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VOKIEČIAI VĖL BOMARDAVO 
LONDONĄ

Prancūzai lakūnai užpuola Vo
kietijos miestus

Penkios rusų armijos veikia 
prieš Austrus-Vokiečius

RUSIJOS V YRI AUS Y Bis 
PERSPĖJA UKRAINUS

IR VĖL BOMBARDAVO 
LONDONĄ IŠ ORO.

37 žmonės nužudyta ir 
“ 141 sužeista.

PRANCŪZAI LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ VOKIETIJOS 

MIESTUS.

Pamesta 30 tonų bombų; 
teko ir Kruppo įstaigoms.

13,000 RUSŲ ŽUVO — 
SAKO AUSTRAI. DEPOR 

‘SLACKERIUS.
Milijonas rusų veikia 400 

mylių ilgio fronte.

MILICIJA BUS PAŠAUK
TA LIEPOS 15 IR 25 IR 

RUGP. 5.
WASHIN0TON 

- Kongrese žemes

Paryžius, liepos 9. —
Naktį prieš liepos 7 dienų 
84 prancūzų lakūnai bom
bardavo Kruppo įstaigas 
Essuose ir kelis kitus Vo
kietijos miestus. Pamesta 
30 tonų bombų.

Londonas, liepos 9. — Po 
poros dienu smarkaus ar- 
motų šaudymo rusų armijos 
išnaujo puolėsi prieš aust- 
rus-vokiečius.

Penkios atskirios rusų 
armijos, kuriose yra suvirs 
milijonas vyrų, stojo užpuo- 
Jiman 400 mylių ilgio fron 
tu, pradėjus Karpatais ir 
baigus Pinsku.

Anot pranešimų iš Petro
grado, rusai varosi pirmyn 
ant Galicijos sostinės Lem- 
bergo (Lvovo) iš dviejų šo
nų — pietų ir rytų. Pa
ėmė jie kelis sodžius, dau
gelį svarbių augštumų ir 
vienų sustiprintų miškelį.

Aplink miestų Pinską, 
kurs yra vokiečių rankose, 
seka pasibaisėtini mūšiai. 
Rusai ant šito miesto gUr. 
la iš vakarų šono. Pats 
miestas jau liepsnose.
• Gauta žinia, kad penkta
sis Siberijos korpusas su 
17-tuoju ir 49-tuoju korpu
sais-sutraškino pirmųjų au
strų- vokiečių, apsiginimo li

to atstotas 
Burnett 
induoda bi 
kalaujama 
deportuoti

, liepos 9. 
mesniojo bu- 
ngresmanas) 

kongresui 
kuriuomi rei- 
Suv. Valstijų 

tuos tinka

Pirm žiemos milicijos dalis 
bus nugabenta Prancuzijon.

mus kareiviauti svetlmže- 
mius jaunų!/vyrus, kurie 
neturi piriaųjų pilietybes 
poperių. I

Visiems tfenis militarinio 
amžiaus svežįmžemiams bus 
duota proga per 30 ar 60 
dienų išsiimti pirmąsias po

u patekti 
rinėn tar- 

e atsisakytų 
deportuo- 
atkeliavo.

peras ir ti 
šios šalies 
nybon. 
tai
jami į

Londonas, liepos 9.—Pra
eitų šeštadienį prieš pietus 
vokiečių lakūnai išnaujo už
puolė Anglijos sostinę Lon
donu ir išnaujo išžudė ir su
žeidė daugelį žmonių.

Sulyg oficialio pranešimo 
37 žmonės nužudyta. Ta
me skaitliuje yra: 28 vyrai,
6 moterįs ir 3 vaikai. Su-
žeiato 341, tame skaitKuje: j1* 
74 vyrai, 30 moterių ir 37 
vaikai.

Pirmiausiai lakūnai dau
gelį bombų pametė į Thanet 
salų, o paskui persimetė ant 
paties Londono ir čia pra- 
dėjo sėti mirtį ir išgąstį ply
štančiomis bombomis.

Lordas French oficialiam 
pranešime sako, kad vokie
čių lakūnai, kurie buvę pasi
dalinę į dvi dali, 9:30 ryte 
pirmiausia ėmė mėtyti bom
bas į Thanet salą, Essex ap
skričio pajūryje.

Iš ten užpuolikai patrau
kė tiesiog ant Londono. 
Praūžė jie per sostinę sker
sai ir išilgai. Daugel vie
tose pamestapo vieną, po 
kelias bombas.

Prieš užpuolikus ėmė 
veikti artilerija ir anglai 
lakūnai. Tečiau tos kovos 
pasekmės dar nežinomos, 
kaip nežinomi bombų pada
ryti materijaliai nuostoliai.

Paskui grįžtančius atgal

Prancūzui atkeriĮįjo-.Vo- . . ... _
kiečidms Už \ užpulMbėjiraų pijų Galicijoj© -įr keliosę < 

vietose 4silmižė antw>j«h fi

KURIOM, 
kietiją palietė politikinis 
kriiis. IžMtatyno į “Ko- 
elnische Zeitimg” pranešta, 
kad kaūteris turbūt praša- 
linsiąs dabąrtinį kanclerį 
▼onBethmana-Hollweg. Sa
koma, jo Titffc užimsiąs vi- 
cekancleriaiMįrl Helferich.

li prancūzų lakstytuvų 
skrido Treves viršumi ir pa
metė du tonu bombų. Pa
stebėta 7 gaisrai.

G kiti lakstytuvai bom
bardavo Ludwigshafen.

Vienas lakstytuvas pras-

mjon.
Rusai pirmu kartu už

puolimuose panaudoja šar
vuotus automobilius, vadi
namus “tanks.” Sako, tie 
automobiliai rusams daug 
pagelbsti užpuolant prieši-

ABDIKA
IMPERATORIUS.

LONDONAS, liepos 9. — 
Iš Pekino gauta žinia, kad 
Kinijos vaikas-impevatorius 
gražumu pasitraukęs nuo 
sosto.

AR ŠIANDIE VOKIETI
JA PASIŪLYS TAIKĄ?

krido per Essus ir daugelį ninko apkasus. Bet Berly- 
bombų pametė ant Kruppo ne tvirtinama, kad tie ru- 
įstaigų. Įsų “tanks” vokiečių armo-

Bombarduota dar ir ke- tų šoviniais lengvai sunai-
lios, militariniu žvilgsniu 
svarbios, geležinkelių sto- 
tįs.

2 prancūzų laikstytuvu iš 
to užpuolimo nesugrįžo.

Oficialiai paskelbta, kad 
vokiečių lakūnai pirm to bu
vo bombardavę neapsaugo-

kinami.
Anot Austrijos generalio 

štabo pranešimo, 13,(XX) ru
sų užmušta mūšyje aplink 
Brzezany. Nes kaip ten, 
taip ir palei Zborov sekė 
jau ne mušis, bet tiesiog 
skerdynės. Tokio baisaus 
rusų pašėlimo dar liekuo

ju
tą Prancūzijos miestų Nan 
cy. 3 žmonės nužudyta, jų * mot nebuvo matyta, 
tarpe vienas vaikas, ir 4 su
žeista.

vokiečių lakūnus užpuolė kelbė parėdymų, sulyg 
anglai lakūnai, veikiantieji 
karės fronte Belgijoje. 3 vo
kiečių lakstytuvai numušta 
į jūres. Vienas jų nukri
tęs jurėsna liepsnodamas.

Sakoma, buvę 40 vokiečių 
lakstytuvų.

ANGLAI IR VĖL IMA 
VEIKTI FLANDRIJOJ.

Londonas, liepos 9. — Iš 
karės lauko ’ pranešta, kad 
anglai išnaujo ima veikti 
prieš vokiečius Flandrijoj 
(Belgijos dalis). Griaudžia 
sunkiosios anuotos. Tur
būt jie pnsigamina užpuoli- 
man.

LONDONAS, liepos 9. — 
Anot depešos iš Berlyno 
(per Amsterdamą) šiandie 
Vokietijos parlamente kai

rius ir karės laivyno minis- 
teris. Paskui bus svarsto
ma nauja karės paskola, 

tiek daug žuvo todėl, kad - Yra žinių, kad kancleris 
jie eina rižpuoliman labai kalbėg a_- ir ar
tirštomis koliumnomis. ir vėl ^pasiūlys talkinin- 

Austrai be to tvirtina, kams taikos. . Sakoma, da- 
kad visi rusų užpuolimai bar vokiečiai bene ar tik 
ligšiol atmušami. Tik vie- neatsisakys nuo svetimų že-

Washington, liepos 9. — 
Oficialiai paskelbta, kad lie
pos 15 dienų bus pašaukta 
milicija federalėn tarnybon 
iš šitų valstijų: Wisconsin, 
Minnesota, Io\va, New 
York, Pennsylvania, Ohio, 
West Virginia, Michigan, 
Nortb Dakota, So. Dakota 
ir Nebraska.

Liepos 25 dieną: Illinois, 
Maine, New Hampshire, 
Vermont, Massaehusetts, 
Connecticut, Rhode Island, 
New Jersey, Delaware, Ma- 
ryland, Distriet of Colum- 
bia, Virginia, N. Carolina, S. 
Carolina, Tennesseee, Mon
tana, Wvoming, Idaho, Wa- 
shington ir Oregon.

Rugpjūčio 5 d. iš likusių
jų valstijų.

Pašaukta federalėn tar
nybon milicija tuojaus bus 
lavinama. Jos dalis atei
nančio rugsėjo mėn. bus 
siunčiama į Prancūziją. 
Paskui bus siunčiama dau
giau. Pirm gruodžio š. m.

pastatyta apkasuose.
Taigi ateinančių žiemų S. 

valstijos karės lauke turės 
jau žymių savo armijų.

AUSTRIJOS IMPERATO 
RIENĖ ZITA DARBUO

JASI PRIEŠ VO 
KIETIJĄ.

Londonas, liepos 9.—Gau
ta žinia, kad Austrijos im- 
peratorienė Zita darbuojasi 
prieš Vokietijų. Ji esanti 
susirupinusi Prancūzijos li
kimu. Galimas daiktas,bės kancleris, vice-kancler- 

is, užsienių reikalų sekreto-Į'kad ji prikalbins imperato-

RUSIJA PRIEŠINGA
UKRAINOS NEPRI- 

GULMYBEI.
Petrogradas, liepos 9. —Įno.i vietoj rusai gavę viršų mį^ užgrobimo it nuo ka 

Rusijos laikina vyriausybė ir pasivarę pirmyn. rėš atlyginimo reikalavimo.
Vokiečiai prieš rusus pra- ( Tečiau nieko tikra neži- 

kurio uždraudžiamos mies-įdėjo labinus naudoti savo noma.
tuose visokios ginkluotos lakstytuvus. Vokiečiai la
demonstracijos.

