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AUSTRAI 
SAKOMA VIENNOJE 

Visai kitaip kalbama 
ITALUOS MOTERYS MELDŽIA 

SI KRIZIO METU 
ITALAI ATMUŠ* AUSTRŲ-

UNGARŲ UŽPUOLIMĄ. 

Atbloškė juos atgal skersai 
upę Piave. 

t 

AUSTRAI SAKOSI PAŽAN 
OIUOJĄ. 

VYRŲ TIEK, KIEK 
ANARCHIJĄ SIBERIJOJE 

PALAIKO SVYRUOJA AUSTRIJOS 

BERIBIS KARIUOMENE « * įgJJgTiOIIMi 
SKAITLIUS. BOMBVIKUS. 

' — — i» • 

Taip užgyrė žemesniojo kon-Į 
greso buto militarinis komitc 

Turi malą a - • • 

5,0d» tyrų. 

Jie paėmę Capo Šile. 

Rymas, birž. 18.- Austri
jos kariuomenė, kuri buvo no
rėjusi upę Piave, atgal at
mušta. Dabar išilgai upės se
ka pasibaisėtini mūšiai. Nei 
vienoj fronto dalyj nėra to
kio baisaus susirėmimo, kaip 
Piave paupiu. 

Vienas iš puikiausių italu 
veikimu buvo apginimas kal
no Moschin, kurs saugoja 
svarbias Brenta policijas. Te-
oai.ja4istrai»l;rUMi Ataušti ir j 
labai nukentėjo. Prarado dau
gelį kulkasvaidžių. 

Paimti nelaisvėn austrų-
ungarų kareiviai yra išbadėję 
ir baisiai nudriskę. Jų dauge
lis yra jaunuoliai. Jie kores
pondentams pažymi, kad kare 
visai nesiinteresuoja. 

Tuo tarpu italų kareiviai 
yra tikrieji karžygiai. 

Iš vyriausios italų karės 
stovyklos pranešama, jogei 
vyriausioji komanda yra pa
tenkinta viso fronto stoviu. 

Artilerijos korpuso komen
dantas Monte Grappa apylin
kėse karės korespondentui pa
žymėjo, jogei italams šiandie 
daugiau nieko nereikia, kaip 
tik amerikonų pagelba, o tuo
met butų galima įsibriauti 
Austrijon. 

"Atsiųskite mums tik ketu
rias amerikenų divizijas?', pa
sakė generolas, "o tuokart 
mes pirmiausime kiti kitiems 
paduosime rankas ir įsibriau-
sime pačion Austrijos'. 

Smarkus artilerijos veiki
mas buvo ant Monte Grappa. 
Tai paliudija faktas, kad per 
12 valandų italų artilerija pa
leido į priešininką 70,000 šo
vinių. 

Austrų-ungarų tikslas buvo 
pasiektį Treviso. Tuo tiksltt 
jie buvo persimetę ir per upę 
Piave. Austrai už tą savo ne
apgalvotą žingsnį gerai užmo
kėjo. Italų kulkasvaidžiai juos 
klojo lyginai patalą. 

Italai smarkiomis kontrata
komis visur priešininką sulai
kė. 

Aišku, austrams-ungarams 
pat pradžioje nepasisekė ofen-
syva. Ir už tai turėjo baisiai 
brangiai užmokėti. 

Londonas, birž. 1S.—Anot 

Washington, birž. 18.—Va
kar kongreso žemesnio ja b ro 
militarinis komitetas vienbal
siai priėmė vyriausybės p.i-j 
siūlymą, kad prezidentas yra 
autorizuojamas šaukti karei
viauti visus militarinio am
žiaus vyrus, kiek tik jų gali
ma išlavinti ir apginkluoti. 

Senato militarinio komite-
rprunmų iš austrų versmių \ « p i r m h n ū k a g > ^ t ^ 
/inių, kad austrų-ungarų ką 
nnomenė nors pradžiojs kontr 
atakomis buvo vienur-kitur 
snlaikyta*, tai tečiau atsigavo 
ir išnaujo ėmusi pažangiuotL 
Austrai-ungarai persimetę per 
upę Piav* paėmė miestelį 
Capo Šile, vakaruose nuo San 
Dona. San Dona di Piave ran-

|dasi už 10 mylių nuo Piave į-
puolimo į jūres. Per San Dona 
praeina geiefcinkeife į Yerredrjfe 
Nuo Capo Šile į" Veneciją tie
sia linija yra 14 mylių. 

Austrai-ungarai Piave perė
jo ties San Dona ir tuojaus 
pasileido į vakarus, kur ir ap
supo Capo Šile. 

Austrai' praneša, kad jie pa 
ėmę nelaisvėn 12,000 italų. 

Iš Amsterdamo pranešama, 
kad karės fronte randasi ir 
oats austrų imperatorius. Jo 
priežiūroje vedamas užpuoli
mas. 

Taippat iš ten pranešama, 
kad šitam užpuolime, turbūt, 
vokiečiai nedalyvauja. 

Austrams-ungarams užpuo
limas nepavyko fronto dalyj, 
kur anglai veikia. Anglams 
teko kelios anuotos. Austrai-
ungarai skaudžiai sumušti. 

Visu frontu austrų-ungarų 
nuostoliai tiesiog nepaprasti. 

Chamberlain iš Orėgon valsti* 
jos, parėmė generolo Crowder 
sumanymą šaukti kareiviauti 
vyrus nuo 18 ligi 45 metų am
žiaus. Senatorius pažymėjo, 
kad augščiau 30 metų vyrų 
$ra didelė daugybė, kurie nie-
KO tikra neveikia. 

AUSTRIJA PRIEŠ ITALUS 
. SĄNAUDOJ A 840,000 K A 

ftfltflŲ. 

Pekinas, birž. 18.—Generolo 
Semionovo vedama kariuome
nė, sumušusi bolševikus, pasi
varė pirmyn fl&Simtį* mylių į 
vakarus. Bolševikai atsimetė 
tolokai ir laukia pagelbos, ku
rią pažadėjo frockis; 

Admirolas Kolčak su savo 
j kariuomene paŽangiuoja į ry

tus, tiesiog ant Vladivostoko. 
Pastarojo miesto bolševikai js 
baimės kuone iš kailio neriasi 
ir nežino kas veikti. 

Japonų militarinis palydo-

SOSTAS 
AUSTRIJOJE NEIŠVENG-

TINA REVOLIUCIJA. 
• 

I Turi vyriausybė daryti taiką; 
kitaip žmonės sukils. 

