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BAISIOS SKERDYNES 
FLANDRIJOJE

Nikalojui Romanovui vis blogiau
KAIZERIS VOS NEPAKLIUVO PO BOMBA

SUĖMĖ TAIKOS TARPININKUS—AUSTRUS

BAISIOS SKERDYNĖS 
BELGIJOS FRONTE.

Londonas, birž. 11.—Pra
eitą šeštadienį vokiečiai at
liko penkių valandų kontr
ataką prieš anglius Flandri
joje, bet nieko negelbėjo. 
Anglai įstengė smarkiausią 
vokiečių užpuolimą atremti. 
Vokiečiai tirštomis eilėmis 
per penkias valandas grū
mėsi prieš angių paimtas 
Mesšines-Wytschaete aug- 
štumas. Mėgino nors skly
pelį naujų anglų pozicijų 
paimti. Anglai kuikasvai- 
džiais ir durtuvais šutino 
besibriaujančius pirmyn vo
kiečius. Tūkstančius jų iš
klojo ir privertė atgal pasi
traukti.

Anglams pėstininkams be 
kulkasvaidžių gelbėjo dar ir 
sunkioji artilerija. Šitos 
milžiniški šoviniai krito tie
siog į tirštas vokiečių ko- 
liumnas ir sėjo aplinkui pa
sibaisėtiną mirtį.

Ir taip anglai pasiliko sa 
vo pozicijose, kurias nese
nai po mūšių laimėjimų pa
sigamino, ir vietomis varo
si pirmyn, gi vokiečiai, nie
ko nelaimėję, su pasibaisė
tinais sau nuostoliais turėjo 
atgal atsimesti.

Berlyne ir gi pripažįsta
ma anglų laimėjimai Flan
drijoje. Tiktai apie tai la
bai atsargiai pranešama. 
Sakoma, kad vokiečiams ne
są negalima prieš skaitlin- 
gesnį priešininką atsilaiky
ti, todėl įsakyta atsimesti į 
patogesnes vietas ir užimti 
naujas pozicijas.

Anot oficialio anglų pra
nešimo, anglai ten paėmę 
nelaisvėn suvirš 7,000 vokie
čių su 30 armotų ir apkasų 
mortirų. Tečiau daugelis ar
motų liko užverstų apkasuo
se ir kitose pozicijose, kuo
met anglai, pradedant už
puolimą, suplaišino po vo
kiečiais milžiniškas minas.

Smarkus mūšiai seka tarp 
Armcntieres ir La Bassce, 
priešais vokiečių sustiprintą 
miestą Lille, Prancūzijoje.

Aplink upę Souchez ka
nadiečiai paėmė dvi myli 
vokiečių pozicijų su apka
sais. Daug vokiečių paimta 
nelaisvėn.

Kitose vakari) fronto da
lyse taippat pasitaiko smar
kią susirėmimų.

Talkininkai visam fronte 
darbuojasi.

BUVUSĮ CARĄ NORI PA
IMTI KRONŠTADTAN.

Petrogradas, birž. 11. — 
Rusijos caro prašalinimas 
nuo sosto nepasibaigė tik 
vienu jo prašalinimu. Jis 
bus patrauktas kriminalin 
teisman už įvairius prasi
žengimus. Norima jis aš
triai nubausti.

Rusijos karės laivų “Re- 
public,” “Gangut” ir “Dia- 
įna” jurininkai birželio 9 d. 
savo susirinkime priėmė re
zoliuciją, kad buvęs caras, 
Nikolai Romanov, butų pa
trauktas atsakomybėn ir, 
|kol prasidėsianti jo byla, 
kad jis butų nugabentas 
Kronštadto tvirtovėn ir ten 
užlaikomas. Nes ten esanti 
atsargiausia vieta prieš jo 
pasprudimą.

Rezoliucijoje pasakyta, 
kad jei laikina Rusijos vy
riausybė tą reikalavimą at
mes, tuomet prievarta tas 
bus atlikta.

Minėti trįs karės laivai 
stovi Gelsingforso uoste.

Buvęs caras todėl atsidū
ręs dideliam pavojuj.

KAIZERIS VOS NEPA
KLIUVO PO BOMBA.

Amsterdam, birž. 11. — 
Čionai gauta žinia, kad aną 
dieną vokiečių kaizeris su 
von Hindenburgu vos tik 
nežuvo nuo bombos, kurią 
pametė anglų lakūnas bom
barduodamas miestą Ghent. 
Už 200 žingsnių nuo kaize
rio pamesta bomba užmušė 
5 vokiečių kareivius.

10 anglų lakūnų buvo už
puolę miestą.

REZIGNAVO ISPANIJOS 
KABINETAS.

Londonas, birž. 11. — Re
zignavo Ispanijos ministe- 
rių kabinetas, kurio pirmi
ninku buvo Markizas Prie- 
to. Rezignavimo priežastis, 
tai vokiečių nardančių lai
vių užpuldinėjimas ant Is
panijos laivų.

REIKALINGA MILIJO 
KAREIVIŲ.

Nashville, Tenn., birž. 11. 
—Suv. Valstijų regulerės 
kariuomenės generolas, Loe- 
nard Wood, čionai kalbėda
mas pažymėjo, kad karės 
laimėjimui Suv. Valstijos 
privalo pagaminti milijoną 
kariuomenės.

SUĖMĖ TAIKOS TAR
PININKUS.

Londonas, birž. 11. — Ru
sijos mieste Kišineve rusų 
vyriausybės įsakymu suim
ta 2 austrų generolu, 10 ofi
cierių ir 15 kareivių, kurie 
čia atkeliavę norėjo pasima
tyti su kareivių ir darbinin
kų atstovų taryba taikos 
reikale. Šituos taikos tar
pininkus liuosai į Rusiją 
paleido rusų veikiančios ar
mijos karės fronte. Juos vi
sus lydėjo 18 rusų kareivių.

Kadangi vis dažniau kaip 
austrai, taip vokiečiai siūlo 
rusams kareiviams padėti 
ginklus ir stoti taikos dery 
bosna, Petrogrado kareivių 
ir darbininkų atstovi) tary
ba išleido atsišaukimą į ru
sų armijas, kad kareiviai 
paliautų broliavęsis sų prie
šininkais, kad neklausytų jų 
kurstymų, kad ir tolesniai 
kariautų prieš juos, nes ki
taip Rusijai grasia pavo
jus. Paskatinami kareiviai 
kuoveikiaus pradėti užpuo
limus, neleisti vokiečiams 
savo stipriausias spėkas lai
kyti prieš anglus ir prancū
zus. Nes kuomet vokiečiai 
įveiks anglus ir prancūzus, 
tuomet atsisuks į Rusiją ir 
šitą pavergs.

Ką gelbės šitas atsišauki
mas, nežinia. Jau daugelis 
buvo išleista panašių atsi
šaukimų į armijas. Tečiau 
rusų armijos vis dar bevėp- 
so prieš gudruolius vokie
čius.

ĮVYKO RINKIMAI 
RUSIJOJE.

Petrogradas, birž. 11. — 
Praeitą šeštadienį visoj Ru-, 
sijoj įvyko rinkimai visuo
tinu balsavimu. Rinkta ap
skričių ir miestų valdybos. 
Rinkimuose dalyvavo ir mo- 
terįs.

KETURI PULKAI ATSI 
SAKĖ NUO PAKLUS 

NUMO.

Petrogradas, birž. 11. — 
7-tos rusų armijos 4 karei
vių pulkai atsisakė klausyti 
savo oficierių ir vieno pul
ko kareiviai suareštydino 
visus savo oficierius.

Karės ministeris Keren
skį! įsakė suimti visus tuos 
kareivius, katrie sukurstė 
pulkus neklausyti oficierių. 
Visi bus patraukti karės 
teisman.

S. V. KARĖS KOMISIJA 
LONDONE.

Londonas, birž. 11.—Suv. 
Valstijos pasiuntė savo ka
rės komisiją į Europą. Ko
misija čionai laimingai at

keliavo. Komisijos prieša
kyj stovi pulkininkas Ba
ker. Šita komisija yra su
rišta su siunčiamos Prancu- 
zijon amerikonų divizijos 

'reikalais.

NEDORĖLIŲ DARBAS.

Pagrobė kūdikį ir nužudė.

Springftdd, Mo., birž. 11.
— Keli piktadariai pasipel- 
nijimo tikslu gegužės 30 d.
vakare pagfobė iš namų ke-,iaįsvių kareivių. Ir taip: 
liolikos mėnįesių Lloyd Keet
kudikį ir laišku pareikailavo 
6,(MM) dol. už kūdikio sugrą
žinimą.

Lloyd Keet yra milijonie- 
rius-bankinibkas.

Keet paskirtu laiku rei
kalaujamą išpirkimą nuga
beno nurodyton vieton. Bet,
ant nelaimes, pakilo tuo neląisviai taip paskirsto- 
metu naktį didelė vėtra ir f 
jam neteko susitikti su pik-
tadariais.

Paskui ir vėl tėvas-milijo- 
nierius sulyg gauto laiško 
buvo nuvažiavęs į kelias nu
rodytas vietas. Bet vis bu
vo velltui.

Pagalinus praeitą šešta
dienį kūdikis atrastas nužu
dytas ir pamestas apleistam 
šuliny j šito miesto aplinki
nėse kalvose.

Policija suėmė net 7 as
menis, intarifemus prisidėji
me prie pagrobimo. Visi bu
vo laikomi vietos kadėjime.

Kuomet atrasta nužudyto 
kūdikio lavonas, šito miesto 
ir aplinkinių-•‘Hantelių gy
ventojai taip įniršo prieš in
tariamuosius piktadarybėje, 
kad staiga puolėsi prie ko- 
lėjimo, norėdami visus nu- 
linčiuoti.

Tečiau šerifas laiku su
spėjo intariamuosius suso
dinti į automobilį ir išga
benti į didesnį miestą.

Žmonių minios, neradusios 
intariamų piktadarybėje ka 
linių kalėjime, pasiėmė au
tomobilius ir ėmė vyties še
rifą su kaliniais. Telefonu 
duota žinia aplinkinią mie
stelių gyventojams sulaikyti 
šerifą su kaliniais.

Vargiai šerifas su kali
niais pasprųs iš minių na
gi). Nuspręsta padaryti galą 
ir pačiam šerifui, jei jis mė
gintų intariamuosius ginti, 
arba kur-nors paslėpti nuo 
minios teismo.

Baisus daiktas minios 
teismas. Nes kartais gali 
tekti ir nekaltam žmogui. '

Bet nemažiau baisesnis 
piktadarių pasielgimas, dėl 
pinigų pagrobti kūdikį ir 
pagalinus jį nužudyti.

Amerikoj dažnai pasitai
ko vaikų pagrobimai. Žino
ma, dažniausia pagrobiama 
turtingi)jų žmonių vaikai. 
Vienus pasitaiko išpirkti, 
kitus piktadariai nužudo. 
Kiti už kelerių metų suran
dami. Bet nevisuomet ten
ka pagauti piktadarius.