Vyriausybė pasiuntė spe- 
eialę komisijų Kievan, kur 
Ukrainai turi savo kongre
sų. Komisija tikrainams 
praneš, kad vyriausybė 
(priešinga Ukrainos nepri- 
gulmybei, kokia nesenai pa
skelbta.

Be to komisija jiems pra
neš, kad vyriausybė jų tau
tos likimo klausimų išrys 
geruoju ir juos patenkins. 
Taipgi ukrainų kongresui 
bus pasakyta, kad vyriau
sybė be jokio svyravimo pa-

kūnai skraido tiesiog ant 
rusų pozicijų ir stovyklų ir
svaido bombas. Rusai la-' _______
bintai dažnai stoja kovon-, Zurich, liepos 9. — Lie
pines, juos ir kariais rusai p(>s g ryte Austrijos sos- 
pa si rodo* pergalėtojais. tinėn Viennon atkeliavo 

Vokietijos kaizeris su savo 
žmona. Juodu stotyje pasi
tiko Austrijos imperatorius 
su žmona.

kad įkūnyti savo autorite
tų visose Rusiją apgyvento
se tautose. Vyriausybė ne
toleruos nepaklusnumo ir 
revoliucijos.

Lucke įvyko didelis ka
reivių susirinkimas. Išreikš
ta nuomonė, kad ukrainus
atsimetiman nuo Rusijos 

vartos aštriausių priemonę/traukia vokiečių agentai.

A, HSa6aisiisdha«feaaMb«in in r t»

KAIZERIS SU SAVO 
ŽMONA VIENNOJE.

San Francisco, Cnl., lie
pos 9. — Gauta žinia iš Pe
kino, kad republikonai nu
sprendę nubausti mirtimi 
vaikų imperatorių, kuomet 
jis pateksiąs jų rankosna.

nų Karolį atsimesti nuo 
Vokietijos ir padaryti ats
kiriu taikų su talkininkais.
z .

Lisbona, liepos 9. — Por
tugalijos karės laivas ties 
Madeira salomis susirėmė 
su vokiečių nardančia laive. 
Pastaroji pasprūdo gavus 
šonan šovinį.

Boston, Mass., liepos 9.— 
Su vakar diena čionai pieno 
kvorta imta pardavinėti po 
12c. Už puskvortę imama 
7c. Pemiai pieno kaina bu
vo 9c. kvortai. Pradėta tar
dymai.

i New York, liepos 9. — 
Vietos uoste sulaikyta 35 
Olandijos laivai. Kaikurie 
prikrauti javais. Negali iš
plaukti, nes Anglija neiš
duoda leidimo taip daryti.

Londonas, liepos 9. —Ap
link Kinijos sostinę, Peki
ną, prasideda susirėmimai 
monarehistų su republiko- 
nais.

Perspėja prieš nardančių laivių 
veikimą

Visoj šalyj medžiojami vokiečiai šnipai
Prezidentui leista konfiskuoti 

degtinę

PERSPĖJA PRIEŠ NAR
DANČIŲ LAIVIŲ 

VEIKIMĄ.

Chautauąua, N. Y., liepos 
9. — Karės laivyno sekre
toriaus asistentas Franklin 
D. Roosevelt čionai kalbė
damas pažymėjo, kad nar
dančių laivių įveikimo pro
blema dar neišrišta. Gar-

GAUDOMI VOKIEČIAI 
ŠNIPAI.

Suimami žymus žios šalies 
vokiečiai.

Washington, liepos 9. — 
Suv. Valstijų Vyriausybė 
nusprendė išnaikinti visus 
šioj šalyj vokiečių šnipus. 
Federaliai agentai dabar

laivių kurkas daugiau nu- suiminėja žymesniuosius
skandinama, negu suspėja 
ma pastatydinti. Mes dar 
neturime išradimo, kad tų 
pragaištingų darbų sustab
dyti. ;

Taip Roosevelt kalbėjo į 
čionai susirinkusius patrio
tus, kurie baigia lavinties 
kalbėtojais, kad neužilgo

vokiečius ir tardo juos apie 
jų stovį ir veikimą.

Užvislabiaus atkreipta 
doma į visus tuos vokiečius, 
kurie turėjo artimus ryšius 
su Vokietijos ambasada 
Washingtone.

Iš New Yorko Europon 
deportuotas buvęs kituo- 

pasklisti po visų šalį ir skel- me^ vokiečių ambasados pa-
bti patriotizmų, skatinant lydovas, H. Sehaafhausen. 

New Yorke be to areštuošios šalies gvventojus su
niTrhi nS™ vilkti t***)-
rėš sunkenybes.

Roosevelt pasakė, kad tai 
esąs didelis giliukis, jei S. 
Valstijų armija laimingai 
nugabenta į Prancūziją. 
Vokiečių nardančios laivės 
buvo užpuolusios transpor
tinius laivus. Bet gal lig
šiol ne visiems buvo žino
ma, kad viena vokiečių pa
leista torpeda pro vieną lai

ju yra ir vienas vokietis mi
lijonierius, R. Berg von 
Lindę, turįs savo biurų po 
num. 60 Wall gat.

Kituose miestuose ir gi 
areštuojami intariami vo
kiečiai.

Vyriausybė mėgina suse
kti tuos šnipus, kurie Vo
kietijai kažkokiuo budu 
praneša šalies militarinį 
veikimų.

vų praūžė vos tik keliomis
pėdomis atokiai. Per tru- PREZIDENTAS AUTORI 
pūtį butų buvę po laivo.
Tūkstančiai kareivių butų 
atsidūrę pavojuje.

Roosevelt pataria visiems 
amerikonams būt optimis
tais, drąsiai žengti prie tik
slo. Tik sako, tegu tasai 
optimizmas apsireiškia šir
dyje, bet ne galvoje.

Jei panašiai ir toliau 
veiks nardančios laivės, tai 
Suv. Valstijos ateityje nuo 
jų praras kariuomenės, a- 
munie.ijos ir maisto.

Susirinkime išnešta rezo
liucija, kad visoj šalyj žmo
nes atpratinti nuo politikos 
karės metu. Užuot politi
kos kokiu© nors budu pa
gelbėti vyriausybei vesti ir 
laimėti karę.

Taippat nutarta susilai
kyti nuo talkininkų kriti
kavimo.

VYRŲ REGISTRACIJA 
PRANCŪZIJOJE.

------------- Washington, liepos 9. —
Paryžius, liepos 9. — Va- Prezidentas Wi1sonas išlei- 

kar visoj Prancūzijoje įvy- do proklinmaeijų uždrauz- 
ko vyrų registracija. Tu- damas išgabenti iš šios ga
rėjo užsiregistruoti visi vy- lies maistų į neutrales šalis 
rai pradėjus 16 ir baigus 60 be specialiu vyriausybės tol

inėtų amžiaus. dimo.

ZUOTAS SUKONFIS 
KUOTI DEGTINĘ.

WASHINGTON, liepos 9. 
— Prohibicijos įstatymas, 
atkreiptas prieš degtinę, sa
koma, imsiąs veikti už po
ros savaičių.

Washington, liepos 9. — 
Senatas pabaigė pagaliaus 
visus formališkumus kas 
palyti degtinės išdirbimo 
ir pardavinėjimo uždraudi
mų karės metu.

Prezidentų Wilsoną sena
tas autorizavo sukonfiskuo- 
ti sandeliuose esančią degti
nę. Savininkams užmokė
ti už jų tiek, kiek jos padir
bimas atsiėjo, pridėjus ne 
daugiau 10 nuoš. pelno.

Veltui trukšmą kelia deg
tinės išdirbėjai.

UŽDRAUDĖ IŠGABENTI 
MAISTĄ.
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Prenumeratos kaina:

Chicagoje metama ...................S4.SS
• miassla— ......... Sl.lt

Kituose B. V. mieetnoee matams 14.14 
t mėnesiams.............. Il.lt
t menesiams........... tl.lt
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Prenumerata mokasl llkalno. Lai

kas skaitosi nuo utslralymo dienose 
aš nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adres* visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti * llperkant krasojs ar ezprssa 
"Money Order" arba Įdedant pinigus 
t registruotu laiške. »

Redakcijai prisiųstieji raitai Ir 
korespondencijos negražinami. Jei 
autorius, atsiųsdamas toki raitu, ne
pažymi Ir nelndedu krases ženkleli* 
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
piantis adresuokite:
DRAUGAS PUBDISanrO OO., HTO>( 1404 W. 46th Street, Chlcago, nn-^* 

Tel. McKlnley 1114.-■ XX — ------
“DRAUGAS" 

Lltlmanlsn Daily Frlend
Pnbllshed dally except Sundays hy 

DRAUGAS PUBUSHING 00„ IRO. 
1100 W. 4Stb Street. Chlcago, IUtnole. 
Tai. McKlnley 1114. Establlshed 1444 

'Tarme of Subscrlptlon: In Chlcago 
by mali or carrler per year 14.04 
Outilde Chlcago by mali S4.B4 
Thursday edltlon SZ.44. At Notre
Mante te. a eopy. Advertlslag

apribuota ligi 200 granų' riausybė uždraus gabenti raai- 
dienoje, Be duonos gyveu-'stą į neutrales šalis, taigi ir į 
tojams neduodama jokio ki-1 Švediją. Šitoj šalyj pramato-
to maisto. Gyventojų ot-.tki mi menki šjmetai užderėjimai.
vai prašė Lietuvos milita- Kaitra viską sunaikino. Visoj 
rinio valdytojo pagclbos. šalyj nėra gyvuliams pašaro. 
Bet be pasekmių. Į viso- Švedija pirmiau turėjusi vii 
kius pramonės darbus amo-ltį, kad Rusija padarys atski- 
nės gaudomi gatvėse, arba rią taiką su Vokietija, o tuo
naktimis išvelkami iš lovų 
be skirtumo stovio, užsiėmi
mo ir šeimynoje padėjimo. 
Prašome greitos pagelbos ir 
apsaugos”.
Be to dar tam laiške pažv-

met jinai gaus javų kadir iš 
Rygos. Abelnai manoma, kad 
Rusija turi daug javų, bet, 
viešpataujant dabartiniams 
santikiams, tais javais nei pa
ti negali naudoties, nei jų pa

meta, kad kaip Vilniuje, taip siųsti į užsienius.
ir visam Vilniaus apskrityj Į Taipgi ir Suomijoje maisto 
visos liaudies mokyklos už- jsantikiai aršėja. Uleaborgo ir 
darytos, o visi vaikai iš Vii-'šiaurinės Suomijos gyvento- 
niaus išgabenti j sodžius. Į jai kreipėsi senatan prašyda-

Matote, koks Vilniuje sto-'mi, kad jiems butų leista val- 
vis. Sodžiuose gali būt dar [etiškuose miškuose rinkti nuo 
baisiau, nes vokiečiai nuo žino medžių žieves, kurias sumalus 
nių visokį maistą atima. Var-.nori maišyti su kitų javų mil-
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GELBĖKIME BADAUJAN
ČIĄ LIETUVĄ.

giai jiems ką ir palieka. 
Tatai gelbėkime badaujan

čią Lietuvą. Rūpinkimės, 
kad musų tauta neišnyktų. 
Nes kitaip po karės mums 
nei savyvalda bus nereikalin
ga. Badu žuvusių lietuvių 
vietą užims svetimtaučiai.

