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37 2M0NES NUŽUDYTA 
LONDONE 

• ___ 

Teutonai terorizuoja Ukrainos 
• gyventojus 

NIKOLAI ROMANOV IŠSIUN
ČIAMAS ŠVEICARIJON 

37 NUŽUDYTA, 161 SUŽEIS- BAISUS DAIKTAI VEIKIA-
TA. 

LONDONAS, geg. 21.—Vo
kiečių lakūnų užpuolimo pa
sekmės ant šio miesto tokios: 
37 žmonės nužudyta ir 161 su
žeista. Tarpe šitų aukų yra 
didžiuma moterių ir vaikų. 

SI UKRAINOJE. 

Gyventojai degina maistą, 
kad jis netektų vokiečiams. 

PRAGOJĘ PASKELBTA KA 
RĖS STOVIS. 

Čekijos sostinė pergyvena sun
kiuosius laikus. 

NEPASISEKA VOKIE
ČIAMS UŽPULTI LONDO 

NAS. 

Vokiečiai buvo atmušti; nete
ko keturių lakstytuvų. 

Londonas, geg. 21.—Užpra
eita naktį vokiečių lakūnai 
mėgino atlikti didelį užpuoli
mą ant Londono. Tai buvo 
pirmasis jų užpuolimas "nuo 
kovo 7 dienos. 

Tečiau užpuolimas vokie
čiams nepavyko. Anglai ketu
ris didelius lakstytuvus numu
šė. Kitiužp uolikai buvo pri
versti kuoveikiausiai pasprųs-
ti. 

Buvo naktis giedri, mėna-
siena, kuomet Londone gauta 
pranešimas apie priešininko 
lakūnų atskridimą. Apie tai 
tuojau* pranešta sostinės gy
ventojams. Visi pasislėpė, kas 
kur galėjo. Ir tik paskui sos
tinės apylinkėse pasigirdo ar-
motų baubimas. 

Armotų šaudymas tęsėsi per 
dvi valandi. Užpuolikai sus
pėjo pamesti kelias bombas. 

Kiek užpuolikų buvo, nepa
tirta, kadangi labai augštai 
skrido. Sakoma, 12,000 pėdų 
angštumoje. 

Dar nėra žinomi ir padary
ti nuostoliai. 

Londonas, geg. 21. — Anot 
rusų bevieliu telegrafu pra
nešimo, Ukrainoje veikiaa 
baisus daiktai. Prieš vokiečius 
pakilo kuone visi gyventojai. 
Atsisako duoti jiems maistą. 
Kaip javus, taip ir kitokį 
maistą degina, naikina, bi tik 
tai visa netektų vokiečiams. 
Valstiečiai ginkluojasi ir vi
sur vokiečių kareiviams prie
šinasi. 

Vietomis vokiečiai mėgina 
gyventojus nuginkluoti. Bet 
visur sutinką aštrų pasiprieši
nimą. Pasipriešinusius vokie
čiai žiauriai ir nežmoniškai 
baudžia. .Jei katram žmogui 
negali atimti gyvasties, tai 
vietoje to vokiečiai degina iš
tisus sodžius ir miestelius. 
Viskas eina perniek su liep
snomis. 

Taip tai vokiečiai kultūrina 
Ukrainą. 

2"),000 valstiečiu ukrainu 
mėgino Kijeve atidaryti šalies 
seimą. Bet vokiečiai valstie-
cius išvaikė. 

Ukrainos -atamanu pasiskel
bė teutonų šalininkas, gen. 
Skoropanski. Tečiau neturi ša
lininkų, nei kariuomenės, iš
ėmus 100 vyrų, kurie saugoja 
jo asmenį. 

Vokiečių nuskirtus naujus 
valdininkus gyventojai igno
ruoja. Tūkstančiai gyventojų 
mėgina pabėgti į Rusiją, ka
dangi teutonų baudžiava tie
siog nepakenčiama. Vokiečių 

Londonas, geg. 21.—Čekijos 
sostinėje Pragoję Austrijos 
vyriausybė paskelbė karės 
stovį. Mieste šeimininkauja 
tik kariuomenė ir policija. Vy 
riausybė ėmėsi tos priemonės, 
anot gautų žinių Zuriche, to
dėl, kad kaip čekai, taip jugo-
slaviai surengė mieste dideles 
demonstracijas. Demonstran
tai gatvėmis maršuodami ėmė 
šaukti: "La i gyvuoja Wilso-
nas, Clemenceau ir Lloyd 
George!" 

Paskuį čekų tautiniam fea-
tre įvyko didelis susirinkimas. 
Kalbėtojai užatakavo Vokie
tiją ir Austrijos vyriausybe, 
kam pastaroji bendrauja su 
Vokietija ir daro visokius są
ryšius. 

Čekai parlamento atstovai 
skatino susirinkusius Čekiją 
apginti nepasigailėti kraujo. 

Susirinkimas po šito buvo 
išvaikytas ir teatras uždary
tas. Tuomet demonstracijos 
atsikartojo gatvėse. 

Militarinė vyresnybė visus 
čeku iškilmėsna atkeliavusius 
Pragon jugo-slavius nuvarė "į 
geležinkelio stotį ir įsakė ke
liauti sau namo. Varomus ju
go-slavius čekai lydėjo su pat-
rijorhiemis giesmėmis. 
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TRŪKSTA 212 DARBININ-

KŲ. 

63 lavonai išimta iš po griu
vėsiu. 

nuskirtos " rados' atstovai 
. Tai pirmu kariu Londono j v n d i n a m i S a l i e s išdavikais, 
apginė jai taip drąsiai pasista
tė prieš vokiečių lakūnus. 
Atims jiems norą žudyti žmo-
neft. 

BUVCS RUSIJOS CARAS 
IŠSIUNČIAMAS ŠVEICARI 

JON. 

Pittsburg, Pa., geg. 21.—Po 
baisios ekspliozijos parako Į-
staigoje, Oakdale, jau pradė
ta atkasinėti griuvėsiai. Kol-
kas atrasta 63 darbininku la-
vonai. 

94 sužeisti randasi vietos 
ligoninėse. 

Aetna Chemical Co. valdv-
ha praneša, kad trūksta 212 
darbininkų iš tų visų, kurie 
ekspliozijos metu įstaigoje 
dirbo. 

Anot tos pačios valdybos 
pranešimo, ekspliozijos metu 
dirbo 275 darbininkai.. 

Griuvėsius laiko apsupusi 
valstijinė policija ir šerifai. 
Sulaikomas žmonių minią 
veržimasis. 

Pastatyta sąlyga, kad jis ne
grįžtų Rusijos sostan. 

VOKIEČIŲ ARTILERIJA 
SMARKIAI VEIKIA ARTI 

ALBERT. 
Geneva, gQg. 21.—Rusijos 

Londonas, geg. 21.—ITžpra-1 bolševikų vyriausybė, anot 
eitą naktį vokiečių artilerijos' Viennps laikraščių pranešimo, 
veikimas pasmarkėjo išilgai 
fronto tarp Albert ir Bucquoy, 
praneša karės ofisas. 

Albert apylinkėse anglai at
liko užpuolimą prieš vokiečius 
ir paėmė nelaisvių. 

Šiauriuose nuo Hinges vo
kiečių užpuolimas atmuštas. 

O R A S 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie šalta, debesiuota, va
kare laukiama lietus; rytoj 
taippat šalta ir lietus. 

buvusiam Rusijos carui su sa
vo šeimyna davė pasirinkti 
apsigyventi arba Rumunijoj 
arba Šveicarijoj. Nikolai Ro 
manov pasirinko Šveicariją. 

Bolševikai buvusį carą iš 
Rusijos išleidžia pastatę jam 
sąlygą, kad jis nekuomet ne
sikėsintų atgauti Rusijos sos
tą. 

MEKSIKONAI NUŽUDĖ S. 
V. KAREIVI. 

IŠEINA AIKŠTĖN AP
GAUDINĖTOJŲ GAU

JOS SUOKALBIS 
— i ' 

CHICAGOJE SĖDI 
TŪLAS PRIGAVIKAS, 
KURIS UŽ $300.00 PA
DARO KUNIGIŠKAS 
POPIERAS KIEKVIE
NAM, KAS TIK. NORI 
BŪTI NEZALIEŽNIN-
KU KUNIGU. 

Jisai pardavinėja ir 
pralotiškas popieras, ir 
žiedus, ir "raudonas kru-
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_ • t • 

t inęs". 
Jisai turi savo agentų, 

kurie pristato jam naujų 
"kandidatų į kunigus". 
» Vienas iš tų jo agentų 

yra žinomas apgaudinėto 
jas Strazdas. Tasai Straz
das nesenai nuo tūlo J. 
Brazausko, (barberio iš 
Clevelando, panorėjusio 
nusipirkti kunigystę), pa
ėmė $950.00 už įšventini 
mą jo į "kunigus". Iš tų 
pinigų Strazdas nusipir 
ko visus pralotiškus ženk
lus, kuriuos jam paskui 
Brazauskas atėmė, kada 
sužinojo, kaip jisai liko 
apgautas. 

Apie visa tai sužinome 
iš Strazdo ir Brazausko 
laiškų. Skaitykite ant 
antro puslapio straipsnį 
"ŽMONIŲ IŠNAUDOTO 
JAI". 

VOKIEČIAI ATKREIPĘ 
AKĮ Į MORESNET. 

Žmonės neturi kur pinigų 
dėti. / 

Hague, geg. 21.—Tarpe Bel
gijos ir Vokietijos randasi ma
žas, pusantros ketvirtainės 
mylios, žemės plotas, kuriame 
neprigulmingai ligšiol gyvena 
apie pusketvirto tūkstančio 
žmonių. Žmonės-tai vokiečiai, 
belgai ir olandai. Karės metu 
vokiečiai buvo pašaukti karei
viauti. Gi likusieji ir ligšiof 
yra neutraliai. Šalelės admi-
nistraeiją Veda Vokietijos ir 
Belgijos komisijonieriai. 

Karės metu likusieji žmo
nės, be tarpininkaudami tarpe 
belgų ir vokiečių, taip pratur
tėjo, kad šiandie nežiną net 
kur pinigus dėti. Priaugliai 
vokiškas 5 markių banknotas 
suka į cigaretus ir ruko. Vo
kiečių komisijonierius tvirti
na, kad toliaus negali taip but 

Todėl ar tik nebus sumany
ta tą neprigulmingą žemė* 
plotą ir su gyventojais pris
kirti prie Vokietijos. 

Rusu bolševikai kovoja su 
anarchistais 

BOLŠEVIKIZMAS RUSIJAI BUVO 
REIKALINGAS 

Jis pats sau veikiai padarys galą 
be kraujo praliejimo 

• 

: • : — • ~ — 

LUSITANIOS NUSKANDIN-
TOJA PAŽEISTA. 
• 

21 METŲ VYRŲ REGISTRĄ 
CHA. 

WASHINGTON, geg. 21.— 
Prezidentas Wilsonas paskel
bė proklemacvą, kad ateinan 
čio birželio 5 d. visi sukaku 
šieji 21 metus amžiauą vyrai 
visose Suv. Valstijose užsire
gistruotų paskirtose vietose. 

