuo tokios laisvės 
ir nuo socijalkstų bombinln-
ku. 

KA REIŠKIA MILIJONAS 
KARIUOMENĖS. 

Suvienytos Valstijos šian
die turi daugiau milijono ka
reivių Prancūzijoje. .Reiškia, 
Amerika jau užima labai 
svarbią vietą karės lauke. Ne
žiūrint to, kariuomenės skait
lius nuolat didinamas, kaip 
anapus vandenyno, ta ip na-

i mie. Auga karės jėga. Su 
• rugpjūčio 1 diena Sav. Val-

Anot -pasakojimo, dailiai s t i j Q S tmės i š v į s o 3 m i l i - j o n u s 

apsitaisęs vyras vaikščioięs p a r i n k t i n o s k a r įuomenės . Ši-
Jekatermburgo gatvėmis. Pri- t o g p u g ė t u o m e t u b u g p r a n . 
ėjęs prie namų, kuriuose už
laikomas buvęs caras su šei-
m\fia, ir į anuos per langą 
paleidęs bomba. Patsai tuo-
jaus pasišalinęs. 

cuzijoje. 
Ką reiškia milijonas ka

riuomenės f 
Milijonas kareivių — tai di-

, Bomba pataikvta tan kam-1 d e l ė S a l y b ė - į j a u d i n k i m e , 
barin, kur buvo carukas. š i - ^ e i m e s s t o v i m e k u r ^ 
tas ant vietos kritęs negvvas. j v ė s k e r t ė J e s u t i k s l u pamaty-
Buvęs caras tuo metu b u v ę s * 1 k o 1 P r o m u s P^maršuos 

, kitam kambarvj ir todėl bom- m i h . 1 o n a s apsiginklavusių ka
bos plyšimas jam nepadaręs 
nieko bloga. 

Korespondentas stebisi, ko
dėl socijalistai bolševikai nu
tyli apie tą atsitikimą. Gan
dus apie buvusio caro nužu
dymą jie atšaukė. Bet caruko 
nužudymą nutyli. 

Toliaus leitenantas Bark
man korespondentui pasako
jo, jogei jam iškeliaujant iš 
Petrogrado švedų garlaiviu, 
tenai prasidėjusios riaušės 

reivių, šitiems einant poro
mis. 

J e i priešakinės tos kariuo
menės koliumnos pro mus 
pradėtų eiti anksti pirmadie
nio ryte ir ta ip eitų be per
traukos kompanijos paskui 
kompanijas, pulkai paskui 
pulkus dienomis ir naktimis, 
tai ligi sekančio šeštadienio 
vakaro visi kareiviai dar ne-
permaršuotų pro mus. 

Milijoninė armija, atvykusi 
Kulkasvaidžiais šaudyta o-at-, mūšių laukan, išsisklaidžiusi 

I jvėse. Daug kulipkų praūžė atskirais pulkais po laukus, 
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Barkman be kitko dar pasa
kojo, kaip rusų valstiečiai di
džiai pasiilgę buvusios caro 
valdžios. Sako, visur valstie
čiai tiesiog ^sielvartauja, ka-
langi bolševikų priespauda 
iesiog nepakenčiama. Bolševi 
vai savo valdžią palaiko tik 
x>mbomi> ir šautuvais, tv. 
onogžudystėinis. Kadangi 
>olševikams nieko jau nebefi-
ico ką imti nuo buržujų (mat, 
'įską isplese), tai šiandie jie 
canubina pačius valstiečius: 
)lėšia jų mantą, atima pasku-
inį maistą. Už pasipriesini-
aą paleidžiama kulipka kak-
on. 

Rusijos valstiečiai nusis-

užimtų tokius plotus, kurių 
nebūtų galima pamatyti . Dau
gybė kareivių stovėtų žemiau 
apregio, ko nepasiekia žmo-f 
gaus akis. ** 

Senovės laikais buvo dide
lių karių. Bet tuomet nebu
vo girdima apie milijonines 
armijas. 

Antai Napoleono armija 
ties Water lo 0 skaitė 72,000 
kareivių. Jurg io Washingto-
no armija niekuomet nebuvo 
skaftlingesnė, kaip 30,000 ka
reivių. Mūšyje ties Gettis-
burge abejose pusėse buvo 
160,000 kareivių.Granto armi
ja buvo prasitęsusi iš Tesąs 
net ligi Virginia ir vos buvo 
pasielgusi milijoną vyrų. Tai 

tauta, kurių tolimos pra
eities sentėviai rodos bu* 
vo hungu-nų," žmonės iš 
Azijos, nuo Tibeto kal
nų. J i e antrame amžiuje prieš 
atėjimą Kristaus gyveno 
Mangolijoje. 177 m. prieš at. 
Kristaus jie užkariavo antrą 
galingą nomadišką giminę, 
yue-či panašią į Tibeto tau
tas. Pradžioje krikščioniškos 
eros, josios politiškai suiro, 
ir jų gentis išsiblaškė. Vie
na dalis hung-nų apsigyveno 
apielinkėse Uralo ir Volgos 
upių. Tą tai giminę Europos 
istorikai vadina huns (loty
niškai huuni) . 

Apie 372 m. po Kris taus a-
tėjimui, ta giminė vėl pradėjo 
slinkti į vakarus po vadovys
te BalrmVo. Pirmiausia už
kariavo giminę Alanų, kuri 
gyveno rytinėje Europoje, 
tarpe Volgos ir Donos upių. 
Užkariavę alanus, užpuolė 
rytinius gotus (ostrogoths), 
kurie gyveno į šiaurius nuo 
Juodųjų jūrių. Viena dalis 
tų gotų lengvai pasidavė, tfet 
kita dalis narsiai kariavo už 
liuosybę. Galiaus pralaimėję 
daug mūšių turėjo pasiduoti. 
Tada hunai užpuolė ant teri
torijos vakarinių gotų (visi-
goths) , gulinčios ant šiaurinio 
kranto upės Dunojaus. Ši 
tauta neatlaikydama užplūdu
sios barbarų bangos, buvo 
priversta persikelti per Du
nojų ir pasi traukti . Tik vie
na dalis, po valdžia Frietiger-
no, gavo leidimą nuo cieso
riaus Valentino ir apsigyveno 
teritorijose rytinės Rymiškos 
Imperijos. Gotų apleistose 
vietose apsigyveno hunai. Ši
ta baisi barbarų banga, kuri 
bangavo iš rytų į pietvakarius, 
rodėsi prarys dar jauną pie
tinės Europos civilizaciją, bet 
išblaškiusi vakarinius gotus 
apsistojo jų apleistose terito
rijose iki 430 m., pakol antra 
dar baisesnė banga nepradėjo 
eiti tolin į pietvakarius po 
vadovyste Roas arba Rugu-
las. Šja hunų vadas 432 m. 

â  
su galinga barbarų gauja, 
persikėlė per Dunojų, nugalė
jo rymiečius ir uždėjęs ant jų 
metinę duoklę po 350 svarų 
aukso, sugrįžo atgal. 

Mirus Roas 443 m. valdžią 
paėmė jo sūnėnas Attila, su
nūs Muzuko. Išpradžių hunus 
valdė Atti la i r po brolis Ble-
da- bet 4,45 metuose, Atti la 
nužudė savo brolį Bledąr ir 
paliko karaliumi ant visų bar
barų išsiblaškiusių po šiauri
nę Aziją i r Europą. Hunai 
labai gerbė Att i la tikėdami, 
kad jis y ra apginkluotas su 
skydu i r kardu karės dievo, 

davo. Nekurie da r tikėjo, 
kad hunų giminė esanti koro-
ne atsiųsta nuo Dievo už žmo
nių nuodėmes. Šitie visi var
dai rodo, kokios tuokart vieš
patavo Europoje baisenybės 
nuo baisių barbarų, atpludu-
sių iš tolimų rytų. Attila, nu
žudęs savo brolį, liko neap-
rubežiuotu valdymieriu. J o 
galingos viešpatijos ribos tę
sėsi nuo Gallijos(Prancūzijos) 
ligi Kinijos,nuo Juodųjų jūrių 
ligi neįžengiamų šiaurės girių 
ir Baltikos jūrių; Vokietija 
ir Skytija taįpgi liko jo pa
valdiniais. Po jo vadovyste 
kariavo alanai, rytiniai go-

narsių gotų, kurie degė ap
maudą, norėdami atkeršinti 
už nužudymą jų narsaus kar
vedžio Teodoriko, puolė su 
neapsakoma narsybe xant hu
nų, kurie veįkiai likosi apga
lėti ir pats Att i la vargiai iš
spruko į savo stovyklą, kame 
surinkęs miedinius skydus, 
balnus i r kariškus vežimus į 
milžinišką laidotuvių krūvą, 
nusprendė geriaus liepsnose 
pražūti, negu patekti į rymie
čių nelaisvę. Bet, sulyg Ae-
tius patarimo, rymiečiai leido 
hunams ats i t raukt i mažai 
juos tevijus, t ik frankai 
(francuzai) vijosi iki. upės 
Reinos. Tų laikų istorikai ča* 
ko, kad tas mušis buvo di
džiausias Europoje, kame ne-

tai, gepidai i r heruliai (ši tau-1 m a ž į a u s 250,000-1300,000 ka
ta, rodos, buvo mūsų sentė
viai l ietuviai). 

