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MEKSIKA PERTRAUKĖ SANTIKIUS SU KUBA
Talkininku lakūnų viršus ore.
Londonas, geg. 27.—Vokie
čiai iš amerikoniško fronto,
šiaurvakaruose nuo Toni, pra
šalino visą nesenai ten pri
siųstą kariuomenę ir pasiun
tė talkininku frontan, Flandri
joje. Amerikoniškam fronte
palikta kitos kariuomenės da
lys.
Vokiečiai pradėjo smarkų
bombardavimą į talkininkų
pozicijas Amiens fronte. Bet
visam fronto nėra jokių ženk
lų, kad vokieeiai turėtų pra
dėti naują ofensyvą.
Vokiečiu lakūnu veikimas
pastaromis dienomis žymiai
susilpnėjo. Talkininkų lakū
nai ore turi viršų. Yra žinių,
kad vokieeiai gaminasi A Jcokius tai milžiniškus lakstytiiVUs.

Bet, matyt, kad jie netenka
lygsvaros. Daugelį lakstytuvų talkininkai sunaikino. Tų
baisių nuostolių vokiečiams
negalima suspėti išlyginti.
TALKININKŲ LAKŪNAI
BOMBARDAVO LIEGE.
Amsterdam, geg. 27.—Gau
ta žiniot, kad talkininkų lakū
nai
"bombardavo
Belgijo<
miestą Liege. Sunaikino Longdoz geležinkelio stoti. 26 žmo
nės žuvo.
DIDINA ALGAS GELEŽIN
KELIEČIAMS.
Washington, geg. 27.—Generalis geležinkelių direkto
rius McAdoo paskelbė, kad
su ateinančio birželio 1 diena
beveik porai milijonų geležin
kelių darbininkų bus padidin
tos algos. Tam tikslui per me
tus bus išleidžiama apie 300
milijonų dol. viršaus.
NAUJA VOKIEČIŲ KA
RIUOMENĖ LAUKIA AME
RIKONŲ.
Amsterdam, geg. 27.—Ber
lyno Nord German Gazette
rašo apie amerikoniškos ka
riuomenės lavinimą Prancūzi
joje. Sako, pamatysime, kaip
lengvai pramankštyti yankini
galės atsilaikyti prieš užartuotus iš mažens vokiečius.
GIRIASI PAĖM? AMERI
KONŲ.
Berlynas, geg. 27.—Vokie
čių karės ofisas praneša, kad
vokiečiai vakaruose nuo Morrtdidier, Amiens fronte, paė
mė nelaisvėn visą amerikonišką patrolių.

No. 125

Abelnai imant, jei nerokuoti kaikur smarkaus artilerijos
Veikimo, vakarų fronte kolkaa
ramu.
Kita nardančioji laivė pas Su didžiausia paskuba siun
Italijos fronte austrai tris
prūdo.
čiama amerikoniška kariuome. kartus mėgino atmušti Monte
nė.
Corno. Bet visuomet turėjo
n prasišalintų lenkų
'Polsko-Litewski
pastatytas
Londonas, geg. 27.—Anglį}
wiec
,
atsimesti be jokių pasekmių.
nardančioji laivė šalimais Ca- Mūšiai gali prisidėti šią sa
šauktas vakar lenkų Pulaskio prezidijumas ir kad jo vieton
Iš turkų fronto išnaujo pra
butų išrinkti lietuviai. Taip bu
pe of St. Vincent nuskandino
vaite.
nešama, kad turklį kariuome svetainėje, Chicagoje, tverti vo ir padaryta.
milžinišką vokiečių nardančią
Jau tyrs savaitės praėjo nė ir kurdų gaujos slenka Per naujas unijas, pasibaigė di
laivę. Apie tai pranešė admi nuo to laiko, kaip didžiulė vo sijos pasieniu. Matyt, jie mė džiausiu lietuvių pasisekimu.
Kada Dr. Drangelis padavė
ralitetas.
ant balsavimo,
kiečiu ofensyj?a. pradėta *kovo gina užeiti už akių anglų ar Į mass-mitingą suvažiavo iš rezoliuciją
Sakoma, nardančioji laivė 21 d., portrjuikta F] nudėjo* mijai Mesopotamijoje.
aplinkinių lietuviškų kolionijų mažne visa salė iškėlė rankas
su visa įgula nuėjusi vandeny fronte. Tečiati karės laukuose
keli šimtai lietuvių patrijotų. ir mažne visi tuojaus atsisto
Vokiečiai atmainys atakų
no dugnan.
Buvo ten ir L. Vyčių apskri jo, . išreikšdami karštu ploji
visokie apsireiškimai liudija,
taktiką.
pritarimą
rezoliucijai.
čio choras. Lietuviai suardę mu
Kiek palaukus anglai buvo kad šią savaitę mūšiai išnaujo
Tuojaus salė galingai užtrau
PRAMATOMI NESUTIKI pastebėję dar kitą nardančią turės prasidėti. Talkininką
Kuomet dabar amerikoniš visus lenkų pienus.
laivę. Bet šita suspėjo veikiai štabai yra įsitikinę, kad Voka kariuomenė susijungė su
Iš lenkų kalbėjo tik vienas kė "Lietuva, Tėvyne mūsų*
MAI S. V. SU MEKSIKA.
Banner"!
panerti ir tokiuo būdu pasprų kietija jau Rerorganut.vr ar anglų ir prancūzų armijomis, lenkas kareivis temoje apie ir " S t a r Spangle
do.
ba bft<?.;a perorganizuoti savo amerikoniški komendantai su patrijotizmą. Apie lietuvių pa Be to tris kartus iš pilnos kru
Meksika pertraukė diplomati Tos rūšies vokiečių nardan
divizijas. Ir tik lukeriuoja dideliu žingeidumu stato prieš trijotizmą pasakė anglų kal tinės sušuko: Valio, preziden
nius ryšius su Kuba.
čios laivės yra didelės ir vadi atsakomojo oro, kurs butų tin save klausimą: "Kokių prie boje puikią prakalbą advoka tas Wil šonas!
namos povandeniniais skrai kamas jų tikslams. Vokietijos monių vokiečiai imsis sekan tas Kodis, taikindamas labVienas iš gražiausių vakaro
Mexico City, geg. 26.—Mek duoliais.
kanelieiis von Hertllng pri čiame užpuolime?
Kuomet jausiai savo kalbą sulenkėju momentų buvo, kada tūlas su
sikos vyriausybė pertraukė
mosią savo jmlies gyventojus prasidės tasai užpuolimas?" si oms' lietuviams. P-nas Kas lenkėjęs lietuvis senelis, išgir
diplomatinius ryšius su Ku SU "MOLDAVIA" ŽUVO 53
šaltai sutikti naujas aukas. - Yra pilnai manoma, kad vo putis iš publikos pasiprašė bal dęs Lietuvos himną, apsiverkė
ba. Tas čionai ofieijaliai pa
KAREIVIAI.
Talkininkai turi daug vilties, kiečiai panaudos kokią nors so ir, užlipęs ant pagrindų, graudžiomis ašaromis ir, hira,tvirtinta, kuomet Carranza at
aiškiai išpasakojo
negerus ną pagiedojus, pasakė, kad
šaukė savo pasiuntinį iš Ku Tarpe jų yra 4 chieagiečiai. kad ir sekantį vokiečių užpuo naują taktiką atakavime. Ma
limą atblokš, kaip kad yra pa tyt, jie dabar jau nesiūs ata- lenkų tikslus, kuriuos jie tu jau 40 metų praėjo, kaip jis
bos ir indavė pa sportą Kubos
rėjo šaukdami šitą mass-mi girdėjo lietuvių giedojimą, k*
pasiuntiniui.
Londonas, geg. 27.—Su su- darę su pirmbuvusiais, tuo kosna savo tirštų kol himną,
labjau, kad jiems žymi pagel kad paimti iškalno nužiūrėtas tingą. Po to gražiai pakalbėjo kad jam busią dabar ramiaus
torpeduotu Anglijos transpor
Dr. Drangelis apie Lietuvos mirti, pamačius savo akimis,
ba ateina iš Amerikos.
pozicijas.
Washington, geg. 27.—Mek tiniu laivu "Moldavia", ku
Reikia manyti, kad sekan neprigulmybę. Tr perskaitė jog Lietuva atgija. ("ii kol dar
Suv. Valstijų^ kariuomenė
sikos su Kuba pertraukimas riuo buvo gabenama ameriko
lietuvių priruoštą rezoliuciją, gyvas busiąs,, dirbsiąs išvieno
diplomatinių ryšių reiškia ne niška kariuomenė, žuvo 53 Prancūzijoje šiandie turi užė čiame užpuolime vokiečiai pa
kurioje pabrėžiama ištikimy s,u lietuviais Tėvynės Lietu
kitką, kaip tik Meksikos šiau- kareiviai. Tarpe žuvusių yra musi jau ilgesnį frontą, kaip sinaudos kokiomis nors stip bė Suvienytoms Valstijoms, vos labui.
keturi chieagiečiai. Visi kiti belgų armija. Amerikoniška riai plyštančiomis priemonė
šimąsis prieš Suv. Valstijas.
Susirinkimas
išsiskirstė.
armija kasdien didėja savo mis, kad sutaupyti kareivius. protestuojama prieš vokiečių
TTž ką-gi Meksika pertraukė paėjo iš eentralių valstijų.
Kitais žodžiais tariant, vokie užgrobimus ir pasižadama, Salėje liko apie 20 lenkų, su
ryšius su Kuba? Spėjama,
Čia skelbiamos visos smulk skaitlingumu.
kad visi lietuviai, lenkai ir su maniusių pasižaboti lietuvius
Dienraštis Petit
Parisįen čiai labjaus remsis artilerijos
kad už tai: Meksikos pasiun menos apie sutorpedavimą ir
lenkėjusieji lietuviai, buvusie į naują uniją. Liko, kad ap
ti n vs senoras Fabela keliavo kareivių gelbėjimą. Sakoma, ^raneža, jog priešininkas va ugnimi, kaip kad žmonėmis. ji Lietuvos gyventojai, kovos raudoti visas savo žuvusias
J u k kovo no dieną gen. Lui Argentiną. J i s turėjo prava kad per bertainį laiko po su- karų frontan sutraukė visas
visa širdimi už pilną Lietuvos svajones.
dendorff
buvo
paskelbęs
armi
parinktiniausias-?
savo
Jėgas,
žiuoti per Kubą. Kubos vy- torpedavimo visi kareiviai jau
neprigulmybę, atmezdami min
Reikia manyti, kad po šito
joms
jsakymn,
kurio
dalis
daugiau
kariuomenės
galina
riausvbė sulaikė to meksiko- buvo sulipę į pagelbines vaL.
tis tvėrimo kokių-nors unijų baisaus nepasisekimo lenkams
taip
skambėjo:
ma,
i
'
no bagažus ir atliko kratą. tis, kuriomis, kaip bematai,
su vokiečiais, rusais ar len at s i norės erzint lietuvius pa"Mintis
atsiekti
pasekmes,
Sakoma, kokias tai poperas atėjusi
pagelba — suplaukę
Tarpe Belgijos pakraščių ir
kais.
siulvmais tverti naujas uni
panaudojant
tirštas
kareivių
atrado. Už tai ir turėję pakil anglų karės laivai.
Oise šiandie vokiečiai turi aDar prieš Dr. Drangelio kai jas.
koliumnas,
turi
but
užmesta.
ti nesutikimai.
pie
140
divizijų
(arti
poros
jVnglų spauda pažymi apie
Ten buvęs.
bą lietuviai pareikalavo, kad
Tas
veda
tik
prie
nereikalin
•įezastis.
milijonų
kareivių).
Iš
to
82
di
amerikoniškų kareivių didvy
Bet tai tik pri
gų nuostolių. Viršų ima ir nus
Yra žinoma, kad Meksiko rišką užsilaikymą nelaimės vizijos yra arba mūšių linijoje
arba šalę tos. Kitos divizijos prendžia ugnies veikimas, bot PAGYDYTI IR SUGRĄŽIN SLAKERIS NUŽUDĖ TRIS
je vokiečių agentai išsijuosę metu.*
ŽMONES.
TI FRONTAN.
sustatytos kiek* tolėliau, taip ne kareivių skaitlius".
darbuojasi,
kad sukiršinti
Meksiką su Suv. Valstijomis. VOKIEČIAI POGROBĖ 19 kad jas butų galima tuojaus
Ima taupyti žmones.
Grayson, Ky., geg. 27.—
RUSŲ LAIVŲ.
pastumti mušiu snkurin, jei
Nes pakilusieji nesutikimai
Daugelis
paliuosuota
nuo
kaMatyt, Ludendorff paga / *
Melvin Collins, 23 metų am
to būtinai prireiktų.
Meksikos su Kuba, reiškia ne
reiviavimo.
liau suprato, kad vokiečiai už
Sevastopolyj jiems teko 7 di
žiaus slakeris iš Olive Hill,
sutikimą Meksikos su Suv.
Vokiečių nuostoliai pasibaisė savo laimėjimus perdaug bran
deli karės laivai.
nužudė tris žmones. Turbūt jis
Valstijomis ir talkininkais.
tini.
New York, geg. 25. — Čia juos intarė, ' kad tie mėgino
giai užmoka. Iš jo įsakymo
Nes Kuba sala kariauja prioš
Amsterdam, geg. 27.-—Anot
Associated Press agentūra pasirodo dar ir tas, kad vo gauta vokiečių laikraštis Ber- pranešti policijai apie jo neVokietiją. Reiškia, kad Mek
vokiškų laikraščių, kuomet paduoda gana tikras skaitli kiečiai ne juokais turi galvo liner Tageblatt iš balandžio užsiregistravimą.
sika su Kuba nori tik prisi
vokiečiai užėmė Sevastopolį, nes kas link vokiečių paneš ti apie žmonių taupumą, su 24 dienos.
Žmogžudis suimtas.
dengti.
iš ten tik du didesniu garlai tų nuostolių. Nuo ofensyvos prantama, ne
žmoniškumo
Jame padėta vyriausiojo vo
Meksikos su Kuba nesutiki viu ir du karės laivu suspė
pradžios
vokiečiai
vakarų žvilgsniu, bet todėl, kad jiems kiečių kariuomenės gydyto DIDELĖS RIAUŠĖS HALImų pasekmėje gali but tas, jo išplaukti į jūres ir pasi
FAXE.
fronte turėjo 206 divizijas, iŠ su laiku gali pritrukti karei jo, gen. Schulze, raportas
kad Meksikos vyriausybė ga
slėpti. Visi kiti rusų laivai, jų kurių 126 divizijos dalyvavo vių.
reichstagui apie kariuomenės
li sustabdyti žibalo gabenimą
Halifax, N. S., geg. 27.—Čia
tarpe 7-ni karės lavai, išviso mūšiuose Somme ir ArmentieTuri jie taip daryti, nes ki sveikatingumą.
iš Tampico Suv. Valstijų ir
Įvyko baisios riaušės, kokių
19, teko vokiečiams.
res frontuose. Labjausia nu taip prieš juos pulsis milijo
A n o f raporto, nuo karės šis miestas d a r nebuvo matęs.
talkininkų laivynams.
Be to, vokiečiams teko d a r kentėjo 208 divizija. Neteko nai amerikonų ir talkininkų.
pradžios karės frontan sugrą Padūkusios minios mėgino su
Tuomet pakiltų gyvi nesu ir kelios nardančios laivės.
Taika su Rumunija vokie
jinai 70 nuošimčių savo žmo
žinta pagydytų nuo žaizdų ir deginti city hall. Riaušinin
tikimai.
čiams
paliuosavo
tik
5
divizi
nių.
Kitos
7-nios
divizijos
ne
Anot vokiečių laikraščių ko
nuo ligų pasveikusių 2,700,000 kus numalšino tik pašaukta
teko pusės nuošimčių suvir- jas kariuomenėse Nelaisvių iš kareivių. Gi 692,000 kareivių
respondentų
iš
Sevastopolio,
New York, geg. 27.—Čia vie
kariuomenė ir jurininkai.
šum. Kai kurių divizijų kom Rusijos nesugryžo tiek, kiek po pagydymo ir pasveikimo
kuone
visų
laivų
mašinos
at
ši salos Kubos užsienių rei
Riaušes sukėlė kareiviai už
panijos ir batalijonai visai su vokiečių generalis štabas bu visai paliuosuota nuo karei
kalų ministeris Juan L. Mon- rastos geram stovyj. Vokie
vieno kareivio suareštavimą.
vo laukęs.
naikinta.
čiai
galėsią
pasinaudoti.
viavimo,
kaipo
netinkami.
Tai
talvo. J i s tvirtina, jogei turįs
Todėl aplenkus rekrutavimą
Tikrieji v&kiečrų nuostoliai
bus bekojai, berankiai, nere
iŠ privatinių versmių žinių,
— Londonas, geg. 27.—Pra
Ukrainoje
ir
pagelbą
nuo
Aus
AMERIKONAI
PAĖMĖ
NE-!
nėra
žinomi,
nes
negalima
nei
giai
ir
sergantieji
nepagydo
kad Meksikos prezidentas Car
eitą savaitę anglų nuostoliai
trijos, vokiečių armija turi momis ligomis.
apskaitliuoti.
Bet
kad
jų
nuos
LAISVIŲ.
ranza esąs vokiečių šalininkas
karos lauke buvo 18,732 už
nuolat mažinties.
toliai
turėjo
but
milžiniški,
ir su juo reikia apsieiti
Didžiuma vokiečių kareivių muštais, sužeistais ir nelais
Amer. Stovykla Prancūzijo paliudija faktas, kad jie į ka
Daleiskime, kad tegu vo
atsargiau.
je, geg. 27.—Amerikoniškam reivių eiles turėjo imti 18-kos kiečiai padarys prancūzams ir suserga ligomis, paeinančio vėn paimtais.
mis nuo negero maisto arba
Meksika nėra baisi nei Suv. oficijaliam pranešime sako
metų jaunikaičius, kad už anglams tokius nuostolius, ko del maisto trukumo. Paskui
Valstijoms, nei talkininkams. ma, kad gegužės 24 d. Pikar— Waco, Tex., geg. 27 .—
kimšti tuos nuostolius divizi kius patys paneša, tai juk tuo daugelis serga nervų ligomte.
Bet ji fcali padaryti daugelį dijoje amerikonai patylomis
Du lakstytuvu susidaužė. Žumet paliks dar amerikonai.
jų eilėse.
Tečiau, anot gydytojo tvir vo du lakūnu: leitenantas
nereikalingų nesmagumų.
Aprokuojama, kad'ameriko
užpuolė vieną vokiečių pozi
Mažesni mūšiai už pozicijas.
nų į Prancūziją kas' mėnuo tinimo, abelnas kariuomenės Kuen ir paprastas lakūnas
ciją. Daug vokiečių užmušta
SMARKIAI APŠAUDO VIL- ir*nelaisvių paimta.
Tomis dienomis pranešta, -pristatoma po 100 tūkstančių. sveikatingumo stovis esąs ge Snyder.
LERS-BRETONNEUX.
kad anglai atsiėmę nuo vokie Taigi tiek, kiek vokiečiai pa ras ir užganėdinantis.
— Washington, geg. 25. I
— Wasbington, geg. 27. — čių Ville-sur-Ancre ir nelais neša nuostolių. Norėdami tu
— Bingliampton, N. Y. geg'. Šios šalies airiai atvežė savo
Londonas, geg. 27.—Vokie Ateinančiais fiskaliniais me vėn paėmę 300 vokiečių. An rėti savo jėgas lygias su tal
čiai* smarkiai apšaudo Villers- tais geležinkelių operavimas glų nuostoliai buvo nežymus. kininkų jėgomis, vokiečiai tu 26.—Mergina Katherine Stin- susirinkimų rezoliucijas,
Bretonneux, Amien^ fronte. žymiai busiąs brangesnis. No Toji vietovė randasi Amiens rėtų padaryti talkininkams son, kuri skrizdama iš Chica- rias indavė prezidentui WilsoAnglai per užpraeitą dieną ir rimą todėl padidinti mokestį išpjovoje. Anglams apėjo tur- taip didelius nuostolius, ko- gos su laiškais į Ne\v Yorką, nui. Reikalaujama, kad prezi
naktį vienur-kitur paėmė vo už prekių pravežimą ir ke but tiktai apdrausti tinkamos- kius patys paneša. Bet jiems čionai del sugedusio inžino dentas ir kongresas užtartų
Airijos ireikalus.
nes pozicijas.
nepasiseks tas padaryti.
liauninkams.
sustojo, pati susirgo.
kiečių nelaisvių.