Registruoties privalo kaip 
piliečiai, taip nepiliečiai, išė
mus jau tarnaujančius kariuo
menėje ir einančius mokslus 
dvasiškose seiminarijose ir 
medicinos mokyklose. 

Madridas, geg. 20.—Vokie 
čių nardančioji laivė U-39, sa
koma oficijaliam pranešime iš 
Cartagens, -pažeista ir įplau
kusi tan uostan. 

• - • t . , 

, JCaip žinoma, . gegužės 7 d., 
1915 m., ta nardančioji laivė 
nuskandino didelį garlaivį 
Lusitania, su kuriuo žuvo dau
giau tūkstančio vyrų, moterių 
ir vaiku. 

_ 

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
MOTERIŲ BATALIJONĄ 

PAĖMĖ NELAISVĖN 400 
VOKIEČIŲ. 

McAllen, Tex., geg. 21.—Ar
ti Hidalgo meksikonai skersai 
rubežiaus šaudydami nužudė 
S. Valstijų kariuomenės ser
žantą Herbertą Ulrich. 

Amerikonai į šaudymus at
sakė šaudymais ir paguldė ke
turis meksikonus. 

PRASIDĖJO NAUJOS AR 
MENŲ SKERDYNĖS. 

— Londonas, geg. 21.—Už
vakar dieną anglai numušė 31 
vokiečių lakstytuvą vakarų 
fronte. 

Londonas, geg. 21.—Turkai 
pradėjo ofensyvą visu Kauka
zo frontu ir paėmė Van, pra
nešama, iš Tifliso. 

Naujos armėnų skerdynės 
prasidėjo. 

Tarp Kaukazo tarybos ir 
turki} vyriausybės taikos ta
rybos pertrauktos, kadangi 
turkai perdidelius reikalavi
mus stato. < 

LONDONAS, geg. 21.—Ap
link Locre prancūzų kariuo
menė per dvi myli ilgio fron
tu pasivarė pirmyn ir paėmė 
nelaisvėn 400 vokiečių. 

PREZIDENTAS PATVIRTI 
NO OVERMANO BILIŲ. 

Tasai batalijonas veikė bol
ševikų pusėje. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Stockholm, geg. 9. — T i e s 
Koskis, pietinėj Suomijoj, vo
kiečiai susirėmimo metu su
naikino bolševikų moterių 
"mirties batai i joną". Iš viso 
batalijono tik dvi gyvos mo
terys paliko ir suspėjo pas-
prųsti. 

Musių, metu miestas Vibor-
gas labai nukentėjo. Sudegin
ta apie šimtas namų. Garsi 
tenykštė pilis mažai apgriau
ta. 

Sužinota, kad raudonoji 
gvardija daug ginklų h amu
nicijos užkazdavo žemėn, kuo
met matydavo neišvengiamą
jį sau pavojų. Laidojant sa
vuosius draugus, vienus kais
tus apkazdavo su lavonais, ki
tus—su ginklais, kąd tai ne-

Rytinio Kinijos geležinke
lio viršininkas, gen. Horwath, 
ungaras, pažymi, kad tiktai 
generolas Semiono v gali pra
vesti reikiamąją ^tvarką Sibe-
rijoje ir sunaikinti ten vokie
čių nelaisvių ir bolševikų 
gaujas, kurios papildo negir
dėtas piktadarybes. Vokiečiai 
nelaisviai pasiskirstė į gaujas 
ir šitos susijungė su bolševi

kais; taigi bolševikų vyriau
sybės tvirtinimas, kad, girdi, 
tas netiesa, yra tikra mela
gystė. Vokiečiai, nelaisviai, 
susiorganizavę į būrius, yra 
pavojingi talkininkams. Todėl 
būtinai reikalinga, kad talki
ninkai gen. Semionovą aprū
pintų ginklais ir amunicija, 
idant jisai galėtų sutvarkyti 
ta»s galvažudžių gaujas, idant 
galėtų vokiečius nelajsvius su
gaudyti ir išnaujo juos užda
ryti karės stovyklose. Gen. 
Semionov turi pakankamai jė
gų. Nuolat vis daugiau laisva-
norių kareivių įstoja jo armi
jom Prie jo glaudžiasi kaip 
rusų kareiviai, taip buvusieji 
ofieieriai ir kazokai. Vokiečių 
nelaisvių gaujos savo veiki
mui įsakymus apturi tiesiog iš 
Vokietijos. Todėl juos reikia 
būtinai sutvarkvti. 

Bolševikai neva priešinasi vo
kiečių veikimui. 

Nežiūrint to, kad tarpe Vo
kietijos ir rusų bolševikų gy
vuoja taika, tečiau vokiečių 
kariuomenė ir tolesniai užim-
dinėja Rusijos miestus ir 
briaujasi šalies giLumon. 

Bolševikų užsieniu reikalu 
komisaras Čičerin savo pasiun 
tiniui Berlyne pasiuntė ins
trukcijas, kad šis paklabintų 
vokiečių vyriausybę, idant 
pastaroji sulaikytų savo ka
riuomenės briovimąsi Rusi
jon. 

Anot bolševikų tvirtinimo, 
toksai vokiečių pasielgimas 
rusų gyventojuose gimdo di
delį nepasiganėdinimą. 

siausiose sąlygose. Ypač tos są 
lygos nepakenčiamos sergan
tiems ir vaikams. Yra galima 
lengvai juos gabenti upe 
Dniepru. Bet tą kelią vokie
čiai uždarė. 

Grafas von Mirbacli, vokie-
čių pasiuntinys pas' rusų bol
ševikus, prie kurio Ukrainai 
kreipėsi su nusiskundimais, 
pasakė, jogei jis nieko negalįs 
padaryti tuo reikalu. 

Be šito bolševikai patys ima 
nusiskųsti, kad vokiečiai juos 
apgaudinėja susimainant ne
laisvi ais. Vokiečiai pasirenka 
sau sveikuosius saviškius ne-
laisvius, gi bolševikams sugrą
žina sergančius rusus nelais
vais, nes sveikieji rusų nelais
viai vokiečiams yra reikalin-

Yra aišku, kad vokiečiai 
nepasiganėdina dabartiniu Ru 
sijos stoviu. Jie nori vičą Ru
siją paimti savo kontrolėn. Ir 
spėjama, kad jie tą tikslą at
sieks su bolševikų pagelba. 

Bolševikai pasidarę nuosaikes-

Tš Stoekholmo pranešta, kati 
„dabartinis stovis Rusijoje f ra 
sekantis. Visokios paskalos a-
pie bolševikų vyriausybes su
griovimą yra neteisingos. Jos 
paftilo turbūt todėl, kad bolše
vikai kaskartas ima darvties 
kaipir nuosaikesni. Trockis 
taippat pastojo šalininkas pri
verstinojo darbo visiems vals
tiečiams ir darbininkams. Bol
ševikų kongresas Maskvoje 
sutiko su tais pasiūlymais. Bet 
su priverstinuoju darbu nesu
tinka pačios darbininkų mi
nios. Kaip darbininkai, taip 
valstiečiai dabar patį Trockį 
kaltina už tai, už,ką seniau tas 
pats Trockis kaltindavo Ke
renskį. . 

Vyriausias bolševikų sovie
tas šiandie privalo kovoti 
prieš anarchistus, lybiai taip, 
kaip kituomet bolševikai ko-

Washington, geg. 2L-— Va
kar prezidentas Wilšonas pa
sirašė po Overmano biliumi. 
Tas bilius leidžia prezidentui 
patvarkyti feaip tinkamiau vy
riausybės departamentus. 

NUO TORNADO ŽUVO 12 
ŽMONIŲ. 

Bloomfield, Neb., geg. 21.— 
Naktį prieš sekmadienį per 
valstijos dalį praūžė baisi vė-
sula, vadinama tornado, 
žmonių čia žuvo ir apie 25 su 
žeista. Tarpe žuvusių yra di 
džiuma vaikų. 

12 

telegramų, .pasižadėjusi ^rtei 
tyje Rusijos gilumon nesi-

tektų atkakliam priešininkui.^ briauti. Bet tasai pasižadėji
mas, tai akių muilinimas kaij 

Maskva, geg. 16.—Bolševi
kų kariuomenė atsiėmė nuo 
vokiečių Rostovą ties Donu ir jau ne kartą buvo prirodyta, 
vokiečius tolokai atbloškė nuo, kad bolševikai sU vokiečiais 

ir patsai bolševikų statomas 
vokiečiams reikalavimas. Nes 

to miesto. 
Rostovą vokiečiai savo ran

kose išlaikė tik vieną dieną. 
Kitose vietose, kur vokie

čių kariuomenė briaujasi, vo
kiečiai su rusais neva sudėjo 
ginklus. Matyt, vokiečiams ten 
yra reikalingi sustiprinimai. 

— Berne, geg. 21.—Kaize
ris su Austrijos ciesorium sa
vo suvažiavime tarėsi apie at
gaivinimą Rusijoje carizmo. 

. vojo prieš Kerenskį.. Bolševi-
Vokietijos vyriausybė, a n o t ' k a į toi\0] kovoja prieš anar

chistus, nes bijosi, kad anar-
vhistai nesugriautų jų vyriau
sybės. Galimas daiktas, kad 
nauja sekanti Rusijos vyriau
sybė bus anarchistiška. Soei-
jalistai pamėgina prave 
"rojų". Jiems t& nepavyko. 
Pamėgins todėl anarchistai 
pavaduoti bolševikus. 

Pateai bolševikų pasiuntinys 
Berlyne Joffe pripažino, kad 
bolševikų vyriausybei šiajadii 
labjausiai yra pavojingi anar
chistai. Sako, tik visa laimė, 
kad anarchistus mažai pažįf 
tančios darbininkų minios ir 
jie mažą reikšmę turį šalies 
politikoje. 

i 

dirba ranka rankon ir, žino
ma, to nedaVo be išrokavimų. 

* 

Vokiečių šeimininkavimas -
Rusijoje. 

Kitos telegramos praneša, 
kaip vokiečiai šeimininkauja 
užimtose Rusijos teritorijose. 
Ukrainų kolionija Petrograde, 
būtent, nusiskundžia, kad vo
kiečiai ukrainams uždarę Uk
rainos rubežius. Siuntimas uk
rainų; iš Rusijos atsibuna bai- (Rytoj bus pabaiga). 

i 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
ŽMONIŲ IŠNAUDOTOJAI. 

Mums atsiųsta pora laiškų 
lietuvių nezaliežninkų, iš kurių 
skaitytojai pamatys aiškiai, 
kaip skaudi yra mūsų gyveni
mo žaizda — žmonių tamsu
mas. 

I r vargiai ar galės ta žaizda 
užgyti staigiai. Nakties tamsa 
ne staigiai pranyksta. Ją išpa-
lengva išsklaido švintanti 
aušra. 

Taip-pat ir žmonių išnaudo
tojai nestaiga pranyks. Jie 
bus, pakol žmonių tamsumas 
jų reikalaus. 