Pirmais metais jo viešpata-
tavimo, Honoria, anūkė Teo-
doriaus I I , ciesoriaus rytinės 
Rymo imperijos, įsipainio
jusi meilės ryšiu su palociaus 
oficieriu, kas tuo laiku buvo 
didžiu prasižengimu i r smar
kiai už ta i buvo baudžiami 
karališkos kilmės asmenys tu
rėti meilės ryšį su žmogum — 
nekarališkos giminės, j i nu
siuntė pasiuntinius prie Atti-
los, pasižadėdama likti jo 
motere, ir meldė jo pagelbos. 
Nors Atti la nemanė jos vesti 
už moterį, bet suvartojo tą 
patogią progą užpulti rymie
čius. 447 m., po nepasekmin-
gų karių Persijoj ir Armėni
joje, įsibriovęs su didžia ka
riuomene į Il lyria (dabartinė 
pietrytinė Vengrija) , terioda-
mas visą kraštą t a rp Duno
jaus, Juodųjų jūrių ir Tarp-
žeminių jūrių, nors ciesorius | lįją, grįžo namon į Pannani-
Teodosijus I I surinkęs savo 
kareivius narsiai stojo kovon 
prieš hunus, tečiau pergalė
tas trijuose kruvinuose mū
šiuose, turėjo užsidaryti Kon
stantinopolio tvirtovėse. Gal 
ir ten butų Att i la įsilaužęs, 
jei butų žinojęs, ka ip atakuo
ti apdrut intas vietas. Teodo
sijus, matydamas, kad Traki
ja, Makedonija i r Graikija 
jau barbarų sunaikintos, 70 
gražiausiųjų miestų suardyta, 
turėjo santaikos ieškoti su 
Attila, at iduodamas jam dalį 
teritorijos ant pietinio kran
to Dunojaus i r mokėti metinę 

reivių liko ant mūšio lauko. 
[Kova rods neilgiaus tęsės 
kaip vieną dieną. 

Antrais metais, Atti la atsi
gavęs iš praeito smūgio, su 
milžiniška kariuomene persi
kėlęs per Alpų kalnus į šiau
rinę Italiją, naikino viską 
ugne ir kardu, žengdamas 
nesulaikomai linkon Rymo. 
Nusigandę gyventojai, bėg& į 
kalnus ir į neįžengiamas 
klampynes, ieškodami kur 
pasislėpti nuo baisių barbarų. 
Tuo laiku ir Venecijos mies
tas tapo inkurtas. Dabar nei 
garSuą rymiečių karvedys. Ae-
tius nebgalėjo atremti hunų. 
Pats Rymo ciesorius buvo be-
spėkiu prieš ateinantį priešą, 
Rymas liko išgelbėtas popie
žiaus J^eono L Pa t s popie
žius atėjo į barbaro stovyklą, 
savo apaštališką mina per
mainė Attilos žiaurią širdį i 
šventbaimingą. Apleidęs Ita-
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Pirkite "Draugo" Šerus | 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BENDROVĖ PLATINA BIZNI, UŽTAT 
DIDINA SERŲ KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą peln£. 
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. 
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 

JJroliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien
raštį į savo rankas; patapkime jo savininkais". 

• H 

Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa-
E lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
s susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

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

1-oji DOVANA — knygynas u i $200.00 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa- g 
kol "Draugas" eis. >\ 

ją arba dabart inę Vengrija 
Tų laikij kaikurie raštai sa 
ko, apaštalai : Šv. Petras ir 
Povylas pasirodė Atti lai ; tie 
du mokintiniai Viešpaties 
penmainė jo tikslą. 

453 m. Attila rods užmiršo 
gražybę veidų šv. apaštalų, 
kurie jam buvo pasirodę, ir 
vėl pradėjo rengties iš naujo 
briauties į Italiją. Staiga mi
rė nuo kraujapludžio, tai tą 
pačią naktį, kuomet apsivedė 
su gražia Hilda. J o mirtis 
veikiai pagimdė liūdną, nau
jieną hunų gaujose. J o pase
kėjai nusiskuto galvas ir su-

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau- | 
go" kopijas už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. 5 

' ATSILIEPKITE! § 
Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, I 

S 1800 West 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois. S 
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giliai kaktoje, barzdos jiems 
beveik neaugo. J i e niekados 
nesigėrėjo iš grožės puošian
čios jaunystę, nei iš puikaus 
išveizdžio asmens. J ų apda
rai buvp žvėrių kailiai, jie 
valgė pusžalę mėsą ir šakne
les. J ų visas pobūdis panašus 
į mongolų. Paskui juos ėjo 
jų galvijai ir vežė ratus, kur 
sėdėjo jų šeimjTios. J ie ne
mokėjo pėsti mušties, bet, ta
rytum, buvo suaugę su nedi
deliais savo arkliais. Mušin 
šokdami baisiu klyksmu; su
ėję, mušėsi kardais vienoje 
rankoje ir kilpa antroje, su
painioti priešui. Attilos sto-
vynėjo buvo daug žinių, ka
me 

APIE BAZARĄ ŠV. KAZĮ- < 
MIERO SESERŲ VIE

NUOLYNO NAUDAI. 

Tie, kurie rengia Bazarą 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lynui, mano, jog- tai bus vie
nas iš didžiausiųjų Bazarų 
Chicagoje kada nors buvusių. 
Mat kas svarbiausia, kad ba
zarą padarys pasekmingu, tai 
Seserų - Vienuolių Išdirbinių 
Paroda kartu rengiama. Čia 
ir paskučiausias tinginys at
silankys, kad pamačius ką tos 
mūsų sesutės-vienuolės vei
kia, užsidariusios Vienuoly
ne. Be Išdirbinių Parodos 
bus ir daugiau indomių daly-

sugautas vienas vyskupas | k ų . Vienuolyno skiepuose 

gingai nužudyti. 
451 m. Attila, surinkęs stip

rią kariuomenę, siekiančią 
apie 700,000 kareivių, persi
kėlęs per upę Reiną į rytinę 
Gali ją, naikino viską savo ke
lyje, kaip l^okia audra ; paga-
liaus apgulė miestą Orlin%-
bet čia buvo drąsiai atremtas 
rymiečių karvedžio Aetius 
ir vakarinių gotų karaliaus 
Teodoriko. Attila, matyda
mas neparankumą vietos ir 
keblumą aprūpinti savo ka
riuomenę maistu, atsi traukė į 
Champagne, į plačią Marnes 

, ^LMta ., • - .lygumą, arba senovės laiku 
^ ^ f ^ ^ ^ r f e l ^ t t W t t ^ Katalaunijos Lau 

duoklę, bandydamas jį viliu-1 s įp j a ustc kūnus "rengėsi prie 

cundžia, kad carui valdovau- ' buvo 1865 metais. Visas pa-
ant Rusijoje buvus ir šiokia-
okia laisvė ir buvę duonos, 
lažiau vargo. Gi šiandie 
iekvienam žingsnvj sutinka-

I 

paulis stebėjosi tokia skaitlin
ga armija. 

