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AMERIKONAI TRUSKINA 
VOKIEČIU FRONTĄ 

Vokiečiai bėga nuo upės Marne 
TALKININKAI ATSIĖMĖ CHATEAU-THIERRY 

VOKIEČIAI BĖGA NUO 
MARNE. 

PARYŽIUS, liepos 22. — 
Prancūzų kariuomenė besivy
dama vokiečius Marne fronte 
jau persimetė per upę ir traš
kina bėgančius vokiečius. 

Vokiečiai pabėgo ir iš Cha-
teau-Thierry. Nesuspėjo jie 
padegti miesto. Gyventojai 
džiaugsmingai pasveikino in-
ėjusius miestan amerikonus ir 
prancūzus. 

Vokietijos spauda pripažįs
ta vokiečių nepasisekimus. 

VOKIEČIAI BĖGA NUO 
TALKININKŲ. 

Paskui save degina miestus ir 
miestelius. 

VOKIEČIAI ATSIMETA IŠ 
M A R N E KYLIO. 

Atsimesti per upę jiems buvo 
tikras pragaras. 

Paryžius, liepos 22.— Ilgai 
laukiamas vokiečių atsimeti
mas iš Soissons-Marne-Rheiir* 
kylio pagaliau t^ykdomas. r>0 

nepavykusios ofensyvos jie 
tenai šiandie yra atsidūrę 
kaip kokian kišeniun, kurį a-
merikonai su prancūzais gali 
užristi ir kaizeris netektų a-
pie milijono kareivių. 

Taigi dabar visais keliais 
vokiečių kariuomenės ko-
liumnos bėga iš to kylio. Su 
savimi gabena sunkiąją arti
leriją ir karės medžiagą. Ap
leidžia jie savo pozicijas ir 
nuo Chateau-Thierry. 

Talkininkų lakūnai pasi
traukiančius vokiečius bom
barduoja. 

Vokiečių atgal atsimetimas 
per upę Marne buvo tikras 
pragaras, kadangi amerikonų-
praneuzų artilerija juos kaip 
patalą klojo. 

Daugelis vokiečių kolium-
nų, negalėdamos pasprųsti 
nuo talkininkų artilerijos ug-
nies, puldavosi tiesiog ant tal
kininkų kareivių durtuvų. 

Paryžius, liepos 22.—Ame
rikonai su prancūzais visu 
Aisne-Marne-Rheims frontu 
troškina vokiečius. 

Aisne-Marne frontu ameri-
konai-praneuzai, kaip žinoma, 
pakėlė ofensyvą prieš vokie
čius. Ofensyva varoma pir
myn. Paimta daugiau 400 vo
kiečių armotų. Tarpe šitų 
yra ir gana didelių. Paimta 
nelaisvėn suvirs 20,000 vokie
čių kareivių. 

Amerikonai-prancuzai nesu
laikomai briaujasi Aisne pa
upiu ir gula ant svarbaus 
miesto Soissons. Neoficijaliai 
sakoma, kad Soissons jau at
imtas. kuris jį už prasikaltimus nu-

TalktfnlBi.tokuvi sngryžej.. I C , 1 8 ~ n » f P y l ^ - ; l į t batrstTj. Bet -Li jEKi atsitikt: 
iš observacijos pasakoja, kad 
didžiausios vokiečių kolium-
nos traukiasi nuo Aisne-Mar
ne fronto. Su savimi gabena
si ir milžiniškas armotas, ku
rios buvo paruoštos Pary
žiaus apgulimui. Vokiečių 
pralaimėta! 

Kur-kas baisiau vokiečiams 
dedasi aplink upę Marne. 
Tenai, kaip žinoma, anot jų 
pačių pranešimo, visa armija 
buvo persimetusi per upę pie
tų šonan ir pasivariusi pir
myn per kokias 6 mylias. 

Tečiau prancūzai juos te
nai sulaikė ir kontratakomis 
pradėjo spausti, traškinti jų 
pasigamintas pozicijas. 

Vokiečiai pašėlusiai laikėsi 
per kelias dienas. Ant galo 
neatlaikė ir pradėjo bėgti at
gal per upę. Pačiam Berlyne 
pripažįstama, kad vokiečių 
vyriausioji kariuomenė aną 
naktį atgal per upę atsimetu-
si. Toksai atsimetimas, tai 

Vietomis prasimušdavo ir p a - | b a i s ū S d a i k t a s i r d i d e l i s p r a . 

pie didelius pralaimėjus. 
Tečiau pateisina generalį 

štabą. Sako, kad karvedžiai 
už tuos pralaimėjimus nekal
ti. Sako, vokiečių kariuome
nėje atsirado apšviestesnių 
dezerterių. Tie pabėgo talki
ninkų pusėn ir šitiems išda
vė vokiečių štabo pagamintos 
ofensyvos pienus. Todėl vo
kiečiams ir nepasisekę su o-
fensyva. 

1 Tie patys laikraščiai dar 
pažymi, kad vokiečių ofensy
vos tikslas buvo Paryžius. 

Taigi, nepasisekimai suver
čiami ant vokiečių dezerterių. 
Bet kol-kas nutylima apie tat, 
jogei čia ne dezerteriai kalti. 
Vokiečiai traškinami todėl, 
kad talkininkai turi garsųjį 
vadf. gen. Foch. Traškinami 
dar ir todėl, kad šiandie tal
kininkai yra stiprus. Tą stip
rybę jiems davė skaitlinga ir 
narsi amerikonų armija. 

Vokiečiams bepig buvo tai-Į 
kininkus mušti, kol Amerika 
neturėjo skaitlingos armijos 
Prancūzijoje. * Vokiečiai visas 
laikas amerikonus pašiepė. Gi 
šiandie įsitikino, kad tasai 
pašiepimas buvo daromas su 
bloga valia. 

Sulig naujausių pranešimų, 
amerikonai-prancuzai atsidū
rė jau į Soissons priemies
čius. Jiems tik viena mylia 
beliko nuo paties miesto. 

BUVCS CARAS TIKRAI 
NUŽUDYTAS. 

Apie tai pasigiria patys bol
ševikai. 

- r — 

čiai buvo sutraukę rezervas. 
Bet ir tos sutraškintos. 

Nereikia sakyti ir manyti, 
kad visu Aisne-Marne-Rheims 
frontu vokiečiai bėgtų. Jie 
bėga tik keliose vietose. Gi 
kitur dar ginasi, nes dar turi 
šiek-tiek jėgų. Bet kur jau 
jie bėgą, tai bėga tikrai teu
toniškai. Paskui save degina 
miestus-ir miestelius. Talki
ninkams nori palikti tik nuo
dėgulius, griuvėsius, kraujo 
ir ašarų klanus. . 

Taip viduriniais amžiais 
elgėsi barbarai hunai. Ne vel
tui juk šiandie vokiečiai va
dinami hunais. 

Tai paskutinė vokiečių o-
fensyva. Gi jų nuostoliai —-
baisu ir pagalvoti. Kontrata 

Londonas, liepos 22.— Bu
vęs Rusijos caras Nikalojus 
nužudytas, Jįaip pranešama be 
vėliniu telegtafu iš Rusijos.N 

Pranešimas yra sekantis: 
"Pirmame posėdyje centra-

lio pildomogo komiteto, iš
rinkto penkto sovietų kongre
so, apturėtai nuo Uralu so
vieto laiškasfapie buvusio ca
ro, Nikalojafts Romanovo, su
šaudymą ir priešai paskelbtas. 

''Nesenai j Jekaterinburgas, 
Raudonųjų Uralu sostinė, bu
vo atsidūręs pavojun prisiar
tinant čekams-slovakams ir 
susektas suokalbis su tikslu 
paliuosuoti buvusį carą. Todėl 
vietinio Uralu sovieto pirmi
ninkas nusprendė buvusį • ca
rą sušaudytt, kas ir atlikta 
liepos 16 d. 

Buvusi carienė ir sunūs esą 
sveiku. 

' * Nikalojaus Romanovo 
žmona ir sunūs pasiųsta sau-
gion vieton". 

Raportas toli aus praneša, 
kad suokalbio dokumentai 
pasiųsti Maskvon per speci-
jalį pasiuntinį. Taip-gi, jog 
nesenai Wvę nutarta, kad bu
vusį carą paduoti teisman, 

72 ŽMOGŲ ŽUVO, 1,183 IŠ-
GELBĖTA. 

Priežatis nuskendimo nežino
ma. 

Washingtonas, liepos 22.— 
Nuostoliai nuskendime šar-' 
vuoto karės laivo San Diego 
dar tikrai nežinomi. Išgelbėtų 
jurininkų yra 1,183, o laive, 
sako, buvo 1,255. Tai-gi žu
vusių butų 72 žmogų. 

Priežastis nuskendimo, 
taip-gi, nėra tikrai žinoma. 
Dauguma laivyno oficierių 
mano, kad laivas plyšo, už
plaukęs ant vokiečių minų. 
Tas patvirtinta, kada ameri
konų, patroliai surado keletą 
minų arti vietos, kur nelaimė 
ištiko. 

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiMW 

I DIDELIS SUSIRINKIMAS 1 
"DRAUGO" SERU PARDAVINĖJIMO REIKALE 

is i 
i įvyks šioj seredoj, liepos 

24 d., 1918, f 
I ŠV. JUEGIO PARAP. SVETAINĖJE (BBIDGEPORT, | 

AUBURN A VE. IR 32 PI.). 

"Draugo'' šėrų pardavinėjimo komitetų atstovų su
sirinkimas turėjo įvykti praeitos seredos vakare "Drau
go" Redakcijos kambariuose. Bet kadangi centro ko
miteto sąstate įvyko atmainos, todėl susirinkimo tą va
karą nebuvo. 

