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METAI-VOL. III . No. 166 

AMERIKONAI TRUSKINA 
VOKIEČIŲ OFENSYVĄ 

Atsiima miestus; paima 
nelaisviy 

Teutonų ofensyva visu 65 mylių 
frontu sukoneveikta 

AMERIKONAI TRUSKINA 
VOKIEČIŲ OFENSYVĄ 

Sudaužo tiltus ir skandina 
vokiečius. 

ATSIIMA MIESTELIUS. 

PARYŽIUS, liepos 17.— 
TCarės ofisas praneša, kad a-
merikonai su prancūzais atsi
ėmė nuo vokiečių miestelius 
St. Agnan ir La Chapelle-
Monthodon. 

Desperatiški mūšiai seka, 
ypač pietuose nuo upės Mar-
ne. Ten vokiečiai žingsnis po 
žingsnio varosi pirmyn. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, liep. 17. — Stumdamies 
visomis jėgomis pirmyn, a-
merikonai kuone visų upės 
Marne pietinį šonų apvalė nuo 
vokiečių. Išmušė juos iš ant 
greitųjų pasigamintų pozicijų 
ir atbloškė atgal. Kiek pieti
niam šone vokiečių liko, tie 
paimti nelaisvėn. 

Pašėlusieji mūšiai tęsiasi 
tolesniai, nes vokiečiai neuž-
sileidžia. Visam Marne aps-
krityj kraujas latakais lieja
si, kadangi dešiniajam spar
ne ir prancūzai truškina vo
kiečius. Sulig pranešimų, a-

Paryžius, liepos 17.—Vokie- j merikoniškam fronte vokiečių 

VOKIEČIAI BOMBARDUO
JA AMERIKOS SUŽEIS 

TUOSIUS. 

Sužeidžia ligonių slaugotojas. 

TALKININKAI PAKELS 
OPBNSYVĄ PRIEŠ AUSTRI 

T A J A . 

-

NEPAVYKO VOKIEČIAMS 
NAUJA OFENSYVA. 

Sutraškintas pirmasis jų išsi
šokimas. 

KĄ SAKO VOKIEČIAI? 

BERLYNAS, liepos 17.— 
Vokiečiai oficijaliam praneši
me tvirtina, kad paėmę 13,000 
nelaisvių. Gen. Boehm armija, 
sako, perėjus Marne tarpe 
Jaulgonne ir Dormans. 

PENKIAS MYLIAS PASI 
VARff/ 

LONDONAS, liepos 17.— 
Anot gautų žinių, -vokiečiai 
vakaruose nuo Rheimso pa
sivarė pirmyn penkias my
lias. Amerikonai kontratako
mis užduoda didelius mugius 
vokiečiams. 

čiai pradėjo šitų didžiulę o-
fensyva su tikslu sutraškinti 
talkininkų frontą. Tuo tarpu, 
kiek ligšiol yra žinoma, ta o-
fensyva pasibaigė visiškuoju 
nepasisekimu. 

Tiesa, pirmuoju savo šuo
liu vokiečiams pasisekė pasi
varyti pirmyn per kokias tris 
mylias, pereiti net upę Marne 
žymesniajame skaitliuje, nes 
15,000 kareivių. Bet juos su
laikyti ir atgal atblokšti už
teko ten veikiančių vienų a-
merikonų. Atblokšti vokiečiai 
arba dalimis suspėjo atgal 
persimesti per upę arba žuvo 
patvinusios upės bangose. 

Be to pradžioje ir kitose 
keliose vietose vokiečiams pa
sisekė pasistumti pirmyn. Bet 
veikiai buvo priversti nešties 
atgal į savo urvus, iš kurių 

Paryžius, liepos 17.—'Vo
kiečių lakūnai pametė bom
bų ant Amer. Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės Jouy'e. Du 
kareiviu nužudyta ir 9 žmo
nės sužeista. Tarpe sužeistų- ^ ofensyva prieš Austrija, 
jų yra slaugotoja Jane Jef-| A l l s t r i j o s nepasisekimai ir 

, vidujinės suirutės reikš tų 

Nes Austrija yra dešinė ji Vo
kietijos ranka. 

Washington, liepos 17.— 
Kuomet dabartinė vokiečių o~ 
fensyva bus galutinai sutraš
kinta, tuomet talkininkai r)ra-

Ekonominis vokiečių boikotas 
po karas 

Ligoninė pilna sužeistųjų ir 
sergančių. Nebuvo apsaugo-
jama. Kuomet lakūnai pame
tė bombų, tuo metu gydyto
jai ant keturių stalų atliki
nėjo operacijas. Tečiaus ope
racijos nepertraukta. 

Kuo reik pavadinti toksai 
teutonu darbas? 

MAISTO KAINA PAKILO 
63 NUOS. 

ofensyva sutraškinta. 
Dabar amerikonai valdo vi

sų upės užsisukimų. Kairėje. 
. . v . , . Wasnington, liepos 17.— pusėje nuo to užsisukimo pa-' 7 , l v . . , - , . . . . . . . , . v. j v Nuo balandžio 15 ligi gegu garsėjusioji vokiečių dešimta 

divizija kelis kartus mėgino 
persimesti per upę. Bet ame
rikoniška artilerija sukone-
veikė visus jų pas ikės in imus . 

Vokiečių ofensyvos frontas 
eina nuo Chateau-Thierry li
gi rvtu nuo Rheimso. Ameri-
koniška kariuomenė kovoja 
abiem Chateau-Thierry šonais 
Manoma, kad vokiečių ofen-
'*w/)S tikslas dasigauti prie 
miesto Chalons, gulinčio ties 
Marne. 

Pradėję atakų vokiečiai per 
Marne pratiesė 6 pontoninius 
tiltus. Ir išpradžių jiems pa
sisekė pereiti upe ties Mezy, 
Jaulgonne ir ties farma La 

buvo pakilę, palikdami tuks- Į B retonnere, šiauriuose nuo 

SULAIKYTAS VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMAS. 

Amerikonai atsiėmė du 
miesteliu. 

Su Amer. Armija ties Mar
ne, liepos 17.—Vakar gauta 
žinių iš musių lauko rytuose 
nuo Rheims. Pranešama, kad 
talkininkai iš defensyvos sto
jo ofensyvon ir vokiečius visu 
užpuolimo frontu ne tik su
laikė, bet sukoneveikė jų dva
sių. 

Amerikonai savo fronte vo
kiečius atbloškė tolokų galų 
ir atsiėmė miestelius Fossoy 
ir Crezancy, kuriedu vokiečiai 
buvo paėmę pirmųjų ofensy
vos dienų. 

Paimti nelaisvėn vokiečiai 
pasakoja, kad jų vadai pasi
sakę, jogei šis užpuolimas 
vokiečiams nepavykęs. 

Amerikonai nušovė prale
kiantį balandį, pas kurį at
rasta pranešimas iš vokiečių 
divizijoninės stovyklos. Pra
nešime sakoma, jogei stovis 
labai intemptas. Vokiečiai ne
turi progos pasivaryti pirmyn 
toje vietoje, kur veikia toji 
divizija. 

Toliaus frontu ant 
Rheims vokiečiai nepertrau
kia savo pašėlusių atakų 
prieš prancūzus. Bet pirmyn 
nepasivaro. Neįstengia jie su
laužyti nei pirmosios prancū
zų linijos. 

Su vokiečių tais nepasiseki
mais yra surišti pasibaisėtini 

patį, kaip Vokietijos dešinė-
sės rankos suparaližavimų. 

Dabartinė talkininkų kam
panija Albanijoje yra pradžia 
tų visų pienų, kokie sumany
ta pravesti prieš Austrijų. 
Šita pradžia talkininkams jau 
pasisekė ir tolesniai sekasi. 
Skaitlingos žinios iš Šveicari
jos ir Graikijos liudija, kad 
Austrija-Vengrija pilnai sus
mukus. Tenai pačioje vyriau
sybėje betvarkė didėja. 
Nėra ten parlamento; kabinę 

tas kaikuriose provincijose 
žės 15 d. maisto kaina Suv. n e t u r i ; j o k i o s v a l d ž i o s ; a r i m \ 
Valstijose pakilusi 3 nuoš., ^ y r a a p l e i s t a ; gyventojai iS-
anot darbo biuro pagamintos! a l k ę ; y h m p r a d e į a keĮtf g a i_ 
statistikos. Per metus, pasi- revoliucija, 
baigusius gegužės 15 d , mais- y ^ t a r p u 0 r a i k i j a i r Šer
tas pabrango 5 nuoš. b i ; j a a t s i g a i v i n a . šiandie Grai-

Bet pe r pas t a ruos ius pen- k y f t k a r ė g l a u k e t u r i p a g a m į . 
kenus metus, pasibaigusius; ^ mfioo k a r į u o m e n ė s . 
gegužės 15 d., maistas p a - K l l o m e t talkininkai tai šaliai 
brango 63 nuošimčiais. j p a d l l o s d a r didesnę pagelba, 

KIAMI MAINIERIAI. ^ ^ £ ^ 5 * mažėja 
ir visoj šalyj auga nepasiten
kinimas. Bulgarai nepasiten
kinę negavę šiaurinės Do-
brudžos darant taikos sutartį 

TUO TIKSIJT TAUTOS ĮKURE 
SĄJUNGĄ 

Londonas, liepos 16.—Ang
lijos užsienių reikalų pasek-
retorius ir blokados ministe-
ris, lordas Robert Cecil, anų 
dienų pasaulinės prekybos 
reikale pranešė, jogei likosi 
sutverta ekonominė sųjunga, 
kurion ineina 24 tautos. Toji 
sųjunga po karės išvystys vo
kiečių prekybai ir pramonei 
boikotų, jei Vokietija nenorės 
pasiduoti talkininkų reikala
vimams, kuriuos puikiai išdė
jo prezidentas Wilsonas. 

Sąjungos tikslas. 

Tautų ekonominės sųjungos 
tikslas savitarpiai apsidrausti 
prieš karės pasekmes, kurio
mis Vokietija galėtų pasinau
doti, išnaujo ekonominiai pa
kilti ir ateityje vėl grūmoti 
visam pasaul iu i . Nes, ka ip 

pasisektų pradžioje, tai trum
pu laiku ta šalis išnaujo eko
nominiai pakiltų. Negalėdama 
pamušti pasaulio ginklais, 
kaip bematai, pamuštų jį savo 
prekyba. Tai atsiekus, tenai 
militarizmas išnaujo pakeltų 
savo galvų. 

Šitam Vokietijos pakilimui 
gali už akių užbėgti tiktai 
tautų sųjungos boikotas vokie
čių prekybos ir pramonės. Su 
boikotu sutiko visos sųjungon 
įstojusios tautos. Taip ilgai 
Vokietija bus boikotuojama, 
kol visai bus sutraškinta jos 
galybė. : ; 

I r vokiečiams yra viltis. 

Tautų sųjungos veikimas, 
tai tik savęs apginimas. Jei 
Vokietija sutiks su talkininkų 
reikalavimais ir nusprendimu 

žinoma, Vokietija ligšiol ne- j r prašalins tuos visus veik
snius, katrie ją privedė prie 
dabartinio pašėlusiojo milita-

San Juan. Porto Rico, lie
pos 17.—Virginia coal mining 
kompanija čia reikalauja sa-

atsisako nuo savo reikalavi
mų ir dar visiems grūmoja. 