Tiktai šios gadynės moks
las, kurs yra pavergęs laiką 

nius Gallijoje ir tikėjo, kad 
Attila liks valdymeriu viso pa
saulio. Krikščionys su pasi
baisėjimu žiurėjo į Attila ir 
hunus. Krikščionys jį vadi
no "Dievo r y k š t e " . Senovės 
aprašymuose randame, kad 
bukAtti lai jojant, kur tik ark
lys atsistodavo,ten žolė neaug-

ir tolumą, leidžia tvarkyt i mi
lijonines armijas, 

Pi rm šimto metų nei vie
nas tuometinis karvedis nebū
tų įstengęs sutvarkyti milijo
ninės armijos. Šiandie gi vie
nas karvedis ga l i ' tvarkyt i ke
lių milijonų armijas. / 

Štai talkininkų vyriausiasis 
vadas, gen. Foch, šiandie kon
troliuoja kelis milijonus armi-

kas, kame nekantriai laukė 
ateinančių priešų. Čia prasi
dėjo baisi kova tarpe dviejų 
priešingų sriovių, tai yra, ar 
jauna Europos civilizacija tu
ri liuosai augti , a r j i tur i į 
barbarų nasrus inpulti. Ko
vai prasidėjus, abi armijos 
stengėsi užimti kalną viduti
nio augščio, nuo kurio buvo 
galima matyti karės lauką. 
Po ilgos ir baisios kovos, ry
miečių ir jų talkininkų — va
karinių gotų eilios liko suar
dytos nuo neatlaikymo barba
rų spėkų, jau Att i la manė iš-
tikro esąs pergalėtojų. Bot 
veikiai mušis atsinaujino dar 
baisesniu kraujo praliejimu, 
kuomet gotų kunigaikštis — 
Torismundas, sunūs žuvusio-

laidotuvių savo karaliaus. J o 
kūną indė jo į tr is grabus: į 
auksinį, sidabrinį ir į geleži
nį. Palaidojo su papuošalais: 
jo arkliu, ginklais ir visais 
brangiais parėdalais. Duob
kasiai buvo nelaisviai, ku
riuos po palaidojimo visus 
nužudė, kad niekas nežinotų 
vietos, kur jis yra palaidotas. 

Su Attilos mirčia 453 m. 
hmrų galinga viešpatystė su
trupėjo į šmotus. Tarpe jo 
sūnų ir karvedžių kilo vai
da i ; kiekvienas jų norėjo pa
glemžti sostą, bet nei vienas 
jų nebuvo tiek sugabus, kuris 
butų galėjęs tapti viešpačiu 
hunų. Tuo tarpu sukilo ji] 
priešai ir užkariautos tautos; 
kiekvienas norėjo pasinaudoti 
patogia valanda. Galutina
me mūšyje Pannoniįoje, prie 
upės Netak (pietrytinėj-Ven
grijoj) hunai buvo galutinai 
sumušti ir vyriausias Attilos 
sunūs — EUak — žuvo. Čia 
taippat nemažiaus 30,000 bar
barų i r jų konfederatų galą 
gavo. J ų gentys likos išblaš
kytos į visas puses; rods, di
džioji dalis sugrįžo atgal iš 
kur buvo atkeliavusi, t. y., į 
upės Uralo apylinkes. 

Tų laikų raštininkai sako, 
hunai buvo tamsaus veido, 
nedailos išvaizdos ir keistos 
spiegiančiu balsu kalbos; že
mo ūgio, plačiais pečiais, pla 

turėjo sekti paskui jį, kad, 
"šventas vyras atneštų laimę 
jo kariuomenei". 

Arčiaus, prisižiūrint daly
kams, kaizerio veikimas pana
šus į Attilos, 1914 m. prasi
dėjus Europoje baisiai ka
rei, vokiečiai maršavo tuo pa
čiu keliu, kuriuo hunai ėjo a-
pie 1463 m. praslinkus. Mu
šis ties Marna atsitiko maž
ne -toj pat vietoje Catalauni-
jos arba Chalons lygumoje. 
Attilos antras žygis buvo at
kreiptas į šiaurinę Italiją, pa
našiai kaip dabar teutonai 
veržiasi į lotynų žemę. Tik 
tame skirtumas yra, kad ki
tokiais ginklais dabartinė 
karė yra vedama; bet kai
zerio tikslas toks pat, kaip ir 
Attilos buvo, t.y. užkariauti 
pasaulį. 

J a u daug tokių buvo, kurie 
norėjo tapti valdymieriais vi
so pasaulio, bet visi išnyko 
kaip durnai vėjo išblaškyti. 
Kad kaikuriems ir pavyko už
kariauti daug tautų, bet su
lyg jų mirties viskas suir6. 
Taip i r kaizerio galybė turės 
tuo pačiu keliu a ts idur t i ; jei
gu jam ir pavyktų atsiekti jo 
tikslas, neturės būti ilgam. 
Viena tauta negalės valdyti 
visas tautas. Turės ateiti lai
kas, kada pavergtųjų giminių 
žmonijos nupuls retežiai, ku-
rais buvo apkalta ilgus am
žius ir užtekės saulė liuosy-
bės. A. Malinskas. 

bus parodyta atsilankiusiems 
į Bazarą visos paslaptys šven
tų miestų Rymo i r Jeruzoli-
mos. Žinoma, bus ir kitų pra
mogų ir naudingų dalykų pa
matyti . 

Gerbiamieji Chicagos ir Vi
sos Amerikos lietuviai kata
likai! Atsiminkite laiką, ku
riame tie nepaprast i dalykai 
invyks. Tai bus nuo Septem-
ber 22 iki October 6. O ka
me tas Vienuolynas yra, be-
abejonės, visi žinote. 

Daiktus Bazarui, dovanas 
ir t t . pri ima gerb. knn. A. 
Staniukynas, taipgi Seserys 
ir kun. P . Lapelis, Visų šven-
tfj parapijos klebonas. 

i- u»* nn u*<*tmi*,m<*,*,» 

jo karąlįaus, tapęę karvedžiu j čiomk nosimis; juodos akys 

SKAITYKIT IR PUTINKIT 
: "DRAUGĄ" 

1 .**• • IM« tmji'*m*mmttmm*Jtmmmm 

DOVANOSI DOVANOS! 
Kas užsirašys, per mane dien

raštį "Draugą" ir prisius $5.00,. 
tam bus suteikta puiki dovana— 
laikraštis "Šviesa." Siųsdami pi
nigus išpfHrite Money Orderį ar
ba. Čekį vardu ir adresu: 

A. S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen Ave., N. E., 

CleTOland, Ohio. 
......yMiif n,,B, jąMj-T'j —.-; "t '•! 't n "i q.-a.a 

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-re Rtchtcr'lo 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal-

\ dimo, išsinarinimo ir tt.m 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

35c. Ir 66c buteliukas visose aptiekos* arba 
stačiai noo 

F. AD. kICHTER Oi CO. 
74-80 W*»blngtoo Straet. New York, H. Y. 

Stooka ir Bonds Perkami u- Parduo-

tOS 60. La SaUe S t , aidėta 1*00^? 

/ 

^s. 
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Lietuviai Amerikoje 
*>i— ! * * • ' 

KINGSTON, PA. 

Ištikimybės Dienos paroda-
vimas lietuvių labai puikiai 
pavyko. Lietuviai pasirodė, 
kad yra ištikimi šiai šaliai ir 
kad remia Suv. Valstijų val
džią. Gaila tik, kad mūsų 
socijalistai - bolševikai paro
doje nedalyvavo. J ie pasi
rodė esą tikrais kaizerio ber
nais. Maršuojant parodai 
Edvardsvillėje 7 rajono bol
ševikai pro saliuno langus 
žiūrėdami į maršuojančius 
garsiai juokėsi. 

Tą pačią dieną Willkes 
Barrėje lietuviai buvo suren
gę 5-tą iš eilės "Lietuvių Die
n a i kurios iškilmė atsibuvo 
Walley Wiev parke. Tenai 
augštai plevėsavo Ameriko
niška ir lietuviška vėliavos. 
Iškilmei prasidėjus, visų pir
ma kun. Šiupšinskas atlaike 
šv. mišias. Gražų pamokslą 
pasakė kun. Inčiura. Paskui 
buvo prakalbos. Kalbėjo ad
vokatas Lopatto, kun. B. 
Paukštis ir p. Mastauskas iš 
\Vashingtono. Iškilmė užsi
baigė dideliu koncertu. Žmo
nių buvo taip daug, ka<J lig 
jūrės visur siūbavo. 