VAKARŲ FRONTE VEIKIA
ARTILERIJA
Laukiamas naujas vokiečių
užpuolimas
ARTILERIJA VEIKIA
AMIENS FRONTE.

ANGLAI NUSKANDINO DI- VOKIEČIAI RUOŠIASI DIDEL? VOKIEČIŲ NARDAN DELIN U2PUOLIMAN VA
ČIĄ LAIVC,
KARŲ FRONTE.
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elis Lenkt] Nepasisekimas
Lietuviai užvaldė linky šauktą seimą

II

L.

Tinkamai suvaldykime sa
viškius socijalistus, katrie lie
tf
ii
tuvius
darbininkus
kursto
prieš šios šalies vyriausybe
LIETI VIŲ KATALIKU DtHKBiLšTlS
LITOTMJfflAK DAILY FRIKKD
Neleiskime jiems
bjaurioti
E t a tasdieną Išskyra* aedėkttenias.
Pnbllshed Daily except Rondays by mūsų visuomenės ir šitos vei
P R K N U ^ £ n A T 0 8 KAUTA:
DRAUGAS rUBLISBONG OOn Inc.
kėjų. Nes mūsų veikėjai yra
> » « > a • • • • • • • • • • • • • • $5.00 1800 W. 46tk Btreet, CbJoago Ulinois
Fhooe: McKinuey i i 14, Establ, 1906 pilnai pasitikimi. J i e darbuo
t, Perkant Atskirais nuifferlals po 9c.
jasi už Lietuvos neprigulmyTERMS OP »TTB80RIPTTOirj
Prenumerata mokasi Iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos,
bę, pasmerkia užtrauktą Lie
$5.00
ne nuo Nauju Metų. Norint permai One year . . . . » . * . . • *
$3.00 tuvoje vokiškąją baudžiavą.
nyti adresą risada reikta prisiųsti 6ix BBontns i ( A , . ^ u ,
Ir senas adresas. Pinigai geriausia Thnrsday's Editton . . . . .
$2.00
Taip pasielgiant tikrai lai
siųsti lšperkant krasoje ar exprese
"Money Order" arba Įdedant pinigus At Kewt—Stands 2c a Oopg. Advcr- mėsime savo Tėvynės neprii registruotą laiške.
tising rates on appllcation.
gulmybę.
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čius kitų tironų priglobstyje
vergauti. Vėl mumis, kaipo
nekultūringus,
nemokančius
save valdyties koks niekšas
bandys mokinti ir savotiškus
įsakymus davinėti. Bet, bro
liai lietuviai, mes ganėtinai
galime savo šalies reikalais
rupinties turėdami jausmą
broliškos meilės. Tiktai pamąs
tykim. Ar mes, kaip kūdikiai,
eisime į kitų prieglobstį? Ar
mes norėsime, kad mums vo
kietis, ar rusas įsakymus ir c/>;
toliaus davinėtų, mus skriaus
tų ir gudriausiai išnaudotų
mūsų turtingą šalį? Ne! J a u
mes esame pribrendę ir to ne
norime. J a u mes gerai pažįsta
me mūsų Vytauto, Keistučio,
Gedimino ir kitų buvusių Lie
tuvos
didvyrių
troškimus.
Jau mūsų širdys ugnimi liep
snoja išvydus su žirgvaikių
skaisčią Lietuvos vėliavą, iš
girdus jos himną ir tt.