Taigi minėta tautų sųjunga I r i z m o> Je i s e k « s u % P**i-
sav i ta rp ia i šelpsis k a i p vai- d e n t o Wilsono nu rodymu, 
gomaisiais produktais, taip ir t u o m e t * vokiečių tauta po 
kitokiais reikalingais išdirbi- *•**»• S a l ^ i s t o t i ekonaaiinėn 
niais, aplenkiant Vokietijos t a u t u sųjungon. 
produktus ir išdirbinius. 

Pradžioje ton ekonominėn 
sųjungon buvo įstojusios tik 
8 tautos. Bet kuomet vokie-

tančius sužeistųjų ir lavonų. 
Nei viena ligšiol buvusioji 

vokiečių ofensyva nepasibai
gė taip nepasekmingai išpat 
pradžios, kaip dabartinė. Gi 
šiton ofensyvon vokiečiai pas
tatė apie 800,000 kariuomenės. 
Toks skaitlius kariuomenės 
tik 65 mylių ilgio fronte. 

Naujausi iš mūšių lauko 
pranešimai liudija, kad visur 
vokiečiai atmušti. Vietomis, 
be to, talkininkai savo apsi 
ginimų pakeitė užpuolimu ir 
pliekia teutonus. Pastarieji, 
kaip ir seniau, paneša pasi
baisėtinus nuostolius. 

Tiesa, mūšiai tęsiasi ir to
liaus, vokiečiai dar neužsilei-
džia, bet jų įsismaginimų ga
las paėmė. Su tuo nepavyku
siu įsismaginimų pražuvo ta
tai ir ofensyvos reikšmė. 

Fossoy. Tečiau kai-kurie til
tai atsidūrė amerikoniškos 
artilerijos ugnin ir keli Jų 
sunaikinta. * 

Mūšyje dalyvauja pirmasis 
amerikoniškos armijos kor
pusas ties Marne, kairiajam 
talkininkų sparne prieš vo
kiečių ofensyyų. Tam korpuse 
randasi ir 149 pulkas artile
rijos, kuriam vadovauja pul
kininkas Reilly. Pulkas su
darytas kuone iš vienų clit-
cagiečių. 

vo kasykloms 5 tūkstančių , 
mainerių, kadangi Suv. Vals- Į Jucharerte. Turkija tuo tarpa č i a i n e p a h o v ė su savo pieši 
tijose, anot tos kompanijos **™« / r i

+
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tvirtinimo, trūksta tinkamų ^ d z O S * * t o d e l 1S * P * į d ėJo grūmoti visam pasauliui 
mainoms darbininkų. j kyla nesutikimai I tuomet sųjungon Įstojo ir 

Austrija ir Bulgarija ran- daugiau tautų. Šiandie sųjun-; 

PRIEŠINASI DVIGUBOMS 
MOKESTIMS? 

Montreal, Kanada, liep. 17. 
—Čia gyvena keli šimtai a-
merikonų. Jie moka karės 
mokesčius Kanados vyriansy-

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

Londonas, liep. 17.—Anot 
Eveuing Ncws, oficijaliuosc rate
liuose išnaujo kalbama, kad pre
zidentas AVilsonas aplankytų 
Prancūziją ir Angliją. 

— Atlanta, Oa., liepos 17. 
—Sustreikavo čia gatvekarių 
tarnautojai. 

NUSKENDO OLANDŲ 
GARLAIVIS. 

— Cleveland, liepos 17.— 
River Terminai kompanijoje 
sustreikavo 200 inžinierių, 
pečkurių, konduktorių ir kt. kų. 

Amsterdam, liep. 17.—Austri
jos užsienių reikalų ministeris 
Burian paskelbė, jogei jis sutin
kąs su prez. "VVilsono paskelbtais 
keturiais taikos principais. 

1 • 
Tokyo, liep. 17.—Japonijos ka

rės laive Kawachi, 21,420 tonų 
int., ištiko ekspliozija. Laivas nus
kendo. Su juo žuvo 500 jurinin-

dasi labai blogam ekonomi-. g o ; j e p r i g u l i 2 4 tautos ir vals- i . Dabf r i r S u v - Valstijų vy-
nausybė nuo jų, kaipo nuo 
savo piliečių, pareikalavo ka-

niam padėjime. Ir todel pnes (tybės. 
tiedvi šąli atliktas smarkesnis 
žingsnis Vokietijai butų ti- Silpnesniems pagelba. 
kroji pragaištis. 

Todel šiandie Austrija ir 
atsidūrusi į talkininkų pie
nus, kuomet bus sutraškinta 
šita vokiečių ofensyva vaka
rų fronte. 

• * " 

PREZIDENTAS ATSISAKO 
NUO ATOSTOGŲ. 

rės mokesčių. 
Ekonominiai silpnoms arba 

del karės didžiai nukentėju
sioms tautoms kitos šalys, 
prigulinčios prie sųjungos, 

f duos reikiamųjų pagelbų, bi 
tik tos norėtų tuja proga pasi
naudoti. 

' • * • * • • ••• 

Washington, liepos 17.— 
Prezidentas Wilsonas šįmet 
neturės atostogų. Kadangi ka
rės metu yra labai daug svar
bių reikalų, tatai nusprendė 
per vasarų neapleisti Wasfr-
ingtono. 

Amerikonai todel S. V. 
kongresui pagamino protestą. 
Nenori mokėti dvigubų karės 
mokesčių. 

SOCIJALISTAS PRAŠĄ-
LINTAS IŠ ARMIJOS. 

Atlantiko Uostas, liepos 17. 
—Čia atplaukė Švedijos gar-, 
laivis, kurio įgula pranešė, 
kad nuskendo olandų garlai
vis Oosterdijk, susidaužęs su 
amerikonišku garlaiviu San 
Jacinto. 

Minėtas olandų garlaivis S. 
Valstijų buvo paimtas šios 
šalies tarnybon. 

Nuskendusio garlaivio }gu-
la paimta ant San Jacinto. 

dygliuotų vielų tvorų prieš 
prancūzų pozicijas kabo tūks
tančiai vokiečių kareivių su
žeistų ir. lavonų. 
Prancūzai visose linijose sti-

jų nuostoliai. Vietomis ant priai laikosi. AMERIKONAI KAREIVIAI KARĖS FRONTE, PRANCŪZIJOJE. 

Taigi tautoms, neturinčioms 
pakaktinai maisto, bus duo
dama reikalingų maisto pro
duktų. Neturinčioms žalios 
medžiagos savo dirbtuvėms, 
bus pasiunčiama iš kitur. 

Be to tos tautos savitarpiai 
susišelps ir finansiškai ligi 
to laiko, kol nebus ištrinti 
karės palikti pėdsakiai. Nei 
viena šalis neims jokių pre
kių iš tų šalių, katros nepri
gulės prie sųjungos. 

Vokietijos boikotas. 

Toji sųjunga be kitko turi 
tikslų jokiuo būdu neleisti pa
saulio turgavietes užlieti visų 
šalių prekėmis, gi ypač tų ša
lių, kurios del karės daug nu
kentėjo. Karės'metu Vokietija 
susikrovė daugelį pramoninių 
išdirbinių. Su šitais po karės 
gali pakenkti kitų šalių pre
kybai, jei tik turėtų liuosų 
priėjimų prie tų šalių. 

Yra žinoma, kad Vokietija 
tas savo prekes atiduotų kuo-
pigiausiai, bi tik tuomi iš
naujo apvaldyti pasaulio tur
gavietes. Jei Vokietijai tas 

Spartanburg, S. C , liepos 
17.—New Y»orke leidžiamojo 
socijalistų laikraščio "The 
Masses , , redaktorius, Floyd 
Dell, prašalintas iš armijos, 
kurion jis nelegaliai buvo pa
imtas. 

Dell sugražinamas ^New 
Yorkan ir patraukiamas teis
man už maištiškas kalbas. 

PLENUOJAMA SEKANTI 
LAISVĖS PASKOLA. 

Washington, liepos 17.-— 
Šiandie laisvės paskolos skel
bimo manadžerių įvyks kon
ferencija, kurioje bus nutar
ta, kada ketvirtosios laisvės 
paskolos kampanijų pradėti 
ir kada baigti. 

Paskola bus 6 milijardai 
dol. arba ir daugiau su 4% 
nuoš. 

LIEPOS 17, 1918. 

Chicago ir apylinkės: —Į 
Šiandie ir rytoj gražus oras; 
maža atmaina temperatūroje., 
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Lietuvių visuomene, pabusk. 

Šalies sostinėje kažkoks 
George 0. Gastou, teplioda
mas savo namus amerikoniš-
ką vėliavą panaudojo žiursto 
vietoje. Už tai teismo nubau
stas 50 dol. pabauda. Varg
šas nežinojęs, kad reikia gerb
ti šalies vėliavą. 

i 

; 

Vakarų fronte išnaujo ar-
motos nepaprastai baubia, 
kulkosvaidžiai trata. Vokie
čiai ir vėl briaujasi ant Pary
žiaus. Kelią j Paryžių turi 
užtverę amerikonai. Ar tik 
nebus paskutinis šitas vokie
čių užpuolimas. 

-

Iš St. Paul, Minn., praneša
ma, kad per ištisus metus, pa
sibaigusius liepos 1 d., tame 
mieste yra buvę net 518 per
siskyrimų poroje, arba kas 
septinta moterystė vienas per
siskyrimas. Toksai apsireiš
kimas socijalistus labai džiu
gina. 

mokami agentai, tai jau senai 
prirodyta. Jei vokiečiai 
įstengė savo auksu papirkti 
buvusius rusų biurokratus, 
jiems kur-kas lengviau tas 
buvo padaryti su bolševikų 
papirkimu. Bolševikai vo
kiečiams už pinigus juk pave
dė gražiausias Kusijos pro
vincijas. 

Turtėja Leninai, Trockiai 
ir visokie Goldmanai, tai ko
dėl šiandie ten negali susi
krauti lobių toks Kapsukas 
su savo lietuviškais sėbrais. 
Juk kiek tai lietuviškas bol 
ševikas Kapsukas galėjo pel
nyti pagrobdamas kadir lietu
vių Centralio Komiteto nu
kentėjusiems del karės šelpti 
iždą . Gi reikia žinoti, kad 
ir jam galėjo dikčiai nuvar
vėti už Lietuvos pardavime 
vokiečiams. Juk tai bolševi
kams buvo labai pelninga 
transakcija. 

Šiandie dar nelengva atsa
kyti į klausimą, kiek pratur
tės Kapsukas. Gal jis ir 
šiandie jau gerokai praturtė
jęs, kas gali žinoti. Antai so-

: 

Susivienijime L. A. yra ma-r 
.šimčių -katali-
ti gi yra arba 

n.•# arba patys nc-4^jalistas Zalatorius buvo ga 
žiną, kas j.v yra. Bet to su- na turtingas. Bet, supranta-
sivienijimo organas tarnauja ma, jis negalėjo susilyginti su 
tik vieniems laisvamaniams tokiuo Kapsuku. Nes bankos 
ir socijalistams. Laikas ka
talikams nariams sutvarkyti 
savo organą. 