JIE MOKA GUDRIAI 
APSIEITI.

Iš liepos 7 dienos “Draugo” 
telegramų sužinome, kad nau
jas Rusijos ambasadorius Suv. 
Valstijose, Boris Baclimetjev, 
oficialiai pranešė, kad po ka
rės Rusija visoms savo ribo
se gyvenančioms tautoms duos 
pilnąją savy valdą. Vadinasi, 
ir musų tėvynė Lietuva po ka
rės paliks kaipir savistovi, nes 
atskirai valdais, tik bus Ru
sijos globoje.

Taigi kuomet dabar mes tu
rime Lietuvai užtikrintą savy- 
valdą, šiandie musų svarbiau
sioji pareiga kieku galint ir 
kaip galint šelpti ir gelbėti 
vokiečių užimtą badaujančią 
Lietuvą. Nes kas mums bus 
iš tos savyvaldos, jei po ka
rės Lietuva paliks be musų 
žmonių, jei didžiumą lietuvių 
šios karės metu išklos badas.

0 badas Lietuvoje labai bai
siai siaučia.

Štai priešais save turime vie 
ną laišką iš Vilniaus, rašytą 
gegužės 28 d. š. m. Tas laiš
kas atspauzdintas kai kuriuose 
lenkų laikraščiuose. Štai laiš
ko dalis:

“Musų miesto (Vilniaus. 
Red.) gyventojų stovis nuolat 
aršėja ir šiandie beveik jau 
desperatiškas. Vis labiaus i- 
mąs siausti badas vilniečiams 
grasina visišku išnaikinimu, 
kasdien badu miršta kelios 
dešimts asmenų. Mirtingumas 
per pastaruoju du mėnesiu 
padidėjo nuo 20 ligi 81 žmo
gaus iš tūkstančio. Gi da
bar jau nųršta 98 žmonės iš 
tūkstančio.

“Aprūpinanti miestą mais
tu valdyba kiekvienam žmo
gui dienoje duoda tik 200 gra 
jnų duonos. Ajuirt šitos duo
nos gyventojai neturi kitokio 
maisto, lies jo įvežimas už
draustas. Net taip vadinama 
“liaudies sriuba” dabar vel
tui neišduodama. Kas nori 
gauti tos sriubos, turi prista
tyti korčiukę vertės 100 gra
mų duonos.

“Visų tautų veikiantieji ko-

Kai kuriems lietuviškų soci
alistų laikraščiams ne juokais 
jau prisieina grumties už sa
vo gyvavimo palaikymą. La
bai pabrango laikraštinė po- 
piera ir kitokia spaustuvių 
medžiaga; tai viena. Antra, 
jie netenka skaitytojų. Uo
liausi socialistų tarnai atsi
meta nuo skaitymo jų laikraš
čių, nes mato, kad tie laikraš
čiai tarp lietuvių platina tik 
ištvirkimą ir didžiausią nea
pykantą prieš lietuvių tautą ir 

‘jos šventuosius jausmus.
Vos pasiturintiems sociali

stų laikraščiams tiesiog pasi
skelbti, kad jie tolesniai ne
bus išleidinėjami, yra koktu 
ir net nesmagu. Mat, tas ga
lėtų dar labiaus pakenkti griū
vančiam lietuviškam socializ
mui.

Todėl ką tie socialistų lai
kraščiai daro T

Jie be atodairos visaip už- 
sipuldinėja prieš šios šalies 
vyriausybę, patį prezidentą 
šmeižia, pavadina jį net šios 
šalies išdaviku (tai faktas!) 
ir kitokias neleistinas karės 
metu nesąmones išdarinėja. 
Aišku, jie vyriausybę provo
kuoja.

Juk taip ilgai negalės tver
ti. Ar šiaip ar taip, vyriau
sybė prisikabins jiems už ske
teros ir sustabdys tų spauz- 
dinių siuntinėjimą krasa.

Tuomet socialistai visa ko- 
sere ir atsilieps, kad jie esą 
nekalti už laikraščio vieno ki
to sustabdymą, nes tai atlikusi 
“žiauri” ir “biurokratinė” 
šios šalies vyriausybė.

Ot “ progresyvi škoji visuo
menė” juos už tai ir pateisins 
ir dar gerokai pasmarkaus 
prieš pačią vyriausybę.

Argi tai negudrumasf

tais ir gaminties iš to miši
nio duoną.

Suomijos gyventojams sto
ka javų miltų. Tuo tarpu 
toj šalyj esanti rusų kariuo
menė kas mėnuo sau maistui 
suvartoja 6,000 galvijų ir 700 
bačkučių sviesto. Be to karei
viai net arklius pasisavina iš 
laukų. Suomiai reikalauja, 
kad toji kariuomenė iš ten bu
tų prašalinta.

Daugel vietose Europoje pri 
siartino tokie bado laikai, ko
kie buvo kituomet vidujiniais 
amžiais.

Suomijon sukeliavo labai 
daugelis vokiečių ir austrų ka
reivių, pabėgusių iš rusų ne
laisvės. Suomijos senatas 
nuskyrė daugelį pinigų naujai 
policijai, kuri užsiima tų ka
reivių gaudymu.

Baisus vargas visai Euro
pai. Badas ima siausti visuo
se kraštuose.

JAU KAD GIRfniSpTAI 

GIRTIES.

Chicagos humbugierių dak
tarų organas visa burna savo 
“ėdi tori jaluose” giriasi, kad 
liepos 4 dieną Chicagos lietu
viški socialistai visose miesto 
dalyse ir priemiesčiuose at
laikę daugelį prakalbų. Pra
kalbų metu į socialistų kuo
pas vienur įstoję penkiolika 
naujų narių, kitur aštuoni, 
dar kitnr vienuolika, o dar vie 
nur net aštuoniolika.

Nezaležninkai, V. Jėzus ir 
Lietuvyste.

, v
Kaip neaaleanikai save vadina.

Pirmutinis nezaležninkų konstitucijos skyrius sa
ko: “Del savo esybės, mokslo ir siekių musų Bažnyčia 
vadinsis Lietuvių Tautišk&i-Katalikiška Bažnyčia A- 
merikoje”. Žinančiam tikėjimo dalykus ir suprantan
čiam žodžių reikšmę žmogui tas nezaležninkų pasivadi- 
nimas išrodo fyg juoko padaras, nes vienu žodžiu užgi
nama tat, kas kitu pasakoma. Jei-gu tautiška, tai neka
talikiška; jei-gu katalikiška tai ne tautiška. Apie tai 
vėliau skyrium kalbėsime.

Dabar tik primename, kad mes nuo senų senovės 
kalbame “Tikiu į Dievą Tėvą”. Tame Apaštalų tikėji
mo sudėjime yra parašyta kokia turi būti Bažnyčia ir 
ten pasakyta: “Tikiu... į Šventą Dvasią Šven
tą Bažnyčią visur esančią”. ’ Aišku kad nezalež
ninkai daro kitokią bažnyčią. Mus konstitucija yra 
“Tikiu į Dievą Tėvą”, nezaležninkų konstitucija yra 
Lawrence sudaryta 17 birželio 1917 m. Musų Bažnyčia 
yra visuresanti, o nezaležninkų bažnyčia, sulig jų pačių 
konstitucijos yra tiktai Amerikoje. Ne visą nei Ameri
ką ji žada apimti, nes pasiskelbia esant vien tik “lie
tuvių tautiška”.

Nei tuodu žodžiu nereiškia to kas yra, nes nezalež
ninkų yra tiktai keliose vietose: Lawrence, Cambridge, 
Chicagoje ir Westvilleje. Apie tukstantįs katalikiškų 
parapijų yra Lietuvoje, apie šimtą katalikiškų parapi
jų, sudaro lietuviai Amerikoje; tečiaus kelios saujalės 
nezaležninkų drįsta vadintis “lietuvių bažnyčia*,,. Tai 
yra gryna netiesa.

Ii kur lietuvių vyskupai?
Niekada niekas negirdėjo, nes niekuomet to nebu

vo Lietuvoje, kad pulkas vyrų ir moterų, susitelkę į ko
kią svetainę, rinktųsi sau vyskupą. Nei vyskupą Ka- 
revyčių, nei vyskupą Karosą, nei didžiuosius jųdviejų 
pranokėjus Baranauskį ir Valančiauskį, ne krūva be
mokslių išrinko, o Šventasis Tėvas paskyrė.

Lietuvių Bažnyčia yra ta, kuriai kunigus šventina 
vyskupai, vyskupus skiria popiežius. Popiežius yra šv. 
Petro įpėdinis, o šv. Petras savo valdžią gavo iš V. Jė
zaus, kuris buvo Dievo Simus, tapo žmogum, ir numirė 
už mus ant Kryžiaus. V. Jėzus šv. Petrui pasakė: “Tu 
esi uola, ant <bs uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią. Nei 
pragaro vartai nepergalės jos. Tau duosiu dangaus rak
tus, ką suriši ant žemės, tat bus surišta ir danguje, ką 
išrisi ant žemės, tat bus išrišta ir danguje,,. (Mat. 16, 16 
— 18).