Liepos 7 d. S.L.A. 115 kuo
pa Wilkes Barryje buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo 
dr. J . Šliupas. Kalbėdamas 
Šliupas žinių iš užmarės pra
nešė mažai, bet melo daug. 
Tarp kitko Šliupas sakė, kad 
vyskupas Karevičius, kun. 
Olšauskas ir kiti sėdinti Ber
lyne parduoda kaizeriui Lie
tuvą dėlto, kad prisigerint 
kaizeriui, kad kaizeris užtar
tų pas popiežių, kad popiežius 
suteiktų arkivyskupo vietą 
Vilniuje. Paskui sakė, kad 
kunigai su davatkomis išžu
dė liuteronus, kurių tenai 
daug gyveno. Bėdavojo, kavl 
visur tie klierikalai tautie
čiams užbėga kelią ir neduoda 
veikti ant tautiškos dirvos. 

Nesenai " D r a u g e " patilpo 
iš Kingstono žinutė, kurioji 
buvo pažymėta, kad lietuviai 
pirkdami laisvės bondsus ir 
aukodami į Raudonąjį Kry 
žių Suv. Valst. parėmė 7,600 
dol. Čia įvyko klaida. Lie
tuviai Suv. Valst. valdžią 
parėmė ne 7,600 dol., bet 76-
000 dol. 

K. K. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Nepersenai pas mus lankė
si Dr. J . J. Bielskis su pra
kalbomis. Prakalbas jam bu
vo surengęs Tautos Fondo 41 
skyrius. Dr. J . J . Bielskis 
kalbėjo net per tris vakarus. 
Visuose trijuose vakaruose 
žmonių buvo grūste prisigru-
dus svetainė. 

Gerb. Dr. Bielskis savo kal
ba nušvietė Lieutvos reikalus, 
kurie šiandie kiekvienam lie
tuviui yra labai svarbus, ir 
kas yra Lietuvos priešai, ir 
kaip .šiandie privalo lietuviai 
darbuoties dėlei gerovės sa
vo tėvvnės Lietuvos. Kalba 
visiems labai patiko ir visi 
ramiai užsilaikė, nors buvo 
keletas ir cicilikučių, vienok 
ir tie priversti buvo priimti 
viską su tylėjimu, nes ir jiems 
pasakė teisybę iš jų darbų. 

Paskui buvo renkamos au
kos dėlei T. Fondo. Sekan
čios ypatos aukojo: Kun. J. 
Kelmelis $2.00. Po 1.00 dol.: 
klierikas J. Lipkus, P. But
kus, P. Jankauskas, J . Pau-
laitis, A. Jeseliunas, P. Ku
činskas, J . Svigris, J . Pinkus, 
A. Kupšis, J . Laurinaitis, J. 
Butkus, V. Kiliotrilis, O Ste- [ tušis, S. Keršis, V. Lapinskas, 

ponaitenė, J . Vaičiūnas, N. 
Kulešius, A. Jaruševičius, A. 
Baronaitis, V. Anšura, Z. Go
bi s, J*. Teberis, K. Rimkus, J. 
Banis, J . Murza, J . Dalinin-
kaitis, J . Andriuška, P. Jo
kūbaitis, S. Grigaliūnas, J . 
Gurskis, L. Braškis ir kiek 
smulkių. Viso surinkta 46 
dol. ir lc. Surinktos aukos 
įteiktos Dr. J. J . Bielskiui. 
Žmonės skirstėsi namo su di
deliu užganėdinimu. 

Antrame vakare prakalbos 
taipgi pavyko. 

Ant rytojaus Šv. Petro ir 
Pavylo parapijos mokyklos 
seserų buvo surengtas didelis 
ir puikus vakaras. Statė-sce
noje veikalą " Natalijos 
džiaugsmas". Lošėjos savo 
roles atliko gerai. Žmonės 
labai patenkinti buvo ir ta
ria ačiū seserims - mokyto-
tojoms, kurios mokykloje dir
ba ir mokina vaikus su pasi
šventimu del gerovės mūsų 
pačių. 

Trečiame vakare Dr. J . J . 
Bielskis kalbėjo atsikreipda
mas į mūsų jaunimą. Nurodė 
kokie darbai laukia mūsų jau
nimo, ateityje ir kad Tautos 
visa ateitis priklauso vien 
tiktai nuo gero pasivedimo 
mūsų jaunimo. 

Gaila, kad tame vakare 
geri). kalbėtojas negalėjo 
ilgai kalbėti, nes tame vakare 
turėjo išvažiuoti į Slieboy-
gen'ą, Wis. Apleizdamas mū
sų koloniją palinkėjo visiems 
viso labo . 

Daug naudos mums atnešė 
Dr. Bielskio prakalbos. Pa
geidaujama yra, kad mūsų 
draugijos bei organizacijų 
kuopos stengtųsi parengti 
daugiau tokių prakalbų ir 
kviestų panašius kalbėtojus. 

Kur. 

DETROIT, MICH. 

Bėgyje pabaigos birželio ir 
pradžioje liepos mėn., mūsų 
mieste įvyko du nepaprastu 
nuotikiu, būtent: Susivieniji
mo L. R. K. A. 33čias seimas 
ir apvaiksčiojimas Ištikimy
bės Dienos, 4 d. liepos. 

Kadangi " Drauge' ' apie 
S-mo seimo vakarus jau 
buvo rašyta, tai aš tiktai pa
žymėsiu tą, kad antrame sei
mo vakare, kuris buvo su-
rcifgtas pasidarbavimu p-os 
Z. Jagminienės, buvo prakal
bos ir rinkta aukos nukentė
jusiems nuo karės lietuviams 
šelpti Europoje. Aukojo se
kančiai. Po 5 dol.: J . Vasi
liauskas, kun. Al. Skrypka, 
M. Janulevičius, kun. K. 
Skrypka, kun. F. Kemėšis. 
o dol. A. Aleksandravičius. 
Po 2 dol.: kun. Rusis, P. Mu
levičius, M. Gegužienė, J. 
Daubaras. Po 1 dol.: K. Pat-
rijunas, J . Dūda, K. Sudentaš, 
A. Vareniaukas, J . Beganskis, 
J. Stankus, Jankūnas, Klipo-
nienė, Dubanskienė, Bendora-
vičienė, Glugodienė, M. Sla
viškas, kun. Šaulinskas, kun. 
M. Krušas, kun. Balinskas, 
kun. Inčura, F. Jurgus, J . 
Balčiūnas, F. Gustaitis, V. 
Mačiulaitis, L. Šimutis, J. 
Kudirka, M. Jusenas, K. Gri-
galiauskas, -V. Ramanauskas, 
A. Abišala, J . Stankus, V. Pu-
zaras, S. Atkočiūnas, K. Abi
šala, P. Pirminienė, J . Mar
kūnas, L. Kočaitė, kun. Pet
kus, Dijakonas J . Vincius, 
Stulgaitis, Tumasonis, Petrė-
nas, Sutkus, Stankus, A. Ma-
sandukas, A. Vaitkus, Šilei
kis, Burcikas, A. Pilipaitis, 
Stumbras, Lenčiunienė, * Bar 

Juodvalkis, Marciulėnas, M. 
Marciulėnienė, J . Kaušis, P. 
Kazėnas,J. Medinis, V. Jag-
minienė, F. Vinčius, K. Ger-
vilis. Smulkių surinkta $5.85. 
Viso surinkta $101.85. Pini
gai tapo perduoti vietiniam 
Tautos Fondo skyriui. 

Taippat, apart prakalbų bu
vo dainos ir muzikos šmote
liai. Dainavo p. J . Kudirka, 
p. M. Kvietinskaitė, A. Jan-
šaitė ir A. Bukšaičiutė. Gra
žiai ant pijano skambino J. 
Jaugutė ir deklamavo J . Jau-
gutė. Vakaras užsibaigė tau
tos himnu, lydint pijanu A. 
Aleksandravičiui. 