JAPONUOS KOMISIJA.

Tokyo, birž. 11. — Jau 
visi pienai pagaminti Japo
nijos karės komisijai, kuri 
bus siunčiama į Suv. Valsti
jas karės reikalais.

TURI ARTI TRIJŲ MILI 
JONŲ NELAISVIŲ.

Amsterdam, birž. 11. — 
Vokietijos laikraščiai pra
neša, kad centrą lės valsty
bės turi arti 3 milijonus ne-

Vokietija turi 1,090,731. 
Austrija —1,092.555. 
Bulgarija — 67,582. 
TurlM — 23,903. 

2,874,271.
r skaitliuje yra 27,- 

620 olicierių.
Sulyg kariaujančių šalių

Viso
Tai

Rusų — 2,080,699. 
Prancūzų — 368,607. 
Serbų — 154,630. 
Italų — 98,017. 
Anglų — 45,241. 
Rumunų — 79,033. 
Belgų — 42,437. 
Čemogorų — 5,607.

S. V. LAIVAS ĮVEIKĖ 
NARDANČIĄ LAIVŲ.

Atlantiko uostas, birž. 11. 
Iš Prancūzijos čionai par
plaukė amerikoninis garlai
vis, kuris kodionės metu At- 
lantike atliko smalkią ko
vą su vokiečių nardančia 
laive ir, sakoma, tą laivę 
nuskandino.. Kova ištikusi 
gegužės 30 d.

Nardančioji laivė pirmu
tinė užpuolusi laivą ir pa- 
fleidžiusi 26 šūvius. Laivas 
atsakęs 16 šūviais ir laivę 
nuskandinęs.

19,000 VOKIEČIŲ DRĄ
SIA KALĖJIMAS.

Copenhagen, birž. 11. — 
19,000 vokiečių peržengė 
maisto įstatymą. Jie visi 
patraukiami atsakomybėn 
ir jiems už tai grąsia kalė
jimas.

ROOT SU PARTIJA 
IRKUCKE.

Irkuckas, Siberija, birž. 
11. — Pravažiuodamas į 
Petrogradą čionai apsistojo 
Suv. Valstijų komisija dėl 
dėl Rusijos. Tos komisijos 
pirmininku yra Elihu Root.

GEN. PERSHINGĄ PRI 
ĖMĖ KARALIUS.

Londonas, birž. 11.—Suv. 
Valstijų generolą Pershingą 
praeitą šeštadienį priėmė 
Anglijos karalius audienci
joj. Generolą su karaliumi 
supažindino geri. lordas 
Brooke.

Berlynas, birž. 11. — Vo
kiečiai praneša, kad anglai 
užpuolime prieš vokiečius 
Flandrijoj praradę Jigšiol 
savo 10,000 kareivių.

Paryžius, birž. 11. —r čia 
gauta žinia, kad tarpe vo
kiečių nelaisvių, kuriuos pa
ėmė anglai, esąs vienas vo
kiečių 'generolas.

MILIJARDAS DOLERIŲ LAK 
STYTUVAMS

PASKELTAS NOTOS TURINYS RUSIJAI
40 ŽMONIŲ ŽUVO SALVADORE

MILIJARDAS DOLERIŲ 
LAKSTYTUVAMS.

Washington, birž. 11. — 
Suv. Valstijų vyriausybės 
karės programoj padėta su
manymas lakstytuvų paga
minimui išleisti milijardą 
dolerių.

Prireikus, vyriausybė su
maniusi konfiskuoti visas 
lakstytuvų privatines dirb
tuves ir pagaminti 50 tūk
stančių lakstytuvų, kurių 
didžiumą pasiųsti karės 
frontan. O rasi ir visi gali 
patekti frontan ir ten pra
dėti pragaištingą vokie
čiams darbą. Jei nepasi
seks vokiečius sutraškinti 
sausžemyje ir ant vandens, 
tai norima tą tikslą atsiek
ti iš oro. Norima vokiečius 
tiesiog apjakinti paleistomis 
iš oro sprogstančiomis me
džiagomis ir priversti pasi
duoti.

40 ŽMONIŲ ŽUVO 
SALVADORE.

La Libertad, Salvador,
birž. 11. — Sužinota, kad 
nuo žemės drebėjimo dvie
juose miestuose žuvo 40 
žmonių. Tūkstančiai žmonių 
neturi pastogės.

Apie pačios sostinės San 
Salvador nuostolius kol-kas 
nieko nežinoma. Sakoma 
tik, kad dalį miesto gaisras 
sunaikinęs.

SUIMTA ANGLUOS 
TAIKOS ŠALININKAI.

Londonas, birž. 11. — An
glijos darbininkų partijos 
du atstovu, McDonald ir 
Joįvett, iškeliavo Petrogra- 
dan taikos reikalais pas rasų 
kareivių ir darbininkų tai
kos tarybą. Kuomet jiedu 
išplaukė lai,vu, to laivo įgu
la abudu suėmė ir atsisakė 
jiedu gabenti į Rusiją.

Čionai Trafalgaro skvere 
atlaikyta didelės demon
stracijos prieš taikos šali
ninkus ir susirinkusioms 
minioms pranešta apie Mc- 
DonaJdo ir Jovvetto sulaiky-
mą.

3 MILIJONAI SERBIJAI.

Washington, birž. 11. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 3 
milijonus dolerių paskolino 
Serbijai.

Buenos Aires, birž. 11. — 
Parlamentui pareikalavus 
iš užimamos vietos pasi
traukė Brazilijos vidujinių 
reikalų mųiisteris Gomea.

PASKELBĖ NOTOS 
TURINĮ.

Washington, birž. 11. — 
Viešai paskelbta turinys no
tos, kurią prezidentas Wil- 
son pasiuntė Rusijai. Noto
je yra atsakymas Rusijos 
vyriausybei karės tikslo 
reikale. Nota yra arti su
rišta su komisija, kuriai 
vadovauja Root, ir kuri per 
Siberiją keliauja į Petro
gradą.

Prez. lyilsonas toje noto
je pažymi, kad Suv. Valsti
jos kariauja už žmonišku
mą, už žmonių teisės. Suv. 
Valstijos nestori už aneksi
ją ir karės kontribuciją, 
bet reikalauja, kad prieši
ninkas paimtus kraštus su
grąžintų ir pilnai atlygintų 
už tų kraštų nuteriojimą.

Dar pažymi, kad vokiečių 
valdantįjį luomą reikia su
valdyti. Reikia priverkti, 
kad jis atsižadėtų savo au- 
tokratizmo ir ateityje pildy
tų tarptautinius įstatymus.

Prez. Wilsonas 4 jaunąją 
laisvą Rusiją atsineša prie- 
teliškai. Velija tai laisvai 
šaliai klestėjimo. Paskatina 
ją prisidėti prie tveriamos 
pokarinės taikos sąjungos.

DEIMANTINIS NOTRE 
DAME UNIVERSITE

TO JUBILIEJUS.

Skaitlingas dvasiškijos
suvažiavimas.

So. Bend, Ind., birž. 11.— 
Čionai vakar prasidėjo ka
talikiško Notre Dame uui- 
yetsiteto deimantinio jubi
liejaus apvaikščiojimas. Su
važiavo daug dvasiškijos. 
Yra popežiaus delegatas, Jo 
Em. Kardinolas Gibbons, 

1 daugelis arkivyskupų ir vy
skupų. Vakar pontifikales 

,šv. mišias giedojo kardino
las Gibbons. Šiandie šv. 
mišias giedos popežiaus de
legatas.

GEN. GURKO PALIKO 
KARIUOMENĖJE.

Petrogradas, birž. 11. — 
Generolo Gurkia pasitrauki
mą iš kariuomenės karės 
ministeris Kerėnskii atme
tė, kadangi jo pasitrauki
mas priešinosi pirmiau iš
leistam1 karės ministerio įsa
kymui, jogei iš kariuomenės 
šitos karės metu nei vienas 
oficierių negali pasitraukti.

Gen. Gurko pirmiau buvo 
čielos armijos, t. y. kelių 
korpusų, vadu. Karės mi
nisteris dabar jį nuskyrė di
vizijos komendantu.
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II Dienon
KAIP HOOVER GAVO 

MILTŲ.

=====
cijos," pasakė Hoover. 
“Belgų nioterįs ir vaikai 
miršta badu....”

“Tamsta, Hoover, ligšiol 
niekas su manim taip sta
čiai neapsėjo.”

“Man labai nesmagu,” 
tarė Hoover, “bet turiu 
gauti tuos miltus.”

“Man dar labiau nesma
gu ir tamstai neduosiu tų 
miltų,” atsakė pirmininkas.

“Ar tai paskutinis tams
tos žodis 1” paklausė Hoo
ver.

“Absoliučiai paskutinis,” 
atsakė Asųuitb.

Hoover išsitraukė iš kiše- 
naičio laikrodėlį, į jį dirs 
telėjo ir pagaliaus tarė:

“Kaip sykis už penkių 
minučių iš čia išeisiu, nuei
siu tiėsiog į spaudos biurus 
ir pasiųsiu pasauliui žinių, 
kad Anglija, turėdama pa
kaktinai miltų, leidžia Bel
gijai mirti badu.”

Hoover gavo miltus. Ir 
nuo to laiko suėjo artimes- 
nėn pažintin su Anglijos 
ministerių pirmininku.

NET MIELA ATSIMINTI
SENUOSIUS LAIKUS.

n
=================
NEPATINKA LAISVA

MANIAMS TAU
TININKAMS.

Nesenai, kaip jau “Drau
ge” minėta, Martus pasisiū
lė būti kontrolieriumi T. 
Fondo. Mat, jatn parupo 
pačiupinėti Tautos Fondo 
surinktas aukas ir paskui 
pasigirti, kad ir jis prisidė
jo prie Lietuvos gelbėjimo.

“Draugas” į tų pasiūlija
mų tiesiog atsakė, kad tegu 
Martus kontroliuoja tų fon
dų. kuriam jis tarnauja.