Šiandie Detroite, Mieli,, prasi
deda S. L R. K. A. 33-čias 

# • » 

Seimas. 
• 

• < 

-

Amsterdam, birz* 18. - Iš S e j m a s . k $ t a b j r ž e | j ( ) ^ i g j r ^ d i e n o m i s S e j m 0 s e s j j o s 
Viennos pareina zmių, kad . o x . * , .. .. , , - J 
k t • > • . bus St. Andrew,s Ha L 111 ttongress st. 
Austruos jaunas imperato- " .. .: . . L 1r* . . . Austrijos jaunas imperate 
rius šiafldie yra atsidūręs 
kaipir ant inkaitintų plytų. 
Vargo ir bado prispausti gy
ventojai reikalauja būtinai tai 
kinties su talkininkais. Kitaip 
jie grūmoja revoliucija. Paki
lus revoliucijai, kaip bematai 
imtų galas ir sostą. 

Nežinia ką gali Austrijai 
atnešti rytojus. Bet žinia, kad 
jei imperatoriui norėsis ir to-
lešniai kaip nors palaikyti 
sostas, jis bus priverstas padą 

p t 

Austrų-ungarų veikimas su
laikomas. 

vas Pekine, ąeari. Salto, tvirti
na, kad gen. Semionov turi . ^ ^ t a i k g u ^ . ^ 
nedaugiau kaip 5,000 karino- į fc^ 
menės, kad tuo tarpu bolševi
kai, imant krūvon ir jų šali
ninkus vokiečių ir austrų ne-
laisvius, turi apie 80,000 vyrų. 

Bolševikai bendrai su vo
kiečių ir austrų, nelaisviaisj 
prajovus Išdarinėja Sibetijo-

| je. Turtingesniuosius Siberi-
jos gyventojus apiplėšia, ati
ma visą mantą, išvaro iš na
mų. Jų žemes tarp savęs da
lijasi. 

Kaip Harfab* taip ir visoj 

PILNOS BAŽNYČIOS MO 
TERIŲ. 

Rymas, birž. 18. — Praeitą 
sekmadienį Italijos bažnyčios 
buvo pilnos moterių. Moterys 

[meldžiasi, kad priešininkas ne 
imtų viršaus. turtingosios 
moterys vyriausybei paveda 
savo brangakmenis. 

Rymas, birž. 18.—Pusofici-
jaliai pranešama, kad Italijos . 
fronte stovis yra užganėdi- Liberijoj visi rusai gyvento-
nantis. pažymima, kad muMai ^ l a n k l a ^ P 0 * ^ 0 8 *simaišy-
visur tęsiasi su didžįapsiu in- l m o - N e s n ė r a e ^ ^ a s tolesnis 
tempimu. Nei vienoj vietoj' flr™m,mfts 

priešininkas neįlaužė italų 
fronto. Austrija panaudoja 60 
divizijų. Jei divizijai priro-
kuoti 14 tūkstančių kareivių, 
tai jų išviso bus apie 840,000.1 v l K l " * 1 U s u K l i a i s «e»uwn« 

; . i . / . Abelnai imant, Siberijo; 
Austrai-ungarai vietomis 

panaudoja nuodingąsias du-1 

jas. Kai-kur tų dujų tirštuma 
tokia didelė, kad prisieina ka
reiviams mušties kaipir natu-
ralėse miglose. Tikslas — su
naikinti italų frontą ir suko-
neveikti artilerijos veikimą. 

Bet italai į tas dujas neat
kreipia domos. Su jomis jie 
jau inpratę. Savo keliu tvar
kingai formuojasi ir puolasi 
kontratakosna. 

Italijos vyriausybė ir gy-

REZIGNAVO BULGARUOS 
KABINETAS: 

Sofia, birž. 18.—Bulgarijos 
ministerių kabinetas su pirmi
ninku Radoslavovu priešakyj 
padavė rezignaciją. Karalius 
šitą patvirtino. 

Ministeriai tečiau taip ilgai 
pasiliks savo vietose, kol ne-

|bus sudarytas naujas kabine
tas. 

gyvenimas. 
Kai-kurioSe vietose čekai-

slovakai bolševikus padalijo į 
dvi dali: pro vokiškus ir anti-
vokiškus. Tie pasidaliję bolše
vikai kiti su kitais nesutinka. 

oje 
stovis yra Baisus, tuo labjau, 
kad Semionov kariuomenė per 
silpna sutvarkyti šalį, sutrem
ti bolševikų platinamą anar
chiją. 

ventojai pilni pasitikėjimo, 
kad,j$ armijos atsilaikys prieš 
priešininko pasikėsinimus. Ir 
neužsivilia. Nes sulig gautų 
naujausių žinių iš karės fron- New .York,,birž. 18. — Čionai 
to, austrai-ungarai visur atmu. gviesų gesinimas gatvėse naktimis 

šiandie anksti ryte prieš Seimo atidarymą bus pamaldos šv. 
Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje. Pamaldas atlaikys io Ma
lonybė vyskupas E. D. Kelly. Pamokslą pasakys gerb. kun. P. 
Lapelis iš Chicagos. ' 
Susivienijimas Lietuviu Rymo KatalikJ Amerikoje yra didžiau

sia šioj šalyj lietuvių katalikiška apdraudos ir pašelpinė orga
nizacija. Turi keliotiką tūkstančių narių. Turi didelį ir stipri i 
iždą. 

šitas Seimas yra 33-čias iš eilės. Reiškia, kad mūsų garbir 
gasai Susivienijimas gyvuoja jau 33 metus. Per tiek metų jis 
turėjo praleisti visokiausių audrų. Turėjo jis išlaukinių ir vidu
jinių priešininkų. Kandžiojo ir teršė jį saviškiai ir svetimieji. 

Tečiau Susivienijimas atlaikė prieš smarkiausius priešininkų 
veikimus ir šiandie pastojo milžinų, su kuriuo negali susilygin
ti nei viena visam pasaulyj lietuvių organizacija. Lietuviai dar
bininkai per metų eiles pagaliau suprato šitos organizacijos di
delį naudingumą ir jon įstoja, rasosi ir kitur kviečia rašyties. 