Dabar taigi šaukiamas kitas susirinkimas, šitan su-
sirinkiman kviečiami BŪTINAI ateiti jau susitvėrusių 

Kada laivas plyšo, pasako-'? komitetų atstovai ir pavieniai lietuviai, kaip iš Chica-
ja kapitonas H. H. Christy, 
jurininkai pradėjo rengtis 
prie išsigelbėjimo be jokio 

s gos, taip ir iš apylinkių. 
Kviečiami ateiti visi tie, katriems tik rupi geros, ka

talikiškos spaudos platinimas ir vienatinio mūsų lietu-
trukšmo.Tar^um, jie moki- I jiSkMienraščio palaikymas, šitam susirinkime bus pa-

. , . dėti stiprus pamatai tolesmam pasekmingesniam veiki-nasi ir nesimato "jokio pavo- 3 . t(T\ >> v. , .. ...r, ., , . ? mui "Draugo" seru pardavinėjimo reikale. 
'iaus* Daugelis "Draugo" šėrų jau išparduota, daugelis 

Admirolas Palmer tvirtina, parduodama. Bet dar daugiau jų yra parduoti Reiki* 
jog nėra jokių ženklų, kad vo- pasiskubinti, nes kontestui paliko tik trys mėnesiai. Per 
kiečiai Amerikos pakraščiais tuos tris mėnesius "Draug-o" Bendrovei yra reikalin-
išnaujo veiktų su savo nardan | ga surinkti kapitalas, su kuriuo butų galima atsistoti 
čiomis laivėmis. ant tvirtų pamatų, padidinti dienraštį ir užtikrinti jam 

, | gyvenimą per ilgiausius metus. 
SUSIDAUŽĖ DU TRAMVA- Kiekvienas lietuvis katalikas gali prisidėti prie 

JTJ !s "Draugo" Bendrovės, nusipirkdamas vieną arba kelis 
šėrus. Vieno šėro kaina tik 10 dolierių. Kas nusiperka 
nors viena serą, tasai skaitosi "Draugo" savininkas. 

15 žmonių žuvo, 30 sužeista = K a ^ t šėru^jsigys J a f c M i a i ž m o n i ų 1 
gas" skaitysis visuomenes leidžiamas dienraštis. 

Pranešime taippat sakJma, 
kad pildomasis centralis ko
mitetas turi svarbius dokmnen 
tus apie Nikalojų Romanovą. 
Tarp jų esą paties caro ir jo 
žmonos dienknygės, jo priva-
tiški laiškai, ir Grigoriaus 

komis amerikonai-prancuzai j Rasputino laiškai Romano-

mai pienus kitaip apvertė. 
Nušovimas esąs reguliaris. 
Raportas toliaus skamba: 
"Pildomasis centralis ko

mitetas, apsvarstęs aplinky
bes, kurios privS^ė Uralu vie
tinį sovietą sušaudyti Nika
lojų ftomanovą, nutarė taip: 

'' Rusijos centralis pildoma- j Tarp žuvusių 6 kareiviai, ku- Į 
sis komitetas, savo pirmininko rie iš stovyklos Custer kelia-
asmenyje, priima Uralu vieti- vo į Detroitą, 
nio sovieto nutarimą, kaipo Pavojingiau sužeisti paimta 
paprastą". į Ann Arbor ligonines. Kiti 

Jackson, Mich.J liepos 22.- Ateikite šitan seredos susirinkiman. Tenai bus viskas 
Užvakar vakare nž vienos my išaiškinta — apie Šėrus ir kontestą. Bus nuskirti vei-
lios vakaruose nuo Chelsea 1 ^ųs vyrai, katrie šėrų pardavinėjimo darbą smarkiai | 
susidaužė du tramvajų — = pastūmės pirmyn, 
vienas su žmonėmis, kitas £ Susirinkimo pradžia 7:30 vakare I 
n M j , j J S CENTRO KOMITETAS. 
prekinis. 

Anot gautų žinių 15 žmo- uiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiminiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
nių užmušta ir 30 sužeista. 

-te* 

juos kaip šieną išklojo. Per 
Marnę atgal atsimetimas pra
rijo jiems tūkstančius aukų. 

% 

slėpdavo miškuose. Tuomet 
talkininkams nebuvo sunku 
juos išgaudyti. 

Visos vokiečių divizijos su
kapotos Į dalis. Bėga tik vieni 
likučiai. Tai bent kariaunin
kai! 

PATIKRINTA LAKŪNO 
ROOSEVELTO ŽUVIMAS. 

Paryžius, liepos 22.—Vokie
čių lakūnas į amerikonišką 
lakūnų stovyklą pametė pra
nešimą, kuriuo patvirtinama 
lakūno leitenanto Quentin 
Roosevelto žuvimas. 

CHOLERA JAU IR MASK
VOJE. 

Londonas, liepos 22.—Anot 
žinių, cholera jau pasiekusi 
ir Maskvą. Suskaityta jau 224 

laimėjimas. Stojo jie ofensy-
von, kaipo kokie liūtai. Šian-
die-gi pavirto į muspalaikes, 
kurias talkininkai kaip tik 
suspėja bambyti. 

Vokiečiai traškinami ir 
l Marne-Rheims fronte. Pran
cūzai su italais ten atsiima 
pirmiau prarastas savo pozi-
cijas. 

Yra žinių, kad vokiečiai 
sutraukę skaitlingąsias rezer
vas Aisne-Marne frontan, 
prieš amerikonų-praneuzų o-
fensyvą. 

Bet, matyt, kad jiems nie
ko jau negelbsti nei rezervos 
(atsargos). Nes juk ir laikas, 
kad pagaliau vokiečiai butų 
sutraškinti. 

Pačioj Vokietijoj pakilęs 
baisus trukšmas. Kaizerio vy
riausybė mėgina paslėpti tei
singas žinias iš fronto. Bet mirtys. 

Šita epidemija ten nuvilkta vokiški laikraščiai vis atvi-
iš Petrogrado. riau ima rašyti apie savo ka-

vams. Šiuos visus dokumen
tus neužilgo viešai paskelb
sią pasauliui. 

Nuo birželio 24 d. buvo 
Londonas, liepos 22.—Ang- paskalos, jog buvęs caras li-

lų laikraštis Times praneša, kęs nužudytas. Bet šis prane-
kad anglai per pastarąja sa- j Šimas, oficijaiiai iš Rusijos 
vaite neteko 1,087 oficierių ir, riuomenės , nepasisekimus, a-
29,869 kareivių. « prisiųstas, viską išaiškina. 

atgabenta čionai. Dar kiti į 
Detroitą. 

Nardančios laivės atakuoja S. 
I V, pakraščius 

WASHINGTON, liepos 22. 
—Suv. Valstijų karės laivai 
pasiųsta Cape Cod užlajon, 
kur vokiečių nardančios lai
vės pradėjo veikti. 

$19,000 VERTĖS BRANGAK-
MENŲ ATGAUTA. 

Vakar detektyvai, surado 
$19,000 vertės brangakmenų ORLEANS, MASS., liepos 
viename iš didžiausių miesto 22.— Vokiečių nardančios lai-
bustų. Tai yra dalis pavogtų v*s Cape Cod užlajoj nuskan-
brangakmenų iš Hellef-Rose d i n o 4 m&žas l a i v l l s (baržas) 
kompanijos. • Į » k e l i s

# šovinius paleido į 
Surasta prisipažinus Morris! ff * 

Levison, auksoriui. Vagys su-f T A L K I N m K Ų L A K I A I 

Laivų įgula, 16 vyrų, 3 mo
terys ir 5 vaikai, mažomis 
valtimis pasiekė pakraščius. 

Vienam vyrui pažeista ran-
ka. 

Nuo pakraščių nardančioji 
laivė kuoaiškiausiai buvo ma
toma. 

Laivai buvfc užpulti vakar 
apie 11:00 prieš pietus. 

Karės laivai ir hydroplanai 
ieško nardančios laivės. 

imti ir padėti po augšta pa 
ranka. SMARKIĄ! VEIKIA. 

Nusileidžia žemyn ir bombar
duoja vokiečius. 

ITALAI PAŽANGIUOJA 
KALNUOSE IR ALBANI

JOJE. 

Rymas, liepos 22. — Italai 
išmušė austrus-ungarus nuo 

Paryžius, liepos 22—Daug k a l f a o s t a b e l i r a t siėmė Cor-
kredito už vokiečių įveikimą n o d i CaVento, Adamello aps-
Marne fronte reikia duoti k r i t y - j y Italijos fronte, 
narsiems talkininkų laliu-

, nams. Nes jie žymiai prisidė
jo prie teutonų sutruškinimo. 

Lakūnai ne tik bombomis 
žudo teutonų infanteriją, bet 

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS ORG. BUSTAS VVASHINGTONE. 

| | ųaikina jiems ir provizųą ir 
visas linijas, kelius kuriais 
pristatoma provizija. 

Vokiečiams bėgant atgal 
| per upę Marne lakūnai su 

bombomis traškino jų ponto-
ninius tiltus. Nusileizdavo jie 
taip žemyn, kad vokiečių in
fanteriją klojo kulkasvaidžiais 
iš lakstytuvų. 

Numušta be to daugelis vo
kiečių lakstytuvų. 

Italai taippat muša austrus 
ir pažangiuoja ir * Albanijoj. 

HINDENBURGO VIETĄ 
UŽIMA LUDENDORFFAS. 

Londonas, liepos 22.—Nauį-
jausiąs oficijalis vokiečių 
pranešimas parodo, jog Lu-
dendorffas tikrai užėmė Hin-
denburgo vietą, kaipo viršt 
ninkas vokiečių armijos. Šis 
pranešimas Ludendorffą va
dina galva generalio štabo. 
Šią vietą pirmiau buvo užė^ 
męs Hindenburgas. 

• 
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senas adresas. Pinigai geriausia siųsti 
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Order" arba {dedant pinigus } regi
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Publi-oed Daily lennil fHsmdaye by 
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.$6.00 
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Pirmadienis, l iepos 22 d. Šv. Marija Magdalena, 
Antradienis, Liepos 23 d. šv. Apolinaro, vysk. kank. 

PRADALGIAI, 
Dienraštis "Draugas'' jau 

turi kelis šimtus šėrininkų. 
Jie visi yra "Draugo" savi
ninkai. Šitiems "Draugo" sa
vininkams taigi šiandie ir tu
rėtų rapėti ne tik paties dien
raščio platinimas, bet ir toli
mesni* Šerų pardavinėjimas. 