Prieš žengsiant į dangų V. Jėzus pasakė šv. Petrui: 
“Ganyk mano aveles... ganyk mano avinėlius” (Jono 21, 
15 — 17) Šv. Petras, kol buvo gyvas, pildė tą V. Jėzaus 
paliepimą, bet atėjo laikas šv. Petrui galvą guldyti ir 
mirti ui V. Jėzų. Kaip V. Jėzus grįždamas į dangų val
džią skirti vyskupus paliko šv. Petrui, taip šv. Petras 
tą iš V. Jėzaus gautąją valdžią perdavė savo įpėdiniui. 
Šventasis Petras buvo pirmas popiežius; visi jo įpėdi
niai taip-gi vadinasis popiežiais. Mes juos gerbdami 
vadiname Šventaisiais Tėvais dėlto, kad jie paskijjfe 
mus dvasiškų tėvų ganytojus vyskupus.

Nezaležninkų konstitucija V. Jėzų paminėjo kele
tą kartų, bet šv. Petro, ant kurio V. Jėzus savo Bažny
čią pastatė, nezaležninkai jau neminėjo. Tik šeštame 
puslapije Nezaležninkų konstitucija peikia “reguliato
rius musų dvasiško veikimo svetimus žmones, sėdinčius 
Romoje”. Tokiais žodžiais nezaležninkai nori atitrauk
ti žmones nuo paklusnybės Šventajam Tėvui. Iš to ma-

Dangaus ir Eagle — Halles, tokis yra skirtumas tarp 
Jėzaus įstatytosios Bažnyčios ir nezaležninkijos. Ta 
Bažnyčia, į kurią beveik visi lietuviai priklauso yra Jė
zaus įstatytosios visuresančios Bažnyčios dalis, o Law- 
rence’o nezaležninkija yra bedievių ir šventvagių pa
daras.

Nezaležninkai ir lietuvių Bažnyčia.
Skaudu klausyti, kaip nezaležninkai drąsiai kalba 

apie lietuvių tautą ir tėvynę, nors jai tik negarbę daro. 
Lietuvių pasaka skelbia, kad Dievui sutverus žmogų, 
velnias pavydu nepaėjo ir pats norėjo ką nors sutverti. 
Ilgai triūsęs jis ant galo pagamino rėpliojančią varlę. 
Nezaležninkija Amerikoje tikrai nėra Dievo padaras, 
bet ji yra neabejotinas noras pamėgdžioti Dievo įsteig
tąją Katalikų Bažnyčią.

Lietuvių nezaležninkai mokinosi nezaležninkauti iš 
lenkų. Lenkai savo Scrantoniškę atskalą buvo pavadi
nę “Polski narodowo-katolicki kosciol”, tai-gi ir mus 
nezaležninkai tik žodį “polski” perkeitė į žodį “lietu
vių”, o kitką išvertė žodis po žodžio.

Mes, lietuviai, nesame akiplėšos: kur reikia galime 
ir norime sugyventi su kitų tautų ir kitų kalbų žmo
nėmis. Todėl mes išsitenkame Katalikų Bažnyčioje su 
prancūzais, italais, ispanais, anglais, airiais, vokiečiais, 
lenkais, čekais ir daugybe kitų tautų. Mes žinome tau
tos ir tikėjimo skirtumą. - Mus žemė, mus kalba, muš 
praeitis priklauso mums vieniems, tat sudaro mus lietu
vių tautą. Kitos kalbos, kitos žemės, kiti atminimai su
daro kitas tautas. Mes nenorime paveržti svetimų že
mių, nei atiduoti kitiems savąją. Mes branginame sa
vąją kalbą, bet neverčiame, kad kiti atsižadėtų savosios. 
Tokiu budu mes, kaip padori žmonės, sugyvename su 
kitomis tautomis viename tikėjime.

Nezaležninkų konstitucija sakėsi esant “lietuvių 
tę, kad išrodo buk jie negalį būti viename tikėjime su 
kitomis tautomis. Jie kaltina Amerikos vyskupus už ką 
tie yra airiai, o Šventąjį Tėvą, kad jis italas. Bažnyčios 
uždavinys yra vesti žmonių dūšias į dangų. Tenai jau 
yra ne lietuvių. Tenai yra žydai apaštalai, ten grekai 
kankytiniai, ten ispanas šv. Izidorius, ten airis šv. Pe
trikas, ten lenkas šv. Stanislovas, ten vokietė šv. Elzbie
ta, ten prancūzas šv. Bernardas, ten italas šv. Pranciš
kus. Matyt nezaležninkai ne į dangų veda tuos žmo
nes, kurie jų klauso.

Nazeležninkų konstitucija sakėsi esant “lietuvių 
tautiška” “dėl savo esybės, mokslo ir siekių,,. Mes į 
žiūrėjome į jos esybę ir radome, kad ji neturi nieko 
bendra su Kristaus įsteigtąja Bažnyčia, kurioje visa 
valdžia eina iš V. Jėzaus, o ne iš Eagle Hali susirinki
mo. Toliau mes matėme, kad nezaležninkija neturi nie
ko bendra su lietuvių bažnyčia, nes mus. vyskupus ren
ka Šv. Petro įpėdinis popiežius, o nezaležninkų viršinin
ką vyreliai ir bobelės Laivrence. Mes radome taip-gi, kad 
nezaležninkai sau vardą susidarė ne iš savo esybės, o iš
sivertė iš lenkų nezaležninkų. Kadan-gi paaiškėjo, kad 
nezaležninkija ne į dangų veda žmones, tai-gi ir pasakė
me, kad ji yra ne Dievo darbas, o Dievo įsteigtos Baž: 
nyčios pamėgdžiojimas. Tai tokia yra jos esybė.

(Bus daugiau)

LAIŠKAS IŠ ŠVEICARIJOS.

ŽMONĖS MAITINSIS ME
DŽIŲ ŽIEVĖMIS.

Šiandie labai blogai yra su 
maistu Europoje. Ne tik ka
riaujančių Salių žmonės l»a- 

mitetai (tarp tų ir lietuvių ko- dmiriauja, bet ne mažesnį
skurdą kenčia ir neutralių ša
lių gyventojai.

......... ..  Antai iš Stockholmo prane-
Vilniuje siaučia baisus ba^a, kad Švedijos gyventojai 

das. Mirtingumas 98 iš tu-,baisiai susirūpinę, kuomet nu- 
kstančio. Žmonėms duona , girdę, kad Suv. Valstijų vy-

mitetas. Red.) Vokietijos kan
cleriui mušė sekančio turinio 
telegramą:

Girdi, “klerikalai” duobę 
kasę lietuviškam socializmui, 
sakę, kad jis griūva, o čia va 
socializmas tarpstąs kaip De
kados.

Taip maždaug giriasi pami
nėtas organas ir tvirtina, kad 
jau dabar visas pasaulis tek- 
siąs socialistams.

Humbugierių daktarų or- I fytį, kad nezaležninkai nori įveikti tą uolą, ant kurios
ganas mielai pažymi įstojan- 
čių į socialistų kuopas tam
suolių skaitlių. Bet jis nei 
pusę žodžio neprasitaria, kiek 
narių atsimeta nuo tų kuopų. 
Jei išdrįstų tai pasakyti, tuo
met visi pamatytų, kaip lietu
viškų socialistų eilės “tarps
ta”.

Bet ko daugiau laukti iš to
kių, kurie vyriausybės spiria
mi prisipažino turį kiek sąži
nės.

i Laivakarčių pardavimo a- 
genturos tvirtina, kad vo
kiečių apskelbtoji povande
ninių laivių blokada sulai
kys mažiausiai apie 40,000 
keliauninkų į Suv. Valsti
jas.

Anglijoj virš 1,000,000
moterų dirba įvairius vyrų 
darbus.

V. Jėzus pastatė Savo Bažnyčią. Išganytojas pasakė, 
kad su ta uola kovos pragaro vartai. Nezaležninkai su
ja kovoja, tat aišku, kad jie yra nors dalis tų pragaro 
vaitų.

Prieš duosiant apaštalams teisę atleidinėti žmo
nėms nuodėmes V. Jėzus tarė: “Kaip mane siuntė mano 
Tėvas, taip ir aš jus siunčiu” Tą ištaręs jis ištiesė aut 
jų rankas ir tarė jiems: “Imkite Šventąją Dvasią. Kam 
atleisite nuodėmes bus atleistos, kam užlaikysite — bus 
užlaikytos” (Jon 20, 21).

Tai-gi V. Jėzus aiškiai pasakė, kad galybė atleidi
nėti nuodėmes turi pareiti iš Dievo Tėvo per V. Jėzų su 
Šventąją Dvasia. Dabar nezaležninkai 17 birželio 1917 
metų Lawrencc Eagle Hali padarė komediją, išsirinko 
sau viršininką, kurį pavadino “vyskupu’* ir dar jie drį
sta vadintis lietuvių katalikiška bažnyčia. Ar-gi tie 
Eagle-Halles Laivrence’o susirinkėliai mintija, kad jie 
gali atstoti DievązTėvą ir V. Jėzų, ir Šventąja Dvasią?

Tas ir yra skirtumas tarp katalikų ir nezaležninkų, 
kad katalikų vyskupai savo dvasiškąją galybę gauna iš 
Dievo per apaštalus ir jų įpėdinius, o nezaležninkai y- 
ra bobelių ir vyrelių renkami Eagle Halleje Lawrenee 
arba kitoje tokioje vietoje. Kokis yra skirtumas tarp

Rašoma kun. Valantiejui į 
Waterbury, Conn.

“Gal girdėjai apie sumany
mą Fribourgiškių Lietuvių. 
Jis toks: projektuojama parsi- 
vadinti kat. moksleivių lie
tuvių iš. Rusijos, kad juos čia 
įsodinus į Katalikų Universi
tetus, Kolegijas ar kitas įstai
gas. Amerikos katalikai gerai 
supranta tokį reikalą ir pats 
jau organizuoja daktarus, mo
kytojus, amatninkus, pirklius 
kad laikui atėjus perkėlus į 
naująją Lietuvą Gražus dar
bas.