Ne visi jau yra tarp gyvųjų šito Susivienijimo įsteigėjai. Bet 
i - t^*« v. • • • - i katriems iš jų Dievas leido ilgiąy pagyventi, tie gali šiandie pa-
1 pakitt* baisiausi** WflHįKjaugti jų įsteFgto Susivienijimo Ruaugimu. Vis tai ačių mū

sų gerbiamųjų veikėjų pasidarbavimui. Ačių visiems lietuviams, 
katrie supranta Susivienijimo svarbą, jį remia, skelbia jo pra
kilnią naudą, teikiamą savo nariams, našlėms ir našlaičiams. 

Sveikiname gerbiamuosius šito 33-čio Seimo delegatus, šian
die suvažiavusius bendrai svarstyti mūsų didžiulės organizaci
jos reikalus. Sveikiname ir velijame su Dievo pagelba kuodi-
džiausioje sutikmėje \r vienybėje pasidarbuoti organizacijos 
gerovei. Velijame gerb. delegatams, svarstant organizacijos 
reikalus, plačiau paliesti ir tautos reikalus, nelaimingosios Lie
tuvos ateitį ir Irkimą. Pagaliaus velijame, kad mūsų brangus 
Susivienijimas ligi ateinančio 34 seimo savo narių skaitliumi 
pasidvigubintų. , v 

TEGU GYVUOJA IR TARPSTA MŪSŲ DIDŽIULĖ ORGANIZA
CIJA—SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ R. KATALIKŲ AMERIKO
JE! 

TEGU GYVUOJA GERB. 33-ČIO SEIMO DELEGATAI! 
"DRAUGO" REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA, 

Nes negana to, kacl Austri-
jos gyventojai badu miršta, 
bet pati austrų kariuomenė iš
badėjusi ir apdriskusi. Tenai 
reikia Jik ^vienos kibirkšties, 
kad 
ras. 

• ' 

SUMUŠTA 10,000 BOLŠEVI
KŲ. 

im _ _ _ _ _ 

Amsterdam, birž. 17.—Gen. 
Knoerzer savo telegramoje i 
vokiečių nrilitarinį komendan-
l į Ukrainoje, gen. Eichhorn, 
pranešė, anot žinių iš Kijevo^ 
kad vakaruose niio Taganro-
go, ties Azovo jūrėmis, vokies 
eių kariuomenė susidūrė su 
10,000 rusų bolševikų ir kuo
ne visus išnaikino. 

Bolševikų kariuomenė atke
liavo iš Leisko, išlipo Azovo 
jūrės pakraščiais ir pasileido 
ant Taganrogo prieš vokie
čius. 

Suskaityta suvirs 3,000 "bol
ševikų lavonų, neskaitant 
daugelio nuskendusių jnrėse. 
Anot pranešimo, vokiečiai tu
rėję lengvus nuostolius. 

IŠ VAKARŲ FRONTO 
t f "_4 

TIES OISE PRANCŪZAI PA 
SIVARfc PIRMYN. 

sami. Paimama daug nelaisvių 
ir kulkasvaidžių. 

atšauktas. Per dvi savaiti miestas 
išbuvo pustamsis. 

Londonas, birž. 18.—Turkų ka
riuomenė vk toliau briaujasi 
Persijos gilnmon. Jau paėmė 
miestą Tabrizą. 

Rymas, birž. 18. — Premjeras 
Orlando pranešė, kad centralės 
valstybės pasiūlė Italijai atskiria 
taiką. Bet vyriausybė atmetė pa
siūlymą. 

Pasitaisė pozicijas, paėmė ne
laisvių. 

Paryžius, birž. 18.— Vakar 
prancūzai lokaliais užpuoli
mais sustiprino savo pozicijai 
šiauriuose ir šiaurvakaruose 
nuo Hautebraye, tarpe upių 
C'ise ir Aisne. Pa^me šimtą 
nelaisvių . ir kiek kulkasvai
džių, anot oficijalio pfaneši-
mo. 

Prancūzai vokiečių v^tkas 
atmušė Cavieres miške ir Vos^ 
gese. 

Prancūzijos premjeras sek
madienį praleido fronte. Laik
raštis Petit Journal praneša, 
kad premjeras atsisako kalbė
ti. Bet jis šypsosi, kuomet pri
simenama stovis karės fronte. 

AMERIKONAI SUTRUŠKI-
NO VOKIEČIŲ ATAKAS. 

Washingtpn, birž. 18.—Gen. 
Pershing vakar pranešė, kad 
amerikonai atmušė vokiečių a-
takas dvejose vietose — Wo-
evre ir Chateąu-Thierry apy
linkėse. Paimta nelaisvių, 
tarp kurių yra vienas oficie-
ris. 

Pikardijoj smarkiai veikia 
artilerija. 

NEPASISEKĘS VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMAS. 

PASEKMINGAS ANGLŲ 
UŽPUOLIMAS. 

AMERIKONIŠKI KAREIVIAI KARĖS JRONTE PRANCŪZIJOJE. 

Londonas, birž. 18.—Užpra
eitų naktį anglai atliko pasek
mingų užpuolimą prieš vokie-

I čius rytuose nuo Arras. Pa-
I imta nelaisvių. 

Londonos, birž. 18.—Vakar 
dieną vienas vokiečių laksty
tu vas praskrido anglišką ka
nalą į Kent pakraščius ir, tur
būt, mėgino skristi toliau. Ta
čiau anglai armotų šaudymais 
nuvijo aną. atgal į jūres. 

. Rymas, birž. 18.—Italijos p. 
lamentas vakar pertraukė savo m-' 
Biją ligi rugsėjo. Premjeras < 
lando pirm to parlamentui pia-
nesė apie stiprų stovį italų karės 
fronte. 
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LIETUVA NUO MARIŲ IKI |kose didžiumos svetimtaučių. 
MARIŲ. Xe mūsų, bet jųjų balsai sver 

tų ir Lietuvos kongrese ir Lie
tuvos senate ir VISIT kitur. 
Bujotų koks tai tautinis kon-
gleromatas su vienu vien Lie
tusios antrašu. 

e 

«Apie savo. tautas savistovy
bę tpkioje Lietuvoje vargiai 
negalėtumėm kalbėti, Jietur 
voje atstatytoje "nuo mariu 
iki marių'* pataptumem įna
miais, kampininkais. 