Tai nepatiko laisvamanių 
tautininkų laikraščiams. 
Jie sako, kad jei ‘Draugas’ 
nenori prie Tautos Fondo 
prileisti pašalinių žmonių, 
tai reiškia, kad su tuo fon
du/yra kas no;

Kukie tie mus 
niai arogantai. 
žmonės prikaišioj 
svamanių fondas yra ne
tvarkoje. jei šis po to pasi
siūlo visus fondus kontro
liuoti, tai laisvamaniai ima 
intarinėti Tautos Fondų, 
prie kurio jie nekuomi ne
prisidėję. *

Aišku, laisvamaniai jau 
visai iškrypę ir iš savotiš
kos doros kelio.

egera. 
.aisvama- 
į Martui 
kad lai

Panedelis, birž. 11 d. 1917 m

Lietuvių inteligentų registracija
Pastaraisiais laikais, ro

dos, daugiau pradėdama 
kalbėti apie tai, kas bus po 
karei, negu apie pačių karę. 
Nors dar ginklai skamba ir 
tyška nuo jų kraujas* bet gi 
kada nors karė turėsi pasi
baigti ir tuomet visi iš kai
lio nerdamies įpulsimė gy
dyti karės padarytas žaiz
das, tęsime pamatus laimin- 
gesniam gyvenimui. Beabė- 
jo, darbo bus begalės if no
rint jį tinkamai atlikti, rei
kia išanksto gerai' prisiren
gti, nuodugniausiai išgvil
denti visus veikimo planus. 
Jeigu kitos tautos daug kal
ba apie ateitį* tai mums, lie
tuviams, juo labiau nepri
dera tylėti. , Juk dalykai 
taip susideda, kad Lietuvos 
laisvė paliauna būti tik jau
smingų poetų svajonė, bet

joj ir kituose Rusijos kam
puose. Kaikuiie lietuviai 
Rusijoje užima gan augštas 
vietas, kaikurie yra netoli 
departamentų viršininkų, 
gimnazijų direktorių, vice- 
guberuatorių ir kitokių vir
šilų. Nestinga mums ir su
lenkėjusių, sUamerikonė ju
siu. suvokietėjusių ir kitaip 
susvetimtėjusių mokytų 
žmonių, kurių bočiai buvo 
lietuviai, o jie jau bijo iš
tarti net tų vardų.

Tikroji lietuvių inteli
gentija atsirado tik Lietu
vos atbudimo laiku. Nors 
dabar lietuvių inteligentų 
skaičius nuolat didinasi, bet 
ne taip greitai, kaip mums 
reikėtų if kiek yfa pas ki
tas subrendusias tautas.

Inteligentai Lietuvai la
bai reikalingi, o kadan gi 
maža jų yfa, tai esančius

dėti prie jos gerovės kėli
mo.
i Dar palauksime daugiau 
balsų apie šį reikalų iš Eu
ropos ir tuomet gal tuojaus 
pradėsime reikalingų dar
bų.

Pastaba: Lietuviai kata
likų kunigai jau suregist
ruoti. Oficialė jų registra
cija yra kasmetiniame leidi
nyje vadiname ‘Directory.’ 
Bet jame lietuviai surašy
ti tarpe kitų tautų. Iš to 
didžiojo surašo lietuviai ta
po surinkti ir surašyti Ame 
rikos Liet. Katalikų Metra
štyje 1916 m. p. 415—417. 
Ten paduoti ir adresai. Rei
kėtų tų surašų atnaujinti 
šių 191T m. žiniomis.

• Bet kunigų sąrašas ne
svarbu. Lietuvoje net jos 
vergavimo laikais Bažnyčia 
šiaip taip iškentė, Ta mu
sų tautos gyvenimo dalis ap 
laipinta šiaip-taip. Svarbu 
mobilizuoti inteligentus ki
tiems pasauliniams, tautos

Sekantis pasakojimas liu
dija, ko Suv. Valstijos gali 
sulaukti, kuomet Herbert 
Hoover pagaliaus gaus mai
sto diktatoriaus valdžių.

Karės pradžioje, kuomet
Belgijos Šelpimo Komitetas 
kovojo sU įvairiomis sunke
nybėmis, Kanados moterįs 
pasiuntė į Angliju laivų su 
miltais. Tie miltai buvo 
skiriami Kanados karei
viams Anglijoje.

Hoover tuo laiku darba
vosi Belgijos Šelpimo Ko
mitete. Jis žinojo, kad ka
nadiečiai kareiviai nereika
lauja duonos. Duona la
bai reikalinga belgų vai
kams. Tatai jis nukeliavo 
pas Kanados kareivių vir
šininkų ir paprašė tų miltų. 
Tečiaus viršininkas manda
giai atsakė:

“Negalima to padaryti. 
Patriotinės ir gražios Ka
nados moterų dovanos ne
galima panaudoti kitokiems 
tikslams.”

‘Bet aš turiu gauti tuos 
miltus,” pasakė Hoover at
sisveikindamas su kanadie
čių viršininku.

Jis kreipėsi į augšteshę 
vaddžių. . Bet ir ten išgirdo 
tokį patį atsakymų.

Paskui apvaikščiojo visus 
* Anglijos valdininkus. Nie
ko negelbėjo.

Pagaliaus Hoover atsidū
rė pas patį Anglijos tuome
tinį ministerių pirmininkų 
Asųuith’ų.

Ministerių pirmininkas 
dabai pradžiugo pamatęs 
pas savęs žmogų, kuris tiek 
daug gera yra padaręs ne
laimingai Belgijai. Paklau
sė, kuomi jis galįs patar
nauti.

“Duok man, tamsta, tuos 
miltus, katrie atsiųsti Ka
nados kareiviams,” tarė 
Hoover.

“Negalima. Juk tai butų 
priešinga visokioms tradici
joms,” atsakė ministerių 
pirmininkas. “Butų nedo
ra kitokiems reikalams pa
naudoti moterų dovanotus 
miltus. Butų tikroji sauva
lė.” ■

“Man nerupi jūsų tradi

Tai buvo tiesiog aukso 
laikai Suv. Valstijose, kuo
met šių šalį nebuvo apsiau- 
čiusi maisto brangenybė,- 
kuomet musų šeimininkėms 
nereikėdavo nusiskust prieš 
išnaudotojus maisto speku
liantus.

Paklausykime kų rašė 
pirm 20 metų “Tlic Chicago 
Daily Tribūne” (bal. 30, 
1896 m.) apie maistų Chica- 
goję: 1

“Naujo, gardaus ir švie
žio sviesto vakar visose tur
gavietėse buvo pakaktinai. 
Reikalavimai buvo pakelia
mi. Šitam sviestui sezonas 
yra trimis savaitėmis anks
tyvesnis,negu praeitais me
tais (t. y. 1895 m.) Gau
sus lietus užaugino puikios 
žolės galvijams. Reikia ti- 
kėties, kad sviesto kainos 
bus daug mažesnės.

“Nematome priežasties, 
kodėl pirklys negalėtų su- 
vartotojams pristatyti švie
žio sviesto po 16 centų sva
rui, nes 18 e. tai jau per- 
augšta kaina.

“Kiaušinių kaina suma
žėjo puse cento. Vakar tur
gavietėje kiaušinių tuzinui 
mokėta 91/, cento. Bet mai
sto krautuvėse mokama 10 
—14 centų tuzinui. Senes 
nius kiaušinius galima pir
kti dėžėmis (kiekvienoje po 
30 tuzinų) mokant 6 ligi 8 
centų tuzinui. Juos gadima 
gauti prie South Watcrgat.

“Bulvės atpigo 1 centu 
už bušelį. Abelnam išpar
davime už senų bulvių bu
šelį mokama 18 ceutų. Nau
jos bulvės 28—36 centai bu
šeliui.”

Ištikro buvo aukso laikai. 
Šiandien gi 45c. sviesto sva
rui, 45c< kiaušinių tuzinui, 
75c. bulvių bušeliui. Kiek 
pirmėliau šitie valgomieji 
produktai buvo dar brange
sni. Nesenai bulvių buše
liui priscidavo mokėti $1.10.

Muisto kainos palengva 
ėrnė kilti nuo 1898 metų at
siradus trustams. Ir nuot
to laiko šios šalies gyven
tojai vis labiau^ spaudžiami 
brangenybės sunkenybe.

KO “V. LIETUVNINKŲ” 
TRŪKSTA.

Rods šitam laisvamanių 
laikraščiui, kaipo išmargin
tai juodylu popierai. nieko 
netrūksta. Bet šito laik
raščio redaktoriams tai tik
rai jau trūksta pradinės 
mokyklos mokslo suprati
mo.

Štai tik tėmykite:
“Drauge*’ ir*kitūose' ka

talikiškuose laikraščiuose 
buvo paaiškinta, kad Šven
tasis Tėvas aukų rinkimo 
reikale viso pasaulio bažny
čiose lygiai atsinešęs kaip 
į lenkus, taip ir į lietuvius.

Bet “V. L.” savo tvirti
na. Girdi, popiežius tiesiog 
iš savo kanceliarijos viso 
pasaulio vyskupams prane
šęs apie lenkų dienų. Bet 
su lietuviais kitaip pasiel
gęs- !

Suprantama, kad tie po
nai redaktoriai ar neprima- 
to, ar neprigirdi, ar neturi 
apie tų dalykų nuovokos, ar 
gal tyčiomis šmeižia gar
bingąjį pasaulio katalikų 
Tėvų.

NĖR TEISYBĖS 
PASAULYJ...

tampa visiškai realiu, gail
inu dalyku. Savistovi Lie-I reikia ytin branginti ir Vi-; reikalams aprūpinti, nes ši- 

if gail la- sus panaudoti Lietuvos la-
bui. Neištautėję inteligen
tai tarnaus savystoviai Lie
tuvai. Kaikurie ir ištautė
ję gal susipras if gfįž išsl- 
žadėton tėviškėn, kur pra
sidės naujas gyvenimo lai
kotarpis.

Taigi, dabar mums reikia 
kuolą blausiai mobilizuoti in 
telektuales jėgas. Kvieski- 
me visus inteligentus prisi
dėti prie Lietuvos atstaty
mo ir jos savistovio gyveni
mo tvarkymo. Kvieski- 
me juos grįžti Lietuvon ir 
gyvu žodžiu, ir per spaudų 
ir kitokiais prieinamais bu-< 
dais. Jeigu visiškos savis-

Tūlas Conrelius Baker pa
traukė į teismų savo kaimynų 
Alfredų Temple už gaidį. 
“Templio gaidys nuolat gieda 
ir gieda — skundėsi teisme C. 
Baker. — Jis mums ramybės 
neduoda, mes negalime mie
goti.” Teisėjas Newcomber 
kantriai išklausęs kaimynų by 
lų, išdavė Verdiktų nužudyti 
gaidį, nukertant jam galvų.

Nabagėlis gaidžiukas. Už 
giedojimų žmonės privelėjo 
būti jam dėkingi, o vietoje to 
susilaukė baisios mirties. Ne
veltui socialistai sako, kad nė
ra teisybės pasaulyj.

’ASISKELBIMAI “DRAU
GE” ATNEŠA GERJį 

NAUDV’
g t q ą**l»-8A*A»AtLtAt «**-*-**

tuva ne už kalnų ir gail 
bai arti ta valanda, kuomet 
galėsime viens kitam karš
tai spausti rankas kaipo 
liuosi sūnūs liuosos tėvynės 
Lietuvos.

Bet negana atgauti pra
rastų laisvę. Nemažesnės 
svarbos dalykas yfa mokė
ti taja laisve naudoties. Jau 
paprastai beveik kiekviena 
pradžia būna gan sunki, ne
manykime, kad ir mums 
bus lengva patiems valdyti 
Lietuvą. Greičiausiai šis 
darbas bus mums dar sun
kesnis, negu galime išsivai
zdinti. Ir užtat Lietuvos 
ateities klausimų reikia 
svarstyti ringai, visame pla 
tume, kad jau butume ge
rokai prisirengę savo kraš
to šeimyninkai.