Nesenai " D r a u g e " buvo mi
nėta apie apgaviko Strazdo 
pralotystę. Kitas, Strazdo su
rastas kandidatas į apgavi
kus; mano vienok, kad Straz
das nėra pralotas—bet kodėl? 
Gi tik todėl, kad tasai jam 
atėmęs pralotiškas popieras ir 
žiedą. Jeigu jisai to nebūtų 
padaręs, tai Strazdas, matyk, 
ir Imtų buvęs tikras pralomsT 
Jisai vėl gi mano, kad kai ji
sai gaus iš " arei vyskupo" 
(perinčio nezaliežninkus "ku
nigus") kunigiškas popieras, 
tai jau ir bus tikras kunigas, 
"kunigų klesos žmogus" ir 
turėsiąs puikų gyvenimą. Tie
sa, Visa tai jam brangoka at
siėję, bet, be abejo sugrįš tas 
viskas, nes, mat dar daug tam
sybių lietuvių tautoje. 

Bet eikime prie laiškų. 
Strazdas prikalbino J . A. Bra
zauską nusipirkti kunigystę 
ir išsivežė jį "švent int i" į 
Chicagą. Iš Chicagos rašo laiš
ką to Brazausko broliui į Cle-
velandą, savo nezaliežnos pa
rapijos prezidentui. Rašo pas
kui jam ir patsai jo brolis Rev. 
J . Brazis. Abudu laišku labai 
indomus. 

Už jų tikrumą atsakome, nes 
originalai randasi pas mus. 

Raudona krūtinė praloto 
Strazdo. 

šutės ir Rūtos. Taipgi del Peter 
Lingio ir kitų. Taipgi dcl Char
les Petraičio. Taigi jai manote 
būti, tai meldžiu jau rengties 
prie kelionės. Gal busime aš 
manau bei užsuksime ir į Rock-
ford, 111. 

Jūsų brolis labai šiandieną 
yra slabnas. Jus žinot, ko jam 
perdaug yra. Aš tai jau nei į 
burną. Sudiev. Aš ir jus bro
lis kun. J. Brazis. Chicago, 111. 

Beje, ar turit kun. Džekonų. 
Rašykit į Westville, 111. 
Very Rev. J. E. Strazdas, D. C. 

P. O. Box 364, Westville, 111. 
Ps. Niekam nesakyk apie sa

vo brolį. Jus žinot priežastį. 

Dar indomesnis yra laiškas 
naujo kandidato į bambizus. 

$950,00< t už falšyvas popieras. 

Laiškas Strazdo J. Brazauskui. 
Bal. 16, 1918, Chicago, 111. 

Malonus Drauge! Šv. Kryžiaus 
Parap. prezidente! 

Šiandie nors biškį esame pa
vargę, vienok prižadėjimą tu
riu išpildyti ir maždaug sten
giamės parašyti. Jūsų brolis J. 
B. jau ačiū Dievui gavo šiandie
na pirmą pašventimą į subdja-
konus, ryt 17 d. bal. gaus pa
šventinimą Ldjakonus, ketver
ge jau gaus pilnas kunigiškas 
popieras su aukso antspaudą. 
Aš pėtnyčioj busiu šventintas 
į pralotus ir gausiu Raudoną 
krutinę, aukso kryžių ir žiedą, 
ir jau vadinsiuos Very Rev. J. 
E. Strazdas 0. C. Aš taip gi 
laiminsiu -žmones pargrįžęs į 
Cleveiand'ą ir bus mano taip 
gi kaipo praloto primicija. Jei 
manot būti ant savo brolio pri
micijos, tai jau turit rengties j 
kelionę ir melstume kaip aš 
taip-pat ir jus brolis J. B., kad 
būtumėt subatoj Westville, III. 
Daug gerų dienų del mano se-

Chieago, 111., gegužio 7, 1918 
Mielas mano broli Jonai:— 

Žinodamas, kad jus laukiate 
žinučių nuo manęs ir be abejo
nės žingeidaujate apie mane, 
tai paaukavęs valandėlę aut to 
ir parašau jums apie visus nuo-
tikius, kuriuos man teko pergy
venti nuo to laiko, kaip persi: 

skyriau su jumis, brangus bro
li, taipogi ir apie šiandieninį 
mano padėjimą; ištiesų gerbia
mas broli, manau, kad nusiste
bėsi perskaitęs šitą mano laiš
ką. Pirmiausiai klausiu: ar di
delę parodą turėjote, kaip J. E. 
S. D. D. Pralotas parvažiavo? 
Aš manau, kad baisią parodą 
turėjote, sulaukę to D. D. pra
loto, ar ištiesi} jis parvažiavęs 
persistatė save tokiu pat, kaip 
telegramais buvo jums apie sa
ve pranešęs? Aš manau, kad ne, 
nes aš nuo to nabago pralotys-
tės tiesas atėmiau. Ve kaip bu
vo: kuomet nuvažiavome į Chi-
eagą, jis paėmė nuo manęs de
vynis šimtus penkiasdešimtis 
($950.00), nes jis man sakė, 
kad arkivyskupas tiek reikalau
ja. Žinoma, aš nežinodamas ir 
patikėjau tam, bet vienok, ži
noma, abejojau, bet žinoma žiu
rėjau, kaip toliau viskas nusi-
duos. Aš, žinoma, tuom tarpu 
nežinojau, kiek jis arkivysku
pui davė tų mano pinigų, bet 
tuomtarpu, atlikę reikalą pas 
arkivyskupą 19 d. balandžio 
leidomės į kelionę linkui tos 
garbingos Westvillės, apie kurią 
tiek daug jis mums meluodavo; 
bet kaip nuvažiavome visai ką 
kitą radome, negu jis man pa
sakodavo. Žinoma, radome ten 
tą neprigulmingą šv. Kryžiaus 
parapiją ir kleboną kun. Mika
lauską; et tas D. D. pralotas 
taip baisiai ten tos parapijos 
žmonėms įsikerštinęs, kad tam 
jus D. D. pralotui nei j bažny
čią neleido ineiti, nes jie sako, 
kad j iš už savo nedorus pasiel
gimus nėra vertas leisti į baž
nyčią. Kun. Mikalauskas taipgi 
tik vieną naktį leido pernakvo
ti ir išvijo tą neprašytą svečią 
iš aavo namų. Vėliaus nuvažia
vau į Chieagą pas Jo Mylistą 
arkivyskupą ir sužinojau, kad 
J. E. Strazdas davė arkivysku
pui tiktai $300.00, o likusius 
pasiliko sau. Tuomet aš " klau
siau jo, ką man reikia daryjį. 
Tuomet arkivyskupas parašė 

< 

man laišką ir pasakė, kad oš 
turiu tieoą atimti iš praloto J. 
E. S. likutius savo pinjgus, bet 
žinoma pinigai nebuvo man pa
ranku atimti nuo jo; tai aš §u-
radau jį Rockforde, 111. ir ten 
progą gavęs atėmiau nuo jo 
pralotiską žiedą ir kryžių, už 
kuriuos mano pinigais buvo už
mokėjęs $225.00; taipgi ir pra-
lotiškos jo popieros pakliuvo į 
mano rankas. Jis dabar tiktai 
iš vardo gali vadinties-save pra
lotu, bet tiesų praloto tai žino
kit, kad jau jis neturi. Žinoma, 
kad arkivyskupas butų iino-
jęs apie jo triksus, tai be 
abejonės, kad nebūtų pakėlęs ji 
nei į pralotus, bet nors ir bu
vo gavęs praloto tiesas, bet kaip 
minėjau urnai jis vėl jų nete
ko, ir žinoma jis jų daugiaus 
nebegaus. Tai matote, brangus, 
ko man teko pergyventi šioje 
trumpoje valandėlėje. Dabar 
esu pas arkivyskupą, mokinuo-
8i. Mokslas sekasi gerai ir arki
vyskupas sako, kol išmoksiu ga
lėsiu pas jį būti. Žinoma, ims 
laiko, kol visus reikalingus da
lykus išmoksiu, bet su laiku iš
moksiu, broli, ir liksiu tos kle
sos žmogus, ir žinoma, užimsiu 
gerą vietą, tuomet turėsiu gerą 
gyvenimą. Tik šiuom tarpu val
gas man broli, kad trumpai su 
pinigais, tad gal galėtumėte 
mielas kiek sušelpti mane. Vė
liaus, žinoma, aš atsilyginsiu. 
Tai tiek šiuom tarpu, mielas 
broli. Baigsiu savo kalbą. Lauk
siu nuo jus greito atsakymo. 
Malonėsite parašyti man, kaip 
D. D. pralotas egzistuoja. 
Spauzdamas jūsų dešinę pasi
lieku su broliška meile jūsų bro
lis Rev. J. A. Brazis. 

Beje buvau pamiršęs dar vie
ną to jus praloto iškirstą trik-
są. Girdėjau, kad kuomet jis 
lankėsi Westvillėj, 111., tai kuni
go Mikalausko šunį pavogė. Ar 
jis neparsivežė tokį baltą, gar
biniuotą šuniuką; jeigu parsive
žė tai žinokit tikrai kad tą šu
niuką jis pavogė "VVestvillėje, 
nuo kun. F. A. Mikalausko. 
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Kuomet tūkstančiai kitų aukoja 
savo gyvastį - ką TU duosi? 
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Pagalvok gerai. 

Ar bus šįmet taika? 
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VISAS Raudonojo Kryžiaus fondas pa
naudodamas karės auką pageltai. 

M . 

didelius darbus. 
Kaudonojo Kryžiaus orga 

nizacijos veiklumas ir atlieka
mas darbas taip didžiai kiltas 
ir garbingas, kad apie ta i pla
čiai nereikia nei aiškinti, 

Permažos mūsų laikraščio 
skiltys, kad butų galima tai 
visa išvardinti, k4 Baudona-
sis Kryžius atlieka visuome
nės labui. Šita organizacija 
duoda pagelbą kiekvienam, 
kas tik pagelbos yra reikalin
gas. 

R. Kryžiaus organizacija 
nežiūri skirtumų tarp tautų, 
partijų ar tikėjimo. Lygiai vi
siems nelaimingiems žmonėms 
patarnauja, ištiesia pagelbos 
ranką. 

Tad pasakykite tegu* jis ongrą- * Š i a n d i e P° ™ * ^ a ^ u z i j ų 
minėta fiuni. kad už tai ik i r W » v d k i a BaudOBOJO žiną minėtą šunį, kad už tai jis 

gal pakliūti. Tai mat vis pra-
lotiški darbeliai, ar ne? 

Tad mielas broli, jus dabar 
imkite į darbą, nes turite po 
ranka. 

Indomus tasai arkivyskupas, 
kurs paėmęs $300.00 iš pirmo 
pasitaikusio berno, pervaro jį 
per visus kunigiškus šventi
mus (anot žmonių pasakoji
mo: ir stato ir guldo, ir stato 
ir guldo...), o paskui pradeda 
mokinti, ruošti prie kunigy
stės. Tą atlieka per du-tris 
mėnesius ir paskui leidžia į 
svietą žmonių prigaudinėti. 
Po metų—kitų jisai tą berną 
(vėlgi už pinigus) daro dže-
konu, paskui tuojau pralotu, 
paskui net vyskupu. Viskas 
tas didesnei garbei lietuvių 
mulkių, kurie už savo mulky-
stę moka mokesnius, užlaiky
dami niezaležnas parapijas; 
kurie mano kartu su J . Bra
zausku, kad visa kunigo ku
nigystė randasi jo popierose, 
jo žiede, ar jo "raudonoje 
krutinėje. , , 

Šviesos, daugiau šviesos 
duokite tiems nelaimingiems 
žmoneliams. 