Tad ieškokime sam vien 
viešpatavimo ant savęs. Rei
kalaukime sau aiškiai etno
grafinės Lietuvos, reikalauki
me vien sau tų žemių, kurtas 
apgyvenęs lietuvių tautinis 
elementas, 

Į kišamą mums mintį ieško
ti Lietuvos "nuo mariu, iki 

Ką/ts nuo karto mūsų tarpe 
sukilsta platus apetitai naujos 
Lietuvos ribų orijentaeijoje. 
Ne vienam mūsų tinka išvysti 
po karei Lietuva, skersai ir iš
ilgai plačią — nuo marių iki 
marių f 

Tokiais apetitais, rodos, bu
sime užsikvietę iš rusų ir len
kų gTobio dora gyvenančių ir 
mus jąja dikčiai užkrėtusių. 

Lenkų užgaidos apvaldyti 
ir svetimas žemes nuo marių 
iki marių kartais atsiliepia ir 
pas mus. Nevienam mūsiškių 
politikierių tiktų Lietuva iš-
kėčiusi savo viešpatavime ir 
ant prūsų ir ant baltgudžių ir 
ant latvių. 

Politikos šio momento su- m a r i ų „ Unxėkime ^ įj 
kuryje lietuviams pakišama m i n t į_ t ų, k u r i e bando mus an-
kartais mintį, kad jiems pra
vestu, reikalauti sau ir Kara
liaučiaus ir Rygos, ir steng-
ties aprėpti kuo daugiausia, 
idant su tokiuo kąsniu butų ii? 
ko derėlies taikos busimame 
kongrese. 

Nenueitų sveikatai mums 
panašus reikalavimai 

Ieškodami daugiau negu 
mums tikrai pridera, siekda
mi toliau už etnografinių Lie
tuvos ribų mes nusidėtumem 
gražiam visų tautų pilnos 
laisvės principui, taip šauniai 
iškilusiam ir tiek daug žadan
čiam pasaulio ateičiai. Reika
laudami daugiau negu etno
grafinė Lietuva neša, norėda
mi užsiėsti dar ir ant kitų tau
tų—baltgudžių, prūsų, latvių 
ir tt. mes pasirodyt umėm tau
tų eilėje grobikais mes pasi
rodyt umem tuo, ką patys ki
tuose smerkiaĮne ir nuo ko at
sikratyti visiems amžiams no
rime. Ant savo priekalio mes 
kaltume** pančius kitiems, 
kaip kad mums kalė rusai, 

; lenkai ir kiti. 
Reikalaudami sau plačių 

, įemių su svetimu ir stipriu 
tautiniu elementu, mes pasta
tytume save savo plačioje Lie
tuvoje nepaprastam pavujui 
patekti intakai to svetimo ele
mento, kaip kad yra pateku
sių nemažai' lietuviškų draugi
jų po svetima intaką taip, kad 
iš tų draugijų lietuviškumo 
vieni vardai ir pilki atsimini
mai tepaliko. Vedami savo vi
dujiniame gyvenime plačios 

'demokratijos principais, mes 
turėtumėm visoms aprėptoms 
po Lietuvos skydų tautoms su
teikti pilnas ir lygias teises 
projįprcijonaliai su savo vieš
pataujančia tauta. Turėdami 
naujoje Lietuvoje sulig mar-
to "nuo marių iki marių*' lat
vių, prūsų, lenkų, žydų gal 
dar totorių, mes tiesą sudary
tumėm gražią gal kokių 10 
milijonų gyventojų Lietuvą, 
bet tokioje Lietuvoje patys 
būtumėm mažumoje. Tuomet 
mūsų pačių gyvenimas butų 
jau ne mūsų rankose, bet ran-

Pa*>kutiniųJŲ kelių mefcf j eina "ekumizmas," tas pats 
laikotarpyje musę yUnoiaenal proto ir Širdies "cjmmizmas,* 
Amerikoje tiek jau pažangėjo, kuris pražudė rusų tautą, 
kad joje snsi4aflė positivi, tve
riantį ir statanti pajėgą. Ji 
virto atrama visokiam dar
bui ir veikimui po šauniais 
obalsiais Dįev*> į* tėvynės. Tos 
pozitivės mūsų visuomenėje 
dalies dėkai, garbingai iškilo' 
Amerikoje ptrfįjį lietuvio var
das. Apie jojo tėvynę sušneko 
pasaulis. ( Mūsų gyvenimas 
pradėjo eiti grajia vaga. Pa
aiškėjo mūsų reikalai. Vis 
tiksliau ir tiksliau einama 
prie savo siekių. Užbaiga vie
no dalyko daro pradžią kitam 
ir tai nuolat be pabaigos. KieJ$ 
dar darbo priešakyje turime, 
negalimą apsakyti. Vįsi tą 
matome, visi tą gerai įaučįame, 
ir stebiamės, kad tiek daug 
nudirbta ir tiek mažomis pa
jėgomis, ir tiek daug to dar
bo tebelieka! Pikta ir nuode- cicilikai, bedieviai, niekšai ir 
minga, kad vien tik: stebiamės y į ^ ^asy ^ g s fo^ žmonėse 
tuo visu, tą vis* jaučiama, o j griauna ir tautas suėda* 
M v«i « n a w to darbo dirfe-1 c l l a m i ) ( m ( M ( m u g b l w 
ti patys, ne TI»I H U T O daly- fc d w B e b e a t l < s i d o . Plis ^ 
" T . ™ * w * • *? "a**™' mxmą žmoBė,, priprato. M « * o 
tai jf imaue per sww. mįmmi žn***** jis i»po-

V M » kas gražu**^ M » e * - .ft . f ^ ^ o r i a u n M t ^ 
ta H»8» ĮMMSMSi» tol SS- 4 h a 
veikta inteligentijos dėkai, 

Į žmonių, o, rodos, ir Dievo 
užmirštą kampelį East Kul-
maną atvažiavo naujas klebo-

T© "ahaviyno" šuto mes Įnas* Taįdar buvo jaunas žmo-
tirune tiek įr tiek. Iki ti* vi- Z1** m<** puskapio, trmputr 
si "inteUientai, , , kurie inteli- s u s i l e » ^ , bet tvirtas kūnu, 
gentais jaučias tik, del to, kad k a i P meškiukas, o siela taip 
suvalgo kelius svarus mėsos 
daugiau už kitus, kad ant sta
lo gal patiegti tiek ir tiek do-
lierių, kad be baimės pats gal 
gerti ir kitam dar i l į vaUai 
puadyti. Tos cbamiškos inte
ligentijos, mėsos ir dolierio in
teligentijos * intaką pas mus 
dar gyva ir stambi. Ji ne nuo 
senai dar vadovavo ir ,vedė 
mūsų žmones visokiomis pa-
šelpinėmis ir nBpa&linni^ais 
draugijomis, kliubais, bizniais, 
saliunais ir tt , dangstėsi ka
talikybe, . dėjo jai net aukas, 

prakilnus, kaip cherubinas. 
Žmonelės džiaugėsi,-gavę jau
ną ir prakilnų vadą, kaip tik 
tokį, kokio jie troško, ir kaip 
tik tą, Icurį jie savo širdžių gi
lumuose paslaptingai jau bu
vo ir apsirinkę. Bet naujukas 
tėvelis aimanavo. O kodai ai
manavo! Ogi bijojo svarbumo 
priedermių ir atsakomybės. 
Ganyk dusias, o ar tinki, ar 
mokU Nešk,už jas atsakomy
bę, • ar pakelei, "ar panėši?) 
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i Pirkite "Draugo" Šerus 
I DALYVAUKITE KONTESTE 
= *DBaUGO" BENDRO V* PLATTOA BIZNI. UŽTAT 