Didžiausiu keblumas su 
Lietuvos valstijos tvarky
mu bus stoka tinkamų žmo
nių užimti senosios valdžios 
vietas administracijoje ir į- 
vairiose kultūrinėse įstaigo
se. Labai mažai mes tu
rime gabių diplomatų, pri
tyrusių ekonomistų, suma
nių administratorių ir kito
kių viršininkų, reikalingų 
Lietuvai valdyti ir vesti jų 
pirmyn. Politiškos sąlygos 
prieš karę taip buvo sun
kios lietuvio tėvynėje, kad 
mums beveik nei galvoti ne- 
pavėlydavo apie savo šalies 
gerovę ir nuo jos valdymo 
buvome visiškai atstumti. 
Nuolat skriaudžiami, ubagi- 
nami, tamsybėję laikomi lie 
tuviai nesuskubo prisiųgdin 
ti ganėtino inteligentijos 
skaičiaus ir tai yra didžiau
sia spraga musų viešame 
gyvenime.

Blogai, kad turime mažai 
inteligentijos, bet dar blo
giau, kad mūsiškių apšvie- 
stunų dalis atsisuko nuo 
Lietuvos ir ėmė tarnauti 
svetimiems dievams. JieI
savo mokslu, gabumais ir 
kitomis protiškomis bei me
džiaginėmis pajėgomis didi
na svetimtaučių kultūros iž
dų, stiprina svetimų tautybę 
Iki spaudos atgavimo dide
snė lietuvių inteligentijos 
dalis baigusi mokslų sveti
moms minioms nešdavo švie 
sų. Daugiausiai lietuviai 
mėgdavo sukties apie rusus. 
Nemažai lietuvių inteligen
tų mes atrasime ir Kauka
ze, ir Kirgizijoj, ir Sibiri-

jtoje srityje savo inteligen
tų kaip ir neturėjome. Sve
timtaučiai buvo užėmę vi
sas tautos aprūpintojų vie
tas.

Apie Chicagos «eza- 
ležninkus.

Atviras laiškas Edvardui 
Zdramavičiui.

Chicago, III.
5 birž. 1917 m. 

Gerb. Draugei MJan teko 
netikėtai atsilankyti nepri- 
gulmingoje bažnyčioje ant 
Town of Lake, netoli Šv.

da užvesti savo kapines.
Tai tikra tiesa, nes iš jo 

paties lupų girdėjau, netik 
aš vienas, bet dar ir dau
giau žmonių buvo prie to jo 
nusiskundimo. Taip mes jį 
užtikom išsigandusį, jog jis 
mintino, kad mes esame jo 
parapijos ir jis mums vis
ką išsipasakojo 31 gegužio. 
O mes pasiklausę gardžiai 
nusijuokėm.

Mano dėdė tenai tarnavo 
du metai atgal, mintyda
mas, kad nezaležninkas tik
rai yra kunigas. Pamatęs 
kas per vienas yra tas “ku
nigas,” ir kas per viena, ta 
“tautiška bažnyčia,” kad 
tai yra tikra suktybė, tuo
jaus šalinosi nuo jos,neteko 
ir savo uždarbio. Iki šiai 
dienai tebėra 60 dolerių ne- 
užmokėta. A. a. Ignacas 
Zdramavičius tarnavo prie 
jo ir nei palaidojimui nega
vo. Tai-gi tų pranešu Ed
vardui Zdramavičiui per lai
kraštį, kad jo adreso netu
riu. Iš “tautiškos bažny
čios”, nieko negavau. '

Su Dievu, •
A. Poška.

Kryžiaus, Mano dėdė joje 
tovybės mes negautume, taiĮ^j^^y^ vargonininku. .Tam 
reikia tikėties; kad vis gi Hko neužmokėta šešios de- 
Lietuvoje politiškos sąlygos !šimtyS dolerių ($60.00), tai 
nebus jau taip blogos, kad
patiems lietuviams negali
ma butų užimti nei jokių 
valdiškų vietų. Užtat vis 
tiek po karės lietuviams in
teligentams atsiras tinkamo 
darbo ir geistina, kad kuo- 
daugiausia jų butų.

Žinomas musų veikėjas p.
Mečislovas Davaina-Silves- 
travieius “Lietuvių Balse”
No. 25 š. m. Laikiniam Lie
tuvos Valdymo Komitetui 
pataria padaryti abiejų ly
čių lietuvių inteligentų są
rašus, kuriose butų parody
tos jų pavardės, mokslas cen 
zas. profesija, kilmė, am
žius, dabartiniai ir busimie
ji adresai, idant reikalui at
ėjus galima butų jais pasi
naudoti. Mums išrodo, kad

aš nuėjau pas jų vadinamų 
“kunigų?’ Tas man liepė 
ateiti kada bus susirinki
mas. Aš paklausiau ir nuė
jau 31 gegužio. Tada man 
atsakė, kad nebėra to “ku- 
nigo” (Petrošiaus) prie ku
rio mano dėdė tarnavo. 
Tai, sako, jei butų turtin

gesnė parapija, tai aš pats 
atiduočiau. Kai prie Pet
rošiaus surinkdavom po 
$20.00 kolektos, o kai prie 
manės tai tik ar 15 ar 12 
žmonių atsilanko į bažny
čių.” Tai aš jau, pasigai
lėdamas jo, duodu Gerbia
mam Draugui žinoti aplink 
jų atsitikimų.

Kaip buvo apvaikščioji- 
mo diena ant “tautiškų” 
kapinių (30 gegužio Red.),

PHILADELPHIA, PA.

Birželio 3. pasibaigė seri
ja konferencijų, kurias kun. 
Dr. A. Maliauskis sakė Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Phi- 
ladelphiečiai lietuviai kata
likai suprato didžių svarbų 
ir naudų tų konferencijų, 
nes skaitlingai rinkosi ir su 
didžiu įdomumu klausėsi 
lik vidunakčių. Tik kada 
niekada apšvietos ir naudin 
gurno priešai, socialistai šal 
peši arba mėgino balsiai 
kalbėti. Šitoks jų ęlgimų- 
sis tik išvilka aikštėn jų ne
kultūringumų ir storžieviš
kumų. Žmonės mylintieji 
apšvietų sako, kad tos kon
ferencijos, tai šviesa išblaš
kanti tamsybių ir klaidų de 
besis ir didis vaistas nuo 
bedievybės ir socializmo 
nuodų.

Ig. Ku. Z.

p. Davainos-Silvestravi- Įjis tapo užkviestas pamoks- 
čiaus sumanyta inteligentų (lų sakyti. Tai jis man vis- 
registracija yra tikrai pa- kų papasakojo apie šitų ftt-
geidaujamas ir naudingas 
dalykas, kurį reikėtų arty- 
miausioje ateityje inkunyti. 
Jei mes turėsime savų inti- 
legentų beveik pilnus sųra- 
šus, tai maž daug žinosime 
kiek^ra savų pajėgų Lietu
vą valdyti ir kiek jų rei
kės pasij ieškoti kitur, tarp 
svetimųjų. Greičiausiai 
Laikinis Lietuvos Valdymo 
Komitetas pritars šiam su
manymui ir pradės aktyvį 
darbų. Jeigu bus registruo
jami Europoje gyvenantie
ji lietuviai intilegentai, tai 
nepriderėtųir mums, ameri
kiečiams, pasilikti užpakaly 
je. Mes taip gi privalome 
sustatyti sąrašus savųjų 
žmonių, kurie mintija apsi
gyventi Lietuvoje ir prisi-

sitikimų. Sako, kad pradė
jęs pamokslų sakyti ant ka
pinių, tai klausytojai ėmė 
kumščiai rodyti ir akmeni
mis svaidyti. Sako: “Čia 
yra tautiški kapiniai: neva
lia apie Dievų kalbėti.” 
Taip jis turėjo šokti žemyn 
nuo krėslelio, nes butų ga
vęs į kailį. Bet kaikuriems 
patiko tas pamokslas. Tie 
nusitvėrė nezaležninkų tarp 
vartų išeinant iš kapinių ir 
liepė, kad jis vėl sakytų pa
mokslų. Tada anie ir vėl 
su kumšČiomis ėmė grūmo
ti. Nezafležninkas pabūgo ir 
pabėgo šalin. Dabar jis at
sižadėjo daugiau nebeva
žiuoti ant “tautiškų” kapi
nių, nei numirėlių nežydėti, 
nei duobės nešventinti. Ža-

Tlk vienas iŠ šio būrio už
sisakė "DRAUGĄ”, bet 'ėnin- 
gns” taip Indomus, kad visi 
užsisukusiojo draugai Ir prle- 
tellai J| nori skaityti.

Kam lysti* kaimynams J 
akis, pražinėjant "DRAUGO" 
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus daryti, kad gali 
pats sau "DRAUGĄ" iėslraky- 
tl. DienraStis "DRAUGAS" me
tams kainuoja 14.5®, Chlcagoje 
8®.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.

Adresas:
"DRAUGAS” 

Llthuanian Daily Friend
CHICAGO. iLL.
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LIETUVIAI 

MENKOJE

PHILADELPHIA, PA.

Gegužio 27 d. šių metų, 
čia buvo susirinkimas Liet. 
Blaivininkų Sujungus 48 
kuopos. Susirinkimo vieta 
buvo Šv. Jurgio lietuviškos 
parapijos svetainė.’ Prie 
kuopos prisirašė tris nauji 
nariai ,būtent: Ona Bamu- 
levičienė, A. Damulevičiu- 
tė ir Marcelė Matuzevičie- 
nė. Po užsimokėjimui duo
klių tariasi apie įvairius 
blaivybės reikalus. Pir
miausiai nutaria prašyti at
einančio Blaivininkų seimo, 
kad jeigu Blaivininkų Su
sivienijimo gerovei ne
kenks, tai nesudėję pri
žadų nariai vis tiek galėtų 
būti kuopose. Tokių narių 
yra ir musų kuopoje. Dau
gelis dėlto bijo prisidėti 
prie blaivininkų organizaci
jos, nes mano, kad neišpil- 
disią tinkamai prižadų.

Paskui buvo svarstyta, 
kad kiekviena kuopa apari 
numerio, turėtų dar vardų, 
kokio nors švientojo. Bet 
čia atsirado keblumų. Dau
gelis kuopų jau turi ants
paudas, tai pridėjus kitų 
vardų reikėtų mainyti. Po 
to organizatorė, p-lė Juzė 
Šcfeltaitė užsiminė, kad ge
rai butų delei blaivybės la
bo pasidarbuoti šioj srityj 
ir su kitataučiais. Pavyz
džiui dalyvauti su jais pa
rodose ir tt.

ir pirmiausiai pradeda kei
kti bažnyčių, šmeižti dvasi
škųjų, užsipuldinėti ant pa
dorių žmonių. Kalbėtojo iš
vedžiojimai visiems buvo 
aiškus ir įdomus. Užbaig
damas kalbėti p. Sutkus ra
gino skaityti “Draugų,” 
“Žvirblį,” “Darbininkų” ir 
kitus naudingus laikraščius 
ir knygas. Antroje kalbo
je pasakota apie SLRKA. 
organizacijų ir jos tikslų. 
Tuomi užsibaigė šios pra
kalbos.