Tautininkų liberalų susi
vienijimo organas "Tėvynė' 
po seimo nusisuko kiton pu
sėn. Pirmiau tasai laikraštis 
sėdėjo liberalų (laisvamanių) 
suole. Gi dabar linksta prie 
socijalistų. Ir sakykite jųs 
mums — tasai atsivertimas 
įvyko tuo jaus po to, kuomet 
rytines valstijas aplankė Chi-
aagos "progresyvės" visuo
menės organo redaktorius. 

KIEK PRATURTĖS KAP
SUKAS. 

Jau ne kartą gauta žinių iš 
Rusijos, kad socijalistų bolše
vikų vadai kasdien eina tur- amerikoniškai vyriausybei ir 

apvogimas tai ne Lietuvos 
pardavimas. 

Bet vargiai kiek palengvės 
Amerikos lietuviškiems soci
jalistams Kapsukui įgijus di
delius lobius. 

LIEPOS 4 DIENA NEW 
YORKE. 

Paskui angliškus laikraš
čius verta paminėti Neprigul-
mybės Dienos apvaikščiojimą 
New Yorke. Minėtas apvaik
ščiojimas perviršijo visas tos 
rųšies demonstracijas savo 
milžiniškumu, puošnumu ir 
artistiniu paruošimu. 

Maršavime dalyvavo 42 
tautų žmonės. Tai nebuvo 
paprastas parodavimas, bet 
užmanifestavimas ištikimybės 

Kasgi neskriaudžia to žmo
gaus, kuris nepaisydama 'savo 
reikalų, savo paties reikalų— 
įlindęs kur į kampą ir apsi
leidęs niurkso, snaudžia. 

Mes, lietuviai iki šiam lai
kui, nors ir jautėm mums da
romas skriaudas, bet tylėjom 
ir kantriai viską nukentėjom. 
Mūsų kantrumu pasinaudojo 
įvairiausi išnaudotojai, viso
kių izmų platintojai ir kito
kie šarlatanai skriaudė mus 
medžiagiškai ir doriškai. Bet 
tie patys mulkinyčių ir šarla-
tanizmo atstovai siekia to-
liaus, jie užsimojo net ant 
mūsų tėvynės gyvasties, o 
kadangi ant mūsų tėvynės gy
vasties, tai reiškia ant kiek
vieno mūsų gyvasties. 

Apie kitus priešus ir jų vei
kimą bus vėliaus pranešta, 
nes kiekvienas jų žingsnis y-
ra sekamas. Šiuo tarpu pra
nešame apie judėjimą vieno 
iš mūsų didžiausio priešo; ne
tik pranešame, bet šaukiame 
kiekvieną lietuvį būti ant sar
gybos, nes bile dieną ar va
landą gali ir pas jus tas prie
šas užsukti. 

Kasgi tuo priešu yra f Len
kai! Taip. Šiomis dienomis 
mūsų atstovai lankosi po ko
lonijas ir tėmija jų judėjimą 
lietuvių tarpe. Štai Pittsbur-
gh 'o apylinkėse lenkų agen
tai landžioja po lietu
vių stubas ir renka 
parašus po tam tikra re
zoliucija; prikalbinėja lietu
vius, kad prisidėtų prie kokio 
ten "kliubo" įmokėdami 5 
dolerius, kurie neva bus su
naudoti "mūsų tėvynės la
bui". 

Vakarinėje Ilinois vals
tijos dalyje, šiomis dienomis 
lenkų svietiškiai ir dvasiškiai 
jau nekuriose kolonijose pa
skelbė, kad netrukus į jų ko
loniją atvažiuoja M inteligen
tai' f — moksleiviai ir vaikš
čiodami po stubas rinks para
šus ir aukas. 

Kuriose kolonijose lietuviai 
prie lenkų parapijos priklau
so, ten lenkų kunigai ragina, 
kad kiekvieno lenko ir lietu
vio priedermė yra tam moks
leiviui pareikalavus pasirašy
ti ir duoti jam pinigi}. Tose 
pat apylinkėse lenkų agentai 
vaikščioja po lietuvių stubas 
ir reikalauja po du doleriu, 
buk "tie pinigai eis Raudo
najam Kryžiui". 

Illinois valstijoje, kuriose 
kolonijose lietuviai priklauso 
prie lenkų parapijų ir kur ne
siranda apšviestesnio lietuvio, 
ten lenkai kunigai aiškina 
lietuviams, kad lenkas yra lie
tuvis, todėl lietuvis ir gi tu
rėtų, būti lenkas, turėtų prigu 
lėti prie kokio ten "kliubo", 

3 = 5 = 5 = 

, tingyn. Štai ir vėl liepos 10 
' d. iš Stockliolmo pranešta, 

kad Rusijos " karės ministe-
I ris" Trockis susikrovęs daug 
. turto (pinigų) kuomet įgijęs 
; valdžią Rusijoje. Didžiumą 

! | savo turto į vestines pietinėj 
i Amerikoj. Stockholme sua

reštuotas vienas vagilius. Jis 
pasisakė esąs Trockio agen
tas. 

Negi čia bus stebėtina, kad 
bolševikai turtėja. Bet tegu 
niekas nemano, kad jie pelni-

\ jasi Rusijos lobiais. Gali jie, 
kaip toksai Leninas, Trockis 
ir kiti, gyventi puošniuose ru-

£sų rūmuose, gali jie rėdyties 
užgrobtais nuo *' buržų j ų'' 

]drabužiais, bet rusų pinigais 
'negali pelnyties. Nes šiandie 
?Rusijoje yra popierinių pini
ngų kaip šieno, bet jie yra be 
mažiausios vertės. 

t 
Bolševikai sau turtus (auk-

.są) semia iš Vokietijos. Kad 
pie yra vokiečių kaizerio ap-' dalis buvo labai pamokinanti 

sutikimas su jos vedama po
litika užsieniuose. Gi tą poli
tika tinkamai ir apsukriai ve
da netik, taip vadinamieji, 
"'tikri" amerikonai, bet ir 
užsieniuose gimusieji šios ša
lies piliečiai. 

Apie to maršavimo milži-
niškumą galima suprasti tik 
imant domon kadir parodinin-
kų defliaciją. Pro vieną 
penktos avenue (gatvės) ker
tę visam parodavimui praei
ti užėmė ištisias 9 valandas. 

Parodavimas buvo paskirs
tytas į dvi dali. Pirmoji da
lis perstatė visą amerikonišką 
karinį prisirengimą, su viso
kios rųšies ginklais ir mašino
mis, vartojamomis karėje 
(Šarvuoti automobiliai, tan-
kos, lakstytuvai, ambulansai, 
elektrikiniai aparatai, signa
lai, amatninkų būriai ir tt.). 

Antroji dalis susidėjo iš 
atskiriu tautų divizijų. Šita 

kuris užsiima "tėvynės reika
lais"; girdi, esą daugeli* len
kų, kurie dirba Lietuvos la
bui; girdi, Washingtone yra 
Bielskis, lenkaj, kuris tik pra
mokęs lietuviškai, kad lietu
viams pasidarbuoti. 

Mįchigan!p ir kitose valsti
jose lenkai lietuvius prikalbi
nėja stoti į lenkų legijonus, ir 
ne tik prikalbinėja, bet vers
te verčia; pasiunčia vieną 
laišką duodami savaitę laiko 
į lenkų legijonus įstoti, jei to 
neispildys, tai bus areštuotas, 
Kitą laišką siunčia duodami 
tik dvidešimts keturias valan
das, jei į tą laiką į lenky le
gijonus neįstos, tai tuojau bus 
areštuotas. 

Šiuos iš šimtus panašių 
cirkų lenkai išdarinėja, kad 
lietuvius į savo vežimėlį pasi
kinkius. 

lietuvių visuomene, pa
busk! Nesiduok lenkui pa
žaboti. Ką lenkai lietuviams 
kalba, yra gryniausias melas. 
Nesirašykite po lenkų rezo
liucijomis, nes tuomi prisi
dėsite prie Lietuvos laisvės 
smaugimo; tą patį darysite 
remdami įvairius lenkų "kliu 
bus" ir "inteligentus-moks-
leivius", lenkų dvasiškijos 
garsinamus. 

Duodami aukas Raudona
jam Kryžiui, duokite per lie
tuvių organizacijas arba tie
siog į savo kolonijos R. K, 
skyrių. Bukite atsargus su 
lenkų agentais! 

Stodami armijon, stokite į 
Amerikos armiją į bent kur] 
skyrių ir po Amerikos vėlia
va, bet ne į lenkų legijonus; 
nepaisykite lenkų grasinimų, 
nes jie nieko nereiškia ir jie 
neturi teisės tą daryti. 

Turėkite akis ir ausis at
viras ir tėmykjte kokią len
kai demoralizaciją jūsų kolo
nijoj lietuvių tarpe varo. 

Visas žinias apie jų judėji
mą lietuvių tarpe, visas lenkų 
rezoliucijas po kuriomis jie 
renka lietuvių parašus ir vi
sus lenkų laiškus meldžiame 
siųsti šiuo antrašu: 
Lithuanian National CounciJ. 

PubHcity Division, 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

P. S. — Visų kitų laikraš
čių nuoširdžiai meldžiame šį 
pranešimą persauzdinti. 

— Eikš parkan, tenai pa
matysime žvėrinčių. 

— Žvėrinčių! Namie turiu 
dvi dukterį, kurios kaip pa
pūgos angliškai trata. Gi 
mano žmona, kuomet man pa
sitaiko pareiti namo "užsi
traukusiam", prieš mane ati
daro savo burnelę — taip kad 
didesnio žvėrinčiaus nenoriu 
matyti. 

net patiems amerikonams, ku
rie savo akimis įsitikino, kiek 
tai etniškųjų sudėtinių randa
si jų valstybėje, ir kaip tie 
sudėtiniai padaro vieną tau» 
tą. - , 

Antroji dalis buvo pilna is
torinių iliustracijų Su žymiau
siais tautų asmenimis. 

Maršavimo priešakyje ė jo' pat lietuviškas dėdė"; kinai: 
civiiė ir karinė valdžios su pa
garbos sargybomis iį ameri
koniškų jurininkų ir angliškų 
kareivių. Paskui su muziko
mis sekė divizijos: amerikonų, 
anglų, prancūzų, italų, vokie
čių, graikų, airių, ispanų, por
tugalų, rumunų, švedų, nor-
veg-ų, danų, suomių, šveicarų, 
pietinės Amerikos tautos, ki
nų, japonų, čekų-slovakų, 
pietinių slavių, armėnų, alba
nų, lietuvių, rusinu žydų ir 
lenkų. 

Tos visos divizijos nešė į-
vairiausius parašus. ILiudo-

miausių galima paminėti 
tuos: Slovakai turėjo parašą: 
"Prigulime prie vengrų, ku
rie mus pakeitė vergais"; ru
munai: "Esame išduoti, bet 
neįveikiami"; vengrai: "Esa
me 100 nuošimčių ameriko
nai"; lietuviai turėjo para
šą: "Dėdė Šamas yra taip-

GREITASIS TRAUKINYS. 
Vaizdelis iš Rusijos 

"rojam". 

(Sulįg rusų dienraščio 
"Nafi Viek"). 