DIDINA SARU KAJPITAIiA, 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėru už 
$25,000.00. 

Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš ge
rą pelną. 

Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, 
| kaip vieną šėrą. 

f Garą proga indėti pinigą į prakilnų ii pelningą 

s bizni 
= Broliai katalikai ir sesers katalikės! 

dėkai tų vkn, kurie s a w švie
siu protu, kilta širdimi, dora 
valia ėjo veikti, ėjo darbą dir-
bti, ėjo mūsų visuomenėje lto- k u r r e i k i a ^ t o ^ ^ 
tuvio sąmonę budinti, e jo Lio-

sukti ir mūsų pražūties iežko, 
o taikėsi jau matyti. 

DAUGIAU BUDRUMO-

mizmu naudojasi visokie 
. . šliuptanaiai ir visokie **gn-

gaičiai, , , To ardymo visas 
darbas jų atliekama stumdant 

Kuo toliau varomės prie sa
vo tėvynės Uisvė.% kuo dftHr 
gi a u pastangų dedame ją„ at
gauti, tuo dažniau gauname 
susitikti m visokiais mūsų tė
vynės laisvės priešais, tuo 
dažniau patirstame jų visokių 
šunybių. Vieniems Lietuvos 
laisvė netinka dėlto, kad ji kj-
!a ir eina per rankas mūsų 
rinktos katalikiškos vis^ome-
nės. Tad visokiais budai* 
stengiamasi sudemoraiiauoti 
tą katalikų visuomenės veiki
mą, kaišioti jam kuolus, tą 
veikimą visaip smeiitį, smerk
ti ir ant galo denuneijuoti. 
Tą negarbingą darbą atlieka 
pirmoje eilėje t. v. mūsiškieji 
soctjalistai. Visi jie čia susi
telkė ir sutilpo,—ir grigaiti-
nieji ir maikinieji ir j>rusei-
kinieji Sekant jų visokias 
prakalbas, mitingus ir x daro
mas rezoliucijas, lengviai pri
einama prie vieno aiškaus da
lyko, jog ardimas katalikų va
romo darbo Lietuvos naudai, 
virto šio momento šauniausiu 
pas "susipratusius draugus" 
principu ir uždaviniu. 

Nepaprastai plati dirva pa
sidarė "cįcilikams " veikti.'' 
kuomet iskįlo Lietuvos nepri-
gulmybės reikalai ir katalikai 
visa savo išgale stojo į los 
remti, 

''Kitiems mūsų ** gerada
riams " stačiai netinka, kam 
lietuviai savo tėvynei tos lais
vės ieško. Tų eilėje stojo len
kai. Kuo fcciiau ir kuo dau
ginus jie pradeda kalbėti apie 
Lietuvos neprigulmybę, tuo 
aiškiau jie pasistato tos mūsų 
nepriguknybės priešais. Kajfr 
mūsų socijalistai savo dabar
tinių triukšmų ir Lietuvos 
"naudai'' veikimu stengiasi 
mulkinti lietuvių visuomenę, 

tuvos vardą kelti k josios 
Huosybę vadaott Ne visa »u -
sų inteligentija ta*»a veikime 
pasirodė, ne visa ji tą darbą 
varo. 

Gera jos dalis tebėra dar 
namie. Vienas iš to tarpo pas 
>ave "naują jaučių jungą" 
mgijes, kitas—"moterį ar vy
rą vedęi, , ,'trečia»-^'s*vo pe
ties ukę ganąs,,,-—ir taip ne 
vienas jųjų nedalyvaująs "po-
ktfyje" kilnaus vusuomenifiko 
veikimo. Rūdija mūsų katali
kiškoji inteligentija savo na
minių ir asmeniškų reikalų 
sandėryje. Pajėgos nyksta 
kaip gražus paukštis klėtkoje. 
O tekiu, paukščiu ir paukšty
čių turime daug, ne vieną. Tik 
reikia, kad jie atsilieptų, pasi
rodytų. Kur just 

Neimant viešumon mūsų 
kalbamąja! inteligentijai, jųjų 
vietas stengiasi užimti kiti, 
žmonės be jokių inteligentijos 
privalumų, be jokios dalykų 
nuovokos, vien su kūno ir 
dvasios inteligentiškumo pre-
tensijomis ir aspiracijonjfe. 
Neinant į viešą pozitivį veiki
mą inteligentijai, > s vieton ;just 

prie burdingieriavimą pas 
kaizerį ar Leniną ar pas kitą 

mo atstovus arba t. v. mėsos 
ir dolierio "įnteligeattt* ,\ Ir 
štai karts nuo karto lenda 
kiekvieno tai stumiami prie
šakiu žmonės be jokios dalykų 
nuovokos, be intelektualių pa
jėgų, be kilios dvasios, ir tie 
»m imti viską į savo rankas— 
iv parapijas, tr draugijas ir 
visą lietuvių tautą ir visus jos 
reikalus taip, kaip tą padarė 
rusų chamizmas, stumdomas 
ir į padanges kelamas visokių 
visuomenės niekšų ir pačių 
rusų slaptų priešų. 