Šių prakalbų pasekmės 
gana geros: vietos lietuviai 
užsiprenumeravo: 6 “Drau
gų,” 2 “Darbininkų” ir 10 

■“Žvirblį.”
Vincas Vincaitis.

ROCHESTER, N. Y.

Nedėlioję. 3 birželio, Šv. 
Jurgio bažnyčioje buvo pir
ma vaikučių komunija, ku
rioj dalyvavo gan skaitlin
gas lietuviukų būrelis. Pas
kui jie buvo inrašomi į rą
žančių ir škaplerius.

Po visam kaikurių vaikų 
tėvai rengė pramogėles. 
Man teko būti pas vienų iš 
senųjų šio miestelio gyven
tojų p. Jonų Saunorų, kurio 
8 metų amžiaus dukrelė pir
mų karių priėmė Švcnčiau- 
sį. Laike vakarienės jos 
dvi sesuti gražiai sudainavo 
keletu tautiškų dainelių. 
Paskui apie Lietuvos reika
lus kalbėjo p. K. Semaška. 
Nepamiršta ir medžiagiškai 
sušelpti tėvynę. Iš viso ba
daujančios Lietuvos reika
lams sumesta $6.50.

Po $1.00 aukavo: Pr. Sau

MDRAUGAS”

ri gan gražiai pasižymėjo ir 
atkreipė į savę svetimtau
čių domų.

Naudingas yra toks lietu
vių viešas pasirodymas.

BT. CLAIR, FA.

Čia esama nedaugiau 120 
lietuviškų šeimynų, kurių 
tarpe randasi ir “ožiukų.” 
Betgi St. Ganiečiai neskai
tlingais būdami, nepaisė jo
kių keblumų, tvirtai pasi
ryždami insigyti bažnyčių. 
Jie, matyt, gerai, suprato, 
kad bažnyčia tai tikroji ti
kėjimo ir tautystės tvirto
vė. Jau pernai tapo nupir
ktas labai patogus žemės 
plotas, o šįmet pradėjome 
statyti bažnyčių. Gegužio 
30 d. įvyko kampinio ak
mens pašventinimas. Paš
ventinimo apeigas atliko vy 
skupo delegatas gerb. kun.

Dumčius Minersvillės. 
debonas. Labai gražų ir įs
pūdingų pamokslų pasakė 
um. Dr. F. .Augustaitis. 
Dieve duok, kad St. Clai- 
riečiai tų taip prakilnų pra
dėtų darbų išvestų iki ga- 
ui. Uršė.

HAMTRACK, MICH.

TAUTOS >0ND0 SEKRETORIAUS ATSKAITA U2 
* s BALANDŽIO MENESĮ, 1917.

Įplaukos:
Iki balandžio 1, 1917, į T. Fondų įplaukė . .$73,997.15 
Bal. 2, Chicago, UI. — Nuo T. F. 43 sk. pris.

kun. F. Kudirka........... >.. k....................72.12
2, St. Louia, Mo. — Nuo T. F. 68 uk.

pris. A. Živaitis ..........................,,......... 10.00
6, Westfidd, Mase. — Iš krikštynų pris.

kun. K. Vasiliauskas.................................. 6-30
9, Chicago, UI. — Nuo T. F. 31 sk., pris.

P, Varakulis ............................................. 28.00
9, Tamaqua, Pa. — Nuo T. F. 42 sk.,

pris. O. Babarskiutė ...............................  26.45
12, Hartford, Cofcn. — Nuo T. F. 33 sk.,

pris. kun. J. Ambptas........................ . . . 270.00
13, Chicago, UI. — Nuo T, F. 31 sk.,

pris. P. Varakulis ........... . ....................... 49.57
13, Chicago, Iii. — Nuo T. F. 60 sk.,

pris. kun. A. Briška................................... 61-60
16, Cicero, UI. — Pris. Pr. Zdankus .. • ....... 8.02
16) Chicago, Ui. — Aukavo J. Vaitkus...........1-00
16, WUkteB Barre, Pa. — Nuo T. F. 71

sk., pris. J. Btulgaitis............................... 32.25
19, Baltimore, Md. — Nuo T. F. 28 sk.,

pris. St. Padvorskis......... . .....................  • 25.00
19, Chicago, UI. — Auka nuo “Draugo”

darbininkų, pris. A. Katllakis .................15.25
19, Aurora, Ui. — Iš saVo prakalbų pris.

Dr. Bielskis.................................................81.45
19, Chicago, Ui. — Surinkta krikštynose 

pas K. Valeikų, pris. prof. kun. Pr.
Bučys .............. ..'......... ...

19, Chicago, UI. — Pris. M. Stankevičius 
23, Kingston, Pa. — Nuo T. F. 14 sk.,

pris. B. Žekas............. :........ .........*........ 10.00
23, New Pbiladelphia, Pa. — Surinkta

Tautos Šventėje per kun. J. Žilinsko 
prakalbas, pris. kun. V. Matulaitis......... 40.45

24, Racine, Wis. — Nuo T. F. 79 sk.,
pris. T. Zizminskas........... ......................... 28.00

25, Camdien, N. J. — Nuo T. F. 53 sk.,
pris. Kum J. Kutas ......... *....................... 5.25

25, Manchester, N. H. — Nuo T. F. 49
sk., pris. A. Staugas...............•.............. 23.00

27, Chicago, Ui. — Nuo T. F. 43 sk.,
pris. kum F. Kudirka ................................11.25

27, KenoBha, Wis. — Nuo T. F. 78 sk.,
pris. J. Trakšėtos .. . .......... •..................... 30.05

*26, CottiUsville, Ui. — Surinkta, krikštyno
se pas J. Žilaitį, pris. B. Stumbras......... . .  3.25

30, Ohicago, Ui. — Nuo, T. F. 31 sk.,
pris. P. Varakulis .... •....... ....................31.00

30, Kewanee, UI. — Nuo T. F. 45 sk.,
plis. Ig. Dombrauskis ....... . ......................9.00

30, Chicago, III. — Nuo T. F. 32 sk.,
pris. P. Baltutis . .\...................................37.65

30, Brooklyn, N. Y. — Surinkta L. Vyčių 
N. Y. ir N. J. apskričio vakarienėje,

- pris. J. Kaupas..................  ...................... 42.00
30, Chicago Heights, UI. — Nuo T. F.

70 sk., pri. J. Legeckis ............................15.50
30) Donorą) Pa. — Nuo T. F. 15 sk.,

pris. kun. M. Kazėnas ............................147.13
Už kningas įplaukė ...............•. . . . .......... . . ............ -1.25

PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA 

GERA PELNĄ.

nuraitė, K. Bartuševičia, J. 
Musų kuopa, pasidėkojant jJ Daunoras ir K. Semaška 

gerb. kun. Šedvidžiui ir M. Kiti aukavo po mažiau. 
Šipavieiui, kp. pirmininkui,
turi Šiokį tokį knygynėlį.
Gerb. kun. Šedvidis davė 
knygynėliui gerų,spintų, o 
p. M. Sipavičius nupirko už 
dešimtį dolerių knygučių.
Čia prie progos, turėdamas 
kuopos ingailiojimų, jos var
du prašau kas turi perskai
tytas ir nebereikalingas 
knygas, padovanoti musų 
knygynėliui, už tai kuopa 
bus labai dėkinga. Gerai 
butų, kad ir knygų leidėjai 
paaukotų mums po vienų 
egzempliorį išleistų knyge
lių. Knygas reikia siųsti 
šitokiuo adresu: M. Šipavi- 
čia, 2678 E. Ontario Str.,
Pbiladelphia, Pa.

Kuopos koresp.

MARYVILLE, ILL.

S.

RACINE, WIS.

Nedėlioję, birželio 3 d., 
Šv. Kazimiero bažnytinėje 
svetainėje, 2-roj vai. po pie 
tų įvyko naudingos prakal 
bos, kurias parengė SLRK. 
Am. 67 kuopa. Kalbėjo p. 
A. J. Sutkus. Klausytojų 
susirinko gana daug. Gerb. 
kalbėtojas pasakė dvi pra
kalbas. Pirmoje prakalbo 
je jis dailiai išdėstė, litera
tūros vertę, aiškino, kad ge
ra Rjmuda kelia žmogų prie 
prakilnių idealų, skatina 
gerbti dorų, tikėjimų, tėvy
nę ir tt.

Įdomu buvo ir kuomet p. 
Sutkus pradėjo aiškinti a- 
pic katalikų priešų, darbus 
ir jų susipratimų. Esu so
čiai istėlis perskaitęs kulius 
numerius “Šakės”, “Kelei
vio” arba “Naujienų” ma-Į

Čia randasi apie 30 lietu
viškų šeimynų ir daugiau 
pavienių. Tarpe vietos lie 
tuvių labai išsiplatinusi gir
tuokly bė. Jau geria vyrai, 
bet ir moterys neapsileidžia 
jiems. Nuo stalo retai iš
nyksta alus. Jei vvras noriv v
išsirašyti laikrašti, tai mote 
ris, kad ims bariies, net 
langai dreba. Užsimovus 
kepurę reikia kuogreičiau 
šiai bėgti iš tokių namų.

Viena moteris paklausė 
manęs ar neturiu “trejan
kės.” Aš atsakiau, kad ne 
ir pažymėjau, kad turiu tik 
knygų ir laikraščių. Ma
niau pasiūlyti “Moterų Dir
vų.” Bet ji kitokius daik
tus mėgsta.

Tarpe vietinių lietuvių 
prasiplatinęs stebuklingų 
daktarų organas “Naujie
nos,” “Keleivis” ir “Kar
das.” Girtuokliai džiaugia
si ,kad tie laikraščiai jiems 
patinka. V. R.

RAGINI, WIS.

Gyventojų parodavimas.
30 gegužio šiame mieste 

Ivje įvyko dailus kariškas 
parodavimas gatvėmis, ku
ris prasidėjo 2:30 vai. po 
pietų ir tęsėsi beveik iki 
licnkių vakare. M!aršavl« 
muose dalyvavo art’i 8,000 
žmonių, kurių tarpe buvo 
vyrų, moterų ir daugybė 
mokyklų vaikų. Paroda vi
ltie dalvvavo ir Šv. Kazi-

Lietuvių registracija.
Šiame miestelyj yra pusė

tinas lietuvių būrelis, tik 
)ėda, kad jie menkai tautiš- 
cai susipratę, nepažįsta Lie 
;uvos reikalų. Tas aiškiau
siai pasirodė registracijos 
dienoje. Tik susipratę lietu
viai reikalavo užrašyti, kad 
jie paeina iš Lietuvos, ir už
siregistravo kaipo lietuviai 
Bet didelė dauguma mūsiš
kių. nereikalavo užrašyti lie
tuviais bei bijojo pasigin
čyti delei šio dalyko ir už
tat tapo pažymėti kaipo ru
sai bei kaipo lenkai. Tokiais 
tamsiais (lietuviais pasirodė 
tie, kurie neskaito dorų, 
naudingi} laikraščių, kurio
se buvo aiškiai aprašyta, 
kaip lietuviai privalo regis- 
truoties. ,

A Bagdonas.