Ar nebūtų gerai, kad koksai 
geras populerizatorius para
šytų prieinamą brošiūrą apie 
kunigystę ir apie nezaliežnim 
kus. Kiek žinome, mūsų kal
boje dar nesiranda tam tikro 
veikalėlio. 

Kryžiaus darbininkų būriai. 
Jie globoja sužeistuosius ir 
sergančius kareivius. Palaiko 
ir tvarko karės ir civiles ligo
nines. Gelbsti žmones apleis
tuosius ir nelaimingojo likimo 
paliestus. Globoja našlaičius 
vaikelius. 

Žodžiu tariant, kur tiktai 
apsireiškia kentėjimai, ašaros, 
nelaimės, badas ir skurdas, 
tenai tuojaus atsiduria R. 
Kryžiaus būriai ir neša sura
minimą, pagelbą. 

Gi kadangi R. Kryžiaus or
ganizacija gelbsti visus, kiek
vieno žmogaus pareiga tą or
ganizaciją paremti finansiniai, 
ypač šios savaitės kampanijos 
metu. Nes kas remia Raudo
nąjį Kryžių, tasai atlieka gai
lestingumo, krikščionišką dar
bą. 

šiais laikais panaudojami 
ypač pagelbai tų, katrie auko
ja savo gyvybę už mūsų ir jū
sų laisvę. 

M0TERYS-A6ITAT0RĖS. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KAMPANIJA. 

Su vakar diena visose Su
vienytose Valstijose prasidėjo 
milžiniška savaitinė kampa
nija, kad surinkti 100 mili
jonų dolierių Amerikoniškos 
Raudonojo Kryžiaus organiza
cijos reikalams. Šitai organi
zacijai yra reikalingas didelis, 
fondas, kadangi ji atlieka ir 

Amerikoniškas Raudonasis 
Kryžius yra labdarybės or
ganizacija, pasilaikanti iš 
žmonių aukų. Ištisi savaitė, 
pradėjus gegužės 20 diena ir 
gegužės 27 d., yra pašvęsta 
rinkti pinigus tos organizaci
jos fondan. Tegu nei vienas 
žmogus neprasilenkia su gau
sia auka tam tikslui. Tegu vi
si, kas kiek išgali, duoda. 
Kiekvienas paaukotas centas 
prisidės kam nors nušluostyti 
ašaras, sumažinti kentėjimus, 
pagydyti žaizdas, sugrąžinti 
sveikatą, o gal ir pačią gyvy
bę. 

Pirkimas laisvės bondsų ir 
karės taupymo ženklelių yra 
puikus įvestinimas, duodantis 
gerą nuošimtį. Gi dovana R. 
Kryžiui yra širdies dovana, 
žmoniškumo sąjausmas, gai
lestinga pagelbą, artimo nu-
mylėjimas. 

Todėl visi duokime, kas 
kiek išgalime. Nes Raudonojo 

•Kryžiaus taip surinkti pinigai 

.New Yorko valstijoje suor
ganizuota divizija iš moterių, 
kurių tikslas užsiimdinėti 
kuoplačiausia agitacija, kad 
Dėdei Šamui pristatyti kuo-
daugiausia laisvanorių karei
vių. 

Įvairiausiose valstijos vie
tose šiandie veikia tos mote
rių dviejų moterys privalo už
sako prakalbas teatruose; į 
laikraščius paduoda paskelbi
mus; tarp jaunimo platina vi
sokius atsiliepimus ir prane
šimus. 

Viena tos organizacijos na
rė taip sako tame reikale: i 

"Yra dvi priežastį, del ku
rių dviejų moterų privalo už
siimti laisvanorių pristatinė-
jimu. Toji agitacija atkreipta 
į tuos, kurie nėra rekrutavimo 
amžiuje, ty. į jaunimą 18-21 
metų amžiaus ir į vyrus 31-40 
m. amžiaus. Kas lytisi jauni
mo, tai šitam yra daug ge
riau, jei laisvanoriai įstos ka
riuomenėn, kol sulig įstatymo 
su prievarta bus imama. Nes 
išanksto liuosu noru pasida
vęs jaunimas veikiau pripras 
prie tarnybos ir pati vyriau
sybė pageidauja, kad laisva-
norio jaunimo kuodaugiąusiai 
atsilieptų. 

"Pagaliaus, kad kuo vai
kiau šalies kariuomenė padi
dės milžinišku skaitliumi ka
reivių, tinkamų pasiųsti Pran-
euzijon, tuo veikiau bus pa
baigta ka rė . " 

Norima tokias moterių or
ganizacijas įsteigti ir kitose 
valstijose. 

Kai-kurie politikai imasi 
pranašauti,kad karė baigsis 
jau šįmet. Vokietijos kanclie-
ris Hertlingas šiomis dienomis 
dar sykį pakartojo savo pasi
tikėjimą, kad karė baigsis šį
met. Mat vokiečiai tikisi šią 
vasarą įveikti vakaruose tal
kininkus ir priversti juos tai
kintis; jeigu ji paimtų Pran
cūzijos pajūrio uostus: Dun-
kįrką ir Calais, iš kurių at
kirstų kelią talkininkų lai
vams pro Anglijos kanalą, ir 
iš kurių imtų iš savo kanuo-
lių bombarduoti Londoną ir 
visus pietinius Anglijos pa
kraščius—jeigu tai visa įvyks 
(o vokiečiai to tikisi ir tam 
nesigailės aukų) — tai talki
ninkų — ypač Anglijos padė
jimas žymiai pasunkėtų. Ką 
galvoja dabar Anglijos poli
tikai — sunku spėlioti. Gali
ma manyti, kad jie gal ir rim
tai svarsto Vokietijos pasiuli-
jimą taikinties... Rusijos kaš
tais. Vokietija juk mielai atsi
žadėtų visų savo pretensijų 
vakaruose — Prancūzijoje ir 
Belgijoje, jei tiktai talkinin
kai leistų jai čiulpti Pabaltijos 
kraštus ir Rusijos milžiną. 
Anglijos ministerio Balfour'o 
šiomis dienomis viliojantis už-
reiškimas, kad Anglija mielai 
norėtų išgirsti, kokiomis sąly
goms Vokietija norėtų taikin
ties — turi šiaip ar taip ne
mažą reikšmę. 

W. Wilsono kalba. 

Bet štai dabartinis tikrasai 
pasaulio vadas W. "VVilsonas 
užvakar savo kalboje New 
Yorke (atidarydamas Raudo
nojo Kryžiaus Kampaniją) 
prašalino visus abejojimus. 
Jisai, sako, tyrinėjęs vokiečių 
paskutines kalbas apie taiką 
ir atradęs, kad jos neščyros. 
Jeigu, sako, vokiečiai nori 
taikinties vakaruose, tai tik 
del to, kad turėti liuosas ran
kas rytuose — Rusijoj. Gi A-
merika stovinti lygiai už 
Prancūziją, lygiai ,už Rusiją. 
Ši karė einanti ne už vieno ko
kio krašto gerbūvį, bet*už vi
so pasaulio ir nei viena šalis 
nebusianti paaukota, kad ki
toms butų geriau. Jisai prie
šingas esąs tam, kad kai-kurie 
nustatą rubežių iki penkių 
milijonų kareivių, kuriuos 
Amerika turėtų pasiųsti Eu
ropon. Siusime tiek, sako, kiek 
reikės. Amerikos Kongresas, 
sako, nenusrtatęs jokių rube
žių,© leidęs sunaudoti karės 
vedimui visus krašto resursus, 
kurie tik pasirodys reikalingi. 
Karė, sako, bus patol vesta, 
pakol ji bus laimėta. 

Nei talkininkai, nei vokie
čiai šįmet karės laimėti dar 
negali Kol Amerika pristatys 

į Prancūziją daugiau kareivių, 
Vokietija gal ir galės dar pa
sistūmėti pirmyn.s Jeigu, kaip 
Reichstagas tarė, ir butų pa
aukota vakarų ofensyvai dar 
milijonas gyvybių, jeigu ir iš-
tikrųjų ji paimtų anuos pajū
rių uostus—tai visa tai anaip
tol dar nereikštų karės laimė
jimo. Tuomi ji dar neuždary
tų Amerikai kelių į Europą. 
Sutriuškinti, pavergti visos 
Prancūzijos ir Anglijos — Vo
kietija šįmet vis viena dar" ne
gali nei svajoti. Gi kiti metai 
— tai Amerikos metai. Kitais 
metais Amerika turės Prancū
zijoj jau keletą milijonų ka
reivių, o su jais ir sau vyriau-
sį balsą karės vedime ir taikos 
sąlygų nustatyme? Tie keli 
milijonai naujų neišvargintų 
žmonių ir suteiks alijantams 
viršų ir pergalę. 

Taigi ir prieiname prie iš
vados, kad karės šįmet dar ne
sibaigs, o kad ji galės baigties 
kftais, 1919 metais ir tai su 
pergale alijantų — Amerikos 
pusėje. 

# • # 

Dar pereitais metais laikraš 
čiai rašė, kad ši karė nedavė 
pasauliui nei vieno tikrai di
delio žmogaus, kurs galėtų vi
sus suvienyti. Šįmet tokio 
žmogaus figūra jau pradeda 
aiškėti pasauliui. Tai mūsų 
prezidentas W. Wilson'as. In-
domu tai, kad tasai žmonijos 
vienytojas — tai ne karžygis, 
ne rašytojas, ne poetas — bet 
politikas-diplomatas, tik nau
jos gadynės. Pasaulinėje dip
lomatijoje jisai bene pradės 
naują erą. Jisai išmes iš tos 
dirvos visas usnis, melus, 
veidmainystes, o parems ją 
tikrai krikščioniškais pama
tais. Ypatingas Dievo apveiz-
dos surėdymas buvo tame, 
kad ingrimzdusi į dolerio gar
binimą Amerika išsirinko sau 
vadu tokį skaistų idealistą 
krikščionį, kokiu yra p. W. 
Wilson'as. Tai naujos gady
nės Maižiešius. Anasis Maižie-
šius tik • žydų tautą išvedė iš 
vergijos. Gi šiam bene skirta 
Dievo visą pasaulį, primiršusį 
Kristaus mokslą, grąžinti prie 
to mokslo pildymo, nors pat
sai p. Wilsonas ir nėra nei 
dvasiškis, nei pranašas, o tik 
šiaip jau gražios krikščioniš
kos sielos žmogus. Wilsonas 
vadovauja Amerikai, Ameri
ka Alijantams. Pakol Wilso-
nas veda tą pasaulio dalį, ku
ri kovoja už laisvę ir demo
kratiją — patol ir lietuviai 
gali drąsini žiūrėti į savo 
krašto ateitį. Uosis. 