Tas svarbu kiekvienam. Tr 
štai kodėl: Kuomet "Draugo" 
Bendrovė išparduos visus Še
rus, surinks, atsakantį kapi
talą, tuomet ir pats dienraš
tis bus pastatytas ant stiprų 
pamatų. 

Kas gi nežino, ką reiškia 
stiprus pamatai. Beiškia tą. 
kad tuomet dienraščio 
"Draugo" leidimas ne tik ne
duos nuostolių, bet dar nes 
pelną, kurs teks šėrininkams. 

Tai labai svarbus daiktas. 
Gi labjaus svarbus tuo, kad 
tuomet dienraštis bus plačiai 
prasiplatinęs. Jis bus suran
damas kiekvienoje lietuviško
je šeimynoje. Lietuviai, skai
tydami "Draugą", pakils 
apšvietoje ir susipratime. 

Todėl kiekvieno "Draugo" 
šėrininko šiandie yra šventa 
priedermė visur, prie kiekvie
nos progos * ' Draugą'' platin
ti, šėrus pardavinėti, kuodau- j 
giausiai žmonių prikalbinti i 
prie *' Draugo' Bendrovės 
šeimynėlės. 

# 

Fordo dirbtuvės pastarai
siais laikais gavo nuo vyriau
sybės visokių užsakymų už 
$375,000,000. 

Prancūzijoje stoka tabqkos. 
Apie tai rašo kareiviai savo 
laiškuose. Sako, Paryžiuje 
pravesta tabokai kortelės. 

Šiandie visam pasaulyj 
trūksta poperos, kaip knygi
nės, taip laikraštinės ir kito
kios. Todėl popera yra bran
gi. Anglijoje mėginama pope
ra dirbti iš medžio pilavinų. 

Karės pramonė Amerikoje 
pažangiuoja. Pirm karės šioj 
šalyj per mėnesį vos penkios 
mitralijezos buvo padirbamos. 
Šiandie gi per vieną dieną pa
dirbama daugiau tūkstančio! 

Civilizacijos vežimas Įgimz-
do vokiečių kulturon. Reikia 
tą vežimą ištraukti. Visi pri
sidėkime prie darbo. Pirkime 
karės taupymo ženklelius. 

Pirkite "Draugo" Bendrovės 
šėrns. Vienas seras yra 10 dol. 
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Oyster Bay, N. Y., liepos 
22.—Pulkininkas Roosevelt iš 
Paryžiaus gavo žinią, kad jo 
sunūs, majoras Theodore 
Roosevelt, karės krake su
žeistas ir paimtas ligoninėn 
Paryžiuje. % 

LIETUVA GALI APSIETI BE 
VILNIAUS. 

Taip rašo lenkų laikraščiai 
Europoje. Taip rašo lenkai 
ir kai-kuriuose vokiečių lai
kraščiuose. Jie pašiepia ki-
tuomet p. Gaigalaičio pasaky
mą prūsų seime, jogei Vilniu
je yra mažiausia 33,000 lietu
vių. Sulig lenkų statistikos 
ten lietuvių esama nedaugiau 
pustrečio tūkstančio. Vil
niaus gyventojai — tai kuone 
visi lenkai. Tatai argi lie
tuviams butų naudinga savin-
ties Vilnių f — klausia lenkų 
1 » I V V * » 

laikraščiai. 
Vokiškam laikraštyj "Das 

Neue Deutschland" kažkoks 
Adolfas Grabovskis štai ką 
rašo Vilniaus klausime: 

"Lenkai naujajai Lietuvai no
ri duoti Kauną, kaipo sostinę. 
Reikia pilnai pripažinti, kad Kau
no padėjimas centre lietuviškos 
šalies geografiniu žvilgsniu sosti
nei labjausiai patogesnis, kaip 
pasieninis Vilniaus padėjimas. 
Keikia pažymėti, kad Kaunas, 
šiandie skaitąs 100 tūkstančių 
gyventojų ir turįs geležies pra
monę, kur jau dabar dirba 9,900 
darbininkų; yra miestas žymus 
ir pilnas gražios ateities. Dvi 
tinkami laivams plaukioti upi: 
Nemunas ir Vilija, plaukia per 
miestą. Gi jei šiandie Vilnius, 
kaipo geležinkelių susibėgimo 
punktas, turi didesnę' reikšmę, tai 
Kaunas prie tos rolės turi geres
nes sąlygas. 

''Jei nauja Lietuvių atsižadės 
Vilniaus ir aplinkinių lenkų ir 
baltrushj teritorijų, tai tikrai pa
sakius, atsižadės tiktai psycholo-
ginio įsivaizdinimo, bet ne k.; į* -
alio. Kas link Vilniaus, rcalės 
aplinkybės stovi neatmaJnomai 
lenkų pusėje. Neužginame, kad 
tasai atsižadėjimas butų lengvas, 
kadangi per ištisus šimtmečius 
Lietuva buvo rišama su Vilnium. 
Bet toji lietuviškoji - vilniškė 
dvasia taigi per šimtmečius ir bu
vo tikrai lenkiškoji dvasia, iš 
Vilniaus toji dvasia spinduliavo 
ant visos šalies. Jei lietuviai no
ri sutverti tautinį lietuvišką jaus
mą, tai jiems pirmiausia privalo 
rūpėti, kad kuoveikiaus atsikra
tyti Vilnių. 

"Išrodėme, kad dar šiandie 
Lietuvoje tautinius siekinius 
smelkia mažažemio lietuviško 
"chlopo" klesinis egoizmas, kad 
oia tautinė kova yra tikrai kje-
sinė kova. Todėl Vilniaus rei
kalą reikia perkratinėti iŠ socija-
linio atžvilgio^ ' Taigi lietuviams 
Vilniaus turėjimas gali tik pa
kenkti jų klesinei kovai. Jų ko
va su didele lenkų nuosavybe ir 
taip nebus lengva. Prisiminkime, 
kad sulig statistikos iš 1894 metų 
didžiulė čia lenkų nuosavybė bu
vo 75 nuoš., gi visoj Vilniaus gu
bernijoj — 73 nuoš. Jeigu šita 
stipri didžiuma gaus dar pagelbą 
nuo Vilniaus inteligentijos ir 
lenkų miestelėnų, tai pakils fa
langa, kurią naujajai Lietuvai 
bus nelengva panaikinti ir tuo
met pagamins valstybę valstybė-
je. 

Vilnius tą falangą rems mate-
rijaliai ir moraliai. Tuomet, be 
abejonės žymus žydų nuo
šimtis, kiek lenkams pasiseks juos 
pritraukti prie savęs — gi taip 

Įtaręs but — suskubs lenkams pa-

gelbon. Kas kita bus, jei Vil
nios atsimes nuo Lietuvos, gi len
kų nuosavybė Lietuvoje paliks 
viena. Tuomet Lietuva sugebės 
apsidirbti su tuo gaivalu, kadangi 
galės atremti visokius bepama-
tinius įsimaišymus iš lauko, taigi 
ir iš Vilniaus. 

"To akivaizdoje Vilnius Lietu
vai yra tik sunkenybė. Lietuva, 
turėdama Vilnių, nebus ponm sa
vo namuose." ' ^ 

• 

Dar ir daugiau prirašyta 
A. Grabovskio nesąmonių. Bet 
užtenka tų, kiek čia pasakyta. 
Užtenka, kad aiškiai matyti, 
kaip lenkai mėgina pavergti 
Lietuvą. Jie mėgina sveikam 
žmogui inkalbėti ligą. Ego-
jizmas neapsakomas. 

Girdi, lenkai Lietuvai norį 
duoti Kauną. Kągi reiškia 
pasakymas " duoti f" vadina
si, ir Kaunas yra lenkų. Jei 
lietuviai nori turėti Kauną, 
privalo kreipties į lenkų malo
ningumą. Gi Vilniaus reikale 
lenkai jau nebepermaldauja-
mi. Vilnius — tai antroji 
Lenkijos sostinė. Pirmoji yra 
Varšava. 

Ve kas yra didžiausias mūsų 
tautos ir tėvynės priešinin-
kas 

Nebūtų tiek bjauru ir bau
gu, jei taip lietuvius mėgintų 
pavergti kokios nors kitos di
delės savistovios tautos. Bet 
dabar taip daro lenkai. Pa
tys būdami suvaržyti mėgina 
kitus pavergti. 

Mūsų tauta privalo but bu
dri ir labai atsargi. 

Tautos Fondo Seimas. 
Tarp 19 ir 25 rugpjūčio mė

nesio dienų Baltimore, Md., 
įvyks Tautos Fondo seimas. 

BOLŠEVIKAI IR LIAUDIS. 

Praeito "Draugo" telegra 
mose pranešta, k«*d nišų bol-
ševikij vyriausias vadas Le
ninas įsakęs paskirti milijoną 
rublių paminklui pastatyti 
ant socijalizmo tėvo Karolio 
Markso kapo Londone. 

Žinia, . rodos, nepaprasta. 
Bet ji daug ką mums pasakų. 
Ji sako, kad nesulaužoma 
siena riogso tarpe bolševikų 
ir darbo žmonių. Bolševikai 
sakosi iie esą didžiausi dar
bininkų ir valstiečių, ty. liau
dies, prieteliai, Sakosi, kad 
jie tai liaudžiai tarnaują. Dar 
sakosi, kad bolševikų valdžios 
pildomasis komitetas nieko 
neveikias savarankiai, be tos 
liaudies žinios, patarimo ir 
pritarimo. 

Taip pas bolševikus (ir pas 
visus kitus socijalistus) yra 
teorijoje. Bet praktikoje — 
kas kita. Praktikoje bolše
vikai agentauja kaizeriui, 
nors teorijoje stulpu šoka 
prieš vokišką imperijalizmą. 
Praktikoje bolševikai pasiro
do bjauriausi darbo žmonių 
ir valstiečių engėjai—skriau
dėjai. 

Tik pagalvokite! * Šiandie 
Rusijos liaudis badu miršta, 
gi bolševikai skiria milijonus 
kam? Nagi atminčiai to, kurs 
kituomet savo pasekėjus kur
stė prie laisvos meilės, taigi 
prie paleistuvystės, kurs su-
mulkino minias darbininkų ir 
kurstė juos pakilti ne tik 
prieš' dangų, bet ir prieš pa
tį Dievą. Milijonai skiriama, 
kad paminėti socijalizmo tvė
rėją, žydą, kurs paskui save 
paliko gaujas pakvaišėlių, 
kaip kad šių laikų kadir tie 
patys lietuviški bolševikai. 