"Greitasis'* traukinys vejkasi 
paraližiuoto čerepako greitumu, 
girgždėdamas ir tratėdamas se
nuose, nudėvėtuose vagonuose. 
Atsargiai, it šliaužte prišliaužia 
prie stočių. Kartais ilgai sto-
vinėja ant menkai žinomų pusiau-
stočių arba net visai ant laukų, 
kas ten įį žino kam, lig tai ilsi
si, lig bijosi toliau eiti. 

"Greitame" traukinyj purvas 
ir bradas. Išdaužyti laitgų stik
lai, apdraskytos sėdynės ir sienos, 
prispjaudyti koridoriai, priterš
tos lavatorijos. Tarp aplinkinio 
brudo žiba stebėtinu būdu gerė
liau užsilikęs ir išlikęs vagonas 
tarptautiškos bendrovės. Tiesa, 
ir čia ženklai nupuolimo ir be
tvarkės. Kažkur streikuoja skal
bėjos, tai čion besislapstantieji it 
paskutinioj savo tvirtovėje buržu
jai neturi išplautų baltinių. Ar
bata duodama be cukraus ir be 
šaukštelių. Vietoj elektros vos 
žiba žvakės. Vandens apsiprau
simui vagonuose tankiausiai nė
ra visai. Tūloj vietoj pasiuntė
me į stotį atnešti vandenio savo 
pavadyrių. Ant stoties " susi
pratęs pilietis" pavadyrių su
draudė : 

Nėra reikalo, sako, tavo bur
žujus mazgoti, tegul vaikštinėja 
į pirtį! 

Visgi kai kurie patogumai to
kiuose tarptautiškuose vagonuose 
užsiliko. Kožnas keleivis Čia tu
ri bilietą ir ant koridorių nesi
painioja "draugai". Prie kiek
vienos stoties pavadyrius šoka į 
tarpdurį ant platformos, priden
gia kratine savo į vagoną duris 
(kites durįs užrakintos) ir už
kimusiu balsu šaukia: 

— Draugai, ne čion einate! 
Tai na sk&rbavas vagonas! Tai 
prancūzu! Tai belgų! , 

Stebuklas, bet tie įauksinai 
dar gelbsti bent kiek. Šneka ei
na, kad vaikštinėja kokie ten 
8vetimtautiški vagonai, del "kurių 
(jei užkliūtų) gali kilti nauja 
tarptautiška karė. O kadangi 
kareiviai ypač karės nenori—tai 
ir vengia paduoti karei priežas
tį (užgriebiant tarptautiškus va
gonus). Kvailas baubas, bet ge
rai baido! 

Kartais pavadyrius nepasitikė
damas ant savo vieno spėkų grie
biasi geresnio budo, kad "drau
gus" nuo vagono nubaidžius. Ge-
riausis būdas — tai įsileisti į va
goną vieną iš "draugų". 

Pavadyrius, pasirinkęs iš besi-
spriaudžiančių ant stoties "pro-
letarų-draugų" vieną, įsileidžia 
į vagoną. "Draugas" už šil
tą kampą ir už arbatos stiklą ap
siima pildyti urėdą "unoravos 
sargybos". Sustojus traukiniui 
toks "sargybos" draugas mikliai 
nušoka ant platformos' ir rė
kia drąsiai besispraudžiantiems 
'draugams": 

— Kur lendate, zuikiai (kiš
kiai), dykaduoniai, prakeiktieji 
šarlatanai?! -Argi nematote, kad 
čia svetimtaučių vagonas?! 

Trečią jau parą mes vežamės 
su savim tokį savo "draugą". 
"Unorava sargyba" veikia pui
kiai ir net mūsų koridorius liuo-
sas nuo "draugų". Tik ant 
stogelio (vagono) kaž ko jau la
bai rangės ir raitės kaž kas per-
viną šią naktelę. 

"Nuo šiol ^demokratija bus 
vadovaujanti kinų žvaigždė". 

Tarpe istorinių asmenų bu
vo pažymėtini: spartanų va' 
das Leonidas, Joanna d'Are, 
Lietuvos Didkunig. Gedimi' 
nas ir kt. 

Reikia pripažinti, kad lie
tuviai parodavime puikiai pa
sirodė. New Yorke laikraš
čiai graiiai parašė apie lietu
vių diviziją. Gi parodavi-
mo metu žiūrėtojai lietuvius 
apdovanojo ovacijomis. 

Tokius apsireiškimus yra 
smagu ir paminėti. 

Draugai - buržujai, buržujai-
draugai, į tas dvi priešingas par
tijas pasiskirstė ir visi keliau
ninkai ant Rusijos geležinkelių. 
Buržujaus keliauninko ženklas 
tas: jis sau perkasi labai bran
gintiną kelionės bilietą, nužemin
tai pralo nešėjo (nosilšeiko) kaip 
nors įsprausti į vagoną, prįe j*a* 
sisekimo, prikišęs tam nešikui 15-
20 rublių (ant arbatos),„ buržu
jus pasodiuama kur vagono . 
kampelyj. Paskui jį iš visų pusių 
apsodina ir surakina eilės kitų, 
netaip pasekmingų buržujų. Ant 
galo betvarkę minią iš visur ir 
visiškai apgula krūvos kareivių, 
užkemia jie koridoriuj tarpcti: 

3 

S 

S 

IIIIIIIIifftfiMIllIIIfflllllllllllllllHIIIIIllllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllillIIIII"*"aillllllKI1 

Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTB ' 

"DRAUGO" BENDROVE PLATUTA BIZWX, UŽTAT 
DEDI*A U B U KAPITALĄ. 

f 

Į keletą mėnesių turi būti parduota aerų už $25,000.00. 
Šerai na tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

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

raštį į save rankas; patapkime jo savininkais". 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tygia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie1 gaus dar eztra 
dovanų. . 

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

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau- I go" kopijas už dyką. 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do

vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. 

ATSILIEPKITE! 
» . _ 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 
Rašykite šiuo adresą: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, Chicago, Ulinoia. 
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rius, platformas, stogelius ir tt. 
Taip surakintas buržujus be pa
sijudinimo važiuoja iki paskirtai 
vietai, kur reikalas išlipti. 

Visai jau kitaip su "drau
gais" - kareiviais.** Jie prie gele
žinkelių gyvena triukšmingą ir 
judantį gyvenimą. Ant viso Ru
sijos respublikos milžiniško plo
to; iš vakarų į rytus, is rytų į 
vakaras, iš pietų į šiaurę ir iš 
šiaurės į pietus, visur it apsvilę 
laksto buvusieji kareiviai buvu-» 
šios rusų armijos. Kur jie va
žiuoja? Namon? Gal būti. Bet, 
rodos, jei jie tikrai važiuotų na
mon manydami namuose ir apsi-
likti prie savo kaimelių ar mie
stelių, — tai jau senai butų iš
važinėje ir jų nesimatytų visai. 
Travleriauja gal? 

Ištikro, daugybė '' draugų' * 
buvusių kareivių ir jurininkų 
virto į travlerius, važinėjančius 
perkupčius. Bilieto pirkti nerei
kia — kelionė kareiviams už dy
ką — tai ir važinėja buriais» per
ka ir parduoda miltus, duoną, mė
są, papirosus, degtukus, muilą — 
ką kur gauna ar prasimano. 

Teciaus visgi tikrų perkupčių 
nedaug jų tarpe, daugelis per-
kupčiauja ir važinėja šiaip jau 
neturėdami ko veikti ir kur ding
ti, del smagumo, iš nuobodumo: 
laiko daug, o važinėties pigu — 
uakvynė, pastogė už dyką! 

Guli krūvomis kaip pakliuvus 
salėse visų trijų klesų, ant di
desnių ir mažesnių stočių • var
tosi ant bufeto stalų ir suolų, 
kur pakliuvus. Su ryšuliais ant 
pečių , šturmuoja kiekvieną praei
nantį traukinį. Lenda per lan
gus, lipa ant laiptų, buferių, 
platformų, stogų, kur pritelpa. 
Važiuoja ir važiuoja be galo-
krašto. Dievas tik žino kur ir 
kam. 

Nors štai privažiuoja prie sto
ties tuščias, skiriamas kareiviams 
(tavorinis) traukinys, bet į jį ka
reiviai nesiveržia, tevažiuoja juo 
buržujai. O draugai palauks 
klesinių vagonų. 

Triukšmingai pilkoji minia ver
žiasi į pristojusį "' pasažierinį" 
traukinį. Vagonų duris uždary
tos, bet kas dabar paiso į duris? 
Nuleido langų stiklus ir ''drau
gai" pasistumdydami, prisigerė
dami įsiveržia per langus į va
goną. Tik ir matosi rairguiioja 
prieš akis: ryšelis, pora kojų, po
ra kojų, ryšelis ir vėl ryšelis, po
ra kojų. 

Kitur '' draugas'' neiškentės 
kol kas nuleis langą. Užsimovęs 
ant galvos šinielį puola it ožys ant 
veidrodžio, galva pramuša šibą. 
Tik suskamba stiklai, į vagoną 
įsiveržia apsupta šmieiiaus gaiva, 

tmm 
paskui ryšulis, pora kojų ir nau
jos "duris" gatvos. Vėl mir
guliuoja kojos ir rišuliai. 0 ap
link užimąs: 

— Draugai! draugai! 

. • / 
Viršininkas tūlos geležinkelio 

stoties mandagiai man praneša 
telefoną: 

— Pasiskubink ant stoties. 
Dar prispėsi ant vakarykščio 
traukinio. 

Štai paskučiausioj i "pažanga" 
geležinkelių '' administracijoj, re-
voliucijonieriškas "pirmyn"! Pa
siskubink šiandie — spėsi dar ant 
vakarykščio traukinio! 

Nemąstykit, kad tai traukinys 
atvykęs iš tolimos kelionės ir pa
sivėlavęs ant 24 valandų kelyj. 
Tai butų niekis: paprasta. Čion 
kitaip. Vakar traukinys turėjo 
iš tos stoties pradėti savo kelionę. 
Bet vakar ant stoties nesurasta 
nei vieno liuoso vagono. Po 24 
valandų ieškinėjimo sugraibyta 
keli vagonai, "traukinys" sulip
dyta ir taip "vakarykštis" trau
kinys vos bepasijudins šiandie. . 

Klausimas: kada gi išeis "šian
dieninis" traukinys? Gal but 
ryt, gal poryt, na, kada spės 
vagonus sugraibyti ir sulipdyti. 

Taip tai nors palengvel, bet 
socijalistų viešpatavimas slopina 
ir žudo geležinkelių tvarką ir 
greitai, gal, nebus galima visai 
traukiniais ^važinėties. Gaus ant 
vietos užsilikti kur buvę ir "bur
žujai" ir "draugai". . Gal ir 
geriau: perdaug Rusijoj valkatų 
priviso. Sėdės namie, 

Gudrus Motiejus. 
Notaras surašo paskutinę 

mirštančio Motiejaus valią. 
— Šiuomi savo judomąjį 

ir nejudomąjį turtą užrašau 
savo žmonai. Turi tai, tams
ta? 

— Turiu. 
— . . . su sąlyga, kad metu. 

laikotarpiu išeis už vyro. 
— Kodėl taip? — klausia 

nustebęs notaras. 
— Nes noriu, idant ištikrtj-

jų kam nors butų gaila, kad 
aš numiriau. 

. 