A. L R.-K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

LAIŠKAS IŠ ŠVEICARIJOS. 

Vienas šveicariečių komite
to narys mums rašo: 

Mūsų krašto neprigulmybė 
— jau įvykęs faktas. Bet są
lygos, kurias mums uždėjo vo
kiečiai yra perdaug sunkios. 
Mes pasitikime, kad talkinin
kai paliuosuos mus nuo to 
jungo ir paskelbs griežtai mū
sų neutralitetą. Lenkai ir kiti 
kaimyniški kraštai randasi to
kiame pat padėjime, kaip ir 
mes. Mūsų šalies rubežiai yra 
šitokie: Druja, ežeras Naru
tis, Naugardukas, Slominas, 
Prudenai ir visa Suvalkų gu
bernija: taigi 130.000 kvadr. 
kilometrų su šešiais milijonais 
gyventojų. Nors lenkai su vo
kiečiais ir veikė už kulisų del 
Lietuvos ir Ukrainos likimo, 

bet jie susitiko su visuotinu 
protestu abiejų šių šalių. Mes 
jums siuntėme Lietuvos žem-
lapį: ar gavote jį? Mes išlei
dome keletą knygų, aprašan
čių vokiečių barbarybes Lie
tuvoje: 1) "Viešasis gyveni
mas Lietuvoje po vokiečių ir 
"vokiškas teisingumas'' 
(prancūzų kalboje). Vokiečiai 
siunta. Jie spaudžia mūsų ša
lį labjau, negu kada nors. 
Dabar ruošiame spaudon ket
virtą knygą: "Lietuvos koloni
zacija pagal vokiečių sumany
mų." Tai bus didelis šūvis 
prieš vokiečius. 

• 
Iš to laiško matyt, kad 

Šveicarijos lietuvių veikėjų 
ūpas yra priešvokiškas. To 
pat galima laukti ir iš pačios 
Lietuvos gyventojų. 

Pirm., Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford, 
Conn. 

Pirm. pagelb. J. Grebliu-
nas, 425 Pacą ®t., Baltimo-
re, Md. 

Baštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., 
Chicago, UI. 

Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rec-
tory, P. O. Silrer Creek, 
New Philadelphia, Pa. 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riute, 723 Saratoga S i , Ral-
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Ave., Homested, 
Pa. 

Stocki Ir Boods Perkami to Parduo
dami reiklus darbas. Aadrevt Jk Go., 
I M 8 0 . U SaUe it., aidėta ltOO m. 
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"Draugo" Kontestas. 
Kas dienę — vis kas nors naujo ateina, nauja linksma ži

nia mus pasiekia. 
P o kolonijas dardmi, arba žadama daryt i mass-mitingai 

lietuvių del išjudinimo kolonijos į kontestiį. Tokį mass-mi-
tin#ą tariasi dary t i ant Town of Lake, Chicago, 111. Mat vie
tinis komitetas, apsvarstęs dalyką, pripažino, kad pirma negu 
eiti su laiškais į draugijas, reikia viską gerai išaiškinti mass-
-mitinge, sudaryt i prielankią opiniją, paskui jau lengviau 
bus ir darbas varyt i . 

Panašus mass-mitingas bus laikomas ateinantį ketvergą 
Cicero, 111. I r visur po kolonijas reikėtų greitu laiku padaryti 
tokius mass-mitingus, kuriuose reiktų: 

a ) nurodyti katalikiškos spaudos svarbą, 
b) išaiškinti ' A D r a u g o " kontesto sąlygas, 
c) suorganizuoti visą darbą agitacijos ir priiminėjimo 

Seru. 
Kolonijos, sudarykite kontesto komitetus ir reikalaukite 

kvitąncijų, knygučių ir instrukcijų. # 

i t D R A U G A S " 
1800 W. 46th Street., 

Lietuviai 
Amerikoje. 
BRIDGEVILLE, PA. 

Tautos Fondo 109 skyrius. 
Bal. 21 d., 1918 m. Susivie

nijimo L. E.-K. A. 112 kuopa 
Bridgeville, Pa. surengė pra 
kalbas. Kalbėjo M r. P . C. Ma 
yer, žymus Bridgevillės auu 
r ikonas apie " W a r gardens 
and Liberty Bonds . , ; Kun. 
Strimavičia apie Lietuvos 
vargus. Kun. S. Čepanonis 
apie S. L. R.-K. A. ir p-lė A. 
Aučiutė gražiai ir įspūdingai 
padeklemavo. Laike prakalbu 
padary ta kolekta gelbėjimui 
Lietuvos. 

Miliauskas Jonas aukavo 
$2.00. . 

Po $1.00: Atinanavičius A., 
Kil inskas Ant., Valūnas Pra
nas, (Žvirgždys Simonas, Ab
romait is Mikolas, Stankus Ka
zys, Grebliauskas Antanas, 
J u r g u t i s Ignas, 2efeevičienė 
Magdė, Bimba Pranas , Auk
štakalnis Jonas , Zataveckas 
Kazys, Paulauskas Pranas , 
Leliušis Pet ras , Juškevičia 
Vincas, Vasiliauskas Liuda.-. 
Antanavičius Mateušas, Poš
kus Vaclovas, Gvildys Anta
nas, Strieliauskas Stasys, 
Kupšys Mikolas, Mickumis 
Juozas , Savickas Pranas , 
Stankevičius Vaclovas, Kuinc-
t a Ju rg i s , Bielickas Jurgis , 
Bielickienė Magdė, Švietkaus-
kas Ignas, Baltausis Simonas, 
Vaišnoras Jonas , Miliau*ka< 
Pe t ras , Vaivada Juozas, Jan
kevičienė Elžbieta, Marmienė 
Zita, Rupšienė Kazimiera. 
Pe t r a s Mitkus, Mitkienė Ona 
ir Rupšys Mikolas. 

Išviso $40.00. Smulkesniu 
auką $16.38. Sykiu $56.38. Au
kos perduotos T. Fondo sky
r iaus valdybai. 

Keletas naujų narių prisira
šė pr ie S. L. R.-K. A. Tuo 
ta rpu tiek naujo iš Bridge
villės padangės. 

, Kun. Magnus J . Kazėnas, 
T. F . 109 sk. rast . 

Chicago, Illinois. 

Gerb. klebonas kun. Bistrais 
ir vargonininkas p. Daunoras, 
negalėjo ilgai dalyvauti, nes 
turėjo išvažiuoti į kita. miesbi 
ant atlaidų. 

Gerbiamas klebonas stovė
damas ant kelio pra tarė kele
tą žodžių trumpai, bet jaus
mingai ragindamas ir pamo
kindamas laikyties lietuviškos 
dvasios. P a s Daunoras taipgi 
išreiškė keletą jausmingų žo
džių. Gaila buvo, kad jie il-
giaus negalėjo vakarėlyj da
lyvauti. . * 

Programe kas toliaus daly
vavo neminėsiu, nes daug lai
ko užimtų rašymui, tik pami
nėsiu tą, kad programas buvo 
susidėjęs iš deklemacijų ir 
lietuviškų dainų. Viskas gerai 
laivo atlikta. 

Programui užsibaigus visi 
sudainavo Lietuvos himną. 
Toliaus buvo žaista lietuviški 
žaislai ir šokiai. 

Atėjus laikui visas jauni
mas gražiai išsiskirstė namo. 

Pažymėtina yra ir tas, kad 
L. Vyčių 28 kuopos mažųjų 
skyrius neseai dar susitvėrė, 
bet veikime ir narių skaičium 
beveik pralenkė didžiuosius. 
Su laiku galima tikėties, kad 
iš jų išaugs geri vyčiai ir tė-
vv rainiai . 

m 

Čia jiems dabar pirminin
kauja moksleivis p. J . Klimas 
ir jis, daugiausia rūpinas ir 
darbuojasi, kad pakėlus ta rp 
jų lietuvišką dvasią. J a m vis
kas lig šiol gerai sekėsi vei
kime. P-a s J . Klimas yra dar 
jaunas vaikinas, bet veiklus, 
energingas ir karštas tėvynai
nis. , 

P-as J . Klimas važiuodamas 
ant \ akacijų paliks savo gerai 
išlavintą pulkelį po globa p . 
Daunoro, kuris taipgi yra ga
na veiklus ir gabus. Taigi ti
kimės, kad ir toliaus viskas 
gerai seksis. 

Lietuvos Sunūs. 

PETROGRADO LIET, ATEITIN 

SPRING VALLEY, ILL. 

Geg. 9 d. L. Vyčių 28 kuo
pos vaikų skyrius įvyko la
bai gražus ir jausmingas šei
myniškas vakarėlis. Tą vaka
rėlį surengė vien t ik priau
gantieji nariai , >»c didžiųjų 
pagelbos. Pažymėtina yra, 
kad tokie dar jauni, o viską 
puikiai parengė; svetainė .bu
vo puikiai .papuošta, stalas 
priruoštas gardžiais užkan
džiais ir apsta tytas kvepian
čiomis gėlėmis. Žodžiu, viskas 
gražiai išrodė. 

Programui prasidėjus vi>u 

CLEVELAND, OHIO. 
Geg. 26 d. Šv. Jurg io Gie-

dorių Draugija rangia didelį 
vakarą, kuris įvyks Acme 
Germania svetainėje, 2416 E. 
9th st. Tame vakare bus su
lošta 4-rių veiksmų drama 
"Gadynės Žaizdos. ' ' Apar t 
lošimo Šv. Jurg io bažnytinis 
eboras vedamas p . V. Grei
čiaus padainuos keletą daine
lių. 

Iš anksto galima sakyti, 
kad vakaras bus puikus, nes 
kaip artistai-mėgėjai, taip ir 
bažnytinis choras deda visas 
pastangas, kad tame vakare 
atsižymėti. 

Clevelandiečiams proga bus 
pasigerėti puikiu vakaru.^ 

Visas vakaro pelnas yra ski
riamas intaisymui naujų var
gonų į Šv. Ju rg io bažnyčią.. 

Visi Clevelando katalikai 
privalo paremti tą vakarą, 
kadangi pelnas bus skiriamas 

Amerikos lietuvių visuomenei. 
Treti metai, kaip lietuviai 

moksleiviai ištremti vargsta 
Rusijoje.Juo tolyn juo ištrė
mimo našta darosi sunkesnė. 
Daug nepakelia tos naštos. 
Juos šalti kapai nuramina. 
Daugeliui gabių jaunuolių jau 
neteks purenti vargšės Lietu
vos dirvonų, neteks savo mok
slu ir darbu padėti nepriklau
somą Lietuvę kurt i . 

Kas nematė, kaip gyvena 
dabar ištremtieji moksleiviai, 
sunku tam net įsivaizdinti, 
nes Lietuvoje ir piemenėliams 
buvo geriau. Be abejo žinote 
iš laikraščių, kad komitetai 
jau beveik nebešelpia, kadan
gi jiems vyriausybė | pinigų 
neduoda. Patys moksleiviai, 
ką buvo iš namų atsivežę, se
niai išleido. Brangumas val
gomų daiktų neapsakomas. 
Darbo sunku kur gauti . Lieka 
vienas būdas — badauti , išti
sas dienas stovėti eilėse, kol 
gausi kokios tai panašios duo
nai košės. 