SPRING VALLEY. ILL.

Birželio 3 d., L. Vyčių 28 
kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų. Kadangi vargoni
ninkas A. Mundeikis, kuris 
buvo vyčių pirmininkas ap
leido Spring Valley, tai į jo 
vietų išrinkta naujas pirmi 
įlinkas: darbštus ir pilnas 
energijos dabartinis vargo
nininkas J. Kailiukaitis. 
Taipo gi tapo išrinktas nau 
jas finansų raštininkas, bu 
tent A. Abrazinskas. Atei
nančioje nedėlioję buvo nu 
tarta surengti savųjų išva
žiavimų. •

Keikia pažymėti, kad L. 
Vyčių 28 kuopa labai gerai 
gyvuoja. Ja j a nemažai rū
pinasi ir vietinis klebonas 
gerb. kun. A. Deksnis. 
Daug prisidėjo prie tos kuo
pos pakėlimo ir buvusis var 
gonininkas A. Mundeikis.

Už jų pasidarbavimų rei
kia būti labai dėkingais.

A Panemunietis.

TREMTINIAI PAIEŠKO 
SAVŲJŲ

Pranas Kario Kazlauskas,
Meinas iš Kauno gub., Uk
mergės paV., Anykščių val-

no, kad tapo mokslą vyriu miero lietuvių draugija, ku- sčiaus, Utenos parapijos,,
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KA ŽMONES SAKO
Apie P. Mulevičiaus išleistų knygelę 

“PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI”
JAUNAS LITERATAS, VEIKĖJAS IR “VYČIO“ REDAK
TORIUS RAŠO:

Gegužės, 24, 1917
P. Mulevičiui, •

Chicago, III.
Gerbuimasui:—

Tamstos prisiųstą “Patarlių ir išminties grūdelių” knygą 
perskaičiau. Nuoširdžiai ačių už gražią ypatišką dovaną ir 
dovaną musų literatūrai. Knyga tiks plačią jai liaudžiai, nes 
parašyta lengvai ir suprantamai. Turės ir naudos: joje ras^ 
naudingus receptus įvairių silpnybių prašalinimui ir budo to
bulinimui. Kai-kuriuos tokius receptus pritaikinsiu sau ir 
ktiems patarsiu. Sveikas, sutaisyk ir kitą, o paskui ir kitą 
tokių knygą. Tartis musų literatūra, o visuomenė bus dė
kinga už naudingų dvosios maistą.
, Su augštu pagarba,
________________________________________Matas Z u jus. \

(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai sakys) 

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos 
dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. krasos ženkle
liais šiandien adresuojant:

“Draugas”, 1800 W. 46th St., Chicago, UI.

KSX*KSXSM«MSXSKtXtX«>tSMSXtX«XlXSMIXSKSMSXSMSMSXSMtX«

TIKYBA ir DORA” \
Lalkraitls leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago)*. 

eina du kartu Į menes}

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali- • 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 5 

• užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio -- 5c. » 
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už Į 
pavienius numerius po 2c. ,
Adresas:

“TIKYBA IR DORA" |
1631 W. North Avė. . Chicago, III. 5
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos e 
ženklelį. ■

--------------------------- - ----------------- ------------------*-------
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Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausią rožončią įvairią 

■palvą.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. • 
Reikalaunant paminėkite kokios a 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželis storai auksuoti • kaina £ 
su prisnntimų ........................ 75c »

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

Viso labo per balandį į Tautos Fondų įplaukė $1,129.79

Labu iki gegužės 1,1917, T. F. įplaukė............. $75,126.94

Išlaidos:
Viso labo ibi balandžio 1, 1917, išleista......... $58,394.45
Bal. 12, kun. Kaulakiui “A Plea for thc Lithua-

nians” leisti ..........................<...........-...500.00
19, “Draugui” už spaudų .............................17.75
19, K. Pakštui už prakalbas ir skyrių or

ganizavimų ......................    10.00
19) Centre raštinės išlaidos.............................12.09
30, Paskola Am. Kelief 'Fund for War
' Widows and Orphans of Lithuania---- 500.00
30. Kun. J. Žilinskui išlaidos ambasado

riams peticijų rengiant .............................40.40
30, Sekretpriui alga už balandį, 1917 ......... 40.00
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Viso per balandį, 1917, išleista.................... . . .  .$1,120.24

Viso labo iki gegužės 1, 1917, išleista............. 59,514.69
Viso labo iki gegužės 1, 1917, įplaukė............. $75,126.94

Gegužės 1,1917, Tautos Fonde lieka................. $15,612.25
Kasys Pakštas, T. F. Sekretorius

adresus tremtinių ir pažį
stamų, gyvenančių Ameri
koj. Atsišaukite sekančiu 
adresu: Russia, Samara, 
Iljnskaja ui. 121—1.
' ?ašės dvaro nori sužinoti

Jonas Juozo Žukas, paei
nąs iš Kauno gub., Ukmer
gės pav., Andruoniškio val
sčiaus, Plėkiškių sodos ieš
ko giminių ir pažįstamų. Šio 
tremtinio adresas toks pat, 
kaip ir virš paskelbto p.

>

’No. 1437.

'To. 1439. Galama gauti įvairių 
J Jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro- 
2 man Gold”. Gvarantuoti ant 5 

metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisi anti
niu ...................  $2.00

iUžsisakant paminėkite numerį ir kokiog spalvos norite. Pinigui g 
galite aiąsti Hperkant money OTder, registruotame laUke, arba viea- H 
esntiniais krasos ienkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING C' MPANY i S
1800 W. 46th Street, zChicago, UI. |

(No. 1439.
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA” Į

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie S 
šviesos parodyti kelią

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- g 
gaus pažangumų.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės g 
reikalais.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė., Waterbury,
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‘‘DRAUGAS” Panedelis, birž. 11 d. 1917 m

Pirmadienis: 11 birž. Šv. 
Barnabo apašt. kank. Jis su 
šv. Povilu keliaudamas skel 
bė Evangeliją. įvairioms tau 
toms. Spėjama, kad šv. Po
vilo liepiamas už jį Barna
bas parašęs garsųjį laišką 
žydams.

Antradienis: 12 birž. šv. 
Jono a Facundo. Jis buvo 
didis vargdieniu šelpėjas, iš 
kalbingas pamokslininkas, 
nesutinkančių pasekmingas 
taikintojas. Tą pačią dieną 
kankintiniu: Bazilvdžio, Ci-i vi

rino, Naboro ir Nazarijaus.

PAAIŠKINIMAS.

nigeriai. Nereikalavo paliuo
soti nuo kariuomenės 110,017 
baltieji ir 5,702 juodėji.

Svetimų šalių pavaldinių 
užsiregistravo 68,590. Jų tar
pe 3,820 priešininkių valstijų 
pavaldiniai.

DIDELIS SUMIŠIMAS.

AUKOS NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO KARĖS 

LIETUVIAMS,

surinktos šv. Kryžiaus bažny
čioje, 27 gegužės, 1917 m.
$15.00 Kun. Al. Skrypko. 
$10.00 Vlad. Podoginskis. 
$5.00: Padrožtaitė, Stanisl. Sta- 

šauskienė, Silva Brausis, Vada
vos Abaravičius.

$2.50 Povilas Kalvaitis.
$2.25 Antanina Vaičiulaitė. 
$2.00 Natalija Sokaite, Uršulė 

Pudžiuvelaite, Ona Pocaite, Magd. 
Basčiukė, Barb. Oalminaitė, Ju- 
sefa Andrijauskienė, Baltr. Poške- 
viče, J. Šiaudvitienė, Jus. Miliaus
kienė, Kons. Priešpiliutė, Mar. 
Nuguraitė, St. Marcinkeviee, Mik. 
Krauklis, J. Petrėnas, Andr. Ka- 
linauskis.

$1.25 S. Norvaišaitė.
$1.00 Aleks. Lukoševičiene, Bro

nislova šukšta, Jonas Gustas, Vik
torija Zaleska, Juoz. Rimkeviče, 
Fr. Gadiliauskis, P.« Gadiliauskis,

Dabar iš viso Chicagoje y- p Gadiliauskis, O. Gadiliauskienė, 
ra 6,800 saliunų, rokuojant ir Nik. Paukštė, Juoz. Kardelis, Ant. 
taip vadinamus “barus” prie Kavaliauskas, Pranciška Gapševi- 
restoranu ir viešbučiu. Nors če, Mar. Mikšaite, Jos. Nutofft,
jau saliunni moka nemažus “*r- y1’3™“:. M"'
mokesčius, bet delei karės dar,į<’n!ls1L"!k"!’ ' ,n\įun«ls'. Ju”z- 

Į Rimeika, Paulina Ubartaitė, Ni- 
bus užkrauti ant saliunininkvV kod. Misiūnas, Juoz. Lėkis Napol. 
nauji mokesčiai. Norima ant šiaučiuvenas, Step. Laurinaitis,

Šiomis dienomis apskričio 
ligoninėje kilo didelis sumiši
mas, kuomet ligoniai sužinojo, 
kad užsidegė kalinių skyrius. 
Šimtai ligonių viens už kito 
puolė bėgti laukan. Bet lai
ku atvykę ugnegesiai gaisrą 
sustabdė ir neužilgo viskas 
aprimo.

SUMAŽĖS SALIUNŲ 
SKAIČIUS.

“Draugo” No. 133 buvo 
korespondencija iš Brigh- 
ton Park, kurioje pasakyta, 
kad tarp bemokslių “pro- 
gresistų,” yra baisių veid
mainių, šventvagių. Dau
gelis jų eina Į bažnyčią ir net 
prie bažnvtinio choro pri
guli. Parėję-gi iš bažnyčios 
jie visaip išdirba išniekina 
kunigo pamokslą, net ir 
giesmes blevyzgomis paver-
v* «• •čia.” r

Matyt tą korespondenci
ją rašė žmogus neprikllau- 
santis prie choro. Jis ne

degtinės galiono uždėti $1.25 
mokesčio, o ant bačkos alaus 
— $1.50. Jeigu tas vyriausy
bės sumanymas bus pravestas, 
tai ir Chicagoje sumažės sa
liunų skaičius. Manoma, kad

Jonas Padrožtis, Veranika Gčįįe- 
nė, Veranika Pudžiumaitė, Jonas 
Kačka, Magd. Kavaliauskienė, 
Mar. Gribaitė, Mar. Nausiedaitė, 
Agota Laurinskaitė, Juoz. Kači- 
nas, Roz. Šimkaitė, Elena Okmo- 
nienė, Jul. Dapkaitė, Juz. Kurlin-

padidėjus mokesčiams arti 2,-|kienė, E. Rumševičiutė, Juoz. Ku- 
000 mūsiškių saliunų paskelbs činskienė, Elena Motiejūnienė,
“bankrotą”.

DINGO.