Tai bent liaudies "priete
liai '' tie bolševikai! - v 

Bet kas gali užginti jiems 
taip elgties. Jie turi dar už
tektinai bombų ir ginklų, 
skiriamų terorizmui, kad pra
ilginti savo kruviną viešpata
vimą. 

Jie turi ar pinigų. Juk ne 
už guzikus kaizeriui pardavė 
Lietuvą ir kitas Rūsį jos pro
vincijas. 

delegatą. Skyriai, surinkusie
ji per metus žymiai daugiau, 
negu $200.00, gali siųsti nuo 
kiekvienų $500.00 po viena 
delegatą. 

Šiais metais Tautos Fondo 
seimas turės daug darbo. Nes 
pereitais metais mūsų tautos 
reikale iškilo begalo daug 
svarbių klausimų, į kuriuos 
atsižiūrint, reikės galutinai 
sutvarkyti nuolatinius Tau
tos Fondui mokesnius, kad 
vėl neužgesinus sužibėjusį 
šiais metais Lietuvai viltį lik
ti liuosai. 

Tad lai visi T. F. skyriai 
svarsto, galvoja, kaip geriau 
paskatinus mus brolius prie 
duosnumo, apsidėjimo tautos 
reikalams nuolatinių mokes
nių ir abelnai kaip geriau 
praplėtus visą Tautos Fondo 
veikimą. 

Sumanymus siųskite Ta*u 
tos Fondo sekretoriui arba 
tiesiog seimui. 
Nauji Taut. Fondo Skyriai. 

119 skyrius, Ashley, Pa. 
Skyriaus valdybon išrinkta: 
Ant. Malinauskas, pirm., P.. 
Davidavičius, rast., J. Jan
kauskas, iždininkas. 

120 skyriaus, Willmerding, 
Pa. Valdyba: Ant. Mėlaus-
kas, pirm., Jurgis Baranaus
kas, rast., Jonas Radzinskas, 
iždininkas. 

121 skyrius, Elizabetli, Pa. 
Valdyba: J6nas Gadliauskas, 
pirm., Jonas Hatkevičius, ra
štininkas, Petras Ambrazas, 
ižd. Narių 42. 

Biskutį apsnudome. 

darbą atliks. N e / Reikia 
kuogreičiausia visokiais bu-
dalis krauti Lietuvos laisvės 

Visi skyriai, susirinkusieji pradžiai aukas. Stengties kur 
nemažiau kaip 200.00 dol. į tik ir kiek tik galima rinkti 
metus, turi teisę siųsti vieną aukas Tautos Fondui, nes jifc 
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ir sumaniai suvartoti Lietu
vos laisvės išgavimui. At
siminkite, kad kiekvienas jū
sų centas, duotas Tautos Fon
dui, yra jau parama išgavi
mui Lietuvai senai laukiamos 
nepriklausomybės, kurios vi
so pasaulio tautos jau senai 
trokšta. Tad gi vardan liuo-
sybės. Lietuvos imkimės dar
bo. Rinkime aukas kiek ga 
lėdami ir kur tik yra galima 
darykime kolektas: ypatingai, 
kaip daugumos jau prakti
kuojama, vestuvėse, krikšty 
nose, ar varduvėse, susitarus 
padaroma kolekta ir surenka
ma auka ne kam kitam, tik 
mūsų brolių išgelbėjimui nuo 
bado ir Lietuvos laisvės išga
vimui, Lietuvos atgimimui ir 
parodymui pasauliui, kad mū
sų tėvynė dar gyva ir norj 
sau laisvės, laisvės pilnos. 

Taigi, broliai, visi kaip vie
nas stengiamės rinkti aukas, 
o busimoje tėvynėje busite 
amžinai garbinami, kaipo tė
vynės išgelbėtojai. 

Money orderius ir čekius 
malonėkite rašyti B. Vaišno
ros vardu, o siųsti 

Tanios F. Sekretorijatui, 
456 Gfand St., 

Brooklyn, N. Y. 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BEFDROVĖ PLATTJTA BIZUI, UŽTAT 
D I D U A U B Ų KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių tori būti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuk, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. 
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien

rašti į savo rankas; patapkime jo savininkais''. 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

lių šių 1918 metų. Kontesto gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 

•atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar eztra 
dovanų. 

1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patai, pa
kol "Draugas" eis. 

go 
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-

" kopijas už dyką. 
8-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. r 

* 
• ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 
Bašykite šiuo adresą: 

4 * 1 

/ 

KUN. J. ŠVAGŽDYS KE
LIONĖJE Į ARGENTINĄ. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pakviestas važiuoti į Argen
tiną kun. J. Švagždys randasi 
jau kelionėje į tą šalį. Savo 
draugui kun. R K. jisai štai 

. • '"VZ.ZEJ^- , , ką rašo iš Colon, Panama, 
Dauguma lietuviškų tolo- W l i e l i o 2 8 1 9 1 8 

DRAUGO" KONTESTAS, 
! 1800 West 46th Street, 
! 

- : - : - Ohicago, IUinoii. \ 
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BELAISVIO LAIŠKAS IŠ 
ROTTERDAMO, 

Antanas Savickis, buvęs 
belaisvis Vokietijoj, dabar pa- Į 
bėgęs į Rotterdamą, Holandi-
joj rašo laišką savo draugui 
Antanui Zdankui į Cicero, 111. 

j bandžiau bėgti ir man nusi
davė. Kuomet bėgau per ru-
bežių, tai į mane vokiečiai 
šaudė. Pabėgau į Holandi-
ją. Holandijos kareiviai ma
ne priėmė. 

O dfflSar, gerbiamasis, pas 
mane tokios naujienos: Ho-
landijoj žmonės be darbo 
vaikščioja, o musiy pabėgėliai 

10 — 4 — 18 m. dar labjau darbo negauna. 
O dabar aš Antanas Savic%rĮ>arbo nėra, o pragyvenimas 

nijų, kuriose buvo laikomos 
Tautos Fondo skyrių sureng
tos prakalbos ir kitos pramo
gos, jau beveik apsnūdo. Nie
ko apie jų darbus negirdėti, 
jei bent kad turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Daugumas bu
vo jau pamiršę, kas buvo kal
bėta ir kartais net prižadėta 
aukoti, bet prabėgus laikui 
visame apsileista. Priežas
tis, tai nevisiškas atjautimas 
tėvynei Lietuvai, kuri kaip 
kartas, šiame laike, turi gau
ti gausiausią pašelpą nuo sa
vo vaikų. 

Mes žinom, .kad mūsų tau-! 
tai, be mūsų pritarimo, be 
stengimosi, kad išgauti liuo-
sybę, neateis niekas padėti 
darbuoties. Matome, kaip ki
tos tautos dirba išvien, kaip 
jos taisosi patikti taip ilgai 
pageidaujamą taiką. Mes 
skaitome laikraščiuose apie 
lenkus, serbus ir kitas tautas. 
Matome jų nuveiktus milži
niškus darbus, vienok neatsi
mename, kad nuveikimui to, 
reikia jiems daug spėkų dė
ti ir vienybėje dirbti. Jeigu 
mes norime gražios ateities 
mūsų tautai, mūsų tėvynei 
Lietuvai neprigulmybės, mes 
turime ir dėti visas pastan
gas, kad ateityje ji butų liuo-
sa. 

Mes matome, kad daug yraT 
net kitataučių, kurie užjaučia 
mums, tar ar gi ne mūsų pa
reiga yra tuomi naudoties, 
argi reikėtų apleisti ir lauktu 
kol kas kitas ateis ir mūsų 

ANGLŲ LAKŪNAI UŽPUO
LA SCHLESWIG — H0L-

STEIN. 
Copenhagenas, liepos 22.— 

Šiandie sužinota, kad anglai, 
užpuolime ant Schleswig-Hol-
stein kranto, sunaikino pa
šiurę su, trimis zeppelinais. 

Stato todėl milijoninius pa
minklus saviškiems. Bet 
jiems patiems geresnius pa
minklus pastatys toji pnli 
liaudis, kurią šiandie jie -en
gia ir veda pragaištin. 

Tokie tai liaudies "gerada
riai" tie bolševikai. 

"Buvau didžiame pavojuje, 
nei pats to nežinodamas. 7 
dienas keliavau iki Jamaica 
salos. Teko joje pasivaikščio
ti. Dvi dienos dar ir jau esu 
Panamos kanale. Čia prisieis 
tris. dienas palaukti kito laivo 
ir už 23 dienų busiu Buenos 
Airėse. Dievuli, koks var
gas* amžinos vasaros šalyse. 
Praamžius puikiai lygsvarą 
palaiko: kur gamta begal pui
ki, ten bakūžės baisios, žmo
nės (bent vaikai) visai pliki 
bindzinėja; kur gamta žiau
resnė, ten triobos puikesnės, 
turto daugiau.'' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U. S. Food Admta»tratl«ji 
Oi'-Sąulre 'Tater 'low he goin' to 

be mighty nigh king er de r©©s' 
'mong garden «ass foltcs. *We alls 
kin eat fcim as a 'tater boiled, baked, 
fried, stewed, cooked wki theeee en 
dey gettin' »o dey make ira inter 
flour; 8o*s we kin "substi-tute" him 
fo' wh«at flour. He'i «4e "EtiJv'tit'u-
tenest" of all de vittles, he sez i 

De ūdder gardeli saas folks lak 
inguns, tomatues, cabbage en tu mips 
en sąuasb don't need to git peeved, 
•cause dey's goin' to be room in de 
pot fo* de wfeole tribe. Ev'y las* 
one on *em can he'p save wkea* en 1 
meat fer de boys dat's doin' de fight- i 
in' over yander. -> k 