Kad pas m U 8 taip deda*, Ui 
kalta toji daile tikros inteli
gentijos, kuri slapstosi savo 
partijose ir blaško savo pajė
gas Įryveniino smulkmenose, 
pamiršdama šio momento sa^ 
vo priedermių eiti viešan vei-
kiman, padėti tiems, kurie te
nai jau dirba nuo seniau ir 
jau pailst, juos paremti Ir 
jiems talkon stoti, kad visiems 
sykiu viso veikimo ir skaus
mais ir garbe dalinties. 

| wro dienraštį į savo rankai; patapkime jo savinią-
| kais." 
i Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis 
• 31 4 spalių šių 1918 metų. - Konteste gali dalyvauti s 
= arba tam tyčiavsusidarę komitetai, arba ir pavieniai | 
= žmonės. = 

S Visi daljvaujantieji konteste komitetai (arta 
| pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų 

tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar 
tiepis kontestantams (komitetams, ar pavieniams), 5 Parapijukė nedidukė, skola vi

sai nemažutė. Pragyvenk, i š - j | ]sxme tuo laiku prisius" daugiausiai aplikacijų į šeri-

padorius, į biznierius, kada ne
jauti prie to nei ukvatos, nei 
pašaukimo, o, kas svarbiausia, 
imk ant savo sąžinės visą at
sakomybę už išganymą dusių 
—nors tik ir kelių šimtų... ar 
užteks tam visam pajėgų? Ir 
tėvelis dar iahjau lenkėsi, rū
pesčių slegiamas, atyažiavęs į 
savo parapiją, ir vis skundėsi 
savo draugams: kas gi bus? 
Negaliu, nemoku... Prieš jo 
akis bauginančiu vaizdu sto
vėjo faktas, kad kaip tik prieš 
jo paskyrimą į East Kulmaną, 
du vyskupo skiriami ten kuni-

manydami, kad neturėsią iš 
ko pragyventi, 

*> 

• 

Ir cherubiniškos sielos kle-

kopijos "Draugo" už dyką-—pagal nurodytų E 
adresų patol, pakol "Draugas" eis. 

2-oįi DOVANA—knygynas už $100j00 ir 3 
"Draugo" kopijas už dyką. 

3-iojį 4-oji, 5-oji, 6^oji, 7-oii, B-oji, 9-oji ir m 
IO-OJI dovana-^po 3 "Draugo" kopijas už dyką 1 
nurodytiems asmeninas. 

i ATSILIEPKITE! 
= Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių. 
| Rašykite šiuo adresu: 
I "DBAUGO' • KOMTBSTAg, 
| 1800 West 4Sth Street, -:-:- Chicago, Illinois. 
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vyras, rodos, su artistiška sie
la ir tokiu pat balsu, bet vos 
tik dar pradėjęs mokinties 

gai, vienas po kitam atsisakė, muzikos ant pijano. Priimk, 
. . • U 1 _ 1 - 1 • • • 

busi gyvas. Išmitęs porą sa
vaičių barščiais ir kiaušiniais, 
kuriuos jam parūpindavo bu
vusio^ zakristijono žmona, at-
sibodus klebonijoje tarp baldų 
ir grindų ir šiukšlių didžiau
sioje betvarkėje sukinėties—* 
klebonas suprato, kad neiš
vengiamas reikalas spirte spi
ria ieškoties virėjos. Ak ir su
rado niekuo nekaltą dūšelę— 
Julytę, dar iš seno krąjaus pa
žįstamą, jau gal persiritusią 
per puskapį, bet būdu ir sie
la— nekalčiausi pasaulyje kū
dikį. Žmonės ją vadino davat
ka, o ji pati nežinojo, kas jį 
tokia ir kam ji tinką. Po tei-

»«- tpbPtrrA s ^ b e i t a i # š v e n t a i tovo įsiti-, 
v. ,. ,r. kmusi, kad u mekam netinka sia. Oi mūsų graziou. hkq- Vk.i^_\_1_J_Ė. 

šioji inteligentija kame,—kur 

girdi, klebone, į vargoninin
kus: kalsiu, mokijisiuoa, važi-
aėsiu dažnai ant lekcijų į arti
mą miestą. Po metų išsiaugin
si sau vargonininką. Tik da~ 

bonni reikia šeimynintosvirė- j b a r hų**l sunkoka, nes aš... dar džią, nes dar gali atimti pa
jos: viena dvasią šventa negi ^ ^ ^ ™™>k*<*. r &&*** siuntinėjimą, Veidmai-

-4<Tai kaip čia dabar feua, ^ a u k P1"1^ Įį^«v ius, nuduok, 
pasakė susirūpinęs klebonas. ^ l d teu **& L i e t ^ o s laisvė 

(VAIRUMAI. 

m i *LW'"'-' U I I H l . f l . l U i l 1 . — . TT—r 

kokį save **draąfta," l*ip \^-
giai lenkai varosi prie to, kad 
mus padaryki savo jkol-kas 
^slaunos ksorono^" kampinin-

v-

Tiems mūsų priešams tal
kon eina visokie mūsų tautos 
išgverėliai ir tamsieji elemen
tai, karinos jie panaudoja vi
sokiems prieš įfafaivm laisvę 
>avo protestams rengti '•am
žinoms" unijoms tverti, viso
kiems parašams rinkti, kad 
tik lietuviai ne sau ištikimais 
pasirodytoj, bet kitiems amži
nai mulkinamais "broliais" 
butų. 

Lenkų laikraštis "Bekone 

Dirbo, triusėsi, mažai Jnekėjo, 
ėjo kasdien prie komunijos, 
visur aukavo, kur tik kas pa
prašė ir buvo visiškai rami. Į 

kataJikijoa veikimą. Tie patys] neramumą inkrisdavo nebent 
daromi prikaišiojimai, tie 

.patys apkaltinimai. Oaly-

yw*^wsjs<Sf^wswssp 
. Į • • • ' • « • » J ' U t 
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J. Ačas. 

j ! ! , V "i .'f 

Kad rn^s visi trys čia busime 
naujukai. Man čia viskas nau
ja ir nepriprasta, JnJė sako il
gi, kad nieko negalinti ir ne
mokanti, dabar tu broleli, ir 
gi nieko negali ir nemoki. Ką 
gi sakys žmonės, parapija? Ir 
kaip mes aprūpinsime parapi
jos reikalus, būdami visi trys 
tokie naVjukaif Kad mes vfci Š l ų d l e n , J soc iJal iz™> ™ * 

M 

Aš jums pasakysiu, kad so-
cijalistų dienraščio redakto
riaus padėjimas yra tiesiog 
šuniškas. Kovok už bmvį, nes 
nežinai nei dienos nei valan
dos. Veidmainiauk prieš val
džią, nes dar gali fiUmti 

(kaip gis!), nes dar gali tave. 
pipirų žemėn pasiuntinėti. O 
čia dar savo brolis cieilikas iš 
"Laisvės" redakcijos nenori 
nei raudonumo pripažinti. 
Sako, rudas ir gana. Ruduo
ju sočijahstu praminė. Na, kas 
tai matė. 