Broliai amerikiečiai! Vardu 
badaujančių moksleivių krei
piasi į jus ateitininkų sušelpi-
mo fondas. Šioje sunkioje va
landoje nepamirškite mūsų, 
neduokite mums žūti svetimo
je šalyj. 

Broliai, jeigu jus paaukosi
te tik vienos dienos pelną, tai 
ir tuomet mes datrauksime lig 
karės galui. Todėl rinkite va
karų mitingų fondo naudai, 
laikraščiuose raginkit mums 
padėti. 

Broliai, paremkite susišel-
pimo fondą, vienintelę mok
sleivių viltį. 
(Pasirašė) 

Kun. J . Vailokaitis, pirm. 
(Pasirašė) 

P. Karvelis, kasininkas. 
P . S. Aukas meldžiame sių

sti čekiais šiuo adresu: 
Petrograd, Lermontovskij 

pr. No. 10, k v. 9. P . Karveliui, 
Fondui. Arba—Petrograd Le-
vašovskij pr. No. 22, Tovariš-
čestvu Br. Vailokaitis į Ko. 
Fondui. . 

Ateitininkų Savišelpybės 
Fondas. 

I. 
Suselpimo tikslai. 

.1) Gerinti medžiaginį mokslei
viu būvį. 

2) Padėti eiti mokslus ir reng
tis rimtais visuomenės darbinin
kais. 

II. 
Fondo veikimas. 

7) 10% pirmo mėnesio pelno iš 
uždarbio organizacijos biuro pri
piršto darbo. 

8) Nuošimčiai Fondo kapitalų 
ir kitų turtų. 

9) Ateitininkų, išėjusių mok
slus, mokesnis. 

10) ( Vakarų, lioterijų, paskai
tų, kor ortų ir spauzdinių pelnas. 

VI. 
Fondą sudaro kapitalai: a) ge

ležinis, b) apyvartos. ' 

. VII. 
Geležinis kapitalas susidaro: 1) 

iš paaukotų į geležiuj kapitalą su
mų, 2) 10% metinio gryno Fon
do pelno. 

1 VIII. 
Apyvartos kapitalui lieka vi

sos kitos sumos, neskiriamos j ge
ležinį kapitalą. 

Pastaba. Visos Fondo pajamos, iš
skyrus paskolinimus B'ondui, negrą
žinamos. 

IX. 
1) Fondą sudaro tikrieji, pri-

jaučantieji ir garbės nariai. 
2) Tikrieji nariai—tai visi vi

durinių ir augštųjų mokyklų atei
tininkai. 

3) Nariais prijaučaneiais gali 
būti draugijos mokyklos, įstaigos 
ir atskiri žmonės, kurie sutinka su 
šiais įstatais. 

4) Nariai žymiai pasidarbavę 
Fondui visuotino narių susirinki
mo gali būti išrinkti garbės na
riais. 

X. 
Nario mokesnio moka: 

1) Tikrieji nariai 20 kap. mėne
siui. 

2) bariai prijaučiantieji įrašo
mojo mokesnio 1 rublį ir 5 rublius 
metinio mokesnio. 

3) Garbes nariai ne mažiau 100 
rublių kartu. 

4) Baigusieji augštuoajus mok
slus ateitininkai įmoka per 5 mo
tus .Fondui 100 rublių, vidurinius, 
— 50 rub. 

Pastaba. Baigusieji mokslą užtik
rina {mokėjimą vekseliu. 

Nariai noįmokėje. per 3 mėne
sius po paskirto laiko nario mokes
nio nesiskaito nariais ir gali būti 
vėl jais įrašyti, kaipo kiekvienas 
įstojant iš: 

Pastabos. 1) Paliuosuoti ateitinin
kus nuo mokesnio į Fondą gali tik 
vietinė taryba, jrasydama tai J pro
tokolą. 

2) Pašei p os gauna tik tikrieji na
riai; kitos teisės visų Fondo nariu 
lygios. 

XI. 
Fondo organizacija. 

1) Fondą valdo: a) visuotinas 
Fondo narių susirinkimas ir b) 
Fondo Komitetas. 

Pastaba. Apyskaitoms verčiant vi
suotino susirinkimo pareigas gali at
likti delegatų suvažiavimas. 

2) Paprasti (nuo 10 narių po 
vieną atstovą) visuotini susirin-

Kiekvieną limosą valanda 
kuosm agi ausiai 

Bluk iaus ios L i e t u v i š k o s l i aud ies dainos , įdai 

nuo tos ger iaus ia i s da in in inka i s lai s k a m b a J ū s ų 

namuose . V i sa s dainei ; 37 k u r i a s g i rdė jo t L i e tu 

vo j , š iandie J u m s p a d a i n u o s gerb iamas M i k a s 

P e t r a u s k a s , M a r ė Čižauskienė i r k i t i ž inomi da i 

n in inka i , j e igu t u r ė s i t p a s save sekanč ius CO-

L U M B I J O S r eko rdus . 

Užeikite pas artymiausį COLUMBIJOS Re-
kordų pardavėją ir pareikalaukit kad Jums 
pagrajintų šiuos Rekordus: 

10-inch 75e. 
Įdainavo Mikas Petrauskas, su akompaniamentu orkestros. 

E3349. (PRIRODINO SENI ŽMONES MAN JAUNĄ MERGELĘ. 
(KUR TAS ŠALTINĖLIS. J 

E3350. (NAUJOJI GADYNĖ. E3348. (VALIA, VALUŽE. 
(DAINIUS. (8UKTINIS. 

.rĮdainavo Marė čižauskienė, su akompan. orfcest<ros. j 
E3291. (PLAUKIA SAU LAIVELIS. 

(LOPŠINE. 
Karalienės Aniolų Parapijos Choras, iš Brooklyno. 

E3289. (KUR BĖGA ŠEŠUPE. 
(KARVELĖLI MĖLYNASIS. 

E3Ž17. (BATŲ 0YSTYTOJAS. MARŠAS. ŠVILPIMAS SOLO. 
(SALDUS BUČKIS. VALCA& ŠVILPIMAS SOLO. 

Reikalaukit pas COLUMBIJOS rekordų, pardavėją 
naujo COLUMBIJOS Lietuvišku Rekordų Katalogo, — 
gausit DOVANAI. 

1) Fondas teiks paskolų ir pa-1 kiniai saukiami Fondo darbo me-
ieškos tinkamo darbo, kad jaunuo- tams pasibaigus. 1-10 narių daliai 
menės neįveiktų vargas, issekin- [ ar Revizijos Komisijai pareikala

vus susirinkimas gali, įvykti visuo
met. 

3) Visuotinas susirinkimas tei
sėtas dalyvaujant 1-5 Fondo na
rių atstovų. Jei susirinkimas šau
kiamas nurodytąja tvarka neįvyk
sta, tai antras iš eilės teisėtas, ne
atsižvelgiant narių skaičiaus. 

4) Visuotinus susirinkimus ve-

P i r k d a m i R e k o r d u s v isados r e i k a l a u k i t 
"COLUMBIJOS REKORDŲ." 

i r p a m i n ė k i t n u m e r i u s . 

Ieškok šio yaisbaženklio 
kuris 'randasi ant visų 
Colmabia Rekordų. 

• t • <**imi • I U J • 

damas jėgas ir neprileizdamas 
prie gyvos tverybos. 

2) Jaunuomenė pasiskolinusi 
pašelpos ilgainiui grąžina pasko-
las į Fondą; grąžinti pinigai bus 
šelpimo šaltinis sekančiai kartai. 

III. 
Fondo laikymas. 

Fondo pinigai laikomi ištikimoj 
finansinėje įstaigoj, kaipo savy-
stovns jos skyrius. 

Pastaba. Apystovoms neleidžiant 
savo kyriaus steigti, Fondas tampa 
rimtos įstaigos nariu ir aktyviai da
lyvauja jos tvarkyme, gindamas sa
vus reikalus. 

Pastaba. Visuotino susirinkimo 
svarstytini tik dalykai tiesiog: liečian
ti Fondą, pageidaujami dešimtosios 
narių dalies visų susirinkime esančių
jų. Partijų ir politikos ginčai nelei
džiami. 

XII. 
Fondo Komitetas* yra pildoma

sis Fondo organas. Jis 1) priima 
ir tvarko įplaukiančias sumas. 

2) Išduoda paskolas ir išieško 
jų grąžinimą. 

3) Daro aktus, sutartis Fondo 
reikalais. 

4) Prižiūri narių mokesnio įne
šimą. 

5) Išbraukia narius, neužsimo
kėjusius nario mokesnio. 

6) Atstovauja visur Fondą, 
kaipo juridinis jo asmuo. 

7) Veda bugalteriją ir skelbia 
Fondo stovį. 

8) Taiso atskaitas ir sąmatas. 
9) Ieško būdų Fondo lėšoms 

padauginti. 
10) Šaukia visuotinus susirinki

mus. 
11) Veda &&vbo biurą. 
12) Kuoplačiausia skleidžia 

Fondo idėją. 
13) Duoda pilną metinę atskai

tą iš:, a) pasyvo ir aktyvo kapi
talo, b) bendrų ineigų ir išlaidų, 
c) tarnautojų algų išlaidų, d) 

p i rma kalbėjo moksleivis p. J . 
Klimas. J i s savo kalboje iš
reiškė daug jausmingų žodžiu, pagražinimui, n a u j o j bažny 
kurie visiems iabai patiko. eio>. 

IV. 
Fondas turi visas juridinio 

asmens teises. 

V. 
Fondo šaltiniai. 

1) Ateitininkų mėnesinis moke
snis. 

2) Narių mokesniai. 
3) Visuomenės aukos. 
4) Beproeentiniai Fondui pa

skolinimai. 
5) Grąžinimasatgal gautųjų iš 

Fondo paskolų. 
6) 10% visų at-kų organizaei-

Scenos Mylėtojas, jos pajamų. 

da rinktas prezidijumas, įrašyda- Fondo savasties, e) paskolų sto 
mas visus nutarimus į protokolą, 
kurį liudija Komitetas, Revizijos 
Komisija ir 3 dalyvaujantieji na
riai. 

5) Kiekvienas narys turi tiktai 
vieną balsą, kuris negali būti ati
duotas kitam. 

6) Kiekvienas narys turi teisės 
duoti užklausimų, reikalauti apy
skaitų ir įnešti sumanymų. 

7) Visuotinas susirinkimas ren
ka: 1) Fondo Komitetą iš 5 narių, 
2) Revizijos.Komisiją, 3) svarsto 
ir užtvirtina Fondo Komiteto at
skaitą, 4) nutaria nekilnojamo 
turto įgijimą ir skolinimo budus, 
5) patvirtina nenumatytas išlai
das, 6) renka reikalui esant kai-
kuriems nutarimams išpildyti ko
misijas, 6) duoda bendrų nurody
mų Fondo Komitetui, 7) svausto 
kitus dalykus, turinčius principi-
jalės svarbos ir tt. 

vio, f) pelno ir nuostolio, g) gry
no pelno. 