Stocka Ir Bonds Perkami Ir Pardno-
- . ... , M i 1 » . ^E • II | j • A . f~\n. 
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kis apznaiminu jums, gerbia
mas drauge, kad aš gavau nuo 
Tamstos laišką, kuris didžiai 
pradžiugino ir labai dėkoju. 
Aš šiandiena gyvenu Holandi-
joj Rotterdame jau 15 mėne
sių, ir daug kartų leidau laiš
ką, o dar pirma kartą nuo jų-
sų apturėjau. Dabar, gerbia
masis drauge, meldžiu jūsų 
paieškoti per laikraštį mano 

labai brangus. Kaip kiti, taip 
ir aš esame apdriskę rr alka
ni. Drabužių Rotterdame y-
ra, bet visa bėda, kad nėra 
už ką jų nusipirkti. Gerbia
masis, ar jus negalėtumėt ma-
ne\ paimti į Ameriką arba at
siųsti kokią pašelpą tame sun
kiame mano gyvenime. Bu
tų jums dvigubai užmokėta 
už jūsų aukas. Rašyk man, 

brolį Mateušą Savickį. Jis kuogreičiausia laišką, nes aš 
prieš karę gyveno mieste Cli-1 laukiu su dideliu nekantru 
forde iij dirbo geležiniame fa-
brike. Taipgi dar meldžiu 
paieškoti mano dėdę Bene
diktą Labanauską. Aš jo ad
reso neturiu, vokiečiai atėmė 
iš manęs. 5 mėnesiai jau 
kaip gavau iš* Lietuvos laiš
ką. Rašė, kad sunkus tenai 
yra gyvenimas. Laišką vėl j 
išleidau, bet žinios dar nega
vau.. Yra gaunamos žinios 
nuo pabėgėlių, kad Lietuvoj 
labai.sunku žmonėms gyven
ti. Gavęs žinių iš Lietuvos, 
parašysiu ir jums. 

O dabar, gerbiamas drauge, 
aprašysiu jums visus, mano 
vargus ir bėdas. 1915 m., 12 
d. balandžio (aprilio), užėjo 
vokiečiai į Lietuvą, ' surinko 
visus jaunus vyrus ir paskai
tę už šnipus išvežė visusį Vo
kietiją. Ką ten matėm ir 
kiek rfikentėjom nuo kareivių 
mušimo, tai to nei aprašyti 
negalimą. Mūsų tarpe buve 
mažų vaikų ir merginų. Vi
sur mus akmenimįs mėtė ir 
šaukė: * * prakeikti ruskiai •'. 
Paskui nuvarė į belaisvių lio-
gerius. Tenai mums davė 
valgyti du kartu į dieną bul
vių po mažą bliudeiį ir su to
kiomis paikomis mušė. Taip 
pragyvenau 5 mėnesius tuose 
liogeriuose. Paskui netekęs 
kantrybės pasirįžau pabėgti, 
bet man nepavyko išbėgti. 
Papuoliau į kalėjimą. Nega
liu ir apsakyti koks ten buvo 
vargas. Paskui dar kartą 

Daug mano draugų išvažia
vo į Pranciją į legijonus, bet 
aš dar palikau Rotterdame. 
Aš lauksiu nuo jūsų žinių. 

l inkiu jums geriausios lai
mės jūsų gyvenime. Sudiev! 

Pabėgėlis Antanas Savickis. 
Adresas: Eotterdam, in, 

Katendrecht Tolhuislan No, 
13%, Hol&nd. 

RED. ATSAKYMAI. 

P. J. P, Poška, CJvkago, III. 
Tamsta savo polemiškame rašte 
nuosekliai išskaitai nct septynias 
p. V. Stulpino klaidas. Gal ge
riau butų buvę vietoj visų tų 7-ių 
klaidų, nurodyti tik vieną jo pa
matinę ir .didžiausią klaidą, bū
tent, kad jisai per neapsižiū
rėjimą ir paviršutiniškumą taip 
nutolo savo jausmais ir mintimis 
nuo katalikų visuomenės, kad ne
begali ir nebemoka orijentuoties 
mūsų santikduose. Jojo dvasią 
kritikuojame kartu su Tamista. 
Tečiau tęsti toliau su juo pole
miką — butų gal perdaug jam 
garbės, o "Draugui'' gaila vietos. 
Reikia juk patiekti visuomenei 
daugiau naudingos pozityvės me
džiagos. Dovanokite, kad Tams
tos raštelio nebesunaudosime. 

¥Tetefonos Boulevprd 717» 
! DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
ir 

CHIRURGAS 
SS15 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, BJOU 
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lietuviai Amerikoje 
CUSTER, MICH. 

Liepas 4 d. lietuviai ūkinin
kai suvažiavę prie apvalaus 
ežero Round Lake surengė* 
puikų piknike. Visos ūkinin
kės turėjo gardžių užkandžių, 
šaltakožės, o p. Vasiliauskas 
pristatė ganėtinai limonado 
ir taip be jokių svaiginančių 
gėrimų visi linksminosi, žai
dė. Pas Daunoras sustatė 
programą. Atėjus pietų lai
kui, mūsų šeimyninkės paren
gė ilgą stalą, 50 pėdų ilgio 
p. Baiboko sode. Visiems pa
valgius tuojau buvo inešta, 
kad kiekvienas turėtų pakal
bėti ir išreikšti savo nuomo
nes kaslink naujos parapijos* 
gerovės ir bažnyčios statymo. 

P-as F . Kuncaitis, pirmi
ninkas, atidarė parapijos su
sirinkimą ir iš protokolo vi
siems pranešė kas ir ką yra 
paaukojęs parapijai. I r taip: 
K. Daunoras yra paaukojęs 
1 akrą žemė Custer miestelyj, 
J . Lisauskas 10 medžių len
toms, F . Gendrolis 5 medžius 
lentoms. Taipgi ir kiti yra 
pažadėję duoti lentų, kuomet 
bus reikalas. Pranešė taipgi, 
jog yra nutarta, kad kožnas 
ūkininkas turi pristatyti ke
turis jardus žvyro savo kaš
tu, ir turi duoti po vieną dar
bininką į dieną del kasimo 
bažnyčiai skelpo. Pasirodė, 
kad ūkininkai turi jau suau-
kavę keletą šimtų dolerių nu
pirkimui cemento. Taipgi a-
pie 20 ūkininkų yra pasižadė
jusių duoti po 50 dol., kuomet 
bus pradėta statyti nauja 
bažnyčia. Tokiuo būdu tiki
mės, kad mes pasistatysim 
bažnyčią ir kleboniją už pi-

mm»*> »>*m m f i » > » • • ! » • • • • ĘM 

MOTERIS IR PRAMONĖ. 

(Pinigus 11 dol. gavome ir 
pasiuntėme Tautos Fondui.— 
"Draugo" red.). 

Pabaigus rinkti aukas eita 
prie užbaigimo programo. f 
Dabar prasidėjo lenktynės. 
Visųpirma ėjo lenktynių dide
lės merginos. Pralenkė visas 
merginas ir laimėjo pirmą do
vaną p-lė A. Maneliutė. Pas
kui buvo lenktynės mažesnių 
mergaičių. Visas pralenkė ir 
laimėjo dovaną p-lė A. Dau-
noraitė. Paskui buvo lenkty
nės mažų vaikų. Greičiausiu 
pasirodė B. Sinkevičiukas, 
kuris ir dovaną laimėjo. Po 
lenktynių buvo virvės trauki
mas. Virvę traukė Custer 'io 
vyrai su Round Lake vyrais. 
Custer i o vyrai nutraukė 
Raundleikiečiai. Ant galo 
buvo muzika ir šokiai. 

Prisilinksminę iki soties ir 
prisižaidėję, vakare visi skirs 
tesi į namus pilni gerų įspū
džių. K. Daunoras. 

SPRINGFIELD, ILL. 

mgus. 
Malonu butų, jeigu kuris is 

gerbiamų lietuvių kunigų pa
norėtų atvažiuoti ant ūkės ir 
bažnyčios statymo darbą pra
dėtų, nes be vieno gero va
dovo nėra pradžios, o pra
džia trukdo visą darbą. 

Del gavimo visij informaci
jų ir susižinojimui prašome 
kreipties šiuo adresu: 

K. Daunoras, 
Box 7, 

Custer, Mich. 

Pasibaigus susirinkimui tę
sėsi toliau programas. Buvo 
padeklamuota keletą eilių. 
Paskui dainavo moterys ir 
merginos. Joms pabaigus 
dainuoti, užtraukė vieni vy
rai. Paskui dainavo sykiu vy
rai ir moterys. 

Po dainų sekė trumpos pra-
kalbėlės, kurias pasakė patys 
ūkininkai perstatinėdami vie
nas kitą. P-as Vasiliauskas 
savo gražia kalba paragino, 
kad atmintume ir savo tėvynę 
Lietuvą ir brolius nukentėju
sius nuo karės, ir kad kiek
vienas paaukotų sulyg savo 
išgalių. Visi tam pritarė ir 
prasidėjo aukų rinkimas. Au
kojo sekančiai: Po 1 dol.: F. 
Gendrolis, Gendrolienė, S. Gu
das ir J . Lisauskas. Po 50c: 
J. Vasiliauskas, K. Daunoras, 
Z. Baibokas. Gudienė 43c. 
P. Brazauskas 44c. J . Žemai
tis 35c. Po 25c.: M. Lukoše
vičius, E. Jocienė, G. Grigu-
tis, A. Sinkevičius, A. Kra-
kauskas, A. Litvaitis, J . Pe-
čiukonis, P. Kisielius, B. Ala-
kas, J . Manelis, S. Jočius, S. 
Kibartas, A. Radamskis ir J . 
Kuncaitis. Smulkių 78c. Vi
so labo 11 dol. 

Pinigus siunčiame " Drau
go ' ' redakcijai. Prašome 
juos perduot Tautos Fondui: 
6 dol. Tautos Fondui, o 5 nu
kentėjusiems nuo karės lietu
viams Lietuvoje. , 

Liepos 14 d. š. m. vietinis 
bažnytinis choras buvo suren
gęs vakarėlį pagerbimui | 
naujo, gabaus vargonininko, 
Juozapo Būdviečio. Susirin
kusieji choro nariai praleido 
vakarėlį linksmai žaizdami 
lietuviškas žaismes, užkan
džiaudami gardžiais valgiais 
ir blaivais gėrimais. 