Panaši mintis ir pas mus. 
Gerai visi suprantame kaip 
reikalingos mums intelektua- 
lės pajėgos. To maža. Mums 
reikia gero auklėjimo žmonių, 
tvirtos valios asmenų- Šis pa-', 
starasis akstinas labiausiai 
mus spiria tą sumanymą pla
tinti. Bet supranti, mes nū
nai tik spekuliantai esame, o 
anie jaunuoliai kurie galėtų 
prie tokio darbo rengties pus
plikiai tėra. Tad ir žiūrime i 
aukso Ameriką, musų katali
kus tautiečius. Ypatingai dva
siškąją. Aiški, regis, idėją 
prakilnus norai—šviesi kata 
likiškos Lietuvos ateitis. Bu-
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Snsiv. L. R. K. Amerikoj 
balandžio pabaigoje, Am. 

pradėjo leisti savaitinį 
laikraštį

'‘Garsas”
to “GARSAS” eis ku ket- 
2 vergu didelių 8 puslapių, 7 
o kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge
to riaušių ir svarbiausių Ame- 
o rikos lietuvių kat. laikraščių 
o “GARSUI” sandarbinin- 
o kauti pasižadėję gabiausieji 
J Amerikos lietuvių rašytojai,
• publicistai, visuomenininkai.
• 4 4 GARSO ’ * prenumerata 
e metams $2.00, pusm.—$1.00.
• Prenumeratai ir korespou- 
° dencijoms siųsti antrašu:
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4AS Grant St., Brooklyn, K. T.
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VILMERDING, PA.

Miestelis — susipratimas.

sius, pranešdamas prakalbų 
tvarkų. Prieš prasidėsiant
kalbui gražiai sudainavo šv. 
Cecilijos bažnytinis choras. 
“Sveki broliai, dainininkai”. 
Po palinksminimo publikos 
gražia daina išėjo kalbėti p. 
A. Sutkus Gerbiamas kalbėto
jas labai gerai papasakojo a- 
pie S. L. B. K. A. organizaci
jos tikslų, vaizdžiai nurodinė-

Sitasai miestelis, esantis ne- J° naudingumų prigulėti prie 
pertoliausiai nuo Pittsburgho,! Susivienijimo ir karštai kvie- 
upsiaustas dideliais kalnais.
Jame yra keletą gelžinių dirb
tuvių. Dauguma gyventojų I-

tė visus susirinkusius dėties 
prie Susivienijimo. Vėl minė
tas choras jausmingai sudai-

talijonai, lenkai chorvatai, An- navo ^au^os himnų, Lietuva 
glai ir lietuviai; arti 100 Lie-; tėvynė- musų”. Antrų atveju 
tuviškų šeimynų ir apie tiek P* Sutkus kalbėjo apie spaudų, 

apie vertę ir pasekmes geros 
spaudos, kuri rūpinasi tarnau
ti skaitytojų gerovei, žadinda
ma prakilnus jausmus ir apie 
blėdingumų netikusios spau-

pat yra pavienių.
Pažvelgus į mūsiškių gyve

nimų beveik visur matai tam
sybę, nesusipratimų, čionykš
čiai lietuviai savos parapijos 
neturi naudingų ir padorių
idėjinių draugijų ir gi beveik Mnotizmų, dorų ir tt.
nėra.

Daugelis lietuvių yra susis-

SIUOI CITY, IOWA

i Sekmadienyje, 1 liepos čia 
buvo lošiama: “.Ėglė — Žal
čių Karalienę”. Vakaras įvy-

kiškos, lietuviškos mokyklos, susilauksime Bažnyčiai ištiki- 
kurių susipratusieji vietos lie- mų musų tėvynei atgimimo lai
tu viai labai įkyli ir brangina. ;kų!

demokratijos sargui, kovo-džiai sveikindami lietuvius 
sim už laisvės sustiprinimų laisvės spinduliams sužibus 

Demokratinės užtikrina, kad gili ukrainie-
Kun. Ignotas Česaitis.

P. S. Viršminėtam sumany
mui ir aš su mielu noru prita-

Už tokį gražų vaikučių auklė
jimų pirmiausiai rėikia ištarti 

ko parapijinėje svetainėje. Nė- padėkų musų nenuilstančiam
ra reikalo perpasakuoti šio klebonui kun. P. Saurusaičiui,;riu *r pinigiškai remsiu—au- 
veikalėlio turinį, bet galima kuris daugiausiai rūpinasi šia 
priminti, kad jame labai vaiz- mokykla ir visokiais budais jų
dingai parodoma senovės lie
tuvių gyvenimas, jų kasdieni
nis būvis tikybiniai papročiai 
if tt Lošimas nusisekė, — 
nes Dailės Mylėtojų Draugijos 
sąnariai, kuri rengė šį vakarų 
ir kurios tikslas yra lavinti 
sceniškų dailę, mokėjo atmin
tinai savo roles ir vyko gerai 
nudavimas. Kaikuris iš lošikų 
beveik užsitarnavo tikro artis
to vardų. Tiesa, daug vargo, 
reikėjo kol viskų išmoko, bet 
pasekmė gera.

Lietuvių kolionijose tankiai

tobulina įrengdamas kuo pui
kiausiai. Mokslų veda šv. Dva
sios Kongregacijos Seserys, 
o p. J. V. Kovas mokjna kal
bos, įkvėpdamas vaikučiams 
tėvynės meilę. Ir jam, ir pasi- 
šventusioms seserims priklau
so didelė padėka nuo tėvų vai
kų ir visuomenės.

Vienas.

!kuodamas šiuo kartu $100.00. 
Kas daugiau H T

Kun. J. J. Valantiejus. 
(Iš “Darbininko”)

LAIŠKAS Iš ŠVEICARIJOS.
(Pradžia 2-me pusi.)

Lietuviai
svetur.

12-tos armijoslaetuvių kari
ninkų susirinkimas.

ir visame 
Respublikos reikalingumų 
reikšim.”

Vienbalsiai priėmus šių 
rezoliucijų, susirinkiman at 
vyko 12 armijos lenkai de
legatai, nuo kareivių ir ofi- 
cierių. Delegatas Kazovvs- 
ki’s pasveikino lietuvių kal
ba primindamas tuos bend
rus ryšius, kuriais lietuviai 
buvo surišti su lenkais. 
Lenkų karininkų delegaci
ja, sveikindama savo drau
gus lietuvius, taipo gi pri
minė, kad ateityje lenkai 
palaikysiu lietuvius.

Paskui po ilgo svarstymo23 balandžio, seno sty 
liaus, Petrograde invyko ir daugybės ginčų 15 balsi) 
dvyliktos Rusijos armijos priimta šitokia Natkevi- 
lietuvių karininkų susirin- čiaus patiekta rezoliucija:

čių simpatija link lietuvių 
buvo, yra ir bus. Ukrai
niečių kareivių pasveikini
mas labai patiko lietuvių 
karininkų susirinkimui. 
Daugumas mūsiškių kilojo 
ant rankų svečius ukrainie
čius, šaukdami: “valio,” 
“valio!” Kuomet ukrainie
čių delegatai pasikėlė na
mo, tai lietuviai karininkai 
išnešė juos ant rankų.

'-.AIŠKŲ, GAVIMO. SKAIT- 
. LINGUMAS..

Daugiausiai laiškų savu var
iu gauna popiežius. Prieš ka- 
’ę Vatikanan kas dien ateida
vo nuo 21 iki 25 tūkstančių 
laiškų ir laikraščių. Popiežius 
Pijus X korespondencijai tvar
kyti turėdavo 35 žmones.

Vokiečių kaizeris Wilhelmas
yra suskaldytas į dvi dali Di- ’ kas dien gauna apie 4,000
džiąją Rusijoje ir Mažąją Vo- laiškų ir apie tiek laikraščių
kieti joje, reikalaujame, kad Lie-' ir knygų.
tuvos klausimas butų pripa- « \r , ,.. —------- . ,—. \ Suv. Valstijų prezidentaszintas tarptautiniu, kad taikos ,. r
kongrese dalyvautų Lietuvos lkas dien ?auna aPie L000 lais- 
atstovai, kad Lietuvai butų pri- kų ir apie 4,000 laikraščių it 

knygų.

kimas, kuriame dalyvavo 
virš 300 žmonių įvairių d-r 
lių ir įstaigų armijoje. Su
sirinkimo pirmininku buvo 
kariškas daktaras Bukon
tas, jo padėjėju feierverke- 
ris Natkevičius, sekretoriu
mi praporščikas Šlepetys, 
o jo padėjėju kariškas val
dininkas Gužas. Pirmiau
sia buvo priimta šitokia re
zoliucija: “Mes, lietuviai, 
12 armijos kareiviai ir ofi- 
cieriai, sveikindami Rusiją,

“Pripažindami, kad Lietuva 
turi atskiros tautos politinės, 
etnografinės, kultūrinės ir eko
nomines žymes, kad jos kūnas

kie, drauge, jos apaštalas. Pla
tink jų kur ir kaip išmanyda
mas. Jaunoji karta tau šim
teriopai atsilygins.

Pažymėsiu kas lig šiol pa
daryta. Amerikon kun. Vili- 
mavičius siuntė tų pat suma
nymų kun. Kemešiui ir kun. 
Maliauskioi. Aš dar parašy
siu mūsiškiems ir “Draugo” 
Redaktoriui. Susižinok su jais 
kaip darbo imties.

Rusijon išsiųsta tuo tikslu 
laiškai kun. Rėklaičiui (Pet
rograde), kun. Bielskiui (Tara- 
bov) ir kun. -Pankauskui— 
Voronežo gimn, prefektui. Jo 
laiškus, gavome nusiuntėme A- 
merikon.

Šiomis dienomis darašysiu į 
“Ateities”, “Spindulio” red.; 
pas save ligšiol netveriame 
formališkos draugijos. Kaip 
matome visas musų darbas, 
kurį galėsime atlikti bus— 
painformuoti apie čionykščias 
staigas, priimti ir padėti at- 

vykusiems įstoti į vienų ar ki
tų įstaigų, sulyg reikalo juos 
globoti. Musų-gi noras yra, 
kad Rusijoje susitvertų tam 
tikra draugija, kuri parinks 
žmones, paieškos jiems lėšų. 
Jiems ir rašome, kad jie pa
tys kreiptųsi į Amerikos lie
tuvius pašalpos ir su jų žinia 
tų sumanymų vykintų. Mes-gi 
tuo tarpu tik svaidome kibirk
štis į vienų ir kitų savo tautie
čių šalį. Nieko daugiaus ištik- 
rųjų ir negalime.