DRAUGO" ŠERININKŲ

Kūdikis sykį prikišęs pirštą
prie žarijos, jau antrą sykį
vengia. Taip pat ir lietuviai
socijalistai daro. Per savo
siaurą pasaulžvalgą ir nepaži
nimą absoliutės politikos jie
daug kūdikiškų darbų atliki
nėja. Bet savo žioplumus pa
0
matę ragan smunka ir jau dauSkiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms,
giaus to paties žioplo darbo
kurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bendrovės
nebeatkartoja.
šėru. (šėras—$10.00). Kontestan gali stoti netik
Štai pavyzdis. Prieš keletą
kolonijos, bet ir pavieniai asmenys, by tik "Drau
mėnesių visi lietuviški socija
gui" žinomi ir patikimi. Didžiausia dovana
TAI KUR TAUTA!
1800 Wf . W t h S t .
lištų laikraščiai lapės gudru
Tel. McKinlcy 6114
C
Ch
h ikc a g o , IIImu ragino skurdžius darbinin
'>«*»?'
-^MB-.i.
'*«S^.
"-*«»•
Anarchija Rusijoje yra be kus aukoti Rusijos prasidėju
M
ribė. Socijalistai rusus muži siai revoliucijai. I r daugelis
Pirmadienis, geg. 27 d., 8v. Bedo.
Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir
kus taip apkvaišino, kad šitie nesuprasdami dalyko, nepa
Antradienis, geg. 28 d., Sv. Augustino Vysk.
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
be atodairos žudo garbingiau
žindami "garbingųjų" bolše
vusios didžiausi skalčig naujg Bendrovės narių šėsius savo tautos vyrus. Bolše
vikų aukojo ir kitus prikal
rininkų—gaus gražius knygynus: vieną $200.00,
vikų siundomi rusai valstie
binėjo aukoti. Socijalistai ti
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
čiai ir darbininkai baigia nai
vB"
kėjo, kad Leninas su Trockiu
jas ddyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
kinti
savo
tautos
kariuomenės
VOKIEČIŲ "MALONĖS" MŪSŲ tvarko, visus reikalus veda,
viršų gavę iš dispotiškos, miraščiu.
pasižymėjusius
vadus-generogyventojus baigia smaugti,
AUKOS.
litariškos, Rusijos^ padarys
lus.
Įsisiūbavo
tenai
anarchi
bet pasauliui giriasi, kad lie
Adomo ir Jievos rojų. Bet, Ir todėl mes, lietuviai, ne tik
Pastaraisiais laikais vokie tuvių tautą apdovanoja "lai jos audra ir jos niekas ligšiol kuomet bolševikai monarchiš- vien žodžiu, bet ir tikru darbu
čių kaizeris pasirodo turįs sve,' gi pačią Lietuvą " n e - negali sustabdyti.
ką Rusiją įgramzdino į bai aukaudami Lietuvos laisvės
.
Nesenai prie visos eilės nu siausią anarchiją; kuomet gy išgavimo fondan pasirodyki" g e r ą " širdį. J o "duosnu- prigulmybe."
Jos tesis tik iki 31 d. liepos šių 1918 metŲ.
me, kad mes ištikrųjų mylime
m a s " neapsakomas. Tik tei
Amerikos lietuvių visuome žudytų* vadų-generolų buvo ventojus apiplėšę ir akmenis
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
kia, tik dalina savo "malo nė su didžiausiu pasipiktini paskelbtas ir garsus generolas prie kojų pririšę pradėjo skan savo šalį ir norime būti lais
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys
n e s " tautoms, kurias pavergė mu tėmijasi į vokiečių šeimi Kornilov. Jam padarė galą ne dinti jūrėse; kuomet pradėjo vais. Pradėkime pasekminkiekvienos kolonijos šėrininkai.
jo militarizmas. Nesigaili jis ninkavimą ir palaidumą Lie koks priešininkas, bet "saviš įvesti viešąją paleistuvystę, giaus darbuotis. Ypač Lietu
vos Vyčiai, kaip tikri Vytau
Reikalaukite instrukcijų ir kvitanciju knygučig.
toms tautoms nei karalių, nei tuvoje. Apgailestauja tuos vi kiai."
tuomet
mūsų
socijalistai
*
su
i
Aną dieną vėl pranešta, kad prato kokiems tikslams surin to karžykiai stokit drąsiau
Kreipkitės šiuo adresu:
* * neprigulmybių,'' nei ' res sus brolius, katrie lietuvių
publikų."
vandu tenai išvien su teuto tie " s a v i š k i a i " nužudę jau ko kruvinus skatikus; pamatė visi į darbą
Lietuvių socijalištų kaipir
Co.
Nesenai kaizeris Lietuvą nais veikia. Nes labai gerai ži ir gen. AJeksiejevą. Pastara ir žmonės kokius darbus pa
apdovanojo '' n%prigulmybe.'' no, kad iš to viso darbo, iš tų sis buvo skaitomas tikras ge gelbsti atlikti jų aukos. Lietu atbudimas lai skatina ir kata
1800 W. 46th Street
Chicago, III.
nijus
rusų
kariuomenėje.
Vi
likus,
lai
pašaukia
prie
karš
Kadangi "neprigulminga" ša vokiškų "laisvių" ir "nepri
vių bolševikų vadai, kurie pri
lis negali apsieiti be valdovo, gulmybių ' ' pasekmėje nebus sas vargas, kad jis stovėjo ant kalbinėjo skurdžius darbinin tesnio ir pasekmingesnio dar
sakoma, kaizeris jau turįs pa nieko naudinga, bet dar dides kelio padūkusiems socijalis kus aukoti Rusijos revoliuci bo. Visi lietuviai pradėkime
tams.
nė mūsų tautaine laimė.
rinkęs ir karalių Lietuvai.
jai prasižengė prieš tą, iš ku darbuotis. Nes tik, kada:
dų į minią plevėsavo su dide
Bolševikizmas
šiandie
rusų
Ranką
rankon,
krutinę
krū
Dabargi, anot telegramų,
rio
prakaitu
pelnytą
centą
išlėmis Amerikos ir Lietuvos
Nereikia nei abejoti, kad mužiką taip sukvailino, kad
—
tinėn sudėsim vėliavomis: lietuvis kareivis
kaizeris Baltrusijai davė pre- veikiau ar vėliau Vokietija
monijo ir prieš savo Motiną
Kokių juokingų klaidų pa
Ir stosim darban žaruojant V. Vaškevičius ir lietuvis ju
zentan "respubliką." Tik su bus prispausta prie sienos, gi jis ant savęs nieko nenori pri -Lietuvą.
rytams... rininkas V. Zupkus. Visų šir sitaiko.
tąja sąlyga, kad toji naujai jos militarizmui-slibinui bus pažinti. Pats nori but savo va Lietuviški bolševikai ignoruo
rp
iškepta "respublika" prisi nukirsta galva. Taip įvykus, lios viešpačiu, nors apie tą va ja katalikų šelpimo badaujan
Tada tėvynei laisvę mes iš- dyse kįlo begalinis džiaug
Vyrai leidėjai ir vedėjai
lią
neturi
supratimo.
Pats
no
jungtų prie Lietuvos, butų po suprantamas daiktas, Vokieti
čių ir Lietuvos laisvės išgavi
laimėsim— smas. Ilgai atkartojo žodžius: "Moterų Balso,'\ užmiršo, kad
ri
but
žemės
viešpačiu,
nors
vienu karalium ir ant visados
Iškasiin
duobę
Lietuvos " Valio Neprigul minga, Lais jie tą laikraštį leidžia ne vy
ja nei pačioje Lietuvoje ne tą žemę apdirbti tingi ir ne mo fondus. Per keturis karės
palikta "maloningoje" Vokie
metus jie nepaliovė plūsti
priešams!... va Lietuva!"
rams, o moterims. Ant virše
teks jokių pretensijų. Viso nori.
tijos globoje.
ant katalikų. J i e bandė pripaValparaiso Patrijotas.
5. Amerikos Lietuvių Vi lių didelėmis raidėmis šviečia:
kios vokiškos * neprigulmy
Tai kur tauta ir kuo jinai rodyti, jog išgavimas Lietuvai
;.
Kaip matome, kaizeris tas
suotinas Seimas, susirinkęs Į Kovą Broliai Visi.
b ė s " neteks jokios vertės. Vi- pavirto!
.
visas savo " m a l o n e s " dalina
neprigulmybės yra negalimas
New Yorke 13 d. kovo, 1918
Na, a ką gi sesutės ciciUku'Sds pastangos laikyti pavergi
tik ačių rusų socijalistams!
ir todėl kas kalba apie savistometų ir atstovaujantis dvi lie tės veiks. Ar jos tai jau kovo
me lietuvių tautą nueis nie
Reiškia už tas "neprigulmySKUBĖKIME SU PARAŠŲ vę Lietuvą, nežino ką kalba
tuvių visuomenės sriovi, iš ti neturi! Ar laisvoji meilė,
kais.
bes" reikia dėkoti ne vienam
arba sapnuoja. Bet nūnai tam Amer. Lietuvių Visuotinojo vengimui nesusipratimų ir panaikinimas šliubų, panaiki
RINKIMAIS.
Įvyks pokarinis visų daly
kokiam ten kaizeriui, bet ir
si migla nuslinko nuo jų akių
Seimo, kovo 13 ir 14 dd., svarkingesniam reikalų apkal- nimas motyniškų priedermių
rusų socijalistams, prie kurių vavusių karėje tautų kongre
Keletas savaičių jau prabė h jie pamatė didžiausias savo
bėjimui išnešė ir priėmė že ateis be kovos.
1918 m., New York, N. Y.
yri prisišlieję ir lietuviškieji sas. Tik šitas tautoms ir tau go, kaip Lietuvių Informaci klaidas. Pamatė, kad per išti
miau paduotąją rezoliuciją:
Well, ką gi darysi, neapsi
(Tąsa
iš
pereito
numerio).
telėms duos tikrąją laisvę ir jos Biuras Washingtone iš sus keturis metus jie buvo že
cicilikai.
I. šiame Seime bus svarsty žiūrėjimas.
tikrąją
neprlgulmybę.
Tuomet
mos
rųšies
ignorantai
ir
savo
siuntinėjo į visas kolonijas
Rusų socijalistams padėka
pačių pavaldinių leidimo ir tini tik tie klausimai, kurie
ir
Lietuva
susilauks
tikros
siaura
pasaulžvalgą,
daug
i
•
•
protesto blankas prieš Vokie
dar išpultų pirmoje ^vietoje.
yra pažymėti Seimo Rengimo
kad
niekur
nėra
teisės,
lei
Kaipgi kitaip. Nes po rus# ca neprigulmybės, bet ne " n e - tijos žygius pajungti Lietuvą. kenkė savo tėvynei. Lietuviai džiančios perleidinėti tautas Komisijos Seimo dienotvarkyTas Bagočius tik nenaudė
socijalistai
dabar
pamatė
tą,
prigulmybės,"
nukaltos
ant
Manėme,
kad
šį
darbą
atlikti
ro sosto nuvertimo jei butų
iš rankos į ranką, iš vienos je ir tik tuomet, kuomet abi- lis. New Yorko seime jisai lai
ką
katalikai
matė
nuo
pat
pra
vokiškojo