Daugumas choro narių pa
sveikino naują vargonininką 
su gražiomis prakalbėlėmis. 
Vargonininkas visiems kuo-
širdingiansia padėkojo ir su 
karštais žodžiais visus para
gino veikti del tautos ir Baž
nyčios labo. 
Po to p. Naumavičius primiuė 
ir nukentėjusią nuo karės Lie
tuvą ir įnešė, kad šiek tiek 
parinkti aukų del Tautos Fon
do. Visi vienbalsiai įnešimą 
priėmė. Aukojo sekančios y-
patos: Po 1 dol.: varg. J . Būd
vietis ir St. Junker. Viso 
sas, V. Riešutauskas ir p-lė 
Naumaičiutė. Po 25c.: V. 
Sliedis ir St. Junker. Viso 
$5.50. Pinigus siunčiam 
k iDraugo'y redakcijai, prašy
dami pasiųsti Tautos Fondui. 

Soy. 
Pinigus, $5.50 gavome ir 

pasiuntėme Tautos Fondui — 
" D r a u g o " red. 

DU BOIS, PA. 

Šioje vietelėje, toli nuo vi
sų kitų lietuviškų kolonijų, 
gyvena nemažas būrys lietu
vių. Beveik visi jie mainie-
riąi. Negyvena jie vienoje vie
toje, bet išsimėtę po įvairius 
Pennsylvanijos kalnelių kam
pus, apie miestelį Du Bois. 
Ilgą laiką jie buvo kaip ir 
nežinomi lietuvių visuomenei; 
bet pastaraisiais metais vado
vaujami uolaus kun. M. Ur
bono, jų klebono, pradėjo gar-
sintis pasauliui. Jų garsini-
maiši nėra tuščiais pasigyri
mais: jie jau gana daug ir 
šio ir to pas save nuveikė ir 
da daugiau žada nuveikti. Ir 
tautiškai, ir tikybiniai auga, 
plėtojasi ir progresuoja. Kle
bono pasidarbavimu, o taip-
pat ir nekuriu parapijonų ir 
parapijonkų labai daug gerų 
knygų ir laikraščių išplatinta 
tarpe vietinių lietuvių. Tame 
neprilygs jai daugelis dides
nių ir žymesnių parapijų. 
Geros knygos ir laikraščiai 
pasirodė geriausiais kunigo 
draugais ir atnešė geras pa
sekmes. Jei geros knygos ir 
laikraščiai butų visur uoliai 
platinami, butų mažiau nusi-

Šalies 'Apginimo Taryba 
prisiuntė sekantį komunikatą 
reikale vienodos mokestks už 
vienodą darbą: 

Vienas iš indomiausių ka
rės metu apsireiškimu yra 
pilnai užtikrinama vieta dar 
bininkėms- moterims kariau 
jančių šalių dirbtuvėse ir 
įstaigose. Anglijoje^studen-
tai apleido universitetus ir iš
ėjo kariautų. Šituos tuo jaus 
pasekė jaunos Anglijos mer
ginos studentės: pametė jos 
mokyklas ir stojo prie darbų 
amunicijos dirbtuvėse. 

Taigi kuomet jauni darbi
ninkai apleido dirbtuves, kad 
įstoti kariuomenėn, tuomet 
jų seserys, prisijungė prie 
pramonės įstaigų. 

Moterys 4uri tokį pat pa 
trijotizmą kaip ir vyrai ir pa
sirengusios atlikti viską, kas 
tik joms yra galima, bi til: 
prisidėti prie karės laimėjimo. 
Karės laimėjimui yra reika 
lingi dvi armijų viena iš ka
reivių karės lauke, kita iš 
darbininkų, gaminančių mais
tą, ginklus amuniciją ir vi
sokią karės medžiagą. Šitos 
kfcrės metu moterys atsidūrė 
į pramonės apkasus. Anglijoj 
ir Prancuaijoj milijonai mote
rių atsižadėjo visokių smagu
mų ir linksmybių. Jos prisi 
dėjo prie visokių darbų, kad 
pagelbėti tėvynėms šiuo sun
kiuoju momentu. 

Anglijoje jau keturi metai 
kaip moterys atlikinėja vyrų 
darbus. Todėl įsigyveno a-
belnoji nuomonė, kad tos mo
terys gautų tokius už darbą 
ir atlyginimus, kokius gauda
vo vyrai. Kuomet šion šalin 
buvo atkeliavusi pirmutinė 
Anglijos karės komisija, kad 
duoti Amerikai patarimų, ko
kios metodos panaudoti prie 
karės darbų, vienas tos komi
sijos principijalis posmas bu
vo tas, kad moterys darbinin
kės vienodai butų apmokamos 
su vyrais darbininkais už vie
nodą darbą. 

Kuomet Su v. Valstijų ka
rės departamentas išsiuntinė
jo abelnuosius pienus darbo 
suorganizavimui karės dirb
tuvėse ir įstaigose, " vienoda 
mokestis už vienodą darbą' ' 
principas stipriai buvo palai
komas ir pasiūlomas. 

Šito priežastys yra papras
tos. Daugelis vyrų darbinin
kų priešinasi tokiam vieno
dam užmokesčiui. Taip elg
damiesi jie gina savo intere
sus. Bet toksai ginimas pa
sirodo klaidingas ir patiems 
vyrams kenkiantis. Nes jei 
moterys nevienodai su vyrais 
bus apmokamos, tai turės a-
teiti toks laikas, kad moterių 
žvilgsniu ir patiems vyrams 
bus sumažintos algos. Taigi 
pigus moterių apmokėjimas 
patiems vyrams yra pavojin
gas. 

skundimų ir daugiau džiaugs
mo. 

Da geresniam sustiprinimui 
katalikų dvasios buvo sureng
tos misijos. Jos tęsėsi čia 
nuo balandžio 28 d. iki gegu
žio 6 d. Kas tiktai galėjo ir 
kaip galėjo lankėsi į misijas. 
Daugeliui trukdė tolimas ke
lias, nekuriems nuolatiniai 
darbai, kurie eina dieną ii 
naktį. Bet daug žmonių da
lyvavo misijose, kad ir nekas-
dien. Gi išpažintį, nežiūrint 
fco, kad jau buvo atlikę neper-
scnai; velyskinę, atliko vėl be
veik l visi ^'parapi jonai. Net 
stebettąs reikėjo, kaip uoliai 
tą sakramentą visi priiminė
jo ir ėjo prie Šv. Komunijos. 
Drąsa i gali būti pavyzdžiu ir 
kitiems. . " T . ir D . " 

Pasibaigus karei mūsų vy
rai sugrįž i i kariuomenės ir 
norės išnaujo gauti darbus 
dirbtuvėse ir gauti už darbą 
užmokestį, kokią gaudavo 
pirm karės. Ir k$gi jie pa
matys! Jie pamatys, kad jų 
darbus yra užėmusios mote
rys darbininkės ir pigiau vi
sus darbus atliekančios už vy 
rus. 

Tuomet jau bus vėlu derė-
ties už didesnes užmokestis. 
Tuomet vyrai bus priversti 
dirbti už tą pačią užmokestį, 
kokia duodama moterims,* ar
ba ieškoties kur kitur darbo. 

Toksai apsireiškimas butų 
didžiai neteisingas. 

Del tos ir del daugybės ki
tų priežasčių šiandie mote
rims darbininkėms už vieno
dą darbą su vyrais privalo 
but mokama vienoda ližmo 
kestis. Moterys privalo but 
apmokamos, taip ' kaip vyrai 
už vienodus darbus. Tai bu
tų vienatinis racijonalis ir 
teisingas būdas ^tsinešimo į 
vyrus, katrie šiandie pasiren
gę paguldyti savo galvas tė
vynės reikalais. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
stovi už tą principą ir per 
darbo departamentą jį pasiū
lo pravesti gyveniman. Ša
lies Apginimo Tarybos Mote
rių Komitetas Pramonės rei
kalais tą principą rekomen
duoja visoms darbininkų uni 
joms ir moterių darbininkių 
sąjungai. 

Kiekvienas darbininkas įi 
darbininkė privalo reikalauti 
lygios užnM)kesties moterims 
kurios atlieka tokį darbą, 
kaip vyrai. 

PIRKITE 

VARSAVTNGSSTAMPS 
1SSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUBI GRA2US! Ją iidir 

te Menthoiatnm Co. Priefi eiaiaiu 
galt ištepk veidą moseia per ke 
li« vakaru*, o padarys, veidą tyr* 
ir skaisčiu baltu. Toji mofti? 
igįma plėniu* raudonai, juodai ar 
te Šlakai ir prašalina vieokia* 
įpuogut nuo veido. Kaina dėžu 
tėi 50c. ir $1.00. Pinigai galit 
•ioiti ir Stampomii. 

J . RIMKUS, 
P. O. Boz 36, Holbrook, Masą 
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PIGUS PARDAVIMAS 
Parsiduoda turtingai inrengtas 3 

šeimynų mūrinis, naujas namas, Ci
cero, 111., lietuviškoje kolonijoje. Mū
ras storas 12 colių iki stogui. Visų 
trijų šeimynų pagyvenimai turi po 6 
kambarius ir maudlnes. Vidaus Įren
gimas pagal naujausios mados ir šio
je kolionijoje turtingiausiai. Kieto 
medžio (mahagony) vidaus išgražini-
mas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastis pardavimo, pageidavimas at
silygint su visais skolininkais. Ii 
kalno reikia inmokėt $3000.00. Li
kusieji ant lengvų išmokeščių. Par
duoda pats savininkas. Ieško pir
kėjo gero kataliko lietuvio. 

Taipgi jei kas atsirastą paskolint 
$1000.00 ant antro morgage ne ant 
vienų metų, tai to namo neparduo-
čiau ir mokėčiau 6 procentą. 

JULIJONAS ŠLIOGERIS 
1424 So. 50-th O i , 

Cicero, 111. 