Aš pats judu-krutu kaip vi
suomet Negali dabar ir kai 
bėti apie kokių nors nesveika 
tų, kad darbas laukia. Kun. 
Steponaitis regis sveikas. Jis, 
kun. Purickis, kun. Dzimidavi- 
čius daugiausia darbuojasi Lo
zanoje prie Liet. Inf. Biuro, 
dabar prie Komiteto Lietuvių 
dienai. Ten yra p. Gabrys, 
kun. Bartuška, kun kan. Al- 
šauskas.

Laimingas, kad turi daug 
darbo. Tai mokina žmogų ma
žiaus apie save mųstyti, dau
giaus kitiems pasišvęsti, o kas 
svarbiausia tinginiui vietos nė
ra. Gi į Amerikų manęs neva
dink. Kų ten veiksiu. Jus vi
si po karės grįšit Lietuvon, ten 
bus darbo ir darbininkų rei
kės.

Sveikinu aš ir kun. Stepo
naitis tave ir brolį Antanų. Gy
vuokit!

Pasveikink nuo manęs gerb. 
klebonų kun. Saurusaitį. Nors 
jo asmeniškai nepažįstu, bet iš 
kaikurių jo knygučių žinau jį

dos, griaunančios tikėjimų, rengiami vakarai su lošimais 
bet veikalai parinkti lošimui 
būna labai menkos vertės ir 
blogai jie atvaizdinami. Lo
šėjai nemokėdami savo rolių 
ar nudavimų įpykdo publikų 
ir sau gėdų daro. Bet po tru
putį musų scena nuolat tobu
linasi ir gal neužilgo galėsime 
tikrai gėreties naudingais va
karais ir tinkamu lošimu. Jau 
vienur — kitur pradėdama 
statyti scenoje rimti veikalai 
ir artistai — mėgėjai nejuo
kais mokinasi lošti. Tokis va
karas buvo ir Siuox City 1 lie-
pos t '

Iš lošikų geriausiai pasižy
mėjo ponia Uogelienė, kuri ne
tik mokėjo savo rolę atminti
nai, bet ir nudavimai buvo 
kuogeriausi. Iš vyrų gerai 
nudavė ponai: Jaučius Goge
lis ir Tuskenis. Žmonių buvo 
nemažai, neatsižvelgiant į pa- 
sitaikusių karštų dienų. Nes
magu tik tai, kad kaikurie 
atėjo vakaran ne su visai blai
vu protu. Taipo gi ir vaikai 
nuolat bėginėdami truputį 
kliudė klausytojams. ‘

Reikėtų tėvams geriau pri
žiūrėti vedamus vakaruosna

Pabaigoje p. Sutkus karštai 
ragino klausytojus skaityti

pietę į šias draugijas: Lietu- naudingus katalikiškus lai- 
vos Sūnų ir Šv. Jono. Žiūrint kraščius, būtent: “Draugų” 

“Darbininkų”, “Žvirblį”, ir 
kitus. Paskui gerbiamas kle
bonas kun. M. Urbonas pra
nešė, kad jei kas nori, tai gali 
užduoti kalbėtojui klausinių.

Ponas Sutkus gan suma
niai atsakinėjo į visus paklau
simus ii- po kiekvieno atsaky
mo užganėdinta publika link
smai vaišino jį delnų plojimu.

Pasibaigus prakalboms visi 
namo skirstėsi linksmi, nusi
pirkę salėje viena kitų naudin
gų knygelę. Bet socialistai 
su laisvamaniais grįžo nosis 
nuleidę.

Barbė.

iš šalies minėtos draugijos pa
našios į kliubus. “Sunai” 
turi savo namų, su ruimin
gais kambariais, ir jie kas va
karų jame susirenka. Sekma
dieniais to namo jau atvyros 
durįs nuo 8 vai. ryto.

Delko jie taip dažnai lan
ko šį namų! O gi dėlto, kad 
čia yra devynios galybės So- 
cialistiškų laikraščių.

Beto, sakoma, kad ten taipo 
gi esama degtinės įr alaus. Su
sirinkusieji “Sunai” vieni 
skaito “Keleivį” “Laisvę”, 
“Naujienas” ir kitus socia
listų spauzdinius, o antri tus
tina svaigalų bonkutės, apkal
binėja kunigus, Vyčius ir tt.

Švento Jono draugija.
Ši antroji šv. Jono draugija 

ir gi turi nunuomavusi keletu 
kambarių nariams susirinkti. 
Nors ji įstatais daug skyriasi 
nuo pirmosios, bet įėjus vidun 
ir gi pamatai vyrų už “baro”, 
Ši draugija savo vardu taipo 
gi išsirašo “Naujienas”, “Ke
leivį”, “Laisvę” ir tt.

Paklausus kodėl katalikiška 
draugija palaiko, bedieviškų 
spauzdinių atsakoma, kad 
pastarieji daugiau gavę balsų 
Susipratę nariai katalikai no 
rėjo išsirašyti katalikiškų 
laikraščių, bet laisvamaniai 
nesutiko.

Moteris.
Šiame kampelyje moterių 

susipratimas irgi labai men 
kas. Jos neturi nei vienos tin 
karnos draugijos ir visos susi
metę į laisvamaniškas organi
zacijas.

Tautystė.
Kadangi vietos lietuvių vai

kai lanko vien tik svetimtau
čių mokyklas, tai lietuvystei 
čia gręsia pavojus. Kai-ku- 
xrios merginos užaugus pa
liauna savaip kalbėtu

Wihnerdingiečiai lietuviai, 
kelkities iš tamsybių, nesiduo- 
kime vedžioti už nosių kelio
likai socialistų bei laisvama
nių.

Pirmiausių, meskime skaitę 
socialistų laikraščius ir pa
liaukime girtuokliauti.

V. Vincaitis.

j J

.. CICERO,.

Nepilnamečių vyčių 
susirinkimas.

pažinta teisė apsisprendimo Lie
tuvos įsteigiamame susirinki- 
me\. >

Pabaigus tik kų minėtos

Anglijos karalius kas dien 
gauna apie 1,000 laiškų ir apie 
2,000 įvairių spauzdinių. ,

pasiliuosavusių iš carizmo rezoliucijos klausimų susi- 
nagų, reikšdami pasitikę ji- rinkimų aplankė ukrainie- 
mų Laikinajai Valdžiai kol čių delegacija. Oficieris Po- 
ji pildys demokratijos už- žarskis ir kareivis Cako gry- 
davynius ir priduodami di- na nkrainų kalba labai jam 
dėlės svarbos Kareivių ir j smingai nupiešė ukrai- 
Darbininkų Tarybai —šiam niečių vargus ir nuošir-

> į. r ir « . i ■ JRh •. .. . ■
gjMSi

Iš Suv. Valstijų į užsienį 
įvairių prekių sausio mėne
syj š. m. tapo išvežta už 
$613,441,020, t. y. daugiau 
$100;000,000 negu kada nors 
buvo išvežta į mėnesį laiko.

* fcu

Du Bois, Pa.
1 liepos, š. m., Lietuvių Sa

lėje, įvyko labai indomios 
prakalbos. Pirmiausiai vietos 
klebonas knn. M. Urbonas 
gražiai prabįlo į susirinku-

Birželio 23 d., antroj vai. po 
pietų, vietos Mažųjų Vyčiu 
kuopa turėjo susirinkimų, į 
kurį atvyko arti 50 vaikinų ir 
mergaičių. Šį Mažųjų Vyčių 
kuopelė per kaikurį laikų bu
vo kaip ir apmirusi ir dviejų 
menesių bėgije nei vieno susi 
rinkimo nebuvo. Bet dabar 
vėl ji pradėjo darbuotis.

Šiame susirinkime nutarta 
ateityje laikyti savo susirinki
mus kas subatų, 2 vai. po pie
tų. <

Taipgi šiame susirinkime 
nutarta pasirinkti veikalėlį, 
kad suloštų teatrų.

Mažieji Vyčiai tame darbe 
pasitiki pagelbos nuo 14 kuo
pos Vyčių, po kurios globa ji 
yra susitverusi. Nepilname
čių vyčių organizavimo tiks
las yra iš aukšto rupinties pri
rengti jaunuomenę prie busi
mo visuomeninio darbo. Su
sispietę į kuopeles mažieji mo
kinasi, kaip naudingai laikų 
praleisti, kaip kalbėti susirin
kimuose ir tt. Į nepilnamečių 
kuopų priimami nariai pra
dedant nuo aštuonių metų 
amžiaus.

Šiame susirinkime tapo iš
rinkta nauja valdyba:

L. Juciutė, Pirm.
L. Narševičia, Vice-pirm. 
C. Semiotaitė, Rašt.
Juoz. Yųnkaitis, Maršai.

Kl. P. Vaitukaitis pasakė 
gražių prakalbėlę, už kurių 
mes, Vyčiukai, ištarėme šir- 
dingiausį ačių.

L. J.

vaikus.*
k__ M, C.

Waterbury, Conn.

24 d.' birželio čia buvo labai 
įvairaus programo vakarėlis, 
parengtas švento Juozapo pa
rapijinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimui. Šiemet Šven
to Juozapo parapijinę moky
klų užbaigė net septyniolikų 
mokinių, 8 mergaitės ir 9 vai
kai. Jų vardai šitokie: Kazis 
Savickas. V. Kibaris, Justinas 
Cepurna, Mykolas Puceta, Jo
nas Kauneckis, Juozas Šopis, 
Jonas Kinta, Pranas Gruodė- 
nis, Jonas Sege vičia, Salomė
ja Budriutė, Marė Alenskiutė, 
Ona Talvaišiutė, Marcelė Ver- 
činiutė, Rožė Tamošaitė, Marė 
Samoliutė, Ona Žiburiutė ir 
Marė Bungardaitė. Beveik vi
si užbaigusieji Šiamet parapi
jinę mokyklų yra Vyčiai. Ka
zis Savickas yra musų Vyčių 
7 kuopos finansų raštininku.

Kol kas visi baigusieji mu
sų mokyklų yra >pasidžiaugi- 
mo verti jaunuoliai: dorus, 
mandagus, darbštus, mylintie
ji savo tikėjimų ir tėvynę, pa
siryžę būti naudingais lietu
vių visuomenei.

Musų brangioji Vyčių orga
nizacija jų asmenyse taipogi 
atras karštus pritarėjus ir 
darbininkus.