Sveikatos klausime. 
Klausimas: — Kodėl tarpe 

gyvulių pasitaiko mažiau ser
gančių, kaip tarp žmonių! 

Atsakymas: -r- Todėl, kad 
ant šimto gydytojų yra vos 
tik vienas veterinorius. 

atocka ir Bonds Perluuol to Pardno-
darni veikiat darbas. Andrews * Ofc« 
iOS So. La SaUe SU, aidėti lfOO m. 
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SIOUX CITY, IOVA. 

Vietos lietuviai, per Lietu
vių Komitetą, už pasidarbavi
mą pardavinėjime War Sav-
ings Stamp nuo miesto val-
džios# gavo dovaną —- gražią 
šilkinę amerikonišką vėliavą 
vertės 50 dol. Vietiniai ang
lų dienraščiai " T r i b ū n e " ir 
" J o u r n a l " per dvi dieni gi-
rė lietuvius kaipo ištikimus 
šiai šaliai. Lietuviai ir laike 
Raudonojo Kryžiaus savaitės 
užėmė pirmą vietą duosnumu, 
nes aukojo po 5 ir po 10 dol. 

Laike W. S. S. savaitės 
kaip pradėjo komitetas par
davinėti štampas, tada tūli 
juokėsi iš komiteto sakydami, 
kad, girdi, jie parduoda del 
biznio ir del savo vardo, o ne-
kurie iš pavydo tą darė, bet 
kuomet pamatė, kaip laikraš
čiai rašo apie lietuvius ir ka
da vėliavą prisiuntė, tada tie 
patys pasakė, kad komitetas 
labai gerai padarė. Komi
tetas dirbo ne del savo vardo, 
bet del visą lietuvių. 

Vietinis. 

NIAGARA FALLS, N. Y. 

Ne viens miestelis turbūt 
visame pasulyje negal di-
džiuoties tokiais gamtos gro
žės stebuklais, kaip miesteli< 
Niagara Falls. Miestelis kaip 
ir visi Amerikos miestai nie
ko tokio ypatingo netur. Vi
sur ant kiekvieno kampo pra
simuša "business". Namai 
maž kuom skiriasi viens nuo 
kito, gatvės plačios, pritai
kintos labjau prie automobi
lių važinėjimo. Toliaus tęsia
si visa eilė įvairių triobesių su 
ilgais kaminais, tai dirbtuvės, 
kuriose neviens lietuvis lieja 
nuo ryto iki vakaro savo 
prakaitą del cento. Taip ir tę 
siasi ūkanotos jo tlianos bil
desyje mašinų. 

Kiekvieno čia atvyKusio a-
tida atkreipia amžinas oši
mas, bildesys vandenio. Žin
geidumo pilnas, nori dasižino-
ti priežastį to viso ir atvikė-
lis traukia į tą pusę kur oši
mas girdisi. Kuomet prisi
artina prie tos vietos, atsive
ria jam prie akis reginys, ku
riuo negali atsistebėti. Nuo 
plačios ligumos pilasi arba 
slinkte slenka j giliausią be
dugnę vanduo, iš kurios iš
kila ruko stulpai. Kriokimas, 
ošimas—tartum pragaro nas
rai. 

Kada tas prasidėjo, nėra ži
noma, kuomet pasibaigs irgi 
nėra žinoma. Taip vanduo 
virsdamas, kunkuliuodamas 
verčiasi į baisią bedugnę, die
ną ir naktį. Diena tartum at
rodo viskas švelniai, ramiai; 
tartum matosi kokia ironija iš 
kriokiančio vandens, bet nak
tį atrodo baisu, tarytum visa 
gamta įdukus, įniršus — nori 
skaudžiai atkeršyti, nori vis
ką pajuokti, pašiepti. Tari-
tum poprie varta, kokia tai 
jėga liepia atsitraukti šalin 
nuo vietos įtūžusio kriokian
čio vandens. Jeigu ne, tai 
patsai tapsi auka gamtos 
keršto! Pasinersi įtrauktas į 
pragrinę bedugnę krioklio. 
Užmeti toliau akį ir matai 
didelę žaliuojančią salą, bet 
ją irgi saugoja tas pats krio
klys iš visų pusių. Eini to
liau, tęsiasi prakas, o šalę ra
miai bėga vanduo — nejaus
damas tarsi nieko, kad už se
kundos papuls į b ė d u l ę 
krioklio. Taip tai atrodo iš 
dalies baisus krioklys: 

Gyvena šiame miestelyje if 
i i uemaza būrys lietuvių; 

viso apie 90 šeimynų^ pavie
nių apie 60 ar daugiau. Abel-
nai čia lietuvių yra apie 500, 
bet daugelis jų yra išfcrikę: 
vieni apsirgę lenkiškumo li
ga, kiti po įtekme visokių 
šlamštų laikosi nuošalia, sėdi 
it apuokai patamsėję perėda
mi įvairias nedorybes. Bet to
kių nesusipratėlių tik maža 
saujelė, nieko nereiškianti. 
Abelnai čia būrys lietuvių, ne
žiūrint visko, yra susipratęs, 
pakilęs augštai. Gyvuoja čia 
sekančios draugijos: Šv. Jur
gio pašelpinė, S. L. R. K. A. 
kuopa, Vyčių kuopa, Moterys 
irgi juda, kruta. Turi sayo 
draugiją pašelpinę po vardu 
Šv. Panos Marijos Škaplier-
nos. 

Liepos 7 d. butą čia didelės 
iškilmės. Iškilmingai laike 
sumos tapo priimta į naujai 
uždėtą draugiją po globa Šv. 
Kazimiero, vaikučių skaitliu-
je 55. Tas visiems padarė 
gilų įspūdį. 

Turi lietuviai ir savo baž
nytėlę. Teisybė, nors nedide
lė, bet visgi jau nereikia uba
gauti po svetimas pastoges. 
Nors šiokia tokia, bet visgi 
sava pastogė. Nuo rudenio 
bus įkurta lietuviška mokyk
la del varkų, nes be savo mo
kyklos vaikai greit pamiršta 
savo kalbą tarpe svetimų 
gaivalų. Lietuviai puikiai 
čia pagieda ir laike pamaldų 
šventas giesmes, žinoma lie
tuviškai. 

« 

Nors buvusieji vadovai čia 
užtraukė juodus debesius ant 
šios kolonijos, bet tas nieko 
nedaro, greit bus viskas pra
šalinta, nes žmonės čia gero ir 
prakilnaus budo. Veikia vi
si išvieno. 

Darbai eina gerai. Kiek
vienas gauna lengvai, kokį 
tik nori sau užsiėmimą. 

Toks tai gyvenimas mūsų 
kolonijoje. 

Erškėčio Gėlė. 

GRAND RAPIDS. MICH. 

Misijos. 

Linksma yra pasidalinti su 
gerb. " D r a u g o " skaitytojais 
malonia žinia, kad ir mūsų 
miestą atlankė, Tėvas V. Ku
likauskas su Šv. Misijomis, 
kurios prasidėjo birž. 30 d. 
ir baigėsi 4repos 9 d. 

Per visas dienas žmonių 
prisirinkdavo pilnutėlė baž
nyčia. Bemaž visi parapijo-
nai atliko išpažintį ir susivie
nijo su Dievu. Gerb. Tėvas 
MIsijonierius, savo gražiais 
pamokslais, sustiprino tikin
čiuosius, o taipgi daug pa
traukė atšalusių prie Šv. ti
kėjimo. Ilgai pasiliks Grand 
Kapidiečių širdyse jo brangus 
ir naudingi pamokinimai. 
Reikia priminti, kad po Die
vo žodžių, nepamiršo ir tėvy
nės Lietuvos. Ragino laiky-
ties meilėje, vienybėje ir iš
tvermėje. Nurodė kiek Lie
tuva per amžius iškentėjo 
baisiausių persekiojimų nuo 
nuožmių priešų. Bet su pa-
gelba / Augščiausio ir iki 
šiai dienai užlaikė savo gra
žią kalbą. 

Ilgiausių metų nenuilstan
čiam Bažnyčios ir tautos vei
kėjui Tėvui V. Kulikauskui. 

Ištikimybės Diena. 
Vietos lietuviai Ištikimybės 

Dienos apvaikščiojime gana 
gražiai atsižymėjo. Vietos 
angliški laikraščiai pirmoje 
vietoj lietuvių parodom pa
veikslus patalpino, ir išgirė 
o ypatingai girė parengtą ve-

kuris atv*į#Uno Lietu* 

vos kaimo mokyklą. Tiesa, 
priguli garbė mūsų rengėjams 
ir rengėjoms, kurie pasidar
bavo, 

Vietos lenkams tas labai ne
patiko, nors pirma jie ėjo, bet 
paskui liko. 

Dabar užklausus jų, kaip 
paroda pavyko, tai nei žodžio 
neatsako. 

Apmaršavę lietuviai miesto 
gatves, visi tvarkoje sugrįžo 
prie savo bažnyčios. Čia mū
sų gerb. kun. J . Kelmelis pa
sakė trumpą kalbą. Padėko
jo savo parapijonams už taip 
gražų prisiruošimą ir pasiro
domą svetimtaučiams. Po to 
p. V. Jusas, Rengimo Komi
teto raštininkas gana jaus
mingai prakalbėjo. Paaiški
no kokią svarbą turi tas lie
tuvių gražus pasjrodimas a-
merikiečiams. 

Pagaliaus perskaitė paga
mintą rezoliuciją ir telegra
mą lietuviškai, o p. Lumar 
angliškai. 

Rezoliucija tapo pasiųsta 
Suv. Valst. prezidentui, vals
tijos senatoriui, gubernato
riui ir miesto majorui. Re
zoliucija skamba sekančiai: 

Mes, Amerikos lietuviai iš 
Grand Rapids, Mieli., susirin
kę dėlei apvaikščiojimo 142 
metinės sukaktuvės Neprigul-
mybės apskelbimo, šiuomi 
nutariame išreikšti Suv. Val
stijoms širdingus užtikrini
mus mūsų ištikimybės ir pri-
sirišim prie ' žvaigdžių, bei 
ruožų. 

Ir kadangi priežastys, dėlei 
kurios Suv. Vals. inėjo šion 
pasaulinėn karėn, yra apgini-
mas šventos teisės, tautų liuo-
sybės, kurių šventa teisė tapo 
sumindžiota per vokietį tiro
ną; 

Mes, toliau nutariame pa
smerkti vokišką tironiją, 
militarizmą ir tautų pavergi
mą. I r išvieno užjaučiame ir 
remiame mūsų gyvastimis ir 
mūsų doriškomis bei kūniš
komis spėkomis teisingą vei
kimą Suv. Valstijų šioje Ka
rėje. 

Parodos Kom. pirm. 

Stanley Bartuškevičia. 
Telegrama gerb. Suv. Val

stijų Amerikos pirmininkui 
W. Wilsonui. 

G arbingas Pirmininke t 
Mes, Amerikos lietuviai iš 

Grand* Rapids, Mich. susirin
kę dėlei apvaikščiojimo 142 
metinės sukaktuvės Neprigul-
mybės apskelbimo, siunčiame 
Jums širdingus užtikrinimus 
mūsų ištikimybės ir prisiriši-
moprie Suv. Valst. Amerikos, 
mūsų naujos šalies, užjauzda-
mi ir remdami mūsų gyvasti
mis, mūsų turtais ir mūsų do
riškomis ir kūniškomis spė
komis šią karę dėlei sugrąži
nimo "šventos teisės, tautų 
liuosybės ir maldaudami Die
vo, idant pagelbėtų Jumis 
pergalėti priešą liuosybės ir 
taikos. 