MfiifiiiiiiiiHsiiiiiiiiinniiffiniiittii.ifiiim 
Rezid. 183 S. Ashland Blvd. Chicaco 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A, ROTH 
gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų. Vyrišku. 
Vaikų ir, visų*chroniškų lig«« 

Ofisas: 8354 S. Halsted-;St., Chicago 
..Telefonas Droįerc9«98 

VALANDOS: 10^11 - ryto 8—8 po 
pietų; 7 T - 3 vąk. Nedėlioms lQ-el2 d. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiniuiiniiniiii 

Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 fš ryte; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Ta*ds 6082 

SKAITYSIT IR PLATINKI 
' 'DRAUGĄ'' 

f. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

• t W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Cesrtral 6478 
;Ofisas ant-Bridgeporto: 

8205/80. MORGAN STREET 
,Tel. Tards 4881. 

Gyvenimas, M* W. SSitf «*. 
Tel. Yards'78* 

t $ g - 0»JS^»»m* 

NORINTIEJI VAę&Bmt 
SAVO BUVJ 

I 

IŠEINANT IS SL' 
BANČIOS KJLESOS. 
sose valandose galite 
Kirpti, slūii ir prosyfi ajtt * 
mašinų 

[NKIAI D«fc-

KITCSAS $15, f25, f85 tr *5ę. 
aat lengvų liiaokūių. 
šiandien j mūsų mokyki* .ir p^ 
sitikrinkite. 
u > m h « j ^ 416-417 Prieš; 

i 

*r •K. 

{ $ » » » » • » » » » » » » » » » • • » » ! j PIRKITE KAR*& 
1 MO ŽENKLELIUS. 
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ROSELAND, ILL EXiTRA! 
TAI BENT KUR 

DRAUGIJA4 

Mums reikia daugiau tokių 
draugija ir žmonių. 

Vakar šv. Kryžiaus parapi
jos šv. Pranciškaus Tretinin
ku draugija turėjo susirinki
mą. Pabaigus jai svarstyti 
savo reikalus, pakelta klausi
mas katalikiškos spaudos rė
mimo reikale. Kaip kartas 
tuo metu susirinkiman buvo 
atėjęs, gerb. kun. Slavynas. 
Svečias kunigas pakviestas 
pakalbėti spaudos reikalais. 

Gerb. kun. Slavynas vaiz
džiai nupasakojo susirinku 
šiems katalikiškos spaudos 
svarbą, tos spaudos rėmimo ir 
platinimo reikalingumą. Pa
sakė, kad šiandie spauda yra 
stipresnė už baisiausius karės 
pabūklus. Su spaudintu žo
džiu visur prieinama ir viskas 
atsiekiama. Neveltui todėl 
šiandie ir mūsų priešininkai 
mėgina savo spaudą prapla 
tinti ir palaikyti, kad tuo bū
du, patraukus savo pusėn 
daugiau žmonių. 

Susirinkusiems kalba labai 
patiko ir visi tuomi daug už-
sižingeidavo. 

Paskui dar kalbėjo ir Town 
of Lake kolionijos "Draugo" 
kontesto komiteto nariai. Pa
ragino draugią ir narius nu
pirkti "Draugo" šėrų. Tam 
tikslui užteko kelių žodžių. 
Mat, žmonės susipratę. Tik 
reikia jiems gerai paaiškinti 
reikalą. 

Ir ką-gi manote, kokios iš 
to buvo pasekmės. 

Draugija iš kasos tuojaus 
paklojo 30 dol. už tris šėrns. 
Ir nutarė, kad kiekvienas na
rys atskiriai nusipirktų nors 
po vieną šėrą. 

Tokiuo nutarimu nepasiga-
nėdino Juozapas ir Agota 
Drukteniai. Sako, kas čia vie
nas šėras giliuoja. Reikia im
ti nors po kelis. Tai bent bus 
žinoma, kad ne veltui kur pi
nigus išmetame. Šita pagirti
na pora atskaitė visą šimtinę 
ir sako: Mudu imsiva dešim
tį šėrų. Taip ir padarė. 

Kiti nei nesistebėjo. Tik 
gailėjosi, kad permažai su sa
vimi pinigų pasiėmę 

Susirinkime buvo daugelis 
narių. Bet ne visi su savimi 
turėjo pinigų. Katrie turėjo, 
tie mielai nupirko nors po 
vieną šėrą ir tuojaus užsimo
kėjo po 10 dol. kiekvienas. 

Štai tų gerų žmonių vardai, 
katrie pirko po vieną "Drau
go" šėrą ir užsimokėjo po 10 
dol.: 

Ona Protašienė 
Elzbieta Sireikaitė 
Juzefą Andrijauskienė 
Elzbieta Ručinskienė 
Antanina Girčienė 
Julijona Dobkevičaitė. 

Matote, kokia pavyzdinga 
draugija! Tokių susipratusių 
draugijų ir žmonių mums 
daugiau reikia. Tuomet kata
likiškai rpaudai nereiktų kur 
kampininkauti, arba bristi j 
per vargus. 

Reikia padėkoti Town of 
Lake "Draugo" kontesto ko
mitetui, kurs noliai darbuoja
si šėrų pardavinėjimo reikale. 
Reikia laukti, kad šita kolio-
nija su "Draugo" Šerais už
ims pirmąją vietą. 

Graži, skaitlinga šita kolio-
nija. Spėjama, kad ji gražiai 
pasirodys ir prieš visuomenę 
kata l ik i škos spaudos rėmimo 
reikalais. 

Nedėlioj, liepos 14 d. Visnj 
parapijos darže atsi

buvo taip vadinamas "Šaltos 
košės' balius, parengtas Ro-
selando lietuvaičių, naudai 
Raudonojo Kryžiaus. 

Vaišinimas svečių prasidėjo 
tuoj po pietų ir tęsėsi iki su
temai. 

Buvo žaista įvairios žais
mės, buvo lenktynės, sudai
nuota porą dainelių ir taip 
linksmai praleista tapo diena. 

Ištikro, linksma buvo žais
ti, bet dar linksmiau buvo pa
žaidus atsisėsti prie mažų 
stalelių, kurie išstatyti buvo 
po visą daržą, ir pasilsėti. O 
bematant štai prieis prie ta
vęs viena iš lietuvaičių "Se
selių" (norsių) ir pavaišins 
su saldžia, gardžiai sutaisyta 
vyšnine šaltakošė. Jei dar 
gerti užsinorėsi, tai gardesnio 
gėrimo niekur nerasi. O cu
krainių gardumas, ką ir kal
bėti. 

Bet nors viskas buvo pri
rengta kuopų ikiausiaiNyienok 
publikos, nors nemažai, Bet ir 
nedaugiausia buvo. Vis vien, 
tie, kurie atsilankė neapsivilė 
ir nesigaili išleistų tenai cen
tų, žinodami, kad jais sušelps 
Dėdę Šamą, o sušelpdami jį 
pagelbės ir savo broliams lie
tuviams kareiviams. Antra 
gi pasotino save. 

Banga. 
• • 

Yra linksma pažymėti, kad 
mūsų muzikalės jėgos, nors 
dar ir neskaitlingos, bet kas
kart auga ir didėja. Kila 
nauji darbininkai, kurie savo 
triūsu padės prirengti mūsų 
muzikos dirvą. 

Praeitą mėnesį Chicagoje 
American Konservatorijoje 
baigė Harmonijos Contro-
punkto, orkestracijos ir kom
pozicijos skyrių p. Vincas 
Niekus. Dar besilavindamas, 
p. Niekus parodė savo muzi
kalius gabumus. 

Praeituose metuose parašė 
didelei orkestrai apie 20 tau
tiškų muzikos veikalėlių, ku
riuos garsi Victor's orkestrą 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

T. GaUsauskis, Racitie, Wis.— 
Bereikalingai nuo Tamstoa reika
lauta užsimokėjimo, nes "Drau
gas" apmokėta iki 21 d. Rugsė
jo, Šių metų. Atsiprašome. 

J. Kesminas, Ratine, Wis. — 
Sužinoję kad Brolis persikėlei ki
ton vieton, adresą ir neprašyti 
sumainėme. 

B. Suginta, Detroit, Mich. — 
Tikime, kad jau gaunate Draugą 
kasdien. Per klaidą siuntinėjome 
Jums adresu 38 Laurel St. At
siprašome. 
P. Sharkauskas, Clevėland, O.— 

Ačiū labai už gautus 7 dolierius. 
Sunaudojome pagal Jūsų jsaky-
mą. 

J. Uškuraitis, Detroit, Mich.— 
Teip; Jus 19 d. Gruodžio užsimo
kėjote agentui už visus metus. To
dėl bereikalo Jums paraginimą iš
siuntėme. Atsiprašome. 

P. Zekas, Hartford, Conn. — 
$3.00 prenumeratos gavome. Apsi
mokėję esate iki pabaigos šių me
tų. 

J. Miglis, Cementon, N. J., P. 
Savulonis, Homestead, Pa. ir J. 
Meiron, Springfield, III. Ačiū už 
penkines, kurias šiandie gavome. 
Draugą siuntinėsime regulariŠkai. 

J. Steponkaitė.—$4.00 už Drau
gą gavome. Ačiū labai. 

F.Zeimukas, Nortvood, Mass.— 
\TA. A. Gudzinskas, Racine, Wis. 
Metines prenumeratas gavome. 
Ačiū labai. 

v 
A. Vertei, Detroit, Mieli, ir C. 

Rakauskas, Sodus, Mich.—Gavo
me po $3.00 už Draugą. Ačiū. 
Siuntinėsime per pusę metų. 

J. RadaviČius. —Ačiū už pri
siųsta Draugui prenumeratą, 
$2.50. 

F. Pagois, Beloti, Wis.— Mo 
ney orderį ant $5.00 už Draugą 
gavome. Ačiū labai. Tamstele esi 
apsimokėjęs iki 4 d. Birželio, 
1919 m. 

K. Winckus, Gūbertviūe, Mass. 
—Tamstos nusiskundimą gavome 
Viską pataisėme. Tikimės kad jau 
laikraštį gaunate regulariŠkai. 
Jųs esate apsimokėję net igi 8 d. 
Liepos, 1919 m. 

DRAUGAS 

joj yTa organizuojamas. Ta
me dalyke daug veikia p-lės: 
St. Šaemskaitė, P. Žiliūtė, O. 
Janušauskiutė; p-nia Liudke-
vičienė ir Nedvarienė. 