kurpalio
sulig
kai
nereikės
daugiau
laiko,
kaip
Rusijos reikalus vedę tokie
valstybės kitai, lyg tos tautos dvi^dalyvaujančios sriovės iš- žėsi prie "brolių lietuvių" ir
džios
šios
baisiausios
karės.
zerio
norų.
vienas
mėnuo.
Bet
štai
jau
tik
Miliuko vai, Rodziankai ir ki
kalno davė savo sutikimą.
išvien su jais tartum kuoščybutų paprastas turtas."
savaitė
iš
skiriamo
laiko
beli
I r va. Keletas dienų atgal
ti, tuomet kaizeris nebūtų ga
II. Kad visi kiti klausimai, riausiai dirbo del Lietuvos
Tad
AMERIKOS
LIETU
"Naujienos*'
j
a
u
skundžiasi,
ko,
o
parašų
mažai
j
L
I.
B.
vęs progos dalinti savo "ma
VIŲ VISUOTINAS SEIMAS, punkte I-me nepažymėti, pri- laisvės.
Kad
gauti
Lietuvai
tikrąją
kad socijalistai nieko nesurin
tesugrįžo.
lones" pavergtoms tautoms.
valo buti perduodami Rezoliu
Philadelphijon paskui va
apsvarstęs
Lietuvos
politinį
neprigulmybę,
mes,
lietuviai,
Vienok rš tiek sugrąžintų ko del išgavimo Lietuvai lais
Bet rusų socijalistai užsima
cijų Komisijai ir gali buti Sei
žiavo debatuoti su Stilsonu,
padėjimą,
nė pravesti " r o j ų " Rusijoje. privalome but pilnai ištikimi blankų su parašais, kiek jau vės. Esą ilgiaus taip miegoti
mo svarstomi tik tuomet jie kad prirodžius, jog socijalis
To nebuvo galima padaryti be šiai šaliai ir jos garbingam gavome, pasirodo, kad žmonės negalima, turime pradėti vei NUTARĖ:
tos komisijos yra Seimui pri tai klaidą padarė, seimą už~
prezidentui,
kaip
didesnių,
Kreiptis į Amerikos Suvie duoti kaipo svarstytini.
aiškiai supranta šio darbo rei kti. Turime visokiais budais
kaizerio žinios ir leidimo. Ne
boikotuodami. O kada publika
slinku buvo socijalištų bolševi taip mažesnių tautų užtarėjui. kalingumą ir svarbą. Išpildy pradėti aukas rinkti išgavi nytų Valstijų -Prezidentą ir į
6. Rezoliucijų Komisijos na atidavė didžiumą balsų Stilkų vadovams susisėbrauti su Privalome visa širdimi visuo ta yra gražiai ir švariai, pri mui Lietuvai laisvės. J a u visas talkininkaujančias bei riui perskaičius projektą del
sonui, Bagočius ėmė ir užreiškaizerio agentais. Socijalistai met ir visur, sulig savo išga siųstos daugiausia popierinėse jiems senai reikėjo tai pradė neutrales valstybes ir reika Lietuvos Atstovybės Taikos
kė, kad jisai tik " f o n e s " krė
susilaukė gražių sau pasek lės, remti šios šalies reikalus, triubelėse, kad krasoje nesu ti. J i e senai turėjo progą pa lauti pripažinti:
Konferencijoje,
vienbalsiai tęs, o ištikrųjų tai ir jisai,
taip
kad
ši
šalis
veikiau
ir
paI). Kad Lietuvos plėtojimui- priimta tokią rezoliuciją:
mių. Kaizeris jiems leido pa
siglamžytų. Ir kas stebėtina, rodyti, kad ir jų širdyse ^dar
kaip ir Stilsonas, pagirias sosekmingiau
pravestų
karę
mėginti pravesti Rusijoje sva
pirmiausieji parašai grįžo iš nesu visai užgesęs tėvynės mei si reikalinga sudaryti nepri DEL LIETUVOS ATSTOVY
cijalistus už nedalyvavimą
jojamą soeijalistišką " r o j ų , " prieš kaizerį ir nusuktų spran mažiausių kolonijų, kur veikė lės jausmas, kad ir jų gyslose klausomą demokratiškai su
BĖS T A K O S KONFE
seime.
dą
jo
bjauriam
militarizmui.
tvarkytą valstybę etnografinė
gi už tai kaizeriui be didesnių
jų neperdaugiausia. Atrodo, teka lietuviškas kraujas.
RENCIJOJE.
Publika, sako, net išsižioju
Tai
svarbiausia
sąlyga
už
derybų atiduota Lietuva, Uk
kad lietuviai, jų šalies nepri
Socijalistams taip prabilus mis ribomis su būtinai reika KADANGI:
si iš nusistebėjimo, o jam kasi
raina, Kuršas ir kitos Pabalti tikrinti Lietuvai laisvę ir ne gulmybės klausime, kiekvie privalo ir pas mus katalikus lingomis ekonominiam gyve
1). Praeities diplomatinės Lai žiopliai stebisi, bile jo ki
nos provincijos su pačia Suo prigulmybę. Nes jei, neduok nas jaučiasi save veikėju. To- gimti daugiaus energijos ir nimui korektivomis.
konferencijos taikai įvykdinti šenėje dvidešimtpenkinė.
Dieve,
kaizeris
nebūtų
kaip
mija.
II). Kad Lietuvos Neprigul pripažindavo tiktai tvirtesnių
kis apsireiškimas mums kalba darbo del išgavimo Lietuvai
Sparnaitis.
mybę
užtikrintų
taikos
kon
Šitoms visoms provincijoms reikiant įveiktas, mūsų šalis, daug pats už save.
valstijų
interesus
ir
uzmezdalaisvės. Privalo ir katalikai
mūsų
tauta
butų
pražuvus
am
taigi dabar kaizeris ir dalina
Ne be to, kad šen arba ten pradėti uoliaus rinkti aukas gresas, kuriame turi dalyvau vo silpnesnių tautų labiausia
"malones." "Malonės" teir žinai.
neatsirast koks šiaudadušis savo fondan. Nūnai, gerbia ti ir Lietuvos atstovai.
paliečiamas teises,
«V. JONO
III). Visus šiuos nutarimus
kiamos priverstinai. Pasiprie
Kita sąlyga bet ir gi svarbi. bailys, gal daugiausia inbau- mieji, mes ne visi dirbame iš
2) Tos taikos konferencijos, DRAUGYSTES
šinimas negalimas. Nes šian Nepaliauti aukas dėti Tautos gintas "Naujienų" arba " K e  tikros širdies. Daugelis nesi tinkamai perduoti mažųjų ir nurodytu būdu laikomos, duo EVANGELISTO VALDYBA,
pavergtųjų
tautų, užtarėjui davo vis tas pačias tolesnių
die kaizeris yra tų provincijų Fondan. Šiandie tos aukos leivio" šmėklom, kuris bijo
Chicago, 111.
rūpiname Lietuvos laisvės iš
augštai gerbiamajam mūsų
savininkas. Savininkystę jam mums taip reikalingos, kaip savo vardo parašyti po protes
gavimu taip, kaip reikėtų ru- Prezidentui Woodrow Wilso- nesantaikų pasekmes, kurios A. Leknickas, pirmsėdis,
davė rusų socijalistai.
lietus nuo didžiausios kaitros tais. Tokių visai mažai teatsinaujomis tarp pasaulio tautų
pintes. O jog išgavimas Lietu nui ir visoms talkininkaujan
708 W. PI.
-nudžiūvusiai dirvai. Tautos randa, vienok ir jų gaila.
karėmis apsireikšdavo.
vai laisvės brangiausias mūsų čioms bei neutralėms pasaulio
Fondas juk surinktomis auko
3). Tos konferencijos buvo S. Dargis, pagelbininkas,
Pirmiausia sugrąžinę para
idealas.
Gi
šis
momentas
kaip
šalims.
638 W. 18 st.
Kaizeris šiandie darbuojasi mis šelpia badaujančius mūsų šus iš Joliet, 111., už ką vie
laikomos slaptai, be mažesnių
Iš Seimo delegatų padayus ir pavergtų tautų atstovybės, P. 01šewskis, prot. rast.
sujungti Lietuvą su" Baltrusi- brolius ir seseris, rūpinasi vi šai jiems tariame ačiū. To- tik ir parankiausis žengti prie
ja.
sais tautos reikalais ir tiesia liaus pradėjo plaukti iš Backe- to brangaus ir prakilnaus balsą šią rezoliuciją ištisai ir apie kurių teisių apsaugojimą
2022 S. Union ave.
idealo.
Dabar
mūsų
didžiausia
be debatų užgirti aklamacijos ėjosi.
Gražiai tai skamba. Bet ar kelią Tė\^nės neprigulmybei. meyer, Kankakee, Amsterdam,
A. Yokubaitis, fin..rašt
viltis.
Šią
progą
mes
pražiop
būdu,
rezoliucija
tampa
vien
kaizeris paklausia lietuvių
Gi šelpti badaujančius savo N. Y., Buffalo, Ashley, Pa.,
(Bus dar daugiau)
2006.S. String st.
soję
vėl
turėsime
per
šimtme
balsiai priimta. Prieš rezoliu
tautos, ar šita sutinka su to žmones, kad jie neišmirtų, Duąuesne, Frackville, KingsA. Grisius, kaserms,
kia sąjunga. Neklausia, kaip kad jie savo tėviškių neužleis ton, Lopez, Moon Run, St. ti ir prisiųsti, nes jau mums ciją nebuvo nei vieno balso.
4 *&
,732
w.;a^;st.%.^,*1yy
reikės
juos
turėti
WashingtoTą
atlikus,
tūkstantinė
mi
neklausė, ar lietuviai pagei tų teutonams atėjūnams, ir ru- Clair, Port Washington, Wis.
• I
j IIIĮĮ ,
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WEATLESS
no tikslams kuriems jie yra nia sustojo ir galingai, du kar
dauja vokiškos "neprigulmy pinties tautos ateitimi — tai ir Curtis Bay, Md.
VSl UO EHJJUJL CUATKI3LS.
K. Česnulis,
bės." Prieš lietuvių tautos no mūsų visų švenčiausioji prietu, užgiedojo Lietuvos Himną.
Stock» ir Bonds Perkaipi,Ir '**&$>- N
x;s:sx i c OOMOKTJ UJUDS
Tikimės, kad į keletą s a g  renkami.
domi Teikiu* d&rbaa.
Aųfo»w*&&..
rą ten vokiečiai viską savitai dermė.
A. L. T. Sekr. Giedant himnus, nuo pagrin
čių parašai bus visur surink10S »So. La S*U« tt.,' aidėt* 1900* n .
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"Draugo" Kontestas.
T u r i m e pranešti labai svarbų " I š a u g o ' ' Bendrovės val
d y t a s nutarimą, k a d ' k o n t e s t e gali dalyvauti ne tik kolonijos
su $»avo komitetais, bet ir atskiri, pavieniai asmenys, hy tik
tie asmenys butų m u m s žinomi ir patikimi. I r pavieniai asme
nys gali laimėti didžiausias dovanas. Kai-kur yra nepatogios
sąlygos susiorganizavimui kontesto komitetų, užtat daug gali
nuveikti vienas žmogus. Net ir ten k u r susrorganizuos komi
tetai, gali veikti savo v a r d u ir pavieniai asmenys. Tik k a d ne
iškiltų kokių nesusipratimų t a r p komitetų ir pavieniu kontestuojanČių asmenų, jiems gal vertėtų p a d a r y t i iškalno koki;}
nors sutartį.