Tai vis vaisiai mnsų katali-

esant' karštu blaivininkų. Vaf ’» f

kas man duoda drąsos palinkė
ti jam sumanumo ir pasiseki
mo ir toliaiis toje dirvoje dar- 
bnoties. Dieve padėk blaivių 
Lietuvą ilvystyti. Iš jos mes

Sifili
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Išpildymas

Vertes
Pritraukia

Pamatykite mu«u n auta modeli 4—2< nriscoe 
—— didelis Ir gružus karas. J (■tiru namatvei 

tuolaus HakvBt "Tas Briscoe kaiti tik atitiko mano 
skoni": šinos karus • mes dirbame savo nnuitiose
fabrikuose Ir ui *725. • '

DlOESNM inotoris nritaiov.toii. gražiui nunali- 
&uota». ukrbt patenkins kiekvienu. Niekados 

nirmiau Briscoe nėra atidavus toki karo už tain
žema kaina................ ..... . -

GrAZAI’S stvlluus. stinrisi nadarviaK vniiėiut 
Koibms užtek tinsi 'vietos Ir labai smagus va

žiuoti.
Penkių Sėdvniu Tourinir Car ... *725.. Conchalre ............................. *150
Keturiu Hėtlvnlu Koadster Car *725 

Visus Kainos F. O. il. Juekson 
DeliVerv piiV ................................. 1725
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e T’DRAUGA1’' • « Panedėlis, liepos 9, 1917 m.

Pirmadienis 9 liepos Šv. 
Veronikos.

Utarninkas 10 liepos. Sep
tynių Brolių kankinių. — Šv. 
Rufinos ir Sekundos mergelių 
kankinių.

NAUDINGOS PRAKAL
BOS DIEVO APVEIZDOS

PARAPIJOJ.

8Liepos 2 d., vakarę,
vai. mokyklos svetainėje L. 
D. San-gos kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
gerb. K. Seesnulevieia, 
Yale Universiteto studen
tas. Žmonių, buvo prisirin
kus pilna svetainė. Susirin
kusieji taip atidžiai ir da
rniai klausėsi prakalbą, kad 
net stebėties reikia. Jeigu 
adata būt nukritusi ant 
grindų, tai butų kiekvienas 
išgirdęs. Už tokį užsilaiky
mą, iš tikrųjų, žmoneliai 
verti pagirimo ir patartina 
kitiems sekti jų gerą ir 
gerbtiną pavyzdį. Ne veltui 
žmoneliai' taip atydžiai ir 
domiai klausėsi, nes buvo 
ko ir paklausyti. Gerb. kal
bėtojas labai puikiai kalbėjo 
apie mokslą, apšvietą, dar- 

.bininkų organizavimasi ir t. 
t. Jis nurodinėjo faktais, 
kad mums lietuviams būti
nai reikia daugiau mokslo, 
taip pat apšvietos ir spieti- 
mosi4 vieną gerą darbinin
kišką organizaciją, kurį a- 
tėjus sunkiems laikams 
mums pagelbėtų ir gintų 
nuo skriaudikų. Kur tik K. 
Seesnulevieia atvažiuos su 
prakalbomis, patartina atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai 
nes išgirsite labai daug nau
dingų dalykų.

Laike prakalbos buvo rin
kliava darbininkų fondui 
padidint. Kiek surinko, ne
žinau. Po prakalbų kelioli 
ką naujų narių prisirašė 
prie L. D. S-,gos vietinės 
kuopos. Gerb. kalbėtojas 
prisižadėjo kad neužilgo, dar 
sykį atsilankys čia ir kalbės 
apie blaivybę.

Liepos 3 d. buvo kitos 
prakalbos. Tada kalbėjo 
gerb. kun. Jonas Žilinskas, 
neseniai atvažiavęs iš Euro
pos. Šiuo kartu ir gi nema
žai žmonių susirinko, ir taip 
pat pavizdingai užsilaikė 
prakalbos laike. Gerb. kal
bėtojas pasakojo apie Lie
tuvos šiandieninius vargus 
ir nelaimes ir jos dabartinį 
padėjimą. Jausmingais ir 
sujudinančiais žodžiais jis 
ragino šelpti nukentėjusius 
lietuvius dėl karęs ir viską 
daryti kad tik tėvynę pa- 
liuosoti nuo svetimųjų, ty. 
stengtis, išgauti jai liuosy- 
bę. Taip pat kun. Zilinskis 
kvietė susirinkusius būti 
pasirengusiais grįžti atgal į 
Lietuvą, tojaus kuomet už
sibaigs karė. Ant galo kal- 
l ėta apie Lietuvos 7?'inės. Ban
ką rodasi kad keletos ypatų 
paėmė serų ir kaikurie kiti 
ketino tą patį padaryti kitą 
kartą. Prasčiokėlis.

važiavimą į Willow Spring, 
ui.

Išvažiavime dalyvavo kelias 
dešimtis narių ir artimesni 
draugai.

Nuvažiavus į pasiskirtą ge
gužinei vietą tuojaus suskam
bėjo lietuviškos tautiškos dai
nos, žaidimai, juokai ir tt. 
P-nas Straševičius gi linksmi
no susirinkusius balalaikos 
skambinimu.

Ponams J. Čapueiui ir A. 
Panavai ir p-lėms M. Jocaitei 
ir O. Valikaitei labai yra de- 
kingį visi šios kuopos nariai 
ir gegužinės svečiai už tokios 
gražios vietos suradimą.

Pietų susėdus valgyti p-lė
L. Tirenaite paprašė pakalbė
ti Moksleivio V. Damašo. Pas
kui kalbėjo kuopos pirminin
kas Straševičius, A. Panavas,
M. Šaučuvėnas p. Ramanaus
kas ir kiti, kurių vardų nepa
menu. Už skanaus valgio pa
gaminimą reikia tarti ačių po
niai Aukškalnienei, p-lei J. 
Mockaitei ir jų pagelbinin- 
kėms.

Linksmai gegužiniavome lig 
aštuntos valandos. Ilgiau ne
galėjome būti, nes reikėjo su
skubti į labdarių prakalbas.

Salve.

CICERO, ILL.
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Apskelbimai Pajieškojimai.
I raus dovaną.

MUS. ZOFIJA JEROM1NENĖ.
14800 Marahfteld Ava., Chtcago, UI.

HELP WANTED

REIKIA DARBININKŲ.

MALĖ 

VYRŲ
” CRANE KOMPANIJA. 

R&ikalauja “laberių” prie found- 
’ės darbo. Mokama 27į va
landą; užmokestis kas savaitė, dar 
prie to duodama 10% extra. po 
keturių savaičių. Atsišaukite 
te Employment Office 40-tos Gat
vės ir Kedzie Avė.

Reikalingi apiseni vyrai dėl 
engvaus darbo. $10.00 į savaitę. 

Atsišaukite:
PULLMAN COUCH CO. 

3751 So. Ashland avė.
Kalka.la.uju gerą atsakant] vargo

nininką mokant] vesti chorą Ir mo
kyti valkus.

KUN. J. JONAITIS.
Omaha. Neb.

‘ Reikalingas tuojaus vargonininkas 
mokantis tikrai gerai vesti dldel], Įl
avintą bažnytin] chorą. Alga mė

nesiui $80.00. Įelgoa geros. Zakrl- 
atljonautl nė valkų nuolatos kate- 
chliuotl nereikia. Kreiptis tiuo ad
resu:

KUN. PR. AUOUSTAITIS,
814 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

Reikalinga Jauna moteriškę su ge
ru korakteru už gaspadine Ir prie au
ginimo dviejų metų mergaitės turi 
lšvažuot) i pietine valstija atfiišaukl- 
te per lalSką.

C. A. VALANTYNOVICZE.
140 W. 34th Str.. Cblcago. III.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos 880.•• Ir lnetgos. Reikia za- 
irlstljonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. KIBIUS,
Elavrorth, Pa.

gegužinė.
Kryžiaus parapijos vyčių 

, 1 Liepos Lietuvos Vyčių 
XIII kp. surengė savųjų iš-

Bv

Vyčių vakarėlis.
20 birželio vietos vyčiai tu

rėjo labai naudingą susirinki
mą su vakarėliu, į kurį atvy
ko daugybė narių

Pirmiausiai buvo susirinki
me svarstyti bėgantieji rei
kalai. Laike susirinkimo iš
reiškė norą prisidėti prie vy
čių sekantieji asmenys: Ona 
Jonaičiutė, Petronėlė Tamule
vičiūtė, Malvina Bubinaite ir 
moksleivis Jurgis Čeputis. Ti
kimės ir lauksime iš jų pasi
darbavimo vyčių organizaci
jos naudai. Pakalbėjus dar a- 
pie kaikuriuos reikalus neuž
ilgo susirinkimas tapo uždary
tas ir prasidėjo vakarėlis.

Visupirma buvo p. A. Mar- 
tinkaus graži kalba apie gar
bės tuštumą.

Paskui sekė puiki deklema- 
cija, “Lelija”, kurią atliko 
p-lė Veronika Poškaitė.

Po deklemacijos p-lė Aug. 
Jakavičiutė su p. Stasiu 
Daunorų pasakė juokingą di
alogą, “Inteligentas”.

Abudu lošėjai atliko savo 
roles kuopuikiausiai, prijuo
kindami susirinkusius iki va
lei.

Po to vėl buvo prakalba.
Šį karta kalbėjo p. Pranas 
Vaitukaitis, lankantis Colum- 
bus seminariją, So. Dakotoje. 
Jis netrumpoje, turiningoje 
kalboje paaiškino apie drau
gijas ir jų reikalus. Gi p. Pra
nas Zdankus skaitė referatą a- 
pie buvusį Vilniaus Seimą 19- 
05 metų.

Paskiau visi susirinkusieji, 
vietos vargoninkui p. Kl. Mi
kalauskui vadovaujant padai
navo tautos himną. Bendras 
himno dainavimas buvo labai 
įspūdingas.

Toliau sekė įvairus lietuviš
ki žaidimai. Linksminosi visi 
kuosmagiau8iai.

Prisiartinus laikui skirsti- 
ties p-nia K. Račkiene užtrau
kė “Eisim broleliai namon”. 
Tuoj visi stojo į pagelbą ir. 
miela buvo klausytis to gra
žaus jaunimo dainavimo. O 
mintys visų skriejo į gimtinį 
lizdelį, į brangią Lietuvą, su

Vienatinis būdas giminės au- 
rastl yra paleSkoJImas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bilc ką surasti, siusk paieško
jimą 1 "Drangą” šiandien.