Ištikimybės Diena. 
Ištikimybės Dienoje, 4. d. 

liepos Detroite kaip ir kituo
se miestuose atsibuvo iškil
mingas tautų parodavimas. 
Lietuviai taippat dalyvavo 
ir pasirodė neblogiausiai. Ei-, 
nant gatvėmis tvarka buvo 
tokia: Visųpirma nešta Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos, 
paskui jojo raiti L. D. K. Vy
tautas ir Dėdė Šamas, kuriais 
buvo pasirėdę p. Vinelis ir 
Laukionis. Paskui sekė be-
nas, baltai pasirėdę vaikinai 
ir puikiai išpuoštas vežimas. 
Ant vežimo priekyje sėdėjo 
"Bi ru tė" , kurią puikiai at
vaizdino p-lė D. Gustaičiufė. 
Toliau ant vežimo vidurio 
buvo atvaizdinta Lietuvos 
mokyklą. Tą rolę gerai atli
ko ponia Bandzienė ir B«k-
šaitukė. Žemiaus ant vežimo 
sėdėjo aplinkui lietuvaitės 
tautiškuose rūbuose, Svetim
taučiai žiūrėdami į tą lietuvių 
išpuoštą vežimą labai gėrėjosi 
ir lydėjo griausmingu delnų 
plojimu. Paskui vežimą ėjo 
keli šimtai lietuvių. 

Po pietų ant salos tapo iš
pildyta įvairių tautų progra : 
mai. Jame dalyvavo šešioli
ka tautų. Lietuviai iš eilės 
buvo septinta tauta. Čia jau
nimas — vyčiai žaizdami ir 
dainuodami atliko savo už
duotį gana gerai. Detroito 
lietuviai tokiame apvaikščio-
jime dalyvavo pirmą syk, tai
gi butą/ ir klaidų, bet tikima
si, kitą syk to išvengti. Mi
nėtame apvaikščiojime daly
vavo visos Detroito lietuvių 
draugijos, išskyrus subolševi-
kėjusius socijalistus. 

Prie virs minėto apvaikš-
čiojimo daugiausia darbavosi 
gerb. kun. K. Skripka, p. A. 
Aleksandravičius, p. K. Abi
šala, p. J. Bizauskas ir vieti
niai vyčiai. 

Detroitiečįai pradeda pasi
rodyti svetimtaučiams. Bra
vo! 

Genys. 

Chicagoje. 
ROSELANDO KRONIKA. 

NEVVARK, N. J. 

Pranešimas. 
Tautos Fondo 1-mo sky

riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks liepos 19tą d. 8 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, 180 
New York, A ve., Newark, 
Vi. J . 

Visi T. F. lmo skyriaus na
riai būtinai turi pribūti į s? 
susirinkimą. 

Susirinkime bus iškelti 
nauji ir labai svarbus klausi
mai, kurie reikalauja kiekvie
no nario pritarimo ir parėmi
mo. Taipgi šiame susirinki
me bus renkami į seimą at
stovai ir svarstomi seimui 
įnešimai. 

T. F. 1 sk. Valdyba. 

IET FOItfOES HGHT 

\ghgn. y o n eat Itotatocs 
d o i i t 
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Visų Šventų parapija turės 
šįmet šauniausį pikniką. Rei
kės * * subytinti ' ' Ciceros lietu
vius, kurie savo parapijai pa
darė per savo pikniką pelno 
700 dolerių. Roselandie-
čiai juk negali "usistupyti". 
Pernykštis ^ ir užpernykštis 
mūsų parapijos piknikas at
nešė po 500 dol. Šįmet tatai 
reikės daryti naujus "apka
sus", kad savo "kaizeri
niams ' ' priešams nepasida-
vus. Tatai " š t u rmas" (pik
nikas mūsų parapijos) atsi
bus Gardners Parke (123rd 
str. ir Michigan Ave.). Ne
dėlioję prieš Labor Day, t. 
y. 1 d. September. / 

* * • 

Mūsų prakilnios sesutės, 
geros lietuvaitės, organizuoja 
Roselande Raildonojo Kry
žiau skyrių. Liepos 14 d. pa
rapijos darže buvo piknikė-
lis Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Žmonių atsilankė pusė
tinas būrelis. Ąčiu lietuvai
tėms už pasidarbavimą! 

* 

# * 

Parapijos draugijos suvie
nytomis jėgomis įsisteigė 
savo skaityklą bažnyčios na
me. Kambarys švariai užlai
komas. Malonu kiekveinam 
atsilankyti. Šiomis dienomis 
valdyba daugybę knygų su
tvarkė del apdarymo. Gerb. 
parapijonys! Kurie turite 
knygų perskaitytų, jeigu tik 
nėra bolševikiškos, dovanoki
te knygynui, Tomis knygo
mis kiti pa. 'naudos ir ačiū 
aukavusiems pu.:akys. 

• 

Pilnųjų Blaitlnirikų Drau
gijėlė jau seniau * buvo savo 
knygynėlį įsisteigusį. Turi 
gerų knygų. Buvo prašyta 
tą knygynėlį sujungti su vi
sų draugijų knygynu ir skai
tykla. Bet Pilnųjų Blaivinin
kų k«up kurie vyresnieji na
riai prieš tą išmintingą pra
šymą taip savo ragelius pa-
statė,kad tos biednos knygos 
paliktos dulkėti užrakintoj 
šėpoj. rveikėtų atsiminti, 
jog knygos yra tam, kad skai
tyti jas, o ne kad galėtu, šė
poj užrakintoj ir žiurkių glo
bai pavestos. 

• 
• • 

Ant Michigan Ave. šiaurės 
link nuo lOSto stryto esąs la
bai "katal ikiškas" ir "dievo
baimingas" bolševikas - biz
nierius, kuris, sako, netiek sa
vo bizniu užsiima, kiek pliur
palų agentūra. Pliurpalų 
agentams neturėtų būti vie
tos rimtų lietuvių tarpe, kad 
savo dvasia terštų visą apie-
linkę! 

Parapijono Sunūs. 

. CICERO KRONIKA. 

\ DIDELIS 
y 

EXKURSINAS 
Išvažiazimas ant lokacijos 

s 
PARENGTAS PER 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 

Lietuviu Kolonizacijos Bendrove 

Draugijos organizuojasi. 
Utarninke, liepos 9 d. va

kare atsibuvo vietinės koloni
jos katalikiškų ir tautiškų 
draugijų ar kliubų atstovų su
sirinkimas. Išdavė savo ra
portą komitetai nuskirti reng
ti Ištikimybės Dienos apvaik-
ščiojimą. Pasirodė, kad ap
vaiksčiojimas visais atžvil
giais labai gerai pavyko. 

Po pamatymo tokio pasise
kimo, atstovai nenorėjo leisti 

• iširti šitai vienybei ir po už
baigimui svarstymo * reikalų 
kaslink apvaikščiojimo — 29 
draugijų ir kliubų atstovai 
sutvėrė " Cicero Lietuvių Or
ganizacijų Sąryšį'• suvieny-* 
darni šitas x visas draugijas, 
kliubus ir kuopas. • 

IN 

Wooc3boro YVisconsin Lietuviu Kolonijoj 

UTARNINKE, JULY 23 ,1918 
TRŪKIS IŠEIS ANT N0RTH WESTERN DEPOT 

Madison ir Canal Street, Chicago, 111. 

Bus privatiški karai užsakyti trūky je del lietuvių visų, kurie dalivaus kartu 
šiame išvažiavime. 

Kurie manote dalivauti kartu, malon ėsite duot žinių i korporacijos ofisų porą 
dienia pirmiau ir užsiregistruoti savo vardų, tai žinosime kiek extra karų užsakyt. 

• Korporacija kviečia visus savo narius ir pažįstamus lietuvius kuoskaitlin-
giausia dalyvauti ant virš minėto išvažiavimo, kur linksmai praleisime vakacijų 
ant tyro oro vasarnamiuose ir miškuose, aplinkui puikus ežeras, išsiplauksime ir 
žuvių prisigaudysime, ir tuom pačiu sykiu pamatysit lietuvių kolionijos žemę. 

Jaigu laikas nepavelitų nekuriems ant virš minčtos ^lienos išvažiuoti, tai mes 
antra išvažiavimų turėsime tokį pat Subatoj, August 3 dienų, 1918 m., ir taip pat 
4 vai. po pietų ant to paties dypo. Su guodone 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
3301 So. Halsted St, Chicago. Iii. 

I 

• 

Išrinko valdybų iš veiklių cių 14 kp. susirinkime. 

nenuilstančių veikėjų šios ko
lonijos. Štai jie: Fel. Striel-
čiunas — pirmininkas, Aug. 
JakaviČiutė — vice-pirm., Ve
ronika Feiziutė — prot.. raš
tininkė, Anastazas Valančius 
— finansų rast., Petras Juk-
nis — iždininkas, Pet. Milei-
kiutė'ir Pranas Grublis — iž
do globėjai, Ant. Povilionis— 
maršalka, Pr. Zdankus ir Ste
fanija Jurkuniutė — repor
teriai. 