Ponia Julia Gordon

Agn. Balsevičienė, Agota Čiapie- 
nė, Teklė Bielska, .Juoz. Jučienė, 
Stefania Bieliauekienė, Sal. 
Kniukštaitė, Vinc. Putvinskaitė, 
Ag. Šimkaitė, Ona Rudminaitė, 

(1140 Mar. Toleikaitė, Mag. Šetkaitė,
žmoio, kad kaikune pašali- lTT • , , , ... I Zofija Gapsevieiene, Elzb. Balsy

• • v • Umon ave-) darydama pirki-;ti ė Antanina Noreikienė Juozmai asmens, buvusieji kl- - -- - ..... |Uene, jvnianina morciKiene, ouoz.

tados chore ir nebuvusioji, 
ateina kartais į svetainę pa
klausyti bažnytinio choro
repeticijų, kartais užsilipa M p„UCJV „„„ T « i * ,
ir pas vargonus bažnyčioje Minutei-kitai praslinkus, jau ^Tzinauskis, Aleks.

chorui giedant per Mišias, žiedų ant stalo nebuvo. Jų 'pombrauskis, St. Andruškevičius, 
Choras negali imti neiko-. vertė siekia tukstanties dole-jFr. Giedra, Fr. Venzelis, Ant. 

kios atsakomvhes už tą, ką
tie asmens veikia parėję na
mo: Jis tik viešai tvirtina, 
kad jie prie choro nepriguli, 
o prigurintieji niekuomcr 
taip šlvkščiai ueapseina, 
nes yra 36 kuopos vyčiai.

Choro vedėjas, S. Ž.
Redakcijos prierašas. Ne

malonu, kad tapo užmestas 
vcidihaininguino šešėlis ant 
padorių žmonių. Bet patar
tume chorui, kad jis abejo
tinos doros asmenų nesileis
tų nei į savo repeticijas, nei 
į ten kur gieda Mišių laiku, 
kad geri žmonės, kaip p.
Brightonparkictis, nesipyk- 
tytų blogu apsėjimu žmo
nių, prisiplakančių prie cho

nius vidumiestyje užėjo į vie-ĮAmbroževičienė, Pran. Veriga, 
ną kavinę pasistiprinti. Prieš j Alfons. Panavas, Juoz. Andruš- 
mazgosiant rankas ji numovė, ka, Kaz. Jasutaitis, Alex. šerpi-
nuo pirštų du diamentiniu žie-į t*s» Ra^* Valantinaviče, B. Salic-
, . ... . . t i 'k®8, Jul. Jotkeviče, J. Motieju-deliu ir padėjo ant staliuko. ’ _ . _ ,.« « 4 . ,x v . lino I ,ont» Onvnnolrio Unl

Aleks. Krušinkas. Pran. Karklelis, 
Ant. Bernotas, Juoz. Gaižutis, Jur. 
Kačka, Pr. Bernotas, Stan. Kuk- 
nauskas, Ant. Jančauskis, K. 
Zabalevičia, Juoz. Damošas, Jonas 
Paukštis, Stan. Tamošaitis, Jurg. 
Lopšas, Ant. Mirenavičia, Juoz. 
Blaževičia, Vine. Saliekas, Jonas 
Karvelis, Izid. Mareinkas, J. Rau
delis, Tam. Šiliunas, Kaz. Čiepu- 
lis, Nik. Miškinis, Stan. Petrauskis, 
N. N, Vikt. Savičius, Ant. Put
vinskis, Ant. Girciene, Ona Šatu- 
nas, Magd. Misevičia, Zofi. Druk- 
tenaitė, Barb. Toleikaitė, Urs. 
Ziauberiutė, Juoz. Juozaitis, Barb. 
Jonikiene,' Mart. Survila, Jonas 
Melinauskis, Vai. Mažeikaitė, N. N, 
J. Reksnevičia, Bened. Levickis, 
Pran. Kliukas, Ant. Šikšnėnas, 
Bened. Karneckis, Mik. Gaidelis, 
Ant. Skarčius, Pet. Rope, Pet. Lu- 
koševičia, Ant. Kardelis, Felik. 
Jadomas, Josefa Gečaitė, Jonas 
Šetikas, Juoz. Petkauskas, Ant. 
Beinot, Jul. TamuBonis, Ant. Va
lonas, Ona Ivaškevičiene, Ceeil. 
Česnake, AnieL Jasutaitė, Zof. 
Martinkaite, Ono Trakšelaite, Ona 
Lubaite, Roz. Buavitiene, Aniele 
Paskevičaite, Ag. Šulgaite, Kaz. 
Klimienė, Mar. Kužmarskienė, 
Bran. Lukoševičaitc, Dom. Karde
liene, Roz. Mareikiene, Peliag. 
Galkauskiene, Mar. Mockiene, Ona 
Žvirblaitė, Z. Bridikaitė, Ona Pe- 
trikauskaite, Mar. Mačiuliene, Roz. 
Raudiene, Jieva Kazlauskiene, 
Kazim. Pundinas, Dom. Nausiedai
tė, Petr. Janikaitė, Ag. Černiaus
kienė, Urš. Panavienė, Ona Vit
kauskienė, Elena Janunienė, Tek
lė Sutkait'ė, Mar. Bajorinaitė, 
Mar. Vcnekaitė, Ona Jučaitė, A. 
Remidaitė, Petr. Bieliauskis, Jo
nas Balnis Vinc. Nutautas, Vine. 
Šarauskis, Ona Rimkevičienė, O- 
na Ješelskienė, Aug. Sergiunas, 
Jonas Bartaševičia, J. Aukškal- 
nis, Nik. Treinauskis, , Jonas Šo
kas, Ant. Urbonas, Adolf. Gu- 
dėnas, VI. Apulskis, Fr. Sara- 
ka, Kaz. Statkus, Kajet. Balčiū
nas, Jonas Grigaitis, Jonas -Čc- 
čiurka, Petr. Rukenas, And. Mik- 
štas, Petr. Kuleiša, Krist. Šyme- 
nas, Ant. Stugris, Aug. Kudaba, 
Lindv. Šimulis, Jonas Klimas, P. 
Čepulis, Ag. Druktienienė.

“Draugo” kningyno kningų 
vertės 1,00 dol.. Meldžiu 
naudoties proga nes šito do
vana neilgai bus duodama 
ir tik tiems kurie dar 
“Draugo” užsirašę ant me
tų (nauji skaitytojai). Do
vanos prasidės nuo gegužės 
25 d. ir tęsis iki birželio 30 
d. 1917 m.

“Draugo” agentas,
J. Mozeris,

1430 S. 49th Ave., 
Cicero, UI.

EXTRA
AS turų 20 kambarių ištaisytų su 

gražiais forničiais, gailina gera biz
ni išvaryti nereikia eit J darba. Sa
vininkas priversta važuoti ant ūkės 
gyventi.

Vietų labai patogi ant geros gat
vės atsiSaiikite, sekančų adresų.
... 1267 Milwaukee Ave

Pajieškojimai.

Vienatinis badas giminės su
rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugų” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir paž(stamus, kurie per il
gų laikų nebuvo žinomi. Jei no
ri bile kų surasti, siusk paieško
jimų 1 “Draugų” šiandien.

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:

Vienų kartų ...................... 60c.
Trjs kartus ..............................$1.00
Vienų savaitę......................... $1.50
Pinigus galima siųst krasos žen
kleliais, arba ragistrnotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

Adresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertlsing Dept.)

1300 W. 46th St., Chicago* UI.

Aš Petras Grikšas paieškai] Igna
co Stravinskio. 15 metų jis laikė 
restarauna Chicagoje, ant 63 ir Hal- 
sted St. Po tam prasišalino ir da
bar nežinia kur randasi. Kas pra
neš apie j( gaus brangių dovanų.

PETRAS GRIKŠAS,
1430 — 48th Court, ' Cicero, III.

rni.

ADRA TARP JUODUKŲ.

Nigeriu apgyventose vie
tose pradėjo siausti pavojin 
goji adra. Sveikatos Depar
tamento viršininkas pata-

Kuizinas, Sim. Petkelis, Kris. 
Lausauckis, Pet. Korla, Pet. Va- 
ranauskis, Kaz. Kutkcvičc, Nik. 
Vaičis, Kari. Kliukas, Fr. Rama- 
nauskis, Pet. Veeinskis, Pet. Ta
mošiūnas, Fr. Birgiola, Bron. Bu- 
drimavičius, Jonas Artušius, A. 
Kačerauskis, Gasp. Granauskis, 
Mot. Kaunui vskis, Mot. Juodagal-

.vis, Juoz. Armonas, Pet. Priedelis, 
ria kiek galint vengti tų vie- Karol. Cicėnas, Vacį. Brodavičc,
tų, kad neužsikrėtus adra. 
Daktarai skiepija nuo ad- 
ros visus tuos, kurie jau 
septynti metai neskiepyti.

60 NUOŠIMČIŲ UŽSIRE
GISTRAVUSIŲ NENORI 

KARIAUTI.

Jau keflios dienos praėjo
, nuo registracijos pradžios

ro, o nepriklausančių pnc. jo8 pasekm6s kaskart ,a.

JO.

DAUGELIS AUGINA 
VIŠTAS.

Daugelis Chicngos mote
rų pradėjo auginti vištas, 
kad turėtų kiaušinių ir gar
džių viščiukų. Vadinas, 
pradeda skelbti tikrą kovą 
prieš brangenybę. Kaiku- 
rie juokdariai tvirtina, kad 
ta karė padarys Amerikos 
moterys geromis šeimvnin- 
kėmis.

PASKUTINIS REGISTRACI
JOS BIULETENIS.

biau aiškėja. Pasirodo, kad 
Chicagoje arti 60 nuošimčių 
arba dauguma užsiregistra
vusių vyrų pažymėjo, kad 
jie nenori tarnauti kariuo
menėje, paduodami įvairių 
priežasčių.

CHICAGOS PRIVATIŠKAS 
BANKIERIUS SUAREŠ
TUOTAS KANADOJE.

.Tau mes rašėme apie priva- 
tifiko bankieriaus Juozapo 
Čemy (2148 S. Kedzie ave.) 
susihankrutijimą, kuris buvo 
surinkęs 46,0(X) dolerių depo-

Ign. Bečelis, Nufras Domašcvičia. 
Alex. Mockus, Lindv. Smagraus- 
kas, Mik. Paukšta, PoviJ Gudžiū
nas, Juoz. Žvirblis, Kaz. Ranri- 
nauskis, Ant. Zakarauskas, Ign. 
Panavas, Kazim. Šukaitis, Vikt 
Rukšėnas, Alb. Jakiinauskis, Zig. 
Šiaučiuvenas, Jonas, Gaižauskas, 
Ant. Navickas, Jonas Bukauskas, 
Stan. Arlauskis, Jonas Nausieda. 
Pet. Moekiala, Kaz. Tamašauskis, 
Adam. Minežinskis, Stasys Šim
kus, Juoz. Gaidelis, Kaz. Miškė- 
nas, Ant. Piekoraitis, Ciprij. 
Drukteika, Nikod. Panavas, Tom. 
4oi butas, Juoz. B'tcišys. Alex. 