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:
Vieną kaitą ..................... 50c.
Trjs kartus .......... t......... *1.(10
Vieną savaite...................*1.50
Pinigus galima siųst krasos žen
kleliais, arba ragistruotame laiš
ke. Paieškojimas' turi būt sura
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

"DRAUGAS”
(Advertlalng Dept)

1500 w. Mth SL, Ohicago, DL

lalška ant žeminus paduoto adretta.
ANTANAS OAIZAUSKIS,

1844 N. Vlns St.. Kewanee, III.
Paleškau gaspadlnėa dėl šeimy

nos prižiūrėjimo ne Jaunesnes 40 
metų Ir ne senesnes 46 metų ar naš
le ar mergina Jeigu tokia moteris at
sirastų, tai meldžiu atsišaukti per

Paleškau Povilą Slieko gyvenančio 
Plttsburgh, Pa., meldžiu atsiliepti jis 
pats ar kas žinote j] sekančiu adre
su:

ANTANA8 W ALINTO  N18 
224 E. Main Str., New Britam. Conn.

Paleškau savo brolio Petro Raillo. 
paeinančio iš Kauno Gubernijos Vilk
mergės Pavieto, Pagirių Parap. Cere- 
lių Kaimo. Pirmlaus gyvena Wor- 
ccster, Mass. Jis pats ar kas apie j] 
žinote praneškite sekančių adresu:

VINCAS RAILA.
12148 Love Avė.. Chicago, 111.

Paleškau savo vyro Pranciškaus 
Jeromino, jis turi geltonus plaukus 
Ir prišakljė neturėjo S dantų, 17 
metų atgalios gyveno Argentinoj Ir 
Iš lenais prisiuntė man laiška. Pas
kutiniais laikais gyveno Plttsburgh. 
Penu., kur man pranešę kad jis mi
rę. Jis paeina iš Kauno Guber. 
Lūkės Parap. Klrklukų Sodos. Kas 
man praneš ar jis gyvas ar miręs

DIRBTUVE 
Įsteigta 1898 m.

Artistiškų išdirbinių, kaip 
juzikučių, maršalkoms parė- 
ai: įvairių bažnytinių parė
tų, rūbų, karūnų, tautiškų 
zeliavų, draugystėms šarpų, 
lų, antspaudų, ir tt. Darbą 
larome artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus priimame iš 
dsur ir teisingai išpildome. 
leikale, prašome, kreipties 
)rie tikros lietuvaitės.
*. I. ANDRUSZEWICZ irCo 
.908 W. Division st.,

Chicago, Dl
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į! LAIKAS VISIEMS PRIE SVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"

: kurį skaitydamas pats apsiŠviesi ir kitam galėsi prie 
“ šviesos parodyti keli*

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:9| . ' ' . *. * ■ t L , i

“ŠVIESA”,
i 40 Congress Avė., Waterbury, Conn. ,
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| “VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

į PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

S Kainuoja metams *1.50; pAsmeėlul 75c. Lietuvos Vyčių organin
ei Jos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

| 1800 W. 46 St., -----::----- Chicago, UI.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 

S tink ir remk tų idėjų isreiskėją — organą “VYTĮ".. Jo uzda- 
5 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti s 
E didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu- i 
= vos reikalų.
TlluilllllilllllliiilllililllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllliiiiilliiiiiiiliiiiiliiiiilinT

Moteriškė kitu nieku neužsiima, 
kaip tik tai prižiūrėti, tų vaikus ku
rios eina į darba jeigu neturite 
vaikus kur palikti tai meldžiu pas 
mane atvest po šiuo antrašų:

E. M.
1648 Lincoln str., (Northside)

2 Floor užpakali

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertės seklyčios setą už 
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. 

iivonas, kamoda ir Plieninė Lo
va, $225.00 Victrola bu rekordais 
už $50.00, Pianas vertės $800.00 
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.

Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.

Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197
PARSIDUODA Grosernė ir Sal
dainių krautuvė. Yra priežastis, 
kuri verčia parduoti. Atsišauki
te adresu:

P. TERLECKIS,
4512 So. Paulina St., Chicago.

ANT PARDAVIMO. 
Saldainių krautuvė Lietuvių apgy

vento] vietoj. Vertės $1,000. Už 200 
dol.

Atsišaukite:
1602 Wabansia Avė., Chicago, 111.

ANT RANDOS.
2 Miegami Kambariai ant rau

dos po numerių.
2239 W. 28 Place. Chicago.

Kam butų reikalingą atsišau
ktu.

eOe

“MOKSLEIVIS”
Amerifco* Lietuvių R.-K. Moksleivių Suriv. 

ORGANAS
Vienatini* mėnesini* lietuvių moksleivių laikrašti*. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metama $1.00; pusei met 50*. 

Užsisakyk tuojau:
Pr. Juikaitis, 20 Webster St., Montello, Mase.

Išėjo Iš Spaudos
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTOMS”

* i Dvi stambi knygl, po 500 puslapių.
Drūtai Atitektu apdarytos .................................... .. ..
Popieros viršeliais ............................................................ .

Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis.
Audeklu apdarytas ......................................................... $1.0$

JSH
$2.6$

Telefonu Mėginto 1784 AKYS EGZAMIŠU8JAMAS

klu apd 
viršeilaPopleroa viršeliais ............................ .. ............................................ $8.7$

Galima jąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 4#th SL, Chicago, IIL 
ir pas Kun. A. Staniukyną, 2054 WesL 57th St., Chicago, IIL

■ ■ ■

Dr.A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

1487 U W«t»ri 11(4. kiapas *. lt |«hit Kas turite silpnas akis ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateltlklte pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvi

*5.00 DOVANŲ. I
Tam kuris pirmas praneš gera vie

ta dėl biznio šiose valstijose Ohlo. I- 
11 Ino jaus. Indianos arba Mtssoure’s 
lietuvių apgyventose vletosė. Aš es
mių barzdaskutls (barberls) Ir norė
čiau užsidėti bizn] tarpe lietuvių. 

Meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: i 
JONAS ŠERPETAUSKAS.

1728 N. 18th Str.. St. Louls. Mo.1

kuria tokiais meiliais atsimi
nimais esame surišti.

Žemaičiukas.

Atitaisymas.
Subatiniame (159) “Drau

go” numarije yra fotografi
ja baigusių šiemet Šv. Kry
žiaus mokyklą. Per neap
sižiūrėjimą p-lės A. Bra
zauskaitės parašas iš pir
mosios eilės galo tapo klai
dingai perkeltas į antrosios 
pradžią. Ties gerb. kunigų Į 
paveikslais pavardžių nedė
jome, nės jie teip visiems 
žinomi: sėdi kun. klebonas 
A. Skripko, stovi kun. N. 
Pakalnis.

Anglijos valdžia išmoka 
pensijas: 50,000 našlių, 100,- 
,000 našlaičių ir palėgėlių, 
vaikų, 70,000 sužeistiems 
kareiviams. Dar yra 50,000 
prašymų valdžios peržiūrė
tų ir pripąžintų mokėti pa
šalpą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“DRAUGI

TAI MUSŲ DARBAS ■

MOKYKIS KIRPIMO IR
DESIGNING VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.

Musų sistema Ir ypstlškas mo
kinimas padarys jus žinovu ] trum 
pą laiką.

Mes turime didžiausius Ir ge
riausius klrplmo-designlng Ir siu
vimo skyrius, kur mes sutelksime 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečlaml aplanky
ti Ir pamatyti mUsų rdokyklą bl- 
le laiku — dieną Ir vakarais Ir 
gauti speclališkai pigią kalną.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mlerą -— bile stallės arba didžio, 
Iš bile madų knygos.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,
5205 a. Halsted SL, Chicago

Tel. Drover 7178

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2555 8. Leavltt SL
Valandos 4—8 Ir 7—I

Tel. Cahal 8877.

J. F. Kamlcka, pirm. 
prieš City Hali 

Kambarys 415-417

5T5TEH
La Šalie gatvė

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Tel Dreves 7541

Dr. C. Z. Vezelis
Lraruvi* Dnr-nsTAS . 

Valandos: ano * ryto Iki • vak.
Nedšliemis pagal sutarimą. 

471* *o. AskJaa/ Ava. 
art 47-tos gatvžc

Pavedus mums 
savo bite kok] 
spaudos darbą 
a e sigallėsit
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| JOSEPH 0. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kam b. 824 National Life Bldg.

29 So. T jiSal 1 e St.,
= Vakarais 1666 Milwaukee Avė.

Central 8890 
Rasldence Humboid 97 

CHICAOO. IL
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A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Room 814

9
18 So. LaRalle St., Chicago, I1L 

Tel. Randolph 8248

S
s

Oyvenlmo vieta 
8268 So. Halsted Street 

Tel. Drover $128

Laikraštis leidžiamas Kunigų Marljon* Cblcago). 
eina du karte | mšeea|

BANKES
COFFEE

19CGARBI BANTO8 NAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80e.................................. ..

• •»»• * a«mnrmTmnn

The
Best

26
a 1b

DRAUGAS PUB. CO. ;
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois J
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---------------------------------------------------------------- :----------- .
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— I
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali- į 
kų visuomenė* gyvenimo, duoda atsakymus į visokius ! 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities. J
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c. 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavieniu* numarins po 2c.
Adresas:

••TIKYBA IR DORA”
1631 W. North Avė. * Chicago, III.

Kas nori gauti vieną nnmerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.

SVIESTAS
Qar1ati*l4»e

f r WWT BIDB V 
1171 Mllvaakas av. 
KM Mtlaraoka. avi 
1884 Mlhraaaaa av. 
1610 W Madt«oa M. 
nU0w U«llraal.t.

M4M4H

RYŽIAI
iHtrtaa.taSlteparaMMda
•a

raito.,

8įc
COCOA

Bss
14c

Gwtoa.te BankM. 
•alrrinara 
bmi kokia.
1-t av.

Pulkas Stilivu 
Svlittn 38c

1844 W'Chtras«av. 
|»M Hinatotondav. 
MII W. North av. 
1117 8. Hahtad at, ims n. Hal.tad M. 
1818 W. Uth M. .

UOS W. Bud M.
^OtTTH H1DW 
»f«2 W.fitwortb ar 
I4S7S. HalMad lt. 
4788 S. A.hl.nd aV.

OBTH RIBBI 
404 W, Mrl.loo .4. 
no w. Hartb av’ 
8M0 Llaeeta av. II 
8844 IJnrotn av, W 
I4U NĮ. Oark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durt), Lentų Rėmų Ir Stoginio Poniam.

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