Susirinkimai bus laikomi 
kiekvieno mėnesio antro utar-
ninko vakare, Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. Draugijos 
į Sųryšj rinks po tris atsto
vus. 

Norint nėra padėta šitam 
Sąryšiui tvirtų pamatų, bet 
tautos reikalai ir atsidavimas 
savo tėvynei riš juos krūvon 
ir ves prie bendro veikimo. 
Darbų daugybė ir tik bendrai 
dirbant bus galima lengvai 
viskas nuveikti. 

Tiktai uoliai dirbkime, o iš 
to bus nauda mūsų tautai ir 
mums. 

• ' • - / 

• 

Seredoje, liepos 10 d. atsi 
buvo laidotuvės keturių die
nų sūnelio Ignaco ir Stanisla
vos Pronckų. Iš Šv. Antano 
bažnyčios nulydėtas tapo į 
Šv. Kazimiero kapines. . 

• * 

Darbininkų užeigoje, kuri 
randasi po num. 1447 So. 50 
Ave., šiose dienose jau pasi
rodė auksinėmis raidėmis pa
rašai ant abiejų langų, kurie 
dabar kiekvieno akis patrau
kia. "" 

• 

Malonu buvo dalyvauti se-
redoj, liepos 10 d. Šv. Anta
no parap. svetainėje, L. Vy-

Išrinko atstovus į vietinį 
Cicero Lietuvių Organizacijų 
Sąryšį, į L .Vyčių Apskričio 
susirinkimą ir į Kat. Vieny
bės są-gą Chicagoje. 

Nariai pradėjo rupinties at
letika. Tuojaus tapo pakel
tas klausimas organizavimo 
' ' base ball teamą". Visi tam 
pritarė ir paskatino organi-
zuoties. Plačiau tas bus ap
kalbėtas ant mėnesinio susi
rinkimo. Tikimasi, kad cice-
riečiai neužilgo turės šaunų 
"baseball teamą". 

Buvo^ pakeltas klausimas 
kaslink "tennis court". Dau
gel enlu^Jj. ;ių ir uu atoliauo. 
Galutinas aptarimas atidėtas 
mėnesiniam susirinkimui. Ga
lima tikėties, kad ir i a^ įvyks 
ir mūsų jaunimas galės f gra
žiai ir naudingai laiką pra
leisti. 

Po susirinkimui sekė pro
gramas. Po trumpų diskusi
jų p. Julius Čeputis prakal-

prasidedant mokslo metui 
darbas bus užbaigtas. Tuo
met ciceriečiai (žinoma kata
likai) turės kuomi pasi
džiaugti. 

Pas mus atsiranda tokių iš
tvirkusių piemenų, kurie vos 
pradėjo nešioti ilgas kelnes, 
o jaučiasi jog esą kaž kuo. 
Vienas iš bjauriausių jų dar
bų, tai užkabinimas mergai
čių, visokiomis bjauriomis ir 
nepadoriomis kalbomis, nuo 
kurių kiekvienas turi rausti. 
Jie tą daro netik be gėdos, 
be su pasididžiavimu. 

Tas iu snvaldvmas priklau-
oo uj\ams, bet jeigu tėvai jų 
negali suvaldyti,, tai valdžia 
juos turės paimti savo glo
bom Negražu ir labai negra
žu. 

Rems Bazarą. 

Panedėlio, liepos 8 d. vaka-
kare, atsibuvo susirinkimas 

bedamas, daug patarimų kp. N e k a l t o Prasidėjimo Canelės 
davė. P-s Aleks. Krencius 
pasakė prakalbą nurodyda
mas narių klaidas. Tuo ir 
užsibaigė susirinkimas. 

Šv. Grigalaus dr-jos išva
žiavimas. 

'į Šv. Grigaliaus Giedorių 
Dr-ja turėjo savo išvažiavimą 
į Willow Springs, 111. nedė
lioję, liepos 7 d. Visi važia
vo trokais dainuodami lietu
viškas dainas. Išvažiavime 
klebonas kun. H. J. Vaičiū
nas, kun. F. Kemėšis ir kun. 
J. Dobužinskas prakalbėjo į 
susirinkusius. Visi linksmai 
padainavę sugrįžo namon pil
ni gerų įspūdžių. 

• • 

Šv. Antano parapijos mo
kyklos statymo darbas smar
kiai eink. Tikimasi, kad iki 

Švenč. draugijos. Toje dr-
joj priguli daugiausia čia gi
musios ir augusios mergaitės. 
Bet jos pradeda vis daugiau 
ir daugiau suprasti savo tau* 
tos reikalus ir kiekvieną dar
bą. Per apvaikščiojimą Išti
kimybės Dienoje, liepos 4 d., 
jos ėmė aktyvišką rolę, ir sa
vo gražiu pasirodymu, ir dar
bu, pasidarbavo nemenkai 
savo tėvynei Cietuvai, pakėl-
damos jos vardą svetimtaučių 
akyse. 

Savo susirinkime apie. vis
ką tarėsi, bet svarbiausia bus 
tai nutarimas, kad uoliai dar
buoties del parapijos bazaro, 
kuris atsibus rudenyje. 

Vietinis klebonas kun. H. J . 
Vaičiūnas jų susirinkimui pri-« 

Tąsa ant 4 pusi.) 
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CHICAGOJE. J 
APIE 1,000 SLACKERIŲ 

PAIMTA. 

Chicagoje medžioklė slacke-
rin pasisekė. Suimta apie 1,-
(KK) neužsiregistravusių vyru. 
Jų tarpe yra čia atbėgusių ir 
iš kitų valstijų. 

Iš suimtų apie 200 įstojo 
ka riuomenen. Kitus 300 re-
krutavimo komisijos priskyrė 
prie pirmojo skyriaus. Dar ki
tų likimas nežinomas. 

UŽ AKĮ REIKALAUJA 
25,000 DOL. 

Šįmet vasario mėn. miesto 
policija smarkiai apsišaudė 
su plėšikais ties So. Crawford 
ir Congress gat. Tuo metu 
buvo pažeistas dr. J. M. Han
cock. Nuo to pažeidimo, sako
ma, jis neteksiąs vienos akies. 

Dabar jis už tai reikalauja 
25,000 dol. atlyginimo. 

(Tąsa nuo 3 pusi.) 

davė daug gyvumo ir ug6!ė 
tėvynės dvasią. Malonų yra, 
kad mergaitės pradeda užim
ti vietas lietuvių visuomeniš 
kame gyvenime. 

Visa parapija, ypatingai 
draugijos, uoliai darbuojasi 
dėlei parapijos bazaro, kuris 
atsibus rudenyje. Biznieriai 
ir kiti neatsilieka aukavime 
daiktų. Labai gražu matyti 
šitą pasišventimą, sutartiną 
darbą. Pasekmės, galima 
tikėties, bus puikios. 

Pr. 

NAUJI KAMPAI KUR GA
LIMA GAUTI DIENRAŠ

TĮ "DRAUGĄ". 

>* 

W. Vau Buren ir Wells St. 
So. Kedzie Ave. ir 12th Str. 
Homan Ave. ir 12th Str. 
Central Park Ave. ir 12th St. 

Klauskite dienraščio "Drau
go" ant visų kampų ir Lietu
viškose Įstaigose. 

Cirkulacijos Prižiūrėtojas. 

FOB VOUH STOMACrfS SJfljJ 

Po 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. 

i 

t A. 4» A. 

NUO BRIDGEPORTO 
PADANGĖS. 

MOTINŲ IR VAIKŲ PIK 
NINKAS. 

Praeitą ketvirtadienį moti
ni] ir vaikų pikninkas Jack-
son parke labai * pavyko. Ber
naičiai ir mergaitės gavo pa
simaudyti, turėjo visokių gė-
mių, veltui važinėjosi kūdro
je. Buvo daugiau 100. 

Tokie pikninkai i š Davis 
Sąuare bus kas ketvirtadie
nis. Visos motinos su vaikais 
kviečiamos. 

Sekantį ketvirtadienį bus 
du pikninku: vienas bernaP-
čiams, turintiems suvirs 9 
metus amžiaus, kitas mergai
tėms to paties amžiaus. 