Visi kontestantai, a r kolonijų komitetai, a r pavieniai as
menys, dalinami į dvi klesi.
Išpradžių visi kontestantai randasi pirmoj klesoj. Pir
mos klesos kontestantas už kiekvienų atsiųstų serų (gatavais
pinigais) g a u n a 10 balsų. Kontestantas, gavęs išviso 500 bal
sų, pereina j antrų klesų. Antros klesos kontestantas ( a r ko
lonija, a r pavienis asmuo) už kiekvienų naujų atsiųstų šėrų
g a u n a j a u nebe 10, bet 20 balsų. Be to ir už pirmuosius Serus
balsai taip-pat pasidvigubina, vadinasi iš 500 balsų pasidaro
1000 balsų.
I š to aiškju, k a d kiekvienas kontestantas turi rupinties,
k a d kuogreiciausiai dasivarius iki 500 balsų.

D a b a r balsų skaičiumi kolonijos stovi šitaip:
1) Šv. ' J u r g i o parapija, Chicago, I i i
2) Apveizdos Dievo parapija, Chicago, UI
3) Šv. Kryžiaus parapija, Chicago, 111
4) Šv. Antano parapija, Chicago, 111
5) Šv. Mykolo parapija, Chįcago, 111
6) Šv. P e t r o ir Povilo parapija, Chicago, 111
7) Grand E a p i d s , Michigan
,

480
240
100
100
100
100
50.

balsų.
balsų.
balsų.
balsų.
balsų.
balsų.
balsų.

Chicago, Illinois.

• • • * •

Lietuviai Amerikoje

t

>•»

SHEBOYGAN, WIS.
Pasilinksminimai.
(Užbaiga).

Apdraudos prakalbos.
Į savaitį po to vietinė Liet. R.
Kat. Susivienijimo kuopa surengė
prakalbas apie apdraudą.
Kalbė
t o j a s b u v o p a k v i e s t a s iš Chieagos.

Gavėniai* pasibaigus pradėjome Susivienijimo

viee-pirmininkas

rengti pasilinksminimų vakarus. Antanas Sutkus.
P i r m i a u s i a i ta. p a d a r ė Šv. J u o z a 
Prakalbos prasidėjo 4
po draugija, 21 balandžio.
Pra
džioje
giesmininkai
padainavo pietų. Pirmiausiai Vyčių

vai. po

ė

i

Nelaimės ir ligos.
• 20 balandžio mašina* nupjovė du
pirštu Šv. Juozapo draugijos pir
mininkui Vincui Ragaišiui; trum
pai po to medžio gabalas, iš ma
šinos lėkdamas, trenkė Šulčlui i
antakį taip kad jis kraujais aptiškęs sąmonės neteko ir kelias die
nas viena akimi beveik negalėjo
matyti. Paskui Jonui Simanynui,
bedirbant Phoenix'o kompanijos
dirbtuvėje, pašinas įlindo į ranką.
Daktarams begydant ranka sutino
ir nežinia kas bus. Jieva Stagniunienė smarkiai susirgo nedėl'oje,
12 gegužio ir dabar gydosi Šv.
Mikalojaus ligonbutyj; M. Ringis
sunkiai serga namieje; Jurgis Jan
kauskas nevaldo dešinės rankos
nei kojos.
Tikimės, kad vasaros orai atneš
daugiau sveikatos ir busiančioje
korespondencijoje nereikės minėti
nelaimių.
Būekas.
APYSKAITA IŠ AUKŲ SHEBOYGANO DELEGATO KE
LIONEI Į NEW YORKO
SEIMĄ.
Kolektoriai J. Adomavičius ir A.
Grybas surinko:

. "DRAUGAS"
1800 W. 46th Street.,

kurio tėvas gyvena Sheboygane, į
kariuomenę pateko iš kito miesto.
Tokiu būdu ii mus miesto lietu
vių ^20 vyrų tarnauja Suvienytoms
Valstijoms. Reikia pastebėti, kad
liuosanorių nuošimtis pas mus la
bai didelis: šeši iš dvidešimties.
Motiejus Stakunas jau ir gyvy
bę padėjo. JJB mirė 2 balandžio
Camp Custer, Mich., tapo atlydė
tas į Sheboyganą 4 balandžio įr
antrytojaus palaidotas Šv. Vardo
kapinėse.

Karolina Voverienė 50c, Ado
mas Buivido $1.00, Jieva Karčiau
skienė 50e, Kazimieras • Lyberis
25c, Juozas Noreika 50c, Sebasti
jonas Undraitis 25c, Pranas Pet
rauskas 25c, Juozas Kisieliauckas
15c, Jonas Dabravolskis 15c, Ve
ronika Šlapikienė 25c, Antanas
Skyris 25c, Juozas Bačeliunas 25c,
Juozas Bacevieia 25c, Nikodemas
GervUis 50c. Išviso $5.05.
V. Ragaišis ir J. Rutkauskas.—

c h o r a s J o n a s M a e i u t a 25c, L i u d v i k a s Šid-

"Vai tu mano mielas, kur tu pa- padainavo gražią dainelę, paskui lauskas 25c, Juozas Svetkauskas
a i d ė j a i , , , p a s k u i A . B u b n i u t ė dek- V a l e n t u k a s p a s a k ė deklemaeija, o 25c, Povilas Los 25c, Motiejus Pa
lemavo eiles: "Dainų paaukavi- tada žengė ant scenos ir pats kal žėra 25c, Petras Banevičia 25c,
mas" ir J . Radzevieiukaa "Atei bėtojas. Jis nepeikė vietinių pa Juozas Lozimas 25c, Augustas
šelpimų draugijų, bet išrodė, kuo Juknelis 25c, Kazimieras Šulcius
tis."
mi yra geras Susivienijimas, ap 50c, S. Gudavičienė 25c, Vincas
Didžioji vakaro dalis buvo kome
imantis visą Ameriką. Kalbėtojas Ausevičia 25c, Eli. Šukaitis 25c,
dija '' Grafas, kaimo bernas.'' Gra
yra daugelyje vietų buvęs, daug Jonas Čižauskas 25c, Jurgis Sin
fo Antano rolę lošė Antanas Brudaiktų matęs; taigi kalbėjo iš sa kevičius 25c, Marijona Bartošavisoka, bajoro Stasio — T. Grigaliū
vo prityrimo. Tik vėl neapsako čienė 50c, Juozas Rimkus 25c, J.
nas, tarno Liudviko — Andrius
mai gaila, kad nelaimingasis lie Šatraitis 25c, Juozas Noreika 25c,
Jakučionis, ūkininko Juozo—Au
tus sutrukdė daugelį sheboyganie- Adomas Kupraitis 25c, Mateušas
gustas Juknelis, Agnieškos — Vik
čių, nors verta buvo ir susilydyti, Kairaitis 15c, Jurgis Dudonis 25c,
torija
Rutkauskienė,
Marytės
Andrius Bakaitis 25c, Vilimas Šul
kad išgirdus p. Sutkų.
kupstaitės — Šalvaičiutė, užveizPo A. Sutkaus kalbėjo kun. Bu cius 20c. Išviso $6.10.
dos Rosbojaus — Motiejus IvaV. B. Buividžiutė ir Ona Čisauskas, berno Vlado — Stanislo čys apie tai, kada pirmiausiai at
zauskiute. — Juozas Gelmenas 25c,
vas Rėklaitis, Ignoto—Jonas Rėk sirado pasaulyje mintis apsidraus
Juozas Lideika 25c, Nikodemas
laitis, Prano — Juozas Bubnio, ti nuo nelaimių, arba padalinti
Gcrvidas 50c, Juozas Bačeliunas
kaimyno Matijušo — Juozas Rut vargą j trupinius pirma negu jis 50c, Kazimieras Jutis 25c, Juozas
kauskas, kampininkės Andriejie- ateina. Klebonas taip-gi išdėjo Buivida 25c. Išviso $2.00.
įvairias apdraudimo rųšis ir pa
nės — Antanina Bubnienė.
J. Stankus ir J. Radzevičia.—V.
sakė, kokia iš to nauda asmenims,
Sunku pasakyti, kurie artistai
Abračinskas 50c, M. Jakinevičius
šeimynoms ir tautoms.
labiausiai pasižymėjo. Savo roks
25c, A. Mikelaitis 25c, A. Virbic
Vyčiams padainavus keletą šir kas 25c, A. Jakinevičius 50c, M.
jie mokėjo. Sunkiausios rolės išėjo
dingų liaudies dainelių, sheboyga- Ringys $1.00, J. Daugirda 50c, J.
gana gerai.
Kadangi šita komedija yra labai niečiai išsiskirstė, nešdamiesi ne Kalkauskas 50c, B. Stražys 50c, J.
ilga, tai pertraukose buvo vietos vieną gerą jausmą ir teisingą min Bieliukas $1.00, J. Radzevičius
deklamacijoms ir šiaip pramo tį. Už to vakaro surengimą dau 25c. Išviso $5.50.
Visi kolektoriai surinko $18.65.
goms. Per pirmai uždangai M. Šal- giausiai turime būti dėkingi An
tanui
Grybui.
Jei
ne
jis,
vakaras
J. Ivanauskas davė 3 kovo, $1.00.
čiutė pasakė eiles " P o Velykų,"
nebūtų
įvykęs.
17 kovo surinkta $14.05. Už ženk
o St. Montvida ant pijano pa
lelius $20.00; kun. Bučys pridėjo
skambino "Žvaigždžių
Šviesos
Lietuviai kareiviai iš mus.
$16.30. Tokiu būdu galutinai su
valcą." Ta pati gabioji mergaitė
Kaip tik Amerika pasaukė vy sidarė $70.00 kurie yra įteikti p.
dar sakė eiles "Dievo galybė."
Ona Cižiau8kiutė su Kazimieru rus į karę, dar prieš priverstino J. Austrevičiui. Vardai tų, kurie
Jankausku po kelis kartus sudarė kareiviavimo įstatą, šeši lietuviai aukojo 17 kovo ir kiek kas davė
gražų pijano ir smuiko duetą. i.s Sheboygano patys pasisiūlė tar tapo perskaityti viešai svetainėje
Choras dainavo "Vai eisiu, eisiu,' nauti Suvienytoms Valstijoms. Tai aukotojams tebesant.
Kun. Pr. Bučys.
"Lakstingalėlį," " K u r upelis te buvo Stanislovas Stražys 1201 St.
k a " ir kitas. Bubnių Juozukas Clair Ave., Antanas ir Aleksandra
deklamavo "Keleivį," St. Montvi Čeginskiai, 1224 Alabama Ave.,
0 L 1 V E L A N D , OHIO.
da paskambino maršą "Stokim į Andrius Astrauskas, 1533 So. 10-th St., Juozas Labanauskas, 630
eilę."
Nuo 1912 metų Clevelando
»
Clara Ave. ir Aleksandra Jankau lietuviai sujudo, sukruto ir
Tame vakare klebonas kun. P.
skas, 1537 So. 10-th St.
pradėjo darbuotis, k a d pasi
Bučys dar pasakė trumpą paskai
Prasidėjus priverstinam ėmimui stačius nuosavą svetainę. Tam
tėlę apie Amerikos žemę, paaiškin
damas jąs vykstančiais paveikslais į kariuomenę pateko: Domininkas tikslui sutvėrė bendrovę var
Pertraukos metu šeimininkės par Vilkas, Kazimieras Karkazas, Juo du " T h e Cleveland Lithuanian
davinėjo užkandžių, kavos ir šiaip zas Matikevičia, Silvestras Kilna, Hali C o m p a n y " ir tuojau pra
saldumų, o Pranas Daugirda di Motiejus Stakunas, Juozas Ci- dėjo pardavinėti;šėrus. Į ben
dino draugijos pelną leisdamas lai žiuskas, Vincas KaranauBkas, Jur drovę tapo intrauktos visos
mėti įvairių daiktų. Nors oras bu- gis Bernotą, Vincas Arlauskas,
Clevelando katalikiškos drau
vo lytingas, nors užkandžiai buvo Juozap Ringys, Vincas Deskevilabai pigus ir įžangos mokestis ne čiu8, Vincas Dambrauskas ir pa gijos ir Šv. J u r g i o parapija su
didelė, tečiaus draugijai likosi gry skutinį kartą 26 balandžio Juozas jos klebonu, kun. J . Halabur
Mickeliunas. Vincas Šidlauskas, da.
no pelno apie 35 doleriai.
—
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Išpradžių bendrovei sekėsi
kuopuikiausiai.
Katalikiškos
draugijos pirkdamos šėrus pa
rėmė 5000 dol. Pavienos ypatos pirko šėrų už 2000 dol.
' Bendrovės tikslas, rodos,
yra gražus, nes sulig tvirtini
mo tai lietuviai įsigiję nuosa
vą svetainę turės gerą užeigą.
Tenai galįma bus rengti teat
rai, prakalbos, koncertai, šo
kiai ir tt. Pelnas-gi
eis
patiems lietuviams, bet ne sve
timtaučiams.

M

-

tikslui ir šaukė nepaprastą su
sirinkimą, kad choras išrinktų
sau pirmininką ir iždininką
(pirmininkas pirmiau valdė
iždą). Iždininku tapo išrink
tas p . J . Pilkauskas.