Pastabos. 1) Į Fondo Komitetą ga
li būti renkami tik pilnateisiai nariai. 

2) Fondo pinigais Komitetas ope
ruoja tik sąmatų rltiose. Nepaprastos 
išlaidos neviršija 1-20 Fondo dalies. 

2) Fondas turi savo antspaudą. 

XIII. 
t Revizijos Ko misija. 

Revizijos Komisija turi mažiau
sia du kartu kontroliuoti Fondo 
Komiteto veikimą, o metų gale 
duoti visuotinajam susirinkimui 
viso veikimo plačią atskaitą. 

3IV. 
Paskohį išdavimas. 

1) Paskolos buna ilgam ir trum
pam. 

2) Paskolas ilgam išduoda Fon
do Komitetas, gavęs pranešimą iš 
reikalaujančio paskolos, pasirašius 
vekselyje a) skolintojui, b) dviems 

asmenims, už t ik r inan t i ems pasko
los grąžinimą. 

Pastaba. Nepilnamečiams paskolos 
išduodamos liudijant dokumentą 
dviems Fondo nariams. 

3) Nuošimčiai nustatomi visuo
tino susirinkimo ir išskaitomi pa
skolą išduodant. 

4) Paskolos trumpam (ne il
giau, kaip 3 metams) neviršija 
niekad 50 rublių atskiram asme
niui. Jas išduoda vietinė ateiti
ninkų Taryba, kuri atsako prieš 
Fondą visu kuopos turtu ir vek
seliu užtikrina paskolos grąžinimą. 

5) Paskolas trumpam dalina 
vietinė at-kų Taryba pilnai savy-
stoviai savo nuožiūra. 

XV. ' 
Paskolų, grąžinimas. 

Paskolos ilgam grąžinamos mok
slus išėjus ilgiausia per 10 metų, 
skaitant nuo mokslo baigimo die
nos, kartu ar dalimis. 

f 
XVI. 

Fondo likvidavimas. 
Visi Fondo turtai ir kapitalai, 

nustojus jam veikti, skiriami tam 
pačiam tikslui, kurį turėjo ir šis 
Fondas, nutartus 4-5 dalims daly
vaujančių visų Fondo narių at
stovų. 

P. S. Šitie Fondo įstatai pri
imti ir patvirtinti Ateitininkų 
Konferencijoje Voroneže 13 birž. 
1917 m. Fondo Komitetas išrink
tas iš .Petrapilio įžymesnių veikė
jų ir augštųjų mokyklų mokslei
vių. Adresas aukoms: Petrograd, 

Lermontovskij prosp. fso. 10, k\r. 
P, Litovskiji Učeničeskij fond P. 
Karvelisu. « 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

Scenos Mylėtojui (Cleveland, 
Ohio). Žinutė telpa, A&u. Prašo
me daugiau. 

F. Kuproniui ir T. F. Valdybai 
(Chicago, 111.). Pranešimus apie 
Tautos Fondo susirinkimus gavo
me per vėlai. Todėl netilpo. Susi
rinkimų pagarsinimus meldžiame 
rašyti anksčiau. 

J. A. (Dayton Ohio). Parapijo-
nui (Pittsburgh, Pa.), Reportėliui 
(Baltimore, Md.). Korespondenci
jos telpa. Ačiū. Prašome neužmir-

K a d a pers i sa lda i 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richtcr'io 

PAIN-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

35c. ir 65c. buteliukas visose aptiekoae arba 
stačiai nuo 

F. AD. R1CHTER * CO. 
4-80 Washingtoo Street, New York. N. Y* 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
' 'DRAUGĄ" 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiim 
AR TURITE NESTROPU SKOLDrUTKĄ? . 

Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus 
skolų išieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginamas ir r o d a i 
jums nieko nekažtuos. 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki-1 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir k r i - | 
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo-1 

viršminėtais reikalais S 
antrašo: 

6 gąhV irisurbatoniis*nuo*li1po:'Piėtų-ikii9 vakaro. .Su vįr 
55 kreipkitės-pas*mūsfypatiškaiaršlaiškais-ant sekančio 

n r įERSTĄTE LEGAIi SERVICE AGENCY, 
3114 South Hal^ted Street, :-: :-: *•! Chicago, lllinois.j 

i7iiiiimiiiiiimuiMiwimiiiii»iiiiiiiu^^ 
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"D R K U O A S" Antradienis, gegužio 21 d. 

ŽIAUS REIKALAIS. 
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I CHICAGOJE. ! 
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RAUDONOJO KRYŽIAUS Įpintų anglimis. 
KAMPANIJA. Pasakojama, kad ateinančia 

Vakar Cliicagoje, kaip ir vi
soj šalyj, prasidėjo Raudono
jo Kryžiaus kampanija. Ir, 
kaip bematai, su viena diena 
surinkta apie 6 tūkstančiai 
dol. 

Tai tik pradžia. Šiandie 
kampanija bus padvigubinta? 
Nes Chicagoje per savaitę rei
kia surinkti mažiausia 6 mili
jonai dolierių. Reiškia, kas
dien turėti] but surenkama 
daugiau milijono dolierių. 

Duokite, aukokite, kas kiek 
išgalite Raudonojo Kryžiaus 
organizacijos fondan! 

žiemę gali kartais but dar ar
šiau, jei įstaigos ir privatiniai 
namai iškalno nepasirūpins 
apsidrausti anglimis. 

Dabar apsirūpinti anglimis 
tai ne tik geras patiems žmo
nėms daiktas, bet ir patrijo
tinis darbas. 

NAUDINGA IR INDOMI 
PASKAITA. 

Nežinomas piktadaris nušo
vė italą muzikantą D. Plumer 
ant kampo Cambridge ave. ir 
Oak gat. Tą žmogžudystę ma
tė daugelis žmonių praeivių. 
Piktadaris visgi suspėjo pasi
slėpti. Matyt, bus koks juod-
rankis. 

Rytoj, gegužės 22 d. L. Vy
čių 16 kuopa turės savo susi
rinkimą. Po susirinkimo bus 
programėlė. Svarbiausia pro
gramėlės dalis—tai paskaita. 
Skaitys gerb. A. Pocius apie 
muziką. 

Tas įvyks Šv. Jurgio par. 
svetainėj. Prasidės 8:00 vaka
re. 

Labai geistina, kad apart 
vyčių vakaran susirinktų ir 
šiaip jau mūsų jaunimo. Ge
ra proga bus išgirsti labai in-
domią paskaitą apie muziką. 
Gi tas mūsų jaunimui yra la
bai reikalinga ir naudinga. 

Ežere "Salt Creek" besi
maudant nuskendo 15 metu 
Charles McCormick, 214 So. 
14 gat., Maywood. 

Vakar vakare teatre Audi
torium įvyko skaitlingas Clii-
cagos piliečių susirinkimas ir 
prakalbos. Svarbiausiu kalbė
toju buvo Jo Augštoji Malo
nybė Cliieagos Arkivyskupas 
J. Mundelein. Arkivyskupas 
skatino žmones dėties prie 
Raudonojo Kryžiaus organi
zacijos. Sakė, ne pati R. Kry
žiaus organizacija.atsiliepia į 
žmones, bet patys kareiviai, 
katrie laisvės reikalais aukoja 
savo gyvastį ir kenčia dide
lius vargus karės laukuose. 

Svetimtaučiai turėjo progos 
nugirsti iš Arkivyskupo lupų, 
kaip Am. visų tautų katalikai 
uoliai remia vyriausybę šiam 

[svarbiam momente. Kaip ka
talikai yra duosnųs karės rei
kalams. Taip tie patys katali-

Seredos vakare, geg. 22 d>, 
Mildažio Salėje, 2242 W. 23rd 
Place. 

Nedėlioj, gegužio 26 d., po 
pietų 3 vai., vakare 8 vai., 
Bažnytinėje Salėje, 815 Park 
Ave., Racine, Wis. 

Panedėlio vakare, geg. 27 
d., Jono Bauk. Salėje, 719 lst 
Ave., Milwaukee, Wis. 

Utarninko ir seredos vak.. 
geg. 2a* ir 29 d., Bažnytinėje 
Salėje, Sheboygan, Wis. 

Ketvergo vakare, birželio 6 
d., Mendelssohn Salėje, N. 
Main St., Rockford, 111., 

HEIKALI^GI VYRAI PARDAVĖJAI 
sekančiuose departamentuose: čeve-
rykų, Vyrų Skrybėlių ir kepurių, ra
kandų. Patyrimas yra reikalingas; 
nepaprastai geros algos geriems žmo
nėms. Turi mokėti angliškai kalbė
ti. Atsišaukite pas 

KLEIN BROS., 
20-tos ir Halsted Sts. <8rd floor. 

Ji 

Parsiduoda:—ealiunas geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 3-jus metus. Pir
mos klesos saliunas. Laisnis užmokė
ta už 6 mėnesius -4- nuo gegužio 1 d. 
iki Oct. 31* 1918. Priežastis pardavi
mo — savininkas eina } S. V. kariuo
menę. Malonėkite atsišaukti po šiuo 
antrašu: 

C. Burbulas, 
725 TV. l l 9 t h St., W. Pullman, 111. 

Paieškau brolio Jono Gribavičiaus; 
paeina iš Kauno gub., Vilkmergės 
pav. Paieško sesuo Domicėlė Wilma 
sekančiu adresu: Mogilewskoj gub., 
Stanc. Saltonowka, selo Staro-Rud-
nia, Russia. 

Taippat paieško brolio Juozapo 
šiaulio sesuo Ona Malinauskienė, 
paeinančio Iš Kauno gub., Šiaulių 
pav. Meldžiu atsišaukti po viršminė-
tu adresu. 

Plėšikai užpuolė Jocob Del-
les, 820 Wrightwood ave. Ka
dangi pas jį atrado tik vienjj 
dol., todėl bjauriai apmušė ir 
dar pašovė. 

kai šiandie parems ir Raudo
nąjį Kryžių ir kitokius svar
besniuosius tautos reikalus. 

VOKIEČIŲ "KULTŪRA1 

F ATO NIG 
^^(FOfTvOUR STOMAOfS SAKO 

PIRKITE ANGLIS DABAR. 

Praeitą sekmadienį mieste 
didesnė dalis duonkepyklų bu
vo uždaryta. Nebuvo pardavi
nėjama duona. Daugelis žmo
nių, katrie neskaito laikraščių 
neturėjo duonos. 

priešinin-

Kad neatsikartotų praeitos 
žiemos nelemta istorija del 
anglių'pritrukimo, šalies apgi
ni mo valstijinė taryba su atei
nančio birželio 3 d. visoj vals
tijoj pradės kampaniją, kad 
žmonės dabar iškalno apsiru-

Svetimžemiams 
kams be kitko uždrausta net 
pasivažinėti laivais ežeruose. 
Cliicagos vokiečiai todėl nega
lės naudoties tos rųšies pra
mogomis vasaros metu. 

Iš karės lauko sugryžo chi-
cagietis, James Irwing Par
ker. Jis pasakoja, kad karė 
nors ir skaitoma pragaru, bet 
akiveizdoje vokiečių darbų 
turi parausti ir patys kipšai. 