Prieš važiavimą pikninkan 
reikia visiems susieiti į Davis 
Sąuare parką 9:30 ryte. Te
nai reikia pamatyti parko 
direktorių,^Tcurs duos paaiški
nimų. 

Važiuojant pikninkan rei
kia pasiimti kiek užkandžio 
ir 10 centų apmokėti už va
žiavimą gatvekariu. 

KARĖS ŽENKLELIŲ PAR
DAVINĖJIMAS. 

Kaip Chicagoje, taip ir vi
soje valstijoje karės ženkle
liai gausiai perkami. 

Chicagos postmeisteris Car-
lile paskelbė, kad nuo gegu
žės ligi liepos 3 dienos iš Illi
nois valstijos šalies iždan pa
siųsta suvirs 10 milijonų do-
lierių, kokie surinkta už kares* 
taupymo ženklelių pardavi
mą. 

Visi lietuviai privalo pirkti 
karės ženklelius. Šitie ženkle
liai yra puiki dovana savo 
mylimiems asmenims, saviš
kiams ir draugams. Lietuviai 
prie kiekvienos progos turėtų 
atsiminti apie karės taupymo 
ženklelių pirkimą. 

NEBUS ŠĮMET KARŠČIŲ. 

Iš Suv. Valstijų oro biuro, 
Chicagoje, pranešta, kad šį
met mūsų miestas neturėsiąs 
karščių. Liepos mėnuo pasi
baigsiąs be karščių. Gi pas
kui vargiai karščiai busią. 

Šįmet Chicago yra pakliu
vęs vėsaus oro sluogsnin. 

Bet Texas valstijoj ir kitur 
siaučia dideli karščiai. 

APSISAUGOKITE ŠUNŲ. 

Liepos 7 d.Šv. Jurgio pa
rapijos didžiųjų choras turėjo 
išvažiavimą į Mount Forest. 
Iš namų išvažiavo 10:30 ry
te, o sugrįžo 11 vai. vakare. 
Buvo manvta išvažiuot ankš-

•r 

čiaus, bet kad dangus buvo 
apsidengęs debesimis ir atro
dė į lietų, tai buvo laukta pra-
siblaiviant. Nesulaukus pra-
siblaiviant nutarta, kaip prie
žodis sako: žut-but—važiuoti. 

Deltb daugumas, rodosi, su 
silaikė namie, nevažiavo. Po 
to jie turėjo gailėties, nes ora? 
nuo pusiaudienio išsiblaivė ir 
buvo labai puikus. Tie, ku
rie išvažiavo, labai linksmai 
laiką praleido, nes turėjo 
daug žaismių ir dainų, o apart 
to užkandžių su blaivais gė
rimais. 

Už užkandžius ir gėrimus 
tebūna padėka jaunoms šei
mininkėms. Jų vardų nei pa
vardžių nežinau, užtat neiš
vardiju. 

Į išvažiavimą atsilankė 
gerb. klebonas kun. M. Kru
šas, kun. V. Slavynas, taip-
pat kun. H. Vaičiūnas, kun. F. 
Kemėšis ir kun. Dobužinskas. 

Ten buvęs. 

• BERNARDAS RUPSlS 
Pėtnyelos ryta, liepos 12 d., 

1918 m., mirė Bernardas Rup-
šis. Tapo pereitą panedelj pa
laidotas iš šv. Antano par. Baž
nyčios (Cicero) į šv. Kazimie
ro kapines. 

Iš Lietuvos paėjo iš Kauno 
pub., Šiaulių pav., Raudėnų 
par., Pakepštėnų kaimo. 

Išgyveno .apie 15 metų A-
merikoje. 

Jo žmona Julijona mirė ko
vo 19 d., 1915 m. 

Dr-stėse prigulėjo Apveizdos 
Dievo No. 1 ir Lietuvos Sunų 
Vakaruose. 

Paliko vieną sūnų Pranciš
kų, kuriam trumpame laike 
prisieina išeiti karei vi jon. 

Liūdnume paUkess 
Pranciškus Rupšls. 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Lietuvis f ra-
borius. Atlie
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiauslai. Tu
riu savo karą-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nė dalį grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 41S 9. 

REIKALINGI LEBERIAI 
del lumber yard, darbas pa
stovus — uždarbis nuo $3.00 
iki $3.50 į dieną. Proga iš
mokti darbą, būti "tallymen". 
Atsišaukite tuojaus 

Harris Bros., 
35th and Iron Sts 

miiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimn 
Resld. 93S S. Ashland Blvd. Chicaco 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTU 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9898 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų; 7—S vak. Nedėlioms 10—12 d. 
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"DĖDE ŠAMAS" 
SAKO VISI ANT DIRBTI 

- 8 

I 
Visos šalies šauksmas girdėt, kad visi eitų dirbt ant farmų, augintų daugiau 

kviečių, avižų, rugių, bulvių ir daržovių. Augintų daugiau gyvulių, avių, kiaulių ir 
visokių paukščių del maitinimo pasaulio, nes maisto trūksta, o per tai ir brangus, o 
toliau bus dar brangiau. 

5 
Lietuvis Advokatas 

29 So. LaSalle St., 

PIRK FARMĄ DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ WOODBORO, WISCON- ; 
SIN, 8 MYLIOS Į VAKARUS NUO RHINELANDER. LIBERT1? LAND & IN-
VESTMENT COMPANY. 

Lietuvių Kolonizacijos Bendrovė Nupirko 10,000 Akerių Derlingos žemės, kuria 
dabar parduoda pigai visokio didumo farmomis po 40, 80, 120 akerių ir daugiau pagal 
žmogaus reikalavimą. Prekės po $12.50 ir augščiau už akerį ant lengvų išmokėjimų. 
Prekės bus pakeltos trumpame laike norintieji pasiskubinkite, pigiau nupirksite ir 
išsirinksite geresnę farmą. 

. 

II n 
ANGLIŲ MAINIERIAMS 

mes turime vietų del keletos 
lietuvių mainierių, mainose 
nėra gazo nei vandens. Dar
bo sąlygos labai geros. Dar
bas pastovus. Gera užmokės-
tis. 

Rašykite ar atvažiuokite. 

Cantral Coal Co.. 
Cantral, UI. 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Rockwell 6999 

Residence Huraboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS / 

miiiiinmiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiit 

, Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
METUVIS DENTISTAS 

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

4712 6 0 . ASHLAND AVENUE 
arti 4 7 - U M Gatvės. 

Bridgeportieeius garnys 
myli. Pastaruoju laiku ap
dovanojo sekančias šeimynas. 
J u o z ą ir J u s t i n ą K u o p e l a u s -
kus duktere, kuriai prie krik
što davė vardą — Sofija. 

Joną ir Antaniną Zdraz-
dus sunu, kuriam prie krikš
to davė vardą — Antanas. 

Anuprą ir Oną Azauskus 
dukterę, kuriai prie krikšto 
davė vardą — Eleonora. 

Antaną ir Veroniką Plei-
nius sunu, kuriam prie krikš
to davė vardą — Jonas . 

Juozą ir Kazimierą Nosevi-
čius sunu, kuriam prie krikš
to davė vardą — Vladas. 

Joną ir Ceciliją Lauksar
gius duktere, kuriai prie 
prikšto davė vardą — Luci-
ja. 

Aleksandrą ir Viktoriją 
Petkunus duktere, kuriai prie 
krikšto davė vardą — Stanis
lava. 

Domininką ir Oną Jucius 
duktere, kuriai davė vardą 
prie krikšto — Stanislava. 

Policija visomis išgalėmis 
darbuojasi, kad miesto gyven
tojai savo šunų be. antsnukių 
neleistų gatvėn palaidų. To
kius šunis įsakyta šaudyti. 

Tečiau ne visi žmonės klau
so. Šunes kasdien keliolika 
žmonių sukandžioja. Šunų sa
vininkai traukiami teisman. 

Amžinuoju moterystės ry
šiu surišti tapo Nikodemas 
Savutis su Agota Sadauskiu-
te. 

Juozas Kazlauskas su Ve
ronika Zarumskaite. 

Vincas Gricius (kareivis) 
su Barbora Jučaite. 

Laimingo sugyvenimo. 