P o to p . Barsis davė mesi
mą, k a d surengti apvaikščioji-i
mą ir prakalbas del parodymą
ištikimybės SuV. Vai. Suren
gimui to visko tapo išrinktas
komitetas iš trijų ypatų, kurin
įėjo p. P . Vaivada, Bičiusa ir
Dubinąs. Taipgi iš choro ta
Iš karto viskas gerai ėjo. po išrinktos mergaitės, kurios
Bet vėliau, kuomet bendrovės f vaikščios po lietuvių namus
valdyba pateko į sulaisvama-1 rinkdamos parašus po peticija
nėjusių bei pačių laisvamanių- ir protestu. Sekančios choris
-bolševikų rankas, bendrovei tės tapo išrinktos: p-lė O. ir
pradėjo nesisekti. Ypač nuo to K. Krušaitės, P . Alkevičaitė,
laiko, kuomet bendrovės val K. ir S. Matukaitukės, M. ir
dyba pasirašė po architekto O. Gubiutės, S. Usonaitė ir M.
kontraktu, ant 2,36^0 dol. tik Sauteliutė.
už padarymą pienų svetainei.
Visi įnešimai p. Baršio ta
Kuomet kun. J . Halaburda,
po priimti ir bus įvykinti.
kuris iš pavienių t u r i dau
giausia pirkęs šėrų, pakėlė; Užbaigus susirinkimą visi
balsą, k a d negeras tapo pada atsisveikinę su gerb. Barsiu
rymas žingsnis ir yra blėdingas grįžo į namus pilni liūdnumo
pačiai bendrovei, tai laisva ir minčių, kad vargu sulauks
maniai tuojau sukėlė didelį antrą tokį gerą chorvedį ir
lermų, kad, girdi, kunigas ei veikėją ant tautiškos dirvos.
na priešais, kunigas boikotuo
" A i d o " choras linki p. Barja bendrovę ir skleidžia kito šiui laimingai pasiekti apsi
kius prasimanymus. Tikri juo rinktą vietą ir tenai darbuotis
kai. Kunigas turėdamas įvė tarpe lietuvių.
J . Gerlikas.
lęs į bendrovę nemažą kapi
talų boikotuos visų darbų. Bet I
KINGSTON, PA.
ve kas. Mat Clevelando lais-/
vieji nori pasirodyti dideliais
Linksmą naujieną išgirdau
išminčiais, nenori pasitarti su ir ištikro linksmą, nes " Atei
protingesniais,
patyrusiais tis* ' mirė. Gal nabašninkė
žmonėmis, o su savo dideliu įvilkta į suplyšusius Sanda
protu tiek priverda košės, kad ros kailinius j a u manęs taip
paskui ir patys negali išval nepiktins ir nebjaurios mūsų
gyti. Už tokį drąsų balso pa veikėjų. Gal paliaus talpinus
kėlimą, laisvamaniai net teis- visokius agentėlių protestus
mu pradėjo kleboną grasinti. [ i į n k Lietuvos neprigulmybės.
Teismui neįvykus, laisvama- Teisingai šventame Rašte yra
niai pradėjo simpatizuoti nau- parašyta, k a d k a r i kūno dalis
joms Micko, Strazdo epidemi- žmogų piktina, tai reikia tą
joms ir dar neiškepusiam dalį atmesti. Lietuvių visuome
bambizukui, barberini, P r a - n ė piktinančią
kūno dalį,
zauskui.
j " A t e i t į / • atmetė.
The Cleveland Lithuanian
Mūsų kolonijoj y r a kelios
Hali Co. dabar dar ant lotų
čia gimę " g r a ž i a i išauklėtos''
turi skolos 5,000 dol.
lietuvaitės, kurios su visokiais
Nekurie Clevelando gudruo
žydukais naktimis žmonėms
liai sudarė tam tikrą skundą,
neduoda ramumo. J o s pradeda
k a d prašalinti kleboną. Tą
praktikuoti socijalistų rojų.
skundą dabar nešioja po stuL. Vyčių 32 kuopa puikiai
bas ir ragina parapijonus, k a d
po juo pasirašytų, bet parapi- gyvuoja ir darbuojasi. Net ir
jonai nesirašo. Keliose stubo- svetimtaučiai kreipia į juos
se nešiotojams net durys bu*vo domų. Nors dabartiniu laiku
Dėdė Šamas daug narių pa
parodytos.
Parapija
rengiasi
statyti šaukė tarnauti, bet kuopa vei
K. K.
naują bažnyčią ir mokyklą. kime nepailsta.
Kapitalo turi 47,000 dol.
K. J. F. H.
CLEVELAND, OHIO.

AKRON, OHIO.
Gegužės 18 d. Šv. Petro Ap
aštalo parapijos buvo didelis
balius. Pelnas buvo skiriamas
parapijos naudai, tų diena bu
vo labai šilta, todėl ir publi
kos nedaugiausiai atsilankė.
Bet kadangi visi darbininkai
gerai darbavosi, o ypač A.
Oleknavičia, gaspadorius, tai
ir pelno atliko $45.18. Laike
baliaus buvo ir keletas cicilikų, kurie reikalavo nuo Radavičiaus, k a d jisai jų busiantį
balių pagarsintų, bet Radavičia atsakė, k a d katalikai ne
t u r i nieko bendra su socijalistais ir jokio biznio negarsins.
Cicilikai labai užpyko ir išėjo
keikdami.

Niekšiška" intarimas.
Clevelando laisvamaniai su
bolševikai negalėdami kun. J .
Halaburdai nuplėšti šlovę tar
pe lietuvių, apskundė federalei valdžiai buk kun. J . Hala
burda buvo priešas laisvės
paskolai ir buk einąs prieš
valdžią.
Geg. 21 d. į kleboniją pribu
vo federalės valdžios detekty
vai ištirti dalyką. Detektyvai
pamatė, kad kun. J . Halabur
da netik nebuvo ir nėra priešu
laisvės paskolai, bet dar pats
turi pirkęs laisvės paskolos
bondsų už 12,000 dol.
Gegužės 19 d. naujos drau
Nustebinti tuo detektyvai
tuojau apleido kleboniją.
gijos Šv. Stanislovo buvo su
Tautietis. sirinkimas. Prisirašė 7 nauji
nariai.
ROCKFORD, ILL.
Gegužės 20 d., prasidėjo
/

kampanija Raudonojo K r y 
Geg. 19 d. p. N. N. Barsis,
žiaus. Akrone nori surinkti
vargonininkas, sušaukė bažny
pusantro milijono dolerių. tinio choro " A i d a s ' ' nepapra
Mandis.
stą susirinkimą, kuriame pir
• — •
miausiai buvo išduotas rapor
s
tas iš atsibuvusio koncerto.
Pelno parapijos naudai liko
COKN
50 dol.
llMil
Išdavus raportą p. Barsis
SAVE
prabilo į choristus pranešda
mas, kad apleidžia chorą. Tam
• i ii - -*wif - K r — — " i r r ' • "•- •'•
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Užlaikome Božančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rinių spalvose, kurie y r a pargabenti iš Europos.
Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.
Wo. 14S7. Karoliai J vai
r\ų •pairų. Retkalannant paminėkite ko
kios spalvos paleidau
Jat*. Lenciūgėlis Ir
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prlshinUrmi
Tftc.
ITO. 1488. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryZelis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntlmu
tik
fi.75
No. 148t.
Galima
gauti {vairių spalvų
karoliais.
Kryželiai
"Roman Gold." Gvarantuoti ant 5 metų.
Kiekvienas
atskirai
{dėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su
prisiuntlmu . . . $2.00

Užsisakant paminėkite numerį i t kokios spalvos norite.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
Adresuokite:

D R A U G A S PUBL1SHING CO.,
1600 WEST 46th STREET,
i
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VOKIETIJOS IŠPAŽINTIS.
Released by tke Committee on
Public Information.
(Užbaiga).
Anglija draugiška liepos mėn.,
1914 metuose.
Kaip tik Austrijos didžkunigaikščio užmušimas įvyko, "An
glijos presą iš pradžių buvo rami
ir draugiška Austrijai," pracas
Lichnowskis sako. Bet kuomet su
žinota apie Austrijos ultimatumą
Serbijai, presą tai pasmerkė. " Vi
sas pasaulis, už Berlino ir Viennos,

p a m a t ė , k a d t a i reiškia k a r o

ir viso pasaulio karę, taipgi. An
glų laivynas, kuris, pasitaikė, ma
nevrus darė, nebuvo demobilizuo
tas." Brittų valdžia darbavosi
k a d Serbijos ateakymą

nuolaidžių

padarius ir "Serbijos atsakymas
su b r i t t ų

pastangomis

CHICAGO, ILLINOIS

derinosi."

lijimai, Markizo San GuiUano ir
Bolatti persergėjimai, mano spau
džianti nurodinėjimai—viskas per
niek. Bėrimas nepalenkiamu pali
ko—Serbija turi but paskersta.'1
Karė buvo paskelbta. "Taip pa
sibaigė mano misija Londonan,'
:
princas Lichnowsky sako. " J i ,
kaip laivas susidaužė, ne ant britto prigavysčių, bet ant msuų pa
čių politikos klastų." Ir apie vo
kiškas tradicijas, kurios tokią po
litiką galima padarė, jis užbaigia!
" A r tiesa buvo ne tų pusėje, ku
rie permatė, kad %<*ie&ų tauta
buvo persisunkusi Treitscke ir
Bernardi dvasia, kuri karę kaipo
tikslą garbina, vietoj kad iš jos
bjaurėtis, kaipo blogu dalyku?
Jie sakė, kad feudalis karžygis ir
junkeris, karinga kasta, o ne civilė, valdo ir savo idealus ir apvertinimus antmeta; kad prie dueliaus prisirišimas, kuris prie universtetų studentų pritilpo, vis dar
branginamas tų, kurie žmonių li
kimu vadovauja. Ar Zabern'o
nuotikis ir del jo Reichstage gin
čai išlaukiniui pasauliui neparodė,
kaip pas mus vertinama civilės tei
sės ir laisvė, kuomet jos su militariu prestižu susikerta? Tie
sioginiai kalbant, militarizmas yra
žmonėms mokykla ir tolimesniems
politiniams tikslams įrankis. Bet,
prie militarės monarchijos patriarkiško absoliutizmo, militarizmas
išnaudoja politiką savo tikslus pa
stūmėti ir gali sutverti apystovas,
kurių paliuosuota nuo junkerizmo
demokratija nepakęs.
"Tai yra, ką mūsų priešai ma
no: tai yra, ką jie priversti ma
nyti, kuomet jie mato, kad kapi
talistinio industrializmo, socialis
tinių organizacijų nežurint, gyvie
ji, kap Nietsche sakė, mirusiųjų
valdomi tebėra. Vokietijos demo
kratizacija, geriausias mūsų prie
šų pastatytas karės tikslas, virs
tikrenybe."
Tai yra Vokietijos nuodėmes
išpažintis ir prie gailesio prisipa
žinimas, kaip tai padaro jos į Di
džiąją Britaniją ambasadorius.
Tas palieka ją be jokio pasiteisi
nimo, išėmus vieną, kuriuo Lichnowsky atsiprašinėja, kad ji yra
duelistų kasta valdoma, kurie yra
pasaulį kardu užvaldyti pasiryžę.
Tas kardas turi būti sutrupintas
kaizerio rankose, pirm negu pa
saulis galės su Vokietija sugyven
ti. Lichnowsky, lygiai kaip Muhlon, tai pramato.