Jis matė karės lauke nu-
kryžiuotų 15 kanadiečių ka-
reivių. Juos nukryžiavo vokie-
v * « 
e i a i . 

P o Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra BATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paslna i i negero su
virškinimo, o tas rsiskia. kad rsikts 
mėginkite viena. Parduodama pas 
visus eptlekorlua. 

t < RAČIŪNO NAUJI JUDA 
MIEJI PAVEIKSLAI" 

Chieagos gyvulių skefdyk-
lų Morris & Co. vienas savi
ninkų, Nelson Morris, milijo
nierius, šaukiamas kareiviau
ti iš drafto 1 skyriaus. 

Iš karės lanko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos kares 
frontų. Extra!i!! Rusijos re
voliucija.'! Uliustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro-1 

T domi: 
. ; ) 
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Rczid. tSS S. Ashland Blvd. Chlcago 

Telephone Hayniarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ^ 

Specialistas Moterišku, Vyrišku, 
Vaiku ir visu chronišku ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chieago 
Telephone Drover 9(93. 

VALAND08: 10—11 ryto S—S po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—i? d. 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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* F. B. BEADCHULIŠ 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
i- tiJEM J 

106 W, Monroe, Gar. Clark St. 
Itooni 1207 Tel. Central 220 

OHICAGO, ILL. 
Gyv.: 9112 South Halsted Street 

-Telefonas: YARDS SStf 
-88 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda:—auksinių daiktų krau

tuvė, geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Galima puikiai pragyventi, nes Siame 
mieste randasi apie 18,000 gyventojų 
(lietuvių apie 3,000), o aš esmi tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų ma
lonu, kad tą vieta užimtų lietuvis, o 
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu iSeitl j Suv. Valstijų 
kariuomenę. Malonėkite atsišaukti 
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai 
sekančiu adresu: 
F. K. Strzyneckls, O. D., Savininkas, 
150 Broadway, . . Melrose Park, 111. 

TĖMYKIT VISI! 
Aš turiu farma 20 akrų derlingos 

žemės, 1 mylia nuo miesto labai pa
ranku su vaikais arti bažnyčios ir 
mokyklos. Aš tenai gyvenau kelis me
tus esu labai patyręs ta kraštą. Žmo
nės labai linksmai gyvena. Žiemos vi
sai nėra. Oras visada vienodas; nėra 
karščių nei Šalčių. 3 kartus į metus 
augina vaisių. Sveikas kraštas del "li
gonių. Tenai yra lietuvių kolonija. 
Noriu parduoti ar mainyti ant namo 
ar loto. priežastis nevedęs esu, nega
liu vienas apeiti. Norintiems plates
nių žinių, kreipkitės laišku ar ypa
tiškai nuo 6 ryto iki 5 vai. vakaro. 

AI. J . J . , 
10649 Michlgan Ave., Roseland, 111. 

Parsiduoda:—prie Rockwell ir 70-
tos gatvių 6 kambarių medinis namas 
su plyto fundamentu; šiltu vandeniu 
šildoma ir kiti naujausi jvedimai; lė
tas 50x125 arti lietuviškos bažnyčios 
ir mokyklos. Parsiduos pigiai. 

Peoples Realty & Insurance Co., 
47tb ir Ashland Avenue. 

Parsiduoda:—5x7 fotografijų ėmi
mo mašina labai pigiai, kurią galima 
vartoti fotografijos studijoj ir namie. 
Lens yra 5x7, taip pat galima varto
ti 8x10. Atsišaukite tuojaus. 

G. Gross, 
1347 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

IIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 
Du vartoti četverykų taisymo "fin-

Ishers" su motoru; geriausiam stovyj 
ant pardavimo pas K. Kaplan & Sons 
s t a r o l fir taisymo krautuvės. 
4608 S. Ashland Ave., Tel. Yards S404 

Mūsų kainos yra pigiausios. 
K. KAPLAN & SONS, 

4608 So. Ashland Ave., Chlcago, 111. 
Telefonas: YARDS 3404. 

iiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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i Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

} g » » » » » » ^ » » » . •& 

M-

i Telefonas: PULLMAN 342 • 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
10781 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 

-

Telefonas: McKINLEY 67c4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 SO. WE8TERM BLVD. 

Kampas W. 8 5-tos gatvės. 

Dr. A. R. Blimentlial 0 . D. 
Akių Specialistas 

Patarimas Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 U ryto 11d 9 

vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 1S. 
4*41 8. Ashland Ave. Kamp. 47 84. 

Telefonas Yards 4S17. 
Telephone Boulcvard 6487 

'' ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-

• 
pigiausiai, tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobillua. 
Taipgi dides
nė dalj grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4189. 

K - - - - - - - - * - - : • : 
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I J08EFH G. WOLON | 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 824 National Life Bldg. 
39 8o. LaSalle St., • 

S Vakarais 1688 Mllwaukee Ave. 
Central 8899 

Raaldence Humbuld ST 
CHICAGO, ILL. 3 

^miiHiiHiiiiiiiiiniiiiiimniiiitttmHiiit 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė SS t. 

Chlcago, 111. 
8PECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 

BANK 
C0FFEE 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda tų pačių 
kavų po SOa 19c 

GERIAUSIS 
. SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę eu 

i bent kokia, 
1-9 ev. 
'• • — ^ — 

14c 
D A I R I 

SVIESTAS 

39c 
WKST 8IDBS 

3964 Miltraukeea. 
1878 M l l w a u k e e a 
195 A Miltraukeea 
1519 W. Madlson 

1644 W Chlcago a 
1836 Blue I s landą 
2613 W. North a. 
1217 S. Halsted st 
1888 S. Halsted st 

3889 W. M e d i s o n J m s W. 13th s t 

si99 w. ssad st. 
SOUTH SIDH 

I O R T H tilDM 

499 W. Divlsionai 

E S 7 * ? < ^ I R » « , « ^ n c , o m t a v i 

S4S7 8. Halsted rttja* Llneoln av. 
4T89 8. Ashland a 1413 N. Clark M. 
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Ką-tik prasidėjęs gyventojas prie Phelps 
apielinkės. 

\ 

Dabar yra geriausias laikas pirkti ukę, 
nes dabar ūkikinkai naudojasi iš priežas- j 
ties kares augštų kainų ant maisto, ir 
naudosis dar daugiau po kares. 

Pirkite ukę didžiausioje lietuvių kolonijoje visoje Wis-
consin valstijoje, prie gražiaus miestelio Phelps. 

Nereikia daug turto pradėjimui tokios ūkės. 

Dabar yra laikas naudoties pakol dar tavo iš senai šutau 
pyti centai nėra atimti nuo tavęs del to brangaus miesto pra
gyvenimo. 

Žmogus mano, kad jis dabar uždir'oa du syk tiek dau
giau, negu keli metai atgal, tai jis mano, kad sutaupys du syk 
tiek daugiau, negu pirma. 

Bet ar jus žinote, kad dabar jums kaštuoja tris ar keturis 
syk tiek daugiau pragyvenimas dabar negu pirma, ir jus nė 
nejusite kaip jūsų tie sutaupyti centai bus išeikvoti ant to. 

Bet žiūrėk j ateitį kas bus po karės, kada parvažiuos ka
reiviai iš kitij kraštų, kur dabar Amerikos visi jauni darbi
ninkai kariauja, dabar, jie yra išsiųsti į visas pasaulio dalis, 
tada kada parvažuos milijonai vyrų, kurie yra tvirti kai ąžuo
lai, tada kada nustos durnai rūkę iš kaminų, kur dabar dirba 
amunicijas, kur dirba laivus, kur dirba orlaivius, ir visi tie 
fabrikai kur dabar dirba visokius daiktus del šios didelės ka
rės, kiek tai žmonių bus be darbo. 

Juk jiems ir reikės darbo, ir tašyk bus daugiau darbinin
kų negu jų reiks, ir tada bus algos numuštos, ateis laikas ne 
užilgo, kad darbininkas prašys darbo verkdamas. Bet nelauk 
tos dienos kada tau reiks prašyti kito, kad susimylėtų ant ta
vęs ir tavo šeimynos, bet atvažiuok čia kur tavo maistas yra 
užtikrintas ar blogam ar geram laike. 

Lietuviai senuoliai pasakoja, kad bus pasaulio sumišimai, 
ir dabar tas atėjo. Bet dabar žmonės kalba, kad bus didelis 
vargas ir badavimas dideliuose miestuose, bet to nereikia nė 
abejot, nes kožnas permato tą dalyką aiškiai, kad neužilgo 
tas įvyks. 

Bulvės ant naujai pradėtos ūkės. 
ATVAŽIUOKITE IR PERSITIKRINKITE PATS SAVĘS 

Del platesnių žinių kreipkitės antrašu 

SANBORN LAND CO. 
DEPT. A. PHELPS, V7ISC0NSIN. 

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

Tai žmogau nemiegok dabar pakol turi progą, neatidėliok 
diena iš dienos, bet veik tuojau, pakol dar nėra pervėlu. Bet 
paskui bus pervėlu ir ant gero kelio ateit, kada žernSs kainos 
bus pakilę ir jūsų sučėdyti centai bus išeikvoti. 

Sanborn Žemės Kompanija duoda £nms gerą progą pra
dėt, mes duodame jums kad ir su maža suma pinigų prasidėti, 
jųs galite pirkti žemę nuo Sanborn Žemės Kompanijos an4; 
lengvų išlygų, taip kaip jums yra parankiau, jųs galite mokė
ti už tą ukę kožną mėnesį, kožną antrą mėnesį, ar vieną sykį 
ant metų, taip kad žemė pati mokasi už save, tiktai jųs pri
dedate savo darbą, o po kelių metų žemė lieka jūsų locna, taip 
kaip kad gauta už dyką. f 

Mūsų žemė yra prie gražaus miestelio PHELPS, miestelis 
yra ant kranto ežero, prie geros transportacijos, kur Hprth-
-Western Linija išveža tūkstančiai vagonų ūkės produktų kož
ną metą iš apielinkių ūkių, kur ūkininkai padaro milžiniškus 
pinigus. Miestelyje yra keletas fabrikų, taip kad žmogus žie
mos laike norėdamas dirbti gali gauti sau darbą.^ 

Mes turime 30,000 akrų žemės aplink augščiaus minėtą 
miestelį, turime ūkių gražiai išdirbtų su triobomis, sodais, gy
vuliais ir visokiais ūkės reikalams įtaisymais, ir turime žemės 
kurias galima lengvai nuvalyti, nes tiktai yra apaugus ma
žais krūmeliais. • ' 

Mūsų žemė yra prie upelių, ežerų ir labai gražioj vietoj, ir 
jau yra gerokai apgyventa gerų lietuviškų šeimynų, ir yra 
visi užganėdinti, nes mūsų visa žemė yra labai derlinga, dėlto 
užtikriname ir jus užganėdinti. 

Sanborn Žemės Kompanija taiposgi priima ir Laisvės 
Bondsus (Liberty Bonds) kaip dalį mokesčio už ukę. 
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