Liepos 14 d. parapijos dar
že turėjo piknikėlį. Gryno 
pelno liko $16.00. 

Liepos 23 d. (utarninke) 
vakare 7$0 bus įsteigiama
sis Raudonojo Kryžiaus sky
riaus susirinkimas" parapijos 
svetainėje. 

Teiksis kuodaugiausia atsi
lankyti norintieji prisirašyti 
prie taip naudingos draugi
jos. 

• • « 

Pastaromis dienomis Rose-
lande sugauta nemažai "slac-
kerių" cicilikucių. Tai vis 
grigaitinės "gazietos" vai
siai. Socijalistai inkalbinėjo 
mūsų silpnapročiams vaiki
nams, kad nereikią registruo-
ties, o dabar Bedė Šamas tuos 
visus "slackerius" ir gaudo. 
Na, gal šiek tiek mūsų kolo
niją apvalys nuo tų grigaiti-
nių padaužų, nes jų Čia buvo 
nemažai. 

Vytauto Ainis. 

DIDELIS 
y 

EXKURSINAS 
Ir Viešas Išvažiazimas ant Vakacijos 

mai 

Konservatorijoje, teorijos ir 
harmonijos skyriuje ir turi 
skaitlingą klesą mokinių. 

VINCAS NIOKUS. 

įgrajino į savo gramofoną. 
Taipgi turi parašęs apie 15 
bažnytinių giesmių, kurias 
trumpame laike žada išleisti. 
P. V. Niekus muzikos mokslą 
pradėjo Pio Nono kolegijoje, 
St. Francis, Wis, pas prof. J. 
Singenbergerį. Chicagoje jo 

| instruktoriais buvo žymus te
oretikai p. J. Palmer ir p. A. 
Weidig. P. V. Niekus yra 
vargonininku Visų Šventų pa
rapijoje, Roselande, UI. ir mo-
kytojum Beethoveno lietuvių 

Tam gražią pradžią davė 
pagirtina šv. Pranciškaus 
Tretininkų draugija. 

Valio, šitos kolionijos lietu
via i ! 

Narys. 

• 

Akinius niekas neturėtų niekas 
nenešiotų, jeigu tiktai obsoliutiš-
kai reikalingi — kuomet tau pri
taikins akinius duok peragzami-
nuoti geram gydytojui — kuria 
specijaliai turi tame praktiką, o 
ne kokiam okulistui ar jubilieriul, 
kuriems nerupi gerovė jūsų akių, 
bet tik parduoti akinius. 

čionais yra keli simptomai nuo 
kurių gaite pažinti ar jums rei 
kalingi akiniai. 

Galvos, skaudėjimas — nerviš
kumas. - r i 

Raudonos akys ir skaudamos. 
Maišymas raidžių skaitant, 
Silpnos akys i r tt. -
Pasiklauskite manęs — aš esu 

gydytojas ir chirurgas specijaliai 
vien tik del akių. Turėjau šim
tus pacijentų per savo 30 metų 
praktikavimą ant State gatvės. 

Jeigu jums nereikės akinių — 
aš tuojaus pasakysiu. 

Nustatytos kainos — kalbame 
lietuviškai. 

Ant visų antrų lubų. 
F. O. CARTER, M. D. 

120 60. State gatvė, Onicago 
Arti krautuvės "The Fair" 

Valandos nuo f iki 7, nedalio
mis nuo 10 iki 12. 

Atsineškite pagarsinimą, o mes 
išegzaminuosime jūsų akis dykai. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
. . . . . . . . . . . _ ^ — S S B B S S 

Lietuviu Kolonizacijos Bendrove 
IN 

• 

Woodboro Wisconsin Lietuviu Kolonijoj 

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

• Madison ir Canal Street, Chicago, UI. 
» • • • » ! 

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

Kurie manote dalivauti kartu, malonėsite duot žinią į korporacijos ofisą porą 
dienų pirmiau ir užsiregistruoti savo vardą, tai žinosime kiek extra karų užsakyt. 

Korporacija kviečia visus savo narius ir pažįstamus lietuvius kuoskaitlin-
giausia dalyvauti ant virš minėto išvažiavimo, kur linksmai praleisime vakaciją 
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 minėtos dienos išvažiuoti, tai mes 
antra išvažiavimą turėsime tokį pat Subatoj, August 3 dieną, 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. 

\ 

ANT PARDAVIMO 
Namas ir lotas ant 4 lubų, randos 

neša $40. J menes). Viskas gerame 
padėjime. Kaina J3600. Iškalno 
$1000, kitus galima mokėti po biskj 
ant lengvu išmokeščiu. Ateikite ir 
pamtykite. 

W. P. Durack, 
1932 So. Union Ave., Chicago, 111. 

2-ros lubos iŠ priešakio. 

Paieskau pusbrolio Aleksandro 
Stanislovo, Jono ir Elzbietos Gudau
skų, paeinačių iŠ Laukuvos parap., 
Varnių volosties, Telšių pav., Kauno 
gub. Jie patys ar kas apie juos 
žinote malonėkite pranešti sekančiu 
adresu: 

Kasim. Gudauskis, 
720 Chester St., Port Washington, 

Wisconsin. 

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

Ahern 
3445 S. Asland Ave., 

Telefonas McKinley 61 

Visų Šventų parapija atsi
stojo šįmet galutinai ant tvir
tų finansinių pamatų. Baž
nyčioje, mokykloje užvesta 
kuogeriausia tvarka. Nors 
užlaikymas Bažnyčios ir mo
kyklos dvigubai pakilo karės 
metu, vienok su pinigais nėra 
bėdos, nes parapijonys, maty
dami, tvarką visakame, pi
nigų nesigaili. Šiuo tarpu 
parapijos kasoj yra 4200 dol. 
ir beveik visos bylos apmokė
tos jau. Bravo, roselandie-
čiai! Tegul Dievas padeda 
jums ir toliau veikti Bažny
čios ir tautos labui. 

e • • 
Parapijos choras nenulei

džia rankų ir pusėtinai gyvuo
ja, nors jo vadovas permažai 
ligšiol teturėjo demokratišku
mo ir organizativio veiklumo. 
Rudens sulaukus, girdėjau, 
pats klebonas žada prisidėti 
prie suorganizavimo tvarkin-
giausio ir didžiausio choro. 
Dabartiniai choro nariai yra 
didelio pasišventimo ir gįįįių 
norų jaunimas. Kas lhdPtla-
bartinio choro vedėjo, tikima
si* ' 3°g perpras savo uždavi
nius. Jis, beabejonės, supras, 
kad vargonininko priedermė 
yra būti visuomet jaunu, 
draugišku, linksmu ir veikė
ju parapijos reikaluose. Tin
ginių niekas nemyli. 

• 

Raudonojo K r y ž i a u s sky-
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Dr. A. R. 
AKIU SPECIALISTAM 

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

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Bonlevard A487 

I 
ANGLIŲ MAINIERIAMS 

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

Rašykite ar atvažiuokite. 
CANTRALL COAL CO., 

CANTRALL, ILL. 

Tel. Drover 7042 

Dr, C, Z, Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4711 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

mniiiHiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiniiHHiiiiiiiiiii 

Vežimas su Virsinm 
Parslducda labai pigiai pas K. 

Kaplan and Sons, Leather ir Findinjr 
Krautuvėj, 4908 80. Ashland Ave. 

Pirkite* sau skuras, ceverykus ir 
kitus reikalingus dalykus devery-

nno mnatj. . 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 
JOSEPH C. WOLON S 
Lietuvis Advokatas 

29 So. LaSalle St., 
Vakarais 2911 W. 22nd Street 

Bookwell 6999 
Residence Humboldt 97 

CHICAGO, ILLINOIS 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiimtiir 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė 82 st. 

CHICAGO, ILL. 
Specljallstas 

MoteriSkų Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi ChroniSkų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9iryto, nuok12 iki 2 po plet 
ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

ALEX. MASALSKIS T 
GRABORIUS 

Lietuvis gra-
boriua. Atlie
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo karą 
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nė dal} grabų 
patįs dirbame. 

jr*i 

9BI 
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3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4189. 

Sergėkite savo Akis 

~K 
Tel. Cicero 262. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. I4th St., Cicero, IU. 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto, 
nuo S iki 6 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12. 

2f» • • • » » » • • • • » » » » » • » • • • » • • 

Telefonas: McKinley 5784 

Dr. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Western Bonlevard 
Ksmpas W. S5-tos Gatvės. 

Smetanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenU nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą kai
na, net taip žemai net iki 82.99 

Egsamlnas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

S-čios lubos virš Platt'o aptiekoa 
Kambaris 14, 15, 18, 17 ir 18 

Tėmykite | mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. 

Telefonas: PCLLMAN 842 
Dr. D. I, BAG0ČIUS 
LnBTTJVTS GYDYTOJAI 

I R CHIRURGAS 
19781 SO. IIICHIGAN A T A , 

ROSELAND, ILI.TNOIB • 

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Mlchigan Bonlevard Bldg. 

Suite 928 
Mlchigan Ave. kamp. Washlngton 

gatvės. 
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
5148 W. 25th gaveė 

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

9 vakare. Nedėliomis nuo 10 
UI ryto iki 12. 

Telefonas Cicero SRO 
Namų Telefonas, L<awndale S525 

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

COFFEE 
19c 

GERIAUSI8 
SVIESTAS 

46c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su A m 

K0"- 14c 
O A U t T 

SVIESTAS 

41c 
J 

V^KST 8IDE 
127S Milwaukee av 
2064 Milwaukee av 
1045 Milwaukee A 

1610 W.Madison st. 
2 880 W.Madlson st. 

1044 W.Chicago av 
1886 Bluelsland av 
2612 W. North av. 
1217 So. Halsted st. 
1832 So. Halsted st. 
1818 W . I S t n a t . 

2142 W. 2fnd s t 

SOUTH SIDB 
8022 Wentworth av 
8427 So. Halsted st. 
472 9 S. A a n l a a a » • . 

NORTH SIDB 
406 W.Division st, 
720 W. North av. 
2940 Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
8418 K. 

• 