• • • t 

negalime ir nemokame... 

• * • 
O ką gi žmonės, parapija? 0 

parapijonys tik džiaugėsi ir 
Dievui dėkojo, kad gavo kle
boną ir jo tarnus tikrai pagal 
savo širdies. Žmonės nematė 
jokių trukumų nei pas klebo-
ną, nei jas Jule, nei P i e v o j į ^ J ^ 
muzikantą. Visus mylėjo, o 
kleb6ną už vis labjau gerbė ir 

slas kaip tik ir prasideda vi
sokių "amžinų tiesų" arba 
dogmų atmetimu." Taip išta
rė patsai 'Grigaitis "Naujie
nų" 138-ame numeryje (2-as 
pusi. 5-ta skiltis). Butų gerai, 
kad p. Grigaitis tų savo žo
džių neužmirštų. Tada bent 
negalėtų žmonėms meluoti, 
kad socijalizmas prieš tikėji-/ 

Lietu 

tuomet, kada kas pagirdavo m v l ( y a p a s į r o d ė , kad žnionė. 
Ir štai Julytė gauna laišką, P i š k u f l i g 0 tik v i e n o d a l y k o u ž 

kų "nušvietimui' k*kų pa- paskui ir telegramą: važiuok, f ^ l a b j a u r e i k a t e u ; j a : t a i g i r . 

bant tas "Rekord Cods:" lie-
kad lengviau ją prirengus Į tuvius nušvietė* taip kaip juos 

— - _ _ . nušviečia dabarčiais laikais 
mūsų cicilikai, kalbėdami apie 

sinaudota lietuvių "sveikos"' girdi, į East Kulmaną į naujo 
dalies rezoUu^ijomis ir tai to»; klebono šeimininkes, 
mis, kurias, rodos, teko maty
ti ** Naujienose/' Tie visi da
lukai parodo, kas su kuo ir 
kokioje sutartyje veikia mūsų 
tautos laisvės priešai. 

Ant mūsų yis smarkesnios 
vedamos atakos ir mūsų prie
šo linija vis darosi ilgesnė. 

Tad mums budrumo reikia 
ir j o kuodaugiausia reikia 

"Kad aš negaliu, nemoku" 
pasakojo savo draugėms Ju
lė. Nu, kaip čia dabar, užimti 
tokią svarbią vietą, apžiūrėti 
kleboniją, mokyklą, o dar bal-
tarubius namų ir bažnyčios iš
skalbti, o, kas svarbiausia,— 
valgyti virti.. Julė manė esan
ti prasčiausia virėja visame 
pasaulyje. (Tarp mušu. kal
bant—klydo, nes Lietuvoje 
buvo pramokusį virti pra-

ypač, kad gaudyti savo prie
šų pinkles, į jas reaguoti kuo 

Codsįeaay," rodos, su preten-|smarkiausia, nušviečiant tik-jšmataiausių valgių). Atsisaki-
sije*ni* katalikiško laikraščio, rą tiesą savo visuomenei, įr iedama, protestuodama, ji po 
visas lietuvių pastangas, pW.|iirformaeijas paduodant svie^ 

timiems, kad ginti juos nuo dedant nuo Iis&yiu. Vilniaus 
Tarybas, daromas Lietuvai at-| klaidinimo,. kurį veda mūsų 
gauti liuosyfeę, pavadino laisvės priešai 
"liuosa Lietuvos vergija" ir f 

pačius lietuvius atpasakojo 
kaizeriniais esą. -Trumpai kal-

mtn.i'm^ '•nmmKmi^rm/mmm 

Exr 
COUN 

SAVE . -

dviejų savaičių nuo pakvieti 
mo vis (įeito atbildėjo į East 
Kulmaną, Per ištisą mėnesį ji 
vien tešnekėjo': kas gi čia da
bar bus... Kad aš negaliu, ne
moku. 

dies, atsidavimo. O naujas tė
velis visą savo širdį savo žmo
nėms iš pat pradžių atidavė. 
Tai buvo aišku iš jo pamokslų, 
iš lankymosi po namus, iš pa
sikalbėjimų su interesantais 
klebonijoje ir prie kiekvienos 
kitos progos. Ir nustebo visi 
kaimynai, kada sužinojo, jog 
užmirštas East Kulmanas vir
sta pavyjd&u kitoms parapi-
joms,x kad saujalė žmonių ne 
tik išlaiko savo kleboną su jo 
tarnais, šeimininkė vis kas
dien eina prie komunijes su 
visais mandagi maloni. Var
gonininkas jau puikiai pagra-
jina ir pagieda. Niekas nebe
jaučia jokių trukumų. Visus 
juos išlygino žmonių širdis. 

• , 
^ ^ 

Pasirodo, kad tie cicilikai, 
kurie nesenai sukėlė muštines 
vyčių piknike, turėjo teise 
taip įdaryti. Kam gį vyčiaį ne
leidę jiems seniau surengti 
west sidė'je blevyzai Mockui 
prakalbų. Argi nepikta! Argi 
nereikėjo atkeršyti. Ton min-
tin iš vedžioja i' Naujienų'' 
redaktorius. Ačiū. Dabar tik
rai žinome, kas auklėja žuli-
kus ir mušeikas. 

Sparnaitis. 

i 

mm*mmmmm'*m—<Ęmwm* — — 
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MARŠRUTAS. 
• t 

Politišką prakalbą p. Ai. 
M. Račkaus. 

Baltimore, Md., birželio 21 
d., vakare. , 

Easton, Pa., birželio 23 d., 
., , ,. . . 3 vai. po piet. Vakare So. 
Po kelių mėnesių visi trys n ^ , T

 r iT " f \ Betnlenem, Pa. taip apsiprato su savo prie 

\ 

Ir atsilankė pas kleboną, 
vos tik jau dar atvažiavęs i 
East Kulmaną, jaunas dailus J džiaugiasi. 

dermėmis, jog nei vienas iš tų 
trijų naujukų nebesiskundžįa. 
Kiekyienas jaučiasi esąs pil
nai savo vietoje. O žmonės tik 

Sparnaitis. 

Brooklyn, N. Y., birželio 25 
d., vakare. 

Kas norės į p. Račkų kreip-
ties, lai rašo į "Garso" red., 
456 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
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D R K U B K I ' 

Amerikoje. 
PESF> UJU 

LUBTUVIAI WJQTS3T0 
N&I AMERIKOJE. 