Paie.škau moksclivio Fabijono čo-
batarjauskio. Pavasaryj 1912 m. jis 
Tyveiio Waukeganc, III., paskui iš-
* .iiiavo j farmas užsidirbti pinigu, 
K įd turėtų iš ko mokslus eiti. Žie-
ni i 1912 jis buvo špokam-, Wash. 
Norėdami jj sulyg išgalė* sušelpti, 
mekižiu jj, arba žinančius pranešti 
kur jis dabar yra. 

J o s e s u o . 
Zofija Vizgirdienė-čebatarauskiutcS 

1011 KJght Str., . . . Waukegan, 111. 

Paieškau vietos kaipo vargoninin
kas. Esu visai liuosas nuo kariuo
menės. Meldžiu atsišaukti } 

"Draugo" Administraciją. 
1800 West 4«th St., 

Chicago, III. 

ANT PARDAVIMO 

300 sėdynių, Teatras, namas ir ki
ti įtaisymai. Daro gerą biznj per 
visą metą. Didelis bargenas ir nori 
pardouti greitai. Atsišaukite tuo
jaus, 7 vai. vakare J 

Teatre, 
1404 So.« 49th Court, Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda labai puikus automo

bilius. "White Vo.", parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina ka
riuomenėn. Norintieji pirkti atsi
šaukite 

Paul Pilkis, 
Pilkis Krautuvėn, 729 W. 18th St. 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas turintis akmenini 
fundamentą ant 2 pagyvenimų 6 
kambarių randas. Turi parsiduoti 
greitai, meldžiame atsišaukti sekan
čiu adresu. 

Ahern 
3445 S. Asland Ave., 

Telefonas McKinley 61 

ANT PARDAVIMO 
parduodu greitai ir pigiai arklj, ve
žimą ir visus pakinkus. Meldžiu at
sišaukti sekančiu adresu: 

1530 So. 49 Court, Cicero, 111. 
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Vežimas su Viršum 
Parsiduoda labai pigiai pas K. 

Kaplan and Sons, Leather ir Pinding 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite sau skuras, čeverykus ir 
kitua reikalingus dalykus čevery-
kams nuo mūsų. 

mii 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 iu i i i iHi i imi 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

| A. A. ŠLAKIS. | 
Lietuvis Advokatas 

| LAWYER | 
Ofisas mieste: 

13-tu lubų — Kambaris 1303 S 
AssociatUm Itldg. 
19 So. LaSalle St. 

Chicago, III. 
Telefonas Randolph 2898 

Utarninko ir rVtnyčios vaka
rais nuo 7 iki 9 vai. 

3255 So. Halsted Street, 
= Tel. Yards 6492 S 

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Mlchlgan Boulevard Bldg. k 

Suite 922 
Mlchlgan Ave. kamp. Washington 

g a t v ė s . 
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. | 

OFFISAS 
5146 W. 25th gavee 

Kamp. 52nd Ave., Cicero, 111. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo 10 
iš ryto iki 12. 

Telefonas Cicero 659 
Namų Telefonas, Lavmdale 3525 

8 S 

Telefonas: McKinley 6784 

Dr. A. E. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 85-tos Gatvė*. 

Žemė yra labai derlinga — molis su juodžemiu ir žvyru ir randasi labai gražioj 
apielinkėj prie upių, upelių ir didelių ežerų kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių 
ant vakacijos, tos vietos yra pavadintos kaipo "summer resorts". 

Korporacija pagelbsti visokiais budais, pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems 
pabudavoja namą ir stonia. ant lengvų išmokėjimų ir išdirba 10 akerių ir daugiau. Ku
rie nori su korporacijos arkliais ir mašinerijomis, paskolina pinigus del nupirkimo 
gyvulių ir visokių farmiškų įrankių. 

Pačiame viduryj žemės randasi lietuviškas miestas vardu Woodboro, kuriame yra 
geležinkelio stotis, 2 mokyklos, liotelis, restauracija, krautuvė (department store) ir 
40 kitokių visokių namų. 

Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lotai po pusę akerio ir didesni, 
prekės po $75.00 ir augščiau, kurių gi didelių lotų vienas galas atsiduria ant Main Št , 
o kitas į puikų ežerą kaipo summer resort lotai ir prekės netrukus pakils dubeltavos 
ir trigubos. 

Parsiduoda 30 namų viršminėtame lietuviškame mieste; prekės nuo $500.00 ir 
augščiau, ant lengvų išmokėjimų. 

Šito lietuviško miesto gyventojai turi labai gerą transportaciją, nes per visą ko
lonizacijos žemę eina geležinkelis ir yra stotis ir tik 8 mylios iki kitam dideliam 
miestui, kuris vadinasi Rhinelander, kuriame randasi didelė turgavietė ir 24 dideli fa
brikai kur tūkstančiai darbininkų gauna darbus su gera užmokesčia žiemos laike ir 
bile kada nėra darbo ant farmos. 

Korporacija turi daugybę farmij gatavų išdirbtų su geriausiais intaisymais su 
triobomis, sodais, gyvuliais ir visomis mašinerijomis, kokios tfk yra reikalingos ant 
farmų, kuras parduodamas pigiai ir ant lengvų išmokėjimų arba mainome ant mies
to properčių. 

Koroporacijos keliaujanti direktoriai važiuoja iš Chicagos kožną, utarninką, 3 vai. 
po pietų į Wisconsin ant farmų. Tokiu būdu, kurie norite važiuot kartu, malonėsi
te duoti žinią vieną dieną pirmiau. 

Korporacija turi du ofisu. Rašykite arba važiuokite kur jums parankiau. 

/ LIBERTY LAND & INVESTMENT 
Chicagos Ofisas 

3301 So. Halsted Street 
Ant Farmų Wisconsine Ofisas 

Woodboro, Wis„ R. F. D. Rouie 1 ,7 
n^g^tt. » » • • • <m ̂  ^ m mk 

Tel. Cicero 252. 

Dr. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S G Y D Y T O J A S 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th S t , Cicero, 111. 
VALANDOS: nuo 9 iki 11 išryto, 
nuo S lkl 6 po pietų, nuo 7 lkl 
9 rak. Nedėliomis: nuo 9—11. 

'K 
I Telefoną.: PULLMAN MJ 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAI 

IR CHLRIJRGAS 
19711 SO. MICHIGAN AVU., 

ROSELAND, ILLINOIS 
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NUSIPIRK MOSTKES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją ifidir-

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą mosčia per ke-
iii vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu balių. Toji mostii 
išima pleuras raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir Stampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Boz 36, Holbrook, Mass 
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
'"DRAUGĄ" 

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

Patarimas D y k a i 
Ofiso valandos: nuo 9 Iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 0487 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 2« METAI 

Gyvenimas Ir ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 82 st. 

CHICAGO, DLL. 
Specijalistas 

MoterlSkų Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po piet 
ir nuo 8 Iki 8:20 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 
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I OOllMBIJOS GRAMAFONti IR REKORDŲ KRAUTUVĖ | 
Ditl/iausis pasirinkimas rekordų: Lietuviškų, Ruskų, Polskų ir 

Angliškų. Kaina po 75c. vienas. Gramafonai nuo $10.00 iki 
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. 

Dideli kataliogą, laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą. 

Rašyk: Tel. Drover 8167 

I JUOZAPAS F. BURIK, | 
| 3343 So. Halsted St., :-:-:-: * Chicago, 111. 1 
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F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112. So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2290 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5032 

g 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
i Ofisas DidmiestyJ: 

6 t W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 780 

Gyvenimas, 819 W. SSrd 88. 
Tel. Yards 468L 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 8 0 c 

C0FFEE 
19c 

• 

GERIAUSI8 
SVIESTAS 

46c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Banį 
sulyginę su 
bent, kokia, 
H sv. 14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

41c 
. , E S T SIDE 

1878 Milwaukee av 
2054 Milvvaukee av 
1045 Milwaukee A 

1510 W.Madisonst 
2880 W.Madisonst. 

1644 W.Chicagoav 
1836 Blue l s landav 
2612 W. Nortbav . 
1217 So. Halsted s t 
1832 So. Halsted s t 
1818 W. 12tb s t 

3112 W. Stod i t 

SOUTH SIDE 
3032 Wentwortbav 
3427 So. Halsted s t 
4729 a Ashland a v 

NORTH SIDE 
406 W.Dhrision s t 
720 W. N o r t b a v . 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av. 
8418 N. Clark s t 
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