• 

Pirm. Reng. Parodos Kom. 
Stanley Bartuškevičia. 
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IŠ CHICAG0S IR APIEUNKIŲ. 
CHICAGO, ILL. 

Admintttration. 
Artsr d«V*## ok' owl apit ©n de 

bait he say, «e» ee—"I gwine ter 
sprize yqu all wjd a mėsa er flshes 
'cause y*u all* mus' aav» de meat 
en eat sumpin' else instid en jes git 
out <jat or gama bag «n make it 
work, too/' aez ee. Den he kotch 
a big fls* and say, ssz ee, "t-ltoot— 
t-lioot—t-sab-stl-toot,** sez ee. TV'en 
h© say dat he means dat when you 
alls make riz biseuits jes tfon't make 
'em—use corn mpal ter iave wheat 
flour fer de sojera, 

L. D. S. Ohicagos Apskričio 
( susirinkimas. 

Ateinantis Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos Chicagos Ap
skričio susirinkimas atsibus 
liepos 28 d., Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje. Šitas susi
rinkimas bus priešseiminis ir 
už tai labai svarbus. Kuopos 
turėįų pasistengti prisrųsti 
kuodaugiausia delegatų ir sy
kiu visokius sumanymus. 
Jeigu tolimesnės kuopos ne
galės delegatų prisiųsti, tai 
lai prisiunčia savo sumany
mus dėlei apsvarstymo Chica
gos apskričio pirmininkui p. 
M. Mažeikai, 1658 AVabansia 
Av., ChicagOjIll.arba raštinin
kei, p-lei M. L. Gurinskaitei, 
3347 Auburn Ave.,' Chicago, 
111. Jeigu kurios kuopos ne
suspės ant ateinančio apskri
čio prisiųsti delegatus, tai lai 
praneša, apskričio valdybai ir 
ji sušauks ekstra arba nepap
rastą susirinkimą. Jeigu kuo
pos jau neturės nei susirinki
mų pirm seimo, tai patartina, 
kad šauktų nepaprastus su
sirinkimus, nes kiekviena 
kuopa rūpinasi savo organi
zacija irturi-sumanymų, kaip 
ją pagerinus. 

Nors prieš seimą reikėtų 
subrusti kuopoms labjau veik
ti. Nekurios kuopos dar nie
kad neatsiliepė į apskritį. 
Argi jau negali pasiųsti nors 
vieną delegatą į apskričio su
sirinkimą. Pabar kuopos 
lai sukrunta ir aukoja kiek 
išgali ar iš iMo ar nariai su
meta padengimui delegato 
lėšų į seimą. Gėda butų jei
gu tokia didelė ir plati Clii-
caga su apylinkėmis įstengtų 
tiktai vieną delegatą į seimą 
pasiųsti. Dėkime aukas kiek 
galime iš iždo ir kišenių, ir 
parodykime kitiems, kad va
karuose Chicagiečiams dau
giausia rupi darbininkų ge
rovė. 

Pr. 

KAIP CHICAGOS SOCIJA-
LISTAI APVAIKŠČIOJO 
IŠTIKIMYBĖS DIENĄ. 

West Side Auditorium. 

Mūsų rudieji socijalistai su
sispietę prie taip vadinamos 
Darb. Tarybos, garsindami 
kokius ten savo susirinkimus 
parodo esanti dideli patrijo-
tai ir tautos mylėtojai, mat 
kitaip dabar lietuviškos pu
blikos ir nepritrauktų klausy
ti jų plepalų. Taip buvo ir 
4 d. liepos. 

Nors buvo garsinta jų orga
ne "Naujienose", kad cele
bracijos, kaip jie vadino, pra
sidės 10 vai. ryte, bet ištik-
rųjų prasidėjo apie 11 vai. 
Svetainėje nesimatė nieko to
kio kas butų parodę tėvynės-
Lietuvos meilę. Ant sienų 
matėsi: parašai: šalin vysku
pas Karevičius! šalin kleri
kalai! lai gyvuoja Rusijos 
tautų federacija! ir t. p. 
Svetainės gale ant stalo buvo 
prikrauta visokios šlamsty-
nės. Moterys-merginos kai-

Kita moteris ėjo per eiles sė 
dinčiųjų ir segiojo prie krū
tinių kaž kokius skuduriukus 
rudos spalvos ir už vieną rei-
kalvo 10c. 

Daugiau kaip valandą pa
laukus, plonas vyrukas ati
darė celebracijas pavadinda
mas viešu susirinkimu. Su
sirinkimą vesti perstatė Jur-
gelionį, pagelbininką sumany-, 
tojo tos Darbininkų Tarybos, 
kuris ir paaiškino kas tą su

sirinkimą šaukė ir kam, ir 
pakvietė hajbėti K, Gugį. Šis 
kalbėjo lietuviškai. Barė eu
ropiečius, kam jie išnaikino 
indijonus ir kitus nustūmė į 
vakarų Ameriką, taipgi sakė, 
kad kaip tik atkeliavo euro
piečiai misijonieriai ir kuni
gai įvairių tikėjimų, tada 
prasidėjo priespauda šioj ša
lyj. Toliau skaitė iš knyge
lės neprigulmybės dekleraci-
jos ištraukas. Kalba nepada
rė įspūdžių. Antras kalbėtojas 
buvo Grigaitis. Tas pasakė 
kas socijalistus "privertė šį
met apvaikščioti 4 d. liepos, 
labjausiai, sako, tas, kad kle
rikalai įsivyravo ir bando au
ginti ragus kaip Lietuvoje 
taip ir Čia Amerikoje. Ųž 
tai socijalistai turi jų įtekmę 
mažinti kiek tik galima, nes 
jeigu Lietuva taptų neprigul-
minga, o klerikalai liktų vir
šesni, tai socijalistams netik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje 
nebūtų vietos. Vyskupą Ka
revičių ir kun. Bartušką der
gė, net spjaudydamas. Nema
žai kliuvo ir Amerikos kle
rikalams: juos išvadino kai
zerio pritarėjais ir gudriais 
slapukais. J is sakė, kad kle
rikalai kaizeriui patarnauja 
galima matyti iš to, kaip vys
kupas Karevičius pardavė 
Lietuvą, tai jau aiškinti ne
reikia, o klerikalai jo nepa
smerkė, neprakeikė — reiškia 
sutinka su jo žygiais, bet no
rėdami pasirodyti neva išti
kimais šiai šaliai ir jie ren
gia apvaikščiojimus ir išneša 
rezoliucijas prieš kaizerį ir 
Vokietiją. Toliau sakė, kad 
lietuviai visi darbininkai, o 
socijalistai darbininkų vardu 
viską dirba. Tokiuo būdu vi
si lietuviai su jais, socijalis-
tais, jie turi eiti prie tikslo, ir 
jie tikisi laimėti, o ne kas 
kitas. Trečias kalbėtojas bu
vo Dr. Montvydas. Šis pa
sakė, kad dabartiniam laike 
niekuo negalima pamokinti 
darbininkų, supr. socijalistij 
nes dabar tokie laikai: ką 
šiandie sumanysi, nutarsi, tai 
rytoj to reiks išsižadėti. Ka
pitalistai, sako, pradėjo karę 
savo naudai, o darbininkai už
baigs savo gerovei. Ragino 
aukoti į Laisvės Fondą, nes 
gerokai, sakė, bus iškaščių. 

Pirmininkas pranešė, kad 
pakvies šiek tiek pakalbėti 
atstovus draugijų prigulinčių 
prie L. D. T. ir dalyvaujan
čių šiame susirinkime. Pa
maniau, kad dabar tai jau ge
rokai laiko praeis, kol tiek 
draugijų atstovų prakalbų iš
klausysiu, bet klydau, nes 
praėjus 10 minutų, jau visų 
draugijų* atstovai buvo užbai
gę kalbas. 

Uždarant susirinkimą visi 
šukavo: Šalin kaizeris! Šalin 
vyskupas Karevičius! Šalin 
klerikalai! Lai gyvuoja Ru< 
sijos tautų federacija, žinoma 
ir laisva socijalistiška Lietu
va. Išgarsinus socijalistų pik
niką tą dieną ir rusų bolševi
kų susirinkimą 6 d. liepos, su
sirinkimą uždarė. 
Atidarant susirinkimą benas 

sugrajino amerikonišką him-

— 
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BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 

= T M tet Ttcnlntel* lietuviška munlkos mokykla Savianytoaa Val-
E Jtljaa* kurioj* mokinami skambinti plano, mandolina, gitara, amai-

knoti, vargonininkavimai dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instroman-
5 tų, teorija, harmonija ir m taikos istorija. 
= Geriausias laikai mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai 
= nesigailėkite valkeliams duoti proga. Už maža užmokė*n}, turėsite 
r didele nauda. Užsirašykite tuoj. —' Kainos mugu. prieinamos. Del 
g platesniu ilnių ateikite ypatlžka. arba rašykite: 

i i 

i 

A. S. POCIUS 
Į 3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122 

Ąat trečiu Lubų 
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LIET. VYČIŲ 16 KP. DOMAI. 

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti į L. V. 16 kuopos susi
rinkimą, kuris atsibus seredoj, 7 
d. liepos, 1918 mv 8 vai. vakare. 

Koresp. 

WEST SIDE. 

L. V. 24 kp. Extra susirinkimas. 
Seredoj, liepos 17 d. š. m. L. 

V. 24 kp. turės extra susirinki
mą. Visi nariai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
nes reikės rinkti naują pirminin
ką. Senasis pirm. studentas Jo
nas P. Poška apleidžia mūsų kuo
pą. Jis • išvažiuoja į karę, nes 
yra pašauktas. 

Kp. Korespondentas. 

NORTH SIDE. 

Pranešimas. 
L. D. S. 20 kuopa laikys savo 

extra susirinkimą pėtnyčioj, 19 
d. liepos, 7:30 vai. vakare, 6v. 
Mykolo Ark. parap . svetainėj. 
1644 Wabansia Ave. Kviečiame 
visus narius ir nares 20 kuopos 
atsilankyti' j susirinkimą, kadan
gi šis susirinkimas labai svarbus. 
Reikės apsvarstyti darbininkų 
reikalus ir išrinkti delegatus į S. 
D. S. trečiąjį kongresą. Be to 
primenu, kad nariai sumanę ką 
nors naujo atsineštų į susirinki
mą. Kuopos Valdyba. 

BRIGHTON PABK. 

Pranešimas L, Vyčių 36tos kp. 

Iš priežasties neįvykusio pikni
ko, (kadangi tą dieną buvo dide
lis lietus), kuris turėjo atsibūti 
nedėlioję 21, dieną birželio, Berg-
mans Grove, Riverside, 111., su 
išlaimėjimu auksinio laikrodėlio, 
tai iš tos priežasties mes prane
šam, kad atinančiame ketvirta-
dlenyj, 18 d. liepos, Nekalto Pra
sidėjimo ^arap. svetainėj ant 44 
ir Pairfield Ave., 7 vai. vakare 
atsibus minėtas išlaimėjimas. Bus 
taipgi programas ir lietuviškos 
žaismės. 