«$. Bade Collęg*. 

Birželi* 9 d., 1918 m. A. L. 
R 4 L M. Sus-m© 3 kuopa lai
kė literatišką susirinkimą, ku
rį maldą atidarė skyriaus ve
dė j * * p. B, P. Vitkus. Svar
stymų nebuvo, kaipo atsisvei
kinimo susirinkime; bet tuo-
jaus prasidėjo programas. 

Jau nuo šernai man rūpėjo 
patirti protestonų pažaras į 
Lietuvos klausimą. 8engi 
stengiaus surasti' priežastis,; 

del kurių lietuviai protestonaf 
neėmė dalyvine kevoįe ui 
Lietuvos laisvę. Ifapo daugel 
kartų pastangos surasti ijr pa
sikalbėti su jų y#dais ir pntir-
ti jų pažiūras nuėjo niekais. 

Bet, štai pastaruoju laikai 
pasitaikė gera proga nors 
kiek susipažinti su lietuviais 
protestonais. . 

i i . i 

Programe dalyvavo sekanti Į 
asmenįsr I& Čepulis kalbėjo1 P a s l t a 1 ^ m * B • ! n* ! l | f j | 

lietuvių protestonų apgyventi 
koloniją. Čia jie turi net sava, 
liuteronų parapija Telefonui 
ju pas jų pastorių audijeneį-
jos prašydamas. 

Prūsišku akcentu klausia 
manęs kame dalykas. Atsa
kiau, iš kito miesto atvažiavęs 
ir norėtų apie lietuvių ir Lia-
tinus reikalus pasikalbėti. La-
bai greito atsakymo susilau
kiau; "aš toje salyje nebuvau, 

apie jauaimo bei moksleiviu 
idealą, p, J. Klimas—kokia 
svarfca y » remU darbininke 
ir L. Vyčių organizacijos, p. 
J. Deputis—žmogaus ydos bei 
klaidos, p. St. Bartkus išreiš
kė moksleiviams linkėjimus, 
p. A. Peldžius—kas išrado pir
mą garlaivį, p. Alb. Rupšis 
apsakė, kaip jis pasiekė užbai
gimo kolegijos laipsni, p. B. 
P, Vitkus gana jausmingai 
nupiešė apie kantrybe su įvai
riais pavyzdžiais. 

Ant pat galo Iz. Čepulis dar 
padeklemavo eiles pritaikin
tas Šv. Bedo kolegijos inok-
sleivių atsisveikinimui. Pas
kui lietuviškų klesų mokyto
jas p. B. P. Vitkus pranešė, 
kad kontesto aukso medalį 
(kurį paaukavo kua. By ša
trais) už parašymo lietuviškos 
kompozicijos, laimėjo p. A. 
Peldžius; antrą dovaną—kny
ga—p. P. Marčiukaitis. 

Biair UMfAaJg kolegijoje bu
vome dvylika lietuvių mok
sleivių. Iš 12-kos du baigė ko
legiją, būtent pp. Alb. Rupšis 
ir B. P. Vitkus. Bet kaip gir
dėjau jie žada dar ir toliaus 
mokyties. Ir Dieve padėk. 

Juk reikia mums mokytų 
vyrų — tėvynė Lietuva senai 
laukia mokytų vyrų, kurie tik 
ir tegali išliuosuoti ją iš pan
čių vergijos. 

Todėl kiekviena moksleivio 
yra svarbiausia priedermė 
mokyties kuosti»op*ausiai, 
idant atsiekę savo tikslą, ga
lėtumėm tinkamai darbuotis 
del savo tautos labo. • 

EHscipulus. 

jos nežinau ir jinai mane ne
interesuoja." 

Patyręs, su kuo turiu reika* 
la. sušvelninęs savu baisa pra
tariau, kad visgi norėčiau su 
tamsta nors Amerikos lietu
vių reikalus apkalbėti, ar ga
lima! Po trumpos pauzos gir
džiu: "prašau užeiti, aš porf 
štundų busiu namie.'' 

Nuėjus man pas poną pa
storių, mane sutiko su vokiš
ku niandagamu ir po trumpos 
introdukcijos pradėjom apie 
karę kalbėti, bet greitai paty
ręs, kad mudviejų pažiūros 
link karės, jos pasekmingo ir 
teisingo užbaigimo, labai ski
riasi, ir jei toliaus tęstume sa
vo "malonų" pasikalbėjimą, 
galėti* prieiti prie nesmagaus 
užsibaigimo — todėl pasukau 
savo kalba, truputį į šalį ir jau 
besi kalbėjom apie orą ir apy
linkių gražumą. Palengva už
siminėju apie lietuvių gyveni
mą Amerikoje, sulyginom jų 
gyvenimą Lietuvoje ir, žiuo-
ma, neišvengtinai prisiėjo už
siminti apie Prūsų Lietuvą. 

Sužinojau, kad ponas pa
storius gimęs Klaipėdos apie-
Uukėje. Jaunas Amerikon at
važiavęs čia ir savo mokslą 
užbaigė, bet dar n/ieš karę bu-

Gal ptifta* p M o m s savo 
dar išdahe* suvokietintoje^ šir
dyje kakserio pateisinimo ieš
kojo, bet t© neišreiškė. Po 
trumpos tylos prakalba: "bet 
visgi p#' voldečki lietuviams 
kur-kas gerinus butų. Pažiūrė
kite į prusus, kaip sakot, kad 
ten irgi tie patys lietuviai, bet 
pastebėkit, koksai didelis tarp 
jų ir Lietuvoje gyvenančią 
yra skirtumai, ypač žemdir
bystėje." Taip, tas tiesa, kad 
pažvelgę s vienos pusės ma
tome didelį skirtumą, bet jei 
pažvelgsim iš kitos pusės, be
ne didesnį skirtumą atrasim, 
atsakiau pqnui pastoriui. 

Aiškindamas tą antrąją pu 
sę, panaudojau vieno prūsų 
lietuvio &>d£ius; pasakytus 
laike mu4viejų pasikalbėjime 
apie kaiaerio "pasidarbavi
mą" prus* Lietuvai. 

"Tiesą, kad mes,'būdami po 
vokiečiu daug kame pralen-
kėm ir toli palikom savo bro
lius', Lietuvoje gyvenančius, 
ypal iemdirbystėje. Vokiečių 
valdžia netik kad netrukdė 
mūsų medeginiam plėtojimui-
si