Paukšta, Kaz. Šumanis, Silvcs. 
Velys, Ant. Kliukas Gabr. Sta- 
kauskis, Just. Skrabutis, Bron. 
Tiškevičia, Vine. Lazauskis, Kaz. 
Zansytis, Ant. Zdanavičia, Pilip. 
Lėkis, Jonas Bartkus, Stan. Vai
čiulis, Adom. Dieringis, Kaz. 
Venckus, Juoz. Dargevičia, Kaz. 
Skutkevičia, Mart. Suminąs, Liud. 
Nutautas, Ant. Žukauskas, Pet. 
Maliauskis, Bol. Dubaka, Juoz. 
Zieleekis, Jonas, Jakutis, Vait. 
Grasiunas, Pran. Liečkauskas, Ben. 
Jakutis, Zigm. Grigas, Jurg. Plec- 
knuskis, K. Buika, Jonas Sipavi
čius, Nik. Juršėnas, Izid. Pocius, 
Alek. Vitartas, Nik. Slabada, 
Vlad. Masknliunas, Mik. Milašius, 
Juoz. Burinskis, Jonas, Sebastijo
nas, Jonas Paulius, Nikod. Ragai
šis, Kris. Čepulis, Povil. Bukaus-

NETIKĖTAI PAKLIUVO 
KARIUOMENE.

Į

Graikui T. Vąjzames reikimo 
praeitame antradienyje užsi
registruoti, bet jis ne'V uojo 
kame yra registracijos vieta. 
Prsiėjęs prie vieno pobeisto 
graikas paklausė, kur jam rei
kia registruoties. Poiistas 
tur-but gerai nesuprato klausi
mo ir vietoje registracijos 
vietos nurodė kareivių rekru- 
tacijos stotį. T. Valzames 
ėjo į nurodytą vietą ir išpil
dė registracijinę kertelę. Re
gistracijos stoties viršininkas 
ant rytojaus prausė, kad jis 
tinka kareiviavio u ir naba
gas noroms nenoroins nudūli
no į kazarmes.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“DRAUGI”

Apskelbimai

Tranas Kazimierą Kazlauskis, Kan 
no gub., Ukmergės pav., Anykščių 
vaisčiau, Rašės v., Utenos par. ieš
kau giminių'ir pažystamų.

Antrašas: „
SAMARA, Iiinskaja ulica, No. 121, 
kvartyra 1. RUSSIA.

Paieškau savo brolio Viktorlo Dai- 
nelio, Suvalkų gubernijos, Naumesčio 

j pavieto briškabudžio parapijos kai
mo Sadviju.

Atsišaukite sekančių adresių, 
JULIUS DAINELIH 

1505 So. 49 et. CICERO, ILL.

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
BUS RODOMI:

Panedėlio vakarais, 
Šventos Onos Bažnyčioje 
salėj, Spring Valley, III., 10 
ir 11 d. biržolio.

Utaminko vak., birž. 12 
d A. Samolaičio salėj, Og- 
lesby, UI.

A. T. Račiunaa.

Paieškau Svogerio Mikolo Barkaus
ko S. Blizninkų gimines jie gyveno

Paieškau merginos arba moteries 
prie namų darbo. Užmokestis ge
ra. Atsišaukite.

2922 W. 43rd St.,
Telefonas McKInley 3287

Barbora Ulozienė paieškau savo 
vyro A. Ulozo, kuris angliškai vudi-

v j

Basi Anthony I^iuis. Jis turi apie 
48 metus. Antras metas daip ma
ne apleido palikdamas su 3 vai
kais. Kas pirmas praneš tas gaus 
atlyginimą.

Meldžiu atsišaukti sekančius ad
resu:

B. ULOZIENft.
195 Prospeet ave., Bąyonne, N. J.

Kauno Gub. Šiaulių Pavieto, Baiso
galos Parap. Andriunų Sodžiaus ir 
draugų Kazimiero ir Petro Puaninko 
paienančių IS Lopo. Atsišaukite se
kančių adresų.

ANDKILJIS POŠKA 
1267 Mlluauki^c Ave. Cliieagn, III.

kite katras iš dudorių ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis, 

726 Talbot ave., Braddock, Pa.

REIKALINGA.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos *60.00 ir ineigos. Reikia za- 
kristijonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

Vyčių Draugas — katras mokyti; 
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. 
nlšlų chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių Ir choro extra jeigos. Atsišau

Reikalauju gerų atsakanti vargo
nininkų mokanti vesti chorų Ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS.
Omaha, Neb.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAII pasiskubinkite užsisakyti 

“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- 
kiuoja tik 1 doleris.

“ZVIRBUS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiniiniiiiiiiiit
KAM RUPI TAUTOS ATEITIS 

Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

Į “TAUTOS RYTAS” |

E Kaina metams Suvienytose Valstijose ................ $ .75 |
Į kitas valstijas ......................................... .......... 1.00 g

= Pavienis numeris ........... ............................................. 07 g
“TAŪT0S RYTAS” |

E 120 Bowen St., ----- ::-----
Tel. S. B. 2168 - M.

nminininnninniiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

So. Boston, Mass. |
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room 824 •
•j 19 So. LaSalle St., Chicago, III. |

Tel. Randolph 5246

Gyvenimo vieta 
8255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 5326

rSYTTTVVTVV«T*YrrVTVVV»Vr>
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I JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS

Kamb. 324 National Life Bldg. g 
29 So. LaSalle St..

Vakarais 1566 Milwaukee Ave. 
Central 6390 

Rasidence Humbold 97 
CHICAGO. IL. 

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiv

DR. PAUL M. ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

S2O3 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

Atidarymas naujoj vietoj 
Lolkrodliiį Kraotuvės.

Turėsiu dideli išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu pigiaus, 
kaip tik galima, tai yra už tielc, už 
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvienų, 
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

ko reikalinga iš auk- 
dnių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas 
mane, ir jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų Store negalit gau
ti pigiaus, kaip pas

mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, nanjoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai viską parduoda.

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
ntų dėl skauda-1 
mų akių, tai a- 
telkite pas mane, o aš Jums prirink
siu akinius kiiogcriausla.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius | naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtumėt, 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Fir 
rainus aš gyvenan: 2256 W. 22 st 
dabar-gi persikėliau į naują vietą — 
2128 W. 22 St, tarp Lcavitt ir Hoyne 
ave., prie pat didžio teatro. Kiek
vieną užprašau atsilankyti f naują 
vietą.

P. Miller
2128 West 22nd SL, Chicago, III.

Visos registracijos vietos 
jau užsidarė. 15 viso buk 
Chicagoje užsiregistravo 339, 
130 jauną vyrų tarp 21 ir 31 
metų amžiaus. Paliuosoti nuo 
kareiviavimo prašė 143,735 
baltieji ir 7,269 juodėji arba

zito. Čemy po banko susiban-
krutijimo buvo kažin kur din- 7'”v"į "“"IT"•' . 'kis, Vine. Tatarelis, Stan. Ska-
gęs. Dabar paaiškėjo, kad minHkiR Andr Karklelis, Ant.

Jurgelis, Kaz. Laurinėnas, Juoz. 
Lankauskas, Pet. Ziminauskas, 
Mot. Vitortas, Ant. Liaudinskas,

jis išbėgo j Kanadą ir buk ten 
tapo suareštuotas.

Šio banko depozitorių dau
guma buvo čekai.

_ ___________________ ........................

DOVANA OIOERIE- 
ČIAMS.

Mot. Čibiras, Juoz. Zabaliavičia, 
Jurg. Gabrijonas, Stcp. Mazonis, 
Pet. Sipavičia, Adam. Matukas,

Kas iš Cicero lietuvių už
sirašys dienraštį “Draugą” 
per manį ant metų ir užsi
mokės $6.00, tai gaus dova
nų juoku ir satiros laikraš
tį “Žvirblį” metams, arba

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žino
vu į trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir 
geriausius kirpimo-designing 
ir siuvimo skyrius, kur mes 
suteiksime praktišką patyri
mą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos 
musų siuvimo skyriuose.

Jus esate nžkviečiami ap
lankyti ir pamatyti musų mo
kyklą bile laiku — dieną ir 
vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kianą.

Patrenos daramos pagal Jū
sų mierą — bile stailės arba 
didžio, iš bile madų knygos.
J. F. KASNICKA, perdėtinis, 

118 N. La Šalie gatvė
prieš City Hali

Kambarys 416-417

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje 

Jetuvlų kokonljoj, kame yra 380 
Jetuvių apsigyvenusių. Puikiausioj 

apiellnkėje Scottville. Mlch., kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Parmerlų Draugystė, yra 
ietuviftka parapija. Todėl kreipiamės 
Jus, kurie norite turėti geresni gy

venimą pirkite pas mus farmas, kad 
snĮjOĮąoA jj sniSus busta m^iunjjĮua 
iš tos kolonijos išprašyti. Mes turime 
lė jų suėmę jų farmas ir norime jas 
parduoti, turime didelių ir mažų far- 
mų, gyvuliai, mašinos Ir kiti reikalin
gi daiktui prie ūkto. Duodame ant iš- 
mokesčio. Norint gauti daugiau infor 
macijų rašykite mums, o gausite 
gražų kataiiogą ir niapb-

AjMTON KIEDIS, 
Peoples btaie Bank Bldg.,

Scottville, ZlicL.

Tel Urever 704$

Dr. C. Z. Vezelis
LIRTUVIO DANTISTAI 

Valandos: ano 9 ryto iki $ vak. 
Nedėliomie pagal sutarimą. 

4712 $o. Aahlaa/ Ava
art 47 toe gatvė*

Telefoną* MeKInley K7H
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKI48 LIGAS 
J4U t*. Vatitn llrt. kaagis v. N phit 

Ligoniu Priėmimo Velendoe: 
ryt-’ meta nuo R Iki 10 valandoe po pietį) 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 830. 
Šventomis dienomis iii ryto 8-10 

Ir noo I Ik' 3 po pietų.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durtf, Lnnti| R*mqi.- " ------

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA

Visur parduodama po 28c ir 
po 50c .......................................

SVIESTAS

jn*, s 
kar Ju 
Ht gaati

■man
m iakaa av. 

I MKvaakaa avi 
1064 Mlltraoeaa av. 
1510 W Ma4l«ea et.

137* Mll«a<

---------- ........--

RYŽIAI
nerteneted 
I2e vertše, 
pareldaoda. 
oi

1444 W Cbleagoav. 
18M Blaa leland av. 
2412 W. North av. 
1117 S. Haleted et, 
1832 8. Haleted et. 
1816 W. Uth et.

COCOA

nlycln* ta 
bent kokia.
1-1 i*. 14c
I1MW. nad ei

SOUTH SIDK 
«nr’ a,
8427 8. Haleted et. 
4MI. AsMandav.

bėur

Pulkit’StiliTit
S.I.It.1 4QC

nBTH 81 
404 «, otriems ei 
710 «. Hertk av* 
2440 I Jneola av. 
8244 Llacola av, 
8418 N. Clark Si