Visi, kurie turite p::!:n? 
tus arba serijas, malonėkite su
grąžinti iki minėtam vakarui. 

Visi yra kviečiami kuoskaitlin
giausiai atsilankyti. 

Komitetas. 

• 

• • - • . 

šio jo visiems pirkti " Kardą,*'. n« ir . re voliuci jonišką marsa-
TTi>« mnforis pin npr PIIPS SP-ijfejję. Lietuvių himno nebu

vo. Lietuviškos vėliavosv taip
gi neturėjo. 

Rudaisiais socijalistais aš 
juos pavadinau dėlto, kad 
"La i svė" taip juos g r a 
minė sakydama, jog apie L. 
D. T. susipietę rudieji socija
listai. "La i svė" matyt ne
klydo, nes tame susirinkime 
visi ženklai buvo rudos spal
vos. 

Hm Buvęs. 

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

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

Pirm. pagelb. J. Grebliu-
nas, 425 Pacą St., Baltiino 
re, Md. 

EaStininkas,-Kiui. P. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., 
Chicago, m. 

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

Iždo. globėjai: A. Bajo-
riut€, 723 Saratoga St, Bal-
timore, Md., M. Tumasonis, 
Pa. 

•P* * • 
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COXOJ 
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Išpažinimas. 
Senyvas nevedėlis į jauną 

merginą: 
— Jei tamsta, mano bran

giausioji, paliktum mano žmo
na, tai visas gyvenimas tave 
ant rankų nešiočiau. 

— Tai tamsta esi toks stip
rus? 

— Taip, mano brangioji, 
turiu keturių arklių" stiprybę. 

Mergina nusišypsojusi pri
dūrė: 

— Niekuomet nebūčiau ti
kėjusi, kad tamta turėtum ke
turių arklių stiprybę. Vieno, 
kas tiesa, tamsta atrodai. 

Nėra Reikalo Trinti 

D EL sustingusių skaudamų 
muskulų imkite Sloan's 
Liniment del skaudulių 

greitai palengvina be jokio 
truĮimo. 

Rumatiznias, strėnų skaudėjimas, 
neuralgijos yra greitai prašalinamas. 

Geresnis del vartojimo negu pleis
trai ir mostis nenudažo skuros. 

šeimynos vaistu kabinete tūkstan
čiuose namų randasi vieta del 
Sloan's Linimento. 

Sloan's 
Liniment 

K/LLS P/Uri^ 

D R. F. 0. C ARTE R 
Akiu, A K I , No&ies ir Gerkles 

Daktaro patar
navimas prižiū
rint akis, ir pri
taikant akinius. 

20 metų ant 
State gatvės. 
Dr. Carter'io 

r.cli^entai yra ri
si daktarai, išė
ję mokslus. A-

kiniu kainos nuo $4.00 ir augš-
čiau. 

Galvos skaudėjimas, nervišku
mas, negrumuhojimas tankiausia 
paeina nuo akių, kurios pavargę, 
persidirbę ir reikalauja prižiūrė
jimo. ^ 

Netikros akys pritaikomos. 
FRANKLI.V O. CARTER, M. D. 

. Akių, Ausų, Nosies ir GerkICtf 
. 120 South State Gatv* 

(Antros lubos) Chicago, (Vienos 
duris j žiemius nuo Fair kraut.) 
VALANDOS: nuo 9 iki 7, nedėlio-
mis nuo 10 iki 12. Central 837 

>» 

Istoriškai Atminčiai 
nusipirk A. L. Visuotinojo 

SEIMO KNYGi 
* Laisvėn Bežengiant 

Ten randasi A. Liet. Visuoti
nojo Seimo istoriją, Protokolas, 
delegatų ir draugijų vardai, pa
rodant iš kokių miestų kas de
legavo. Visos priimtos rezoliu
cijos lietuvių ir anglų kalbose. 
Seimo vakare pasakytos kalbos; 
vietos, Seimo, jo vadų ir komi
sijų paveikslai. Gražios popie-
ros, viršeliai lietuviškos vėlia
vos spalvomis ir žirgvaikiu. To
je knygeje išreikšta Amerikos 
lietuvių tikrieji siekiniai. Tu
rėti istorišką dokumentą namuo
se. Tamstai patariamo nusi
pirkti, nes pelnas skiriamas Lie
tuvos laisvės reikalams. Kaina 
su prisiuntimu tiktai 75c. 

Užmokesnj siųsk krasoe žen
kleliais. Adresuok šiaadiep: 

P. MULEVIČIUS, 
458 Grand St., Brooklyn, 9 . X. 
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PAIMTA NAGAN "MAIL 
ORDER" BIZNIO SAVI

NINKAI. 

Teisėjas Landis liepė su
areštuoti S. Grossmana ir A. 
Goklfine, prezidentą ir išdi-
ninką kompanijos Riley-Schu- l i m a d r a s i a i t a r t l > a u ^ a * t a 

bert-Grossman, už privedimą I m u s u t a u t o s m i l ž m 3 , k ™ s yra 

IŠ WEST SIDES. 

Savieji, tai savieji. 

Vyčiuose pasirodė pilnai 
subrendusi, krikščioniškai 
rimta jaunimo dvasia. Jie, ga-

REIKALINGI LEBERIAI 
del lumber yard. darbas pa-
stovus — uždarbis nuo $3.00 
iki $3.50 i diena. Proga iš-
mokti darbą būti " ta l lymen". 
Atsišaukite tuojaus 

Harris Bros., 
35th and Iron Sts . 

.EX. MA 

II II 

tos kompanijos prie bankru-
tijimo. 

Šita kompanija turėjo 
"mail order" biznį su 5 mili
jonų dol. kapitalu. Kompani
jos daug šėrij išparduota ir 
darbininkams. Šitie dabar ne
tenka savo pinigii, nors šėrus 
perkant buvo žadama dideli* 
pelnas. 

Abudu suareštuotu pasta
tyta Po 15,000 dol. parankos 
kiekvienas. 

DAR APIE SLACKERIŲ 
GAUDYMĄ. 

Chicagoje federaliai agen
tai, išgaudę slackerius, no
rėjusius išsisukti nuo karei
viavimo, dabar pienuoja at
likti medžioklę prieš tuos, 
katruos palyti parėdymas 
"dirbk arba kovok". 

Municipal Pier (prieplau
koje) laikoma 1,118 suimtą 
slackerių. Jiems visiems bus 
duota proga įstoti kariuome
nėn laisvu noru, arba jie bus 
pavesti rekrutąvimo komisi
joms ir šitos juos pristatys 
kur reikia. 

Ligšiol 400 pavesta minė
toms komisijoms. Gi šimtas 
patraukta federalin teisman. 
Tai vis tokie, katrie sužiniai 
mėgino išsisukti nuo karei
viavimo. 

Pastarajam slackerių me
džiojime ėmė dalyvumą 8,-
975 agentai iš American l*ro-
tective League, 375 federaliai 
agentai, 450 policmonų, 250 
kareivių ir 250 jurininkų. 

APLEIDO CHICAGO. 

Vakar Chicago apleido 
gerb. kun. J. Dobužinskas. Iš
keliavo New Yorkan. 

BIZNIERIŲ PARODA VI 
MAS. 

Šiandie vakare Bridgeporto 
biznierių draugija vardu 
" Central District Business 
Men's Ass'n" turės didelį 
parodavimą gatvėmis. 

UŽMUŠTAS NEŽINOMAS 
VAIKAS. 

Ant TTestern ave. Ees 41 
gat. sunkus automobilius su
važinėjo nežinomą apie 12 
metų vaiką. Lavonas nuga
bentas grabininko įstaigon 
po num. 5440 So. Halsted st. 

Vaikas buvo prisikabinęs 
prie važiuojančio vežimo ir 
nukrito. Jam nukritus ant jo 
užbėgo sunkus automobilius. 

SUFRAGIECIŲ KAMPANI
JA. 

Rytoj Cbicagos sufragietės 
rinks parašus po peticija, 
kad Suv. Valstijų kongresas 
pravestų moterių lygiateisių 
įstatymą. 

ir bus ateityje tautos ramsčiu 
ir tautos apginėju. Prie tokių 
išvadų mus verčia jųjų elgi
mosi dvasia. Vyčiai, kiek te
ko patirti, visuomet supranta 
ir užjaučia krikščionybės bei 
bažnyčios reikalams. Jie sto

ja bažnyčios apginiman, reika 
lui pasitaikius. Jie uoliai dai> 
bais remia parapijos labui tai
somas pramogas. Kad ir šis 
prietikis gan aiškiai nušvies 
vyčiii bažnyčiai bei parapi
joms prielankumą. 

Šv. M. P. Aušros Vartų pa
rapija, West Sideje, jau nuo 
pradžios metų darbavosi 12 
metų sukaktuvių apvaikščio-
jimo rengime. Tą iškilmę pa
siryžo paminėti sukyiezdama 
Cbicagos lietuvius į didžią 
gegužinę bei pikninką. Tam 
pikniukui programą uoliai 
prirengė komitetai išvien su 
klebonu, kaip galima suma
niausiai palinksminti atsilan-
kusius svečius. Pastangų nesi
gailėta. Užkviestas Vyčių 
Apskričio choras, kuris no
riai dalyvauti sutiko. Pri
ruošti žaislai, lenktynės su 
dovanomis ir įvairus pasi
linksminimai. Laikas paskirta 
sekmadienis, 21 liepos diena. 
Tik vieno neapsižiur^ta. Pas-
kirtasai laikas gal neužtekti-
nai buvo visuomenei garsina
mas. Iš tos tai priežasties Vy
čių Apskritys, nežinodamas 
jog tą dieną Aušros Vartų 
parapijos gegužinė įvyks, pa
siryžo ir nutarė vykinti savo 
metinę gegužinę. Tuomi ne
mažai butų užkenkę Aušros 
Vartų gegužinei. Bet persta-
čius dalyką apskričio atstovų 
susirinkimui visi, kaip vienas, 
sutiko atidėti savo gegužinę 
ant tolesnio laiko. Pasižadėjo 
skaitlingai dalyvauti parapi
jos pikninke ir jo vykinime 
savo triūsu prisidėti. 

Tatai čia ir apsireiškia aiš
ki krikščioniška užuojauta. 
Čia drąsiai ir galima tarti, 
kad savieji — visgi , savieji. 
Užtai Aušros Vartų parapija 
taria vyčiams širdingą ačiū 
už jųjų užuojautą bei prie
lankumą. Gi kaipo dėkingumo 
ženklą pasižada vyčiams atei
tyje, progai pasitaikius, atsi-. 
lyginti. Valio, Cbicagos Vy
čių Apskritys, ir jųjų gabus 
choras! Lai, Dievui padedant, 
nuolat uoliai veikia Tautai ir 
Bažnyčiai. 

Kun. F. B. Serafinas. 
Aušros Vartų parapijos 

klebonas. 

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

Rašykite ar atvažiuokite. 

Cantral Coal Co., 
Cantral, m. 

GRAJBORHJS 

Lietuvis gra-
boriua. Atlie-

| tu v i s o k i a • 
I laidotuves ko-
I pigiausiai. Tu-
. rlu saro kara-

bonus Ir auto
mobiliui. 