Sir Edward Grey tuomet propo
ziciją padarė apie tarpininkavimą,
del dviejų punktų, del kurių Ser
bija nepilnai nuolaidi buvo. Prin
cas Lichnow8ky rašo: "P-as Cambon (už Prancūziją), markizas
Imperaih" (už Italiją) ir aš turėjo
me susitikti, Sir Edward Grey
pirmininkaujant, ir but lengvai
but galima buvę iMirbt formulą
debatuojamiems punktams, kurie
sukinėjosi apie imperatoriškų ir
karališkų oficiozų kooperacija investigacijose, turėsiančių būti Bel
grade. Gerą valią vartojant, vis
kas but galima buvę atlikti Viena
me ar dviejuose posėdžiuose ir
vien tik brittų pasiulijimo priėmi
mą* butų iii tempimą puiengvmco
ir mūsų su Anglija santikius dar
toliau but pataisęs. Aš šį pieną
rėmiau visa energija. Veltui. Man
buvo pasakyta (Berlino), kad tai
bus prieš Austrijos garbę. Žino
ma, visa kas buvo grafui Berchtold'ui (Austrų užrubežinių rei
kalų ministeriui) reikalinga, tai iŠ
Berlino prasitarimas; jis but dip
lomatiniu triumfu pasitenkinęs ir
Serbijos atsakymu pasiganėdinęs.
Bet to prasitarimo iš Berlino ne
sulaukta. Priešingai, padaryta
prielankus karei spaudimas.
" P o mūsų atsisakymo, Sir Edward Grey prašė mus su savo pro
pozicija išeiti. Mes ant karės my
gome. Jokio kito atsakymo sulau
kti negalėjau (iš Berlino), kaip
kad iš Austrijos pusės padaryta
milžiniška nuolaida, ant teritori
jos ingijimo nesivarant. Teisingai
Sir Edward pastebėjo, kad šalį
galima prie valstybes privesti be KATALIKŲ SPAUDOS DE
teritorijų ingijimo; kad Rusija JOS CENTRO VALDYBOS
tai pastebės ir skaitys tai paže
ANTRAŠAI:
minimu, su kuriuo susiderinti ne
Kun. P . Lapelis — pirm.,
galima. Vis stipryn , ir stipryn
įspūdis augo, kad mes į karę pa 10806 Wabash ave., Chicago,
linkę buvome. Kitaip mūsų atsi- Dl.
nešimas į klausimą, kuris mus tie-,
J . Tumasonis — raštinin
sioginiai nelietė, nesuprantamu
kas, 917 W . 33 st., Chicago,
buvo. Atkartotini prašymai ir aiš-'
kųs p. Sazonovo ųžreiškimai, vė 11L
liau tįkrai nužeminta caro telegra
Ja. N a n s i e d a — ižd., 917
ma. Sir Eduferd atkartotini p**m-1 W . 3 3 r d St., Chicago, I1L

Pirmadienis, gegužio 27 d.
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V. KAZIMIERO KAPINIŲ CHICAGOS LIET. KATALI
DIENA.
KŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 30 dieną, šiuose
etuose, šv. Kazimiero kapi
nėse įvyks iškilmingos pamal
dos 11:30 išryto. Bus egzekvi
jos, mišios šv., pamokslas ir
procesija, kaip paprastai. Kun.
F. B. Serafinas laikys mi
šias; kun. Ign. Albavičius bus
dijakonu; kun. N. Pakalnis —
subdijakonu; kun. B. Urba —
ceremonijarium. Kun. H. Vai
čiūnas sakys pamokslą.
Pamaldose dalyvaus visi
Chicagos lietuviai
kunigai;
Chicagos vargonininkų cho
ras atliks visus giedojimus.

Primename, kad rytoj, gegu
žės 28 d. vakare, š v . Jurgio
parapijos svetainėje, Bridgeporte, įvyks Chicagos lietuvių
katalikiškų draugijų atstovų
suvažiavimas. Tversime bend
rą Susivienijimą ir tarsimės
apie bendrą veikimą. Kiekvie
na draugija, įstojanti į Susi
vienijimą,
turės užsimokėti
centran 50c. įstcĮjimo ir 50c.
metinės mokesties.
Konstitucijos Komisija.
KUN. PB. BUČIO PASKAI
TOS.

Visi Chicagos ir apielinkių
lietuviai katalikai

yra kvie

čiami dalyvauti šioje iškilmė
je. Bus renkamos aukos naš
laičių prieglaudos pastatymui.
Lai nei vienas neatsisako sa
vo aukos pridėti.
30 GEGUŽĖS VAŽIUOKI
ME VISI CHICAGIEČIAI Į
ŠV. KAZIMIERO KAPINES.
BET N E I VIENAS SUAUG ? S TEGUL NEVAŽIUOJA
BE KVOTERIO, O VAIKAS
BE DEŠIMTUKO. TAIS PI
NIGAIS BUS PATIESTI PA
MATAI NAŠLAIČIŲ PRIE
GLAUDAI.

Panedėlį ir utarninką 8 vai.
vakare Šv. Mykolo parapijos
svetainėje
(1644 Wabansia
a ve.) bus paskaita kun. Pr.
Bučio apie Rymą. Paskaita
bus daroma su paveikslais.
BUSIANTI VISŲ DARBI
NINKU REGISTRACIJA.
Pasklydęs gandas,
Valstijų vyriausybė
ateityj paskelbsianti
bininku, nuo 16 Ilgi
amžiaus, industrijalę
ciją visoj šalyj.

kad Suv.
trumpoj
visų dar
60 metų
registra

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.
F . Varakuliui, Dievo Apveizdos par.
šėrininku K-to iždininkui, Chicago,
111. Keturis Serus, kurių tarpe vieną
Tamstos, o trys Tamstos priimti po
vieną nuo Adomo Stul&insko, Jono,
JovaiSo ir Julijono Bartausko, vakar
gavome. Nuoširdžiai rėkojame. Ti
kimės paramos ir toliaus.

Paieškau savo v y j o Jurgio Jurgelo
kuris gegužės 23 d., š. m. nuo manęs
pabėgo pasiglemžęs pinigus—1700 do
lerių. Jis paeina iš Kauno gub., Ra
seinių apskr., žygaičių parap., Dabrupinų sodžiaus. Su juo Chicagoje iš
gyvenau arti šešis metus. Yra vidu
tinio ūgio, mėlynomis akimis, turi
biškj iškeltą antaki. Mane paliko su
mažu kūdikėliu. Jeigu kas praneštu
mėt kur jisai randasi tai gausite 10
dolerių dovanų. Mano antrašas:

ALEX. MASALSKIS
Graborius.
Lietuvis graborlua. Atlie
kame visokias
laidotuvės kopigiauslal. tu
rime savo K a
rabonus ir an
tomobillus.
raipgi dides
nė dali Krabų
patįs dirbame.

Marijona Jurgelienė,
.Adoniui stulpinskui, Jonui Jovai
4504
So.
Paulina St.,
Chicago, 111.
šų i ir Julijonui Bartauskui, Chicago,
Dl. P o vieną Jūsų Serą p. Varakulio
prisiųstą gavome. Labai ačiū. P a 
Paieškau savo brolio Adomo Urbo
no; paeina iš Suvalkų gub., Mari
liudijimus gausite netrukus.
3307 Auburn Ave.,
jampolės cav., Balbie.škio gminos,
S. Raila ir M. Jurgelienė, Chicago, Gudelių parap., Kalinių kaimo. Jis
Telephone Drover 4139.
Dl. Apgarsinimą gavome. Ačiū. Tilps. pats, ar kas kitas, malonėkite pra
nešti jo adresą, nes turi labai svarbų
Onai Doveikaitei. Labai apgailestau reikalą.
llllllllllllllllilIlIHIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIII
jame, kad jau trečia savaitė negau
Du vartoti* četverykų taisymo "fi»- {
Petronėle Urbonaitė,
nate laikraščio. Kaltė agento. Todėl
2311
So.
Leavitt
St.,
Chicago,
111.
ishers"
su motoru; geriausiam stovyj
nuo šios dienos siuntinėsime pačta.
ant pardavimo pas K. Kaplan & Sons
M. Kurpal. Gary, Ind. Mes išsiun
skuros ir taisymo krautuvės.
Paieškau darbo už šoferį (ir kaipo 4608 S. Ashland Ave.,TTel. Yards S404
čiame Tamstai "Draugą" kiekvieną
rytą. Pačto kaltė, kad Jums nepri už mechaniką). Turiu šoferio laisnį.
Mūsų kainos yra pigiausios.
Atsišaukite
stato reguliariškai, o tik du-tris kart Esu blaivus vaikinas.
K. KAPLAN & ŠOKS,
i savaitę. Užeikite Tamstele pas pas greitu laiku ypatiškai ar per laišką. 4608 So. Ashland Ave., Chicago, m .
tos užveizdą ir pasiteiraukite. Mes ir Meldžiu pažymėti kiek galėsite m o 
Telefonas: YARDS 3404.
gi šiandie siunčiame J Jųs pąčto vir kėti. Antrašas:
iiimiimiiiiiiHimniiiimiHiiimiiHiniiit
šininką protestą. Ačiū už laiškutj ir
Anton Mikelionis,
pabarimą. Rašinėkite daugiau.
4133 S. Maplewood Ave., Chicago, 111.
ji
A. Sakalauskas. Binghamton, N. Y.
Atsiprašome labai už siuntinėjimą
paraginimų. Mūsų t a m e kaltė.
Jus
A N T PARDAVIMO.
esate apsimokėję iki 27 d. gruodžio,
• '
LIETUVIS GYDYTOJAS
šių metų. Ačiū už gražų laiškeli.
I R CHIRURGAM
Parsiduoda:—Hotelis ir namas la >
M. Kvietinskienė, Kewanee, m . Per bai pigiai; geroj apgyventoj vietoj
Gyvenimą vieta
Jūsų agentą prenumeratą gavome. Už tarp lietuvių. Atsišaukite tuojaus:
8815 SO. HALSTED ST.,
Laikraštis tokiu būdu apmokėtas iki 1902 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
TeL Drover 7171
bereikalingą raginimą
atsiprašome.
Ą
OFISAS:
17 liepos, 1919 m.
Parsiduoda:—pieninyčia parduodan ii
1859 So. Leavitt St.
Kun. čepanonis ir J. Tumasonis, ti 6 kenus pieno. Pardavimo priežas
tis: savininko ligos.
VAL.: 4—8 vakare, nedėllo
Honicstcatl, Pa. Ačiū labai. Tas pa
1
mis l t — 1 8 ryte.
dengia metinę mokesti nuo 15 d.
•J Telefonas BOULEVARD 7179
F. Zeman,
balandžio šių metų.
2053 W. Coulter S t ,
Chicago, 111.
eTS»75*^*5e-»*o^5¥o^Br8*o-r81'5
A. Zavadskis, Havcrford, Pa. Ačiū.
už gautą šiandie doreliuką. Jūsų pre
numerata apmokėta iki 16 d. sekan
čio mėnesio.

DR.P.

Sergėkite savo

Tai tik gandas. Bet jis gali
ir išsipildyti. Nes vyriausybei
J. Žąsytis, Easton, P a . Ačiū labai
trūksta darbininkų, kurių ne už $5.00 šiandie nuo Jūsų užprenugali prisišaukti prie karės meratą gautus. Apsimokėję esate iki
BRIDGEPORTAS.
d. Liepos" šių metų.
Parašykite
darbų, kuriuos būtinai reikia 17
m u m s kokių dovanų norite. Išpildy
atlikti.
Iš Altorinės draugijos
si me.
veikimo.
Darbininkų registracijai, sa
J. A. MickeUunnl, Camp Cnster,
Altorinė draugija, kuri ne>^| koma. busią panaudoti loka- M i d i . Laišką gavome. "Draugą" jau
siuntinėjame naujuoju adresu. Labų
senai susitvėrė Šv. Jurgio pa-vliai boardai.
dienų Administracijos mylimam Juo
rapijoj energingai darbuojasi. T o m i s dienomis Chicagoje į zukui.
Geg. 21 d. laikė susirinkimą. lokalius boardus turės stoti vi
C. B. Butkus, So. Omaha, Ncbr.,
Susirinkime nutarta draugiją si tie registrantai darbininkai, W. Kazlauskui, Fox Lake, m . ir J.
pavesti po globa Neperstojan- katrie yra paliuosuoti nuo ka- Dauda, Rochester, N. Y . Laiškus ga
vome. Siuntinėsime "Draugą" nau
čios Pagelbos Panelės Šven reiviavimo ir užima nelabai jais adresais.
čiausios. Gerb. klebonas kun. naudingus visuomenei darbus,
s t . Loucuuas, Jelferson, O. Laišką
M. Krušas paaiškino, kad š v . arba tokius, kokius galėtų at gavome. Apsiimame kantriai palau
kti. Laikrašti siuntinėsime ir toliaus
Jurgio bažnyčia netrukus bus likti moterys.
užbaigta malevoti ir reikės
Vyriausybė daugelio darbi su pilna viltimi, kad apsimokėsite.
A. Adomaitis, Detroit, Mich. Pre
pagalvoti apie papuošimą al ninkų reikalauja prie geležin
numeratos $5.00 gavome. Ačių. D o 
torių. Nutarta nupirkti už 500 kelių ir į munieijos įstaigas. vaną pasiuntėme. Tamstai siusime
dol. dvi elektrikines lempas, Reikalingi darbininkai ir ka "Draugą" iki lapkr. 29, 1918.
šalę altorio. Taipgi nutarta rės žinvbai.
M. Ralinskicnci, Pittsburgh, Pa.
<5.00 pren. gavome. Ačių. Siusime
nupirkti šėpą sudėjimui baž
"Draugą" iki gruodžio 13,
nytinių rūbų. lyiri surinkti MILIJONIERIUS STOVYK Tvmstai
1018 m. Dovaną pasiuntėme.
LOJE.
reikalaujamą sumą pinigų,
A. Itajorinas, Indiana Harbor, Ind.
nutarta surengti bazarėlį. Su
Chicagos gyvulių skerdyklų "Drangą" siusime Tamstai iki balan
džio i, 1919. Ačiū.
sirinkime bazarėliui del išlaiįstaigos vieno iš savininkų
mėjimo paaukavo: kun. M.
Kun. A. Daugis, Nonvood, Mass.
Morriso sunūs, Nelson MOrris, Laišką rašytą kun. Krušui gavome.
Krušas 10 dolerių auksu, p-lė
pašauktas kareiviauti ir šian Ačių. įsakymą pildome.
Pamedintaitė laikrodėlj, $20
die jau randasi karės stovyk
vertės, p-ni J. Armienė puikų
loje, kaipo paprastas kareivis.
Laikinas Chicagos policijos
auksinį branzolieta^ $20 ver
viršininkas Alcock prašalino
tės, p-ni LazdausKienė skalbi
DAR VIENA SAVAITĖ
i s antrojo deputy superitenmui mašiną, p-ni Tarvidienė
KAMPANIJOS.
dento vietos žinomą Funkhausurinkus pridavė aukų 19 dol.
serį. Laikinas policijos virši
Bazarėlis bus surengtas už
Raudonojo
Kryžiaus
fondo
dviejų savaičių.
ninkas tvirtina, kad jis jį tik
reikalais kampanija Chicago
suspendavęs už neišpildymą įNarių draugija turi 55.
je tęsis dar vieną savaite, ligi
sakymų.
Taigi moterys ir merginos, ateinančio šeštadienio, kadan
kurios norit prisidėti prie gi su viena kampanijos savai
Chicagos majoras Thomp
naudingo ir prakilnaus darbo, te nesurinkta reikiamoji suma
son praeitą šeštadienį Colirašykitės į tą draugiją, padė
Chicagoje reikėjo surinkti seume milžiniškam piliečių su
kite dirbti naudingą darbą mažiausia 6 milijonai. Bet ne
sirinkime pastatė savo kandi
Dievui ir Jo garbei.
surinkta nei 4 milijonai. Todėl datūrą į senatorius ir tuo tik
Žemės Dulkė. nutarta prailginti kampaniją
slu pradėjo kampaniją.
dar vienai savaitei.
MINOTTO IŠGABENTAS
Iš Washingtono gauta žinių,
Nežinomi piktadariai nužu
STOVYKLON.
kad Raudonojo Kryžiaus sa dė George Lartz, 5217 So. Ravaitinė kampanija visoj šalyj cine ave. Lartz dirho kvarterMilijonieriaus Swifto žen gerai
pasisekusi. Surinkta
tas, grafas Minotto, praeitą kur-kas daugiau 100 milijonų meistrio sandelyj ir kaip šian
die turėjo iškeliauti į Grant
šeštadienį išgabentas svetim- dolierių.
stovyklą.
žemių priešininkų stovyklon.
Tik Chicago kažkodėl užsi
Jo advokatai padavė apelia
liko užpakalyj. Buvo priežas
Chicagoje vieši 336 belgai
ciją.
čių. Patirta, kad čia uoliai pa-. kareiviai, kurie nesenai atke
Grafo žmona taippat bus sidarbavo kaizerio šalininkai.
liavo iš Rusijos. Tie kareiviaį
priskaityta prie svetimįįemių Bus jiems karšta, kuomet jie
pirmutiniai dalyvavo mūšiuo
priešininkių moterių ir turės pateks vyriausybės rankosna.
se, kuomet vokiečiai įsibriovė
registruoties ateinantį mėne
Šitą savaite tečiau Chicago Belgijon.
sį.
turės parodyti, ką tikrai gali.
Nors jinai čia yra gimusi ir
Paieškau vietos už zakristijoną ar
augusi, bet sulig šalies įsta
Suareštuota Mrs. Charlotte vargonininką; esu jaunas mokinys,
tymų kiekviena šios šalies pi- Tallman. Detektivai buvo pri galiu vesti chorą. Jeigu kuriam iš
Ketė netenka pilietybės teisių, versti laukti dvi valandi, kol gerbiamų klebonų reikalingas bučiau.
.meldžiu atsišaukti sekančiu adresu:
Kuomet apsiveda su nepilie- jinai apsitaisė. Suareštuota už
a
W
' R'
čiu.
negerų čekių mainymą.
4S20 S. Hermitage Ave., Chicago,

JOHN SMETANA
AMą Specijalistas
1801 S. Ashland A., Chicago

nariams

išmoka:
I
POMIRTINĖS:
1 $150.00, $250.00, $500.00,
B £ $750.00 ir $1000.00.

j žiaus.

Mėnesines duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

P.

i

MULEVIČIUS
V V

458 GRAND ST., Sia. W, BROOKL YN, N. Y.

Tai BUSI GRAŽUSI Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
galt ištepk veidą moečia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
Smetanas gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimų del Jūsų akių.
Kuomet tu kenti nuo gaivos skau
dėjimo, kuomet raidos liejasi J krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kari
reikia Jums akinių. Mano 15 m e 
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą u i prieinamą kai
ną, net taip žemai net iki $3.00
E g i a m i n a s suteikiamas dykai.- «

$1^5,000.00

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-

NUSIPIRK MOSTIES

S. Kosmowski, Chicago, m . $5.00
prenumeratos gavome. Tuomi apsi
mokate iki 19 sausio sekančių metų.
Ačiū labai.

VIRŠ

Apsidraudusiems
PAŠALPOS$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00
savaitėje.

IMTIS

Akis

J. (iarolis. P-no K. Davenio jnsų
vardu prisiųtais $3.00 Jus apmokate
už laikrašti iki 11 d. lapkričio šių
metų. Ačiū.

TURTAS

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

DARBININKAS"

46'

išima plėmns raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina
visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siusti ir Stampomis.

"DARBININKAS" eina utarainkais, ketvergais ir su
batomis.
<cDARBININKAS" paduoda daug žinių is darbo lauko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
%
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u ,
n a u d i n g a ,
i n d o m u ir
s u p r a n t a m a . '
"DARBININKAS" nuolatai iSleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
virsija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75e.
N
Adresas:

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

mmmmmmmmmmmmmmmt

Kampas i S-tos gatvrs
3-čio8 J u bos vieš, pjatt'c aptickos.
Kambarl> 14, 15, 16, 17 ir 18
Tėmyfcitc | njimi parača.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
vai. vakare. Nedčlloj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai dieną.

flIlIlIlIlIlItlIlIlIlflHIIIIUIIIIIIIMIIIIIUlUin
Rraid. 9SS S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Daymarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišku, • y r i š k u ,
T a i k o ir visu chroniška ligų
Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicago
Telephone Drover 9693.
VALANDOS: 10—11 ryto
2—S po
pietų: 7—8 vak. Nedėllomis 10—1? d.
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DARBININKAS lt
242 W, Broadvvay,
So. Boston, Mass.

umiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiimmimii
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Telefonas: McKINLET 5724

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Į operete «pumpUreHs"

GYDO VISOKIAS LIGAS
1457 S a

WE8TKRW BLVD.

Tik ka išėjo iš spaudos naujagadynlška operete «*Pmnpur*lisM,
kurią parašė geri). Kun. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gera. j
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams.
K a m a jos y r a labai maža, n e s tik 2 6 c v i vieną. Agentams j
SS nuoš. nuleidžiamo. Reikalaukite p a s :

Kampas W. t S-tos gatves.

DR. J. J. VIZGIRDAS
Lietuvis gydytojas

Gydo Vyrų,
Moterių ir Vaikų
ligas velug vėliausios santiflko
metodoa
2401 Ko. Broadway 8L,
8T. LOUIS, MO.
Ofiso telefonas, Bell Sidney 170
Kinlock Victor 1026
irilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIINIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIINIlil
CENTRAL 7864

|

Draugas Publishing Co.

|

Dr. A. R. Blimsnthal 0 . 0 .
Akto Specialistas
Patarimas Dykai
Offlso Adynos: nuo • i i ryto iki 9
vai. vakare. Nedėltoms 9 lkl 12.
4449 B. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4517.
Telephone Boulevard 6487

Frank Bagdžiunaa,
Direktorius

3343 South Union Avenue

arti 34-tos gatves
Iii.{||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1800 West 46th Street

-

f

Chicago, 10.'B

Tel Drover 7041

Dr. C. Z. Y eželis
LUSTU VIS D H a m S T A S
Valandos: nuo 9 ryto iki t vak.
Nedėllomis pagal sutarimą.
4711 SO. ASHTjAJfD AVKIf LK
arti 47-tos Gatvės
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PUSBALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina grajisi į 4-rias lekcijas
per pus-balsio systemo kad ir nežinai
nei vienos notos taip
aiški ir lengva pus
balsio sYstemas kad
net dyvai kaip muzi
kos
kompozitoriai
nesinaudojo
jąją
ankšičau.

\
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Telefonas: PUIJ^MAN S42

Dr. D. J. BAG0ČIUS
M E T C V I S GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
10751 SO. MICHIGAN AVE^
ROSELAND. ILLINOIS

pardavėjai Iv daug krau
tuvių parduoda tą pačia

GERIAUSIS
SVIESTAS

Riešu čl ų Sviesta*
Labai geras po

29c

43c
IIIIIIIIIIIIHIIIIItlItlIlIlIlIUIIIIUIIIIIIIIIIIII
2t64
117 B
LIETUVIS ADVOKATAS
1S6*
; Kamb. 134 National Life Bldg. = l i l f
tilt
2» 8o. LaSaUe 8t.,
S Vakarai* lftft Milwauk*e Ava. S
Central < t » t
r
Hasldence B u m b u l d §T
~
CHICAGO, ILL.
=

I JOSEPH C. WOLON §
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Mllwaukeea.
Milwankeea
Milwaokeea.
W. Madison
W.

19c

1«44
1816
Uit
1217
1212
1111

W cnioagoa.
Biu« l a t a a d a
W . North a
8. Halsted s t
8. Halsted st
W. l l t k •

1b

D AIRY
SVIESTAS

S i t i W.
4M W. Dlvislon st
SOUTH 8TDB
72« W. North a
• • 2 2 WentwortHa^ 2«4« Lineola av.
1427 B. Halsted st s s 4 4 U B M I B a T .
472» B. A s a l a n d a 2412 H. CUrk e t

S K A I T Y K I T IR P L A T I N K I T

"DRAUGĄ."