Taipgi dides
nė dalj grabų 

f patjs dirbame. 

į 8307 Auburn Ave., 
I Telephone Drover 4189. 

••• - . ' . . 

TntfiaAfnk. Liepos 17, 1918. 
M iiii n i 

, • " • • " 

Taupumas Virtuvėj Reiškia 
Maistą Karuomenej 

Paieškau moksleivio Fabijono č e -
batariauskio. PavasaryJ 1912 m. jis 
gyveno lYaukegane, 111., paskui iš
važiavo į farmas užsidirbti pinigu, 
kad turėtu 15 ko mokslus eiti. ž ie
ma 1912 jis buvo Spokane, Wash. 
Norėdami J| sulyg išgalės sušelpti, 
meldžiu j | , arba žinančius pranešti 
kur jis dabar yra. 

J o sesuo. 
Zofija Vizgirdienė-čebatarauskiutė, 

1011 Eight Str., . . . \Vaukegaii, 111. 

Taieškau savo švogerio, Antano 
Karinauskio, paeina iš Kauno gub., 
Kuršėnų miestelio. Gyveno po 200 
East Monroe Street, Springfield, 111. 
Dabar prsikėlo kiton vieton (Spring
field, UI.). Bet aš praradau jo ant
raše. Jis pats ar kas apie jį žino, 
molonėkite man suteikti jo antraše. 

J. J. šlikas, 
157 Grę,enwich St., Valparaiso, Ind. 

PaieSkau savo pusbrolio Adomo 
Užo, paeinančio iš Kauno gub., Vilk
mergės pav., Vėsintų parap., Laičių 
rodos. Metai atgal gyveno Chica
go, 111., vėliaus persikraustė ant far-
nių, meldžiu jo paties ar kas apie 
jį žinote atsišaukti sekančiu adresu: 

B. Pulkėnas, 
Box 757, Koebling, N. J. 

A N T PARDAVIMO 
Parsiduoda labai puikus automo

bilius, "White Vo.*\ parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina ka
riuomenėn. Norintieji pirkti atsi
šaukite 

Paul Pi lkis , 
Pilkis Krautuvėn, 729 W. 18th St. 

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

Ahern 
S 44 5 S. Asland Ave., 

Telefonas McKinley 61 

ANT PARDAVIMO 
parduodu greitai ir pigiai arklį, ve
žimą ir visus pakinkus. Meldžiu at
sišaukti sekančiu adresu: 

1530 So. 49 Court, Cicero, 111. 

LLt 1111111 f 111111111111111111111111111111111111111 t l J 

f DR. P, ŽILVITIS Į 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
SSlft SO. HALSTED ST., 

§ VeL Drover 717t 
OFISAS: 

M 6 i So. Leavltt B*. 

VAI*: 4—t vakarą, nedėlio
si mia l t — 1 1 ryta. g 

Telefonas BOULEVARD 7179 
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Sergėkite savo Akis 

ieWilson 
label 

protects 
your 

• • • 

• . 
U I Z K A R I U O M E N Ė S pažangumas prig-uli 

nuo p i lvo" , sakė Napoleonas. 
m 

• 

• 

11 Dauguma gal i vest i pulką, bet aš juos 
gal iu pava lgydyt i" gyrės i Well ington. • . 

i 

• • 

Smetanaa gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą kal
ną, net taip žarnai net iki 88.00 

Egzaminas sutelkiamas dykai. 

J O H N S M E T A N A 
Akių Specijalistas 

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

S-člos lubos virš Platt'o aptiekos, 
Kanibarls 14, 15, 16, 17 Ir 18 

Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakarą. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 11 valandai dieną. 

• 

Ameriktonų oficieriai netik ves mūsų pul
kus, bet juos ir pavalgydis , kadangi kiekvie
na Amerikoniška šeimyninke pratikuos taupu-
mą savo virtuvėje—netik pati virdama, bet ir 
taupindama verdamus dalykus, o dar geriau 
vartojant tuos dalykus, kurie jau prirengti 
yra. 

Tokie valgiai turi vaizbaienkŲ VVilson 
& Co. — kita priežastis kodėl mes sakome šei
mininkėms "The Wilson Label Protects Your 
Table" . 

N A U J I KAMPAI K U R CA 
LIMA GAUTI DIENRAŠ

TĮ " D R A U G Ą " . 

SCHUETTLERIO STOVIS 
ARŠĖJA. 

Chicagos policijos viršinin
kas Schuettler vis dar randa?i 
Brolių Aleksijonų ligoninėje. 
Pranešama, kad jo sveikatos 
stovis blogėja. 

Sįmetinės bulvės žymiai pa
brango. " P e c k u i " imama 57 
centai. Pabrangimo priežastis 
nežinoma. 

W. Van Buren ir Wel l s St. 
So. Kedzie Ave. ir 12th Str. 
Homan Ave. ir 12th Str. 
Central Park Ave. ir 12th St. 

Klauskite dienraščio "Drau
go' 1 ant v isų kampų ir Lietu
viškose Įstaigose. 

Cirkulacijos Prižiūrėtojas. 

PIRKITE 

nimniuiuiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiu 
ezimas su Viršum 

Parsiduoda labai pigiai pas K. 
Kaplan and Sons, Leather ir Finding 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite sau skuras, čeverykus ir 
kitus reikalingus dalykua čevery-
kams nuo mūsų. 
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NUSIPIRK MOSTIES 
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= J O S E P H C. WOLON g 
Lietuvis Advokatas 

29 So. LaSalle St., 
Vakarais 2911 W. 2 2 n d Street 

Rockwell 6999 
Residence Humboldt 97 

CHICAGO*. ILLINOIS 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTA8 

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

4719 SO. ASHLAJTD AVEP(UE 
arti 47-tos Gatvės. 

VARSAVINGSSTAMPS 
ISSUEDBY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Tai BŪSI GRAŽUS! Ją ifidir 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
įcult ištepk veidą moečia per ke
lia vakarus, o padaryi veidą tytu 
t> skaisčiu baltu. Toji moatii 
ižima plėmua raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogui nuo veido. Kaina dėžu 
tes 50c ir $1.00. Pinigus galil 
siusti ir štampomis. 

J . RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Masą 
tiiiiiiiiiiiiinif iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii t it 
JJ 11111111111111111111111111111111111111111 • 1111111 JIJ 

i VYRIŠKU DRAPANŲ I 
| : B A R G E N A S : | 

Haoji neatimti, daryti ant asV 
sakymo si n tai Ir overkotal, ver 
tėa nno $19 iki $5t, dabar par
siduoda po $15 Ir $25. 

Nauji daryti gatavi nno $11 
Iki $11 siutai ir overkotal, nao 
$7.5t iki l t dolerių. 

Pi lnas paslrinkimaa kailla 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti alatai ir 
overkotal vertes nno $26 iki 
$15. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nes nno $1.6$ iki 84.60. Talkų 
siutai nno f t . M iki $7.5i. Tą

si Uaoa Ir Kaparal. 

Telefonas: McKinley 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Western Boulevard 
•Tampąs W. 35-tos Gatvėa. 

VVILSON & CO. 
V ^7 
CHICAGO 

uoiui ̂ unaantsaT 

J 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiini 
Rezid. 9S8 S. Ashland Blvd. Chicaco 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTO 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyrišku. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8S54 S. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų; 7—S vak. Nedėlioma 10—12 d. 
«i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i innii i i i 

• • 

a— Telefonas: PULLMAN 642 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
16761 SO. MICHIGAlf A V U . 

ROSELAND, ILLINOIS 

Tel. Cicero 252. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4S47 W. 14th SU Cicero, DL 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto, 
nuo 6 lkl 5 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėllomis: nno 9—12. 

* • ! » • • • * • » » ' 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiui 
I A. A. ŠLAKIS. g 

Lietuvis Advokatas 
L A W Y E R 

SBSS S * 

Ofisas mieste: 
lS-tu lubų — Kambaris lS©a j 

Association Rldg. 
19 So. LaSalle St. 

į i Chicago, m . 
Telefonas Randolph 2898 

Utarninko ir Pėtnyčios vaka- į 
rais nuo 7 iki 9 vai. 

3255 So. Halsted Street, 
= Tel. Yards 6492 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiii 
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE 

ERNEST VVEINER Ory Goods 
1800 W . 47th Gatve, 

. 
Kampas VVoed gatves 

• 

ir:::{K!xr:ia-;;;;;;;:;;;rr;~rr;7;:v;;;;;:;::L J.'—i.l'jiVi.'. 

Mes duodame dvigubas štempas 
Eetvergais ir Subatomis. 

Didel iame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, filebes ir Jekutės. 

Hal nT'rfiivwiiiiwrijii<iiiM m** m m JU M m. 
x""" iiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiniiftiiHniiinniminiiinmniiimintnnii» 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lletuvii-

koa kalbų, aritmetikos, knygvedva-
tėa, atenografijoa, typewrlUng, pirk-
ljrbos teiaių, Suv. Vals t istorijoą 
•balnos lstorljoa, geogTafiJoa, politl-
klnea ekonomljoa, pllletystea, dailla-

ATDARA KASDIEVA 
E 

S. OOSDOH, 
į U 1 5 S. Halsted iU, Chicago, DL = 

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiT 

Dr. A. R. Blamenthal 0 . D. 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėllomis 9 Iki 18. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 0487 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA M METAI 

Gyvenimas Ir ofisas 
S140 8. Morgan S t , kert* S t st. 

CHICAGO, U J i . 
Specijalistas 

MoteriškŲ VyriSkn ir Valka 
Taipgi ChronJSko Liga. 

OFISO VALANDOS: 
lkl 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po piet 
Ir nuo 8 Iki 8:60 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

Mokinimo valandos: nno t ryto 
lkl 6 po platų; vak. ano 7:6t lkl 9:89 
• ! • • So. Kals ta i 0L, Chicago, DL 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 16 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 608S 

8« 

S K A I T Y K I T IR P L A T I N K I T 
" D R A U G Ą " 

. — . •— • m m> 

l W. RUTKAUSKUS 
A D V O K A T A S 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmieetyj: 

• t W. WASHDf GTON STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Tardą 7SS 

Gyvenimas, 811 W. SJrd M, 
Tel. Yards 4681. 

BANK 
•as tma 

Ir daug 
ta parduoda tą 

p a t i * karą p o 6 0 c 

pardavėlal 
krantą via : 

GERIACSIS 
SVIESTAS 

46c 
>.y£8T SIDB 

1878Milwaukeeav 
1064 Mllwaukee av 
1046 Milwaukee A 

1610 W.Madison s t 
1880 W.Madfson s t 

COFFEE 

1644 W.Chicago av 
1836BlueIslaf ldav 
1611 w . Nortn svv. 
1117 So. Halsted s t 
1882 So. Halsted s t 
1818 W. I S t h a t 

8101 W. l l n d s t 

SOTJTH SIDB 
8081 Waatworth a r 
8417 8o. Halsted s t 
4789 S Asnlaad av 

sTORTH SEDE 
406 W.Divlsion at. 
710 W. Nortn av. 
2640 Lincoln av. 
8144 I inooln av. 
S418 1V Olmr* m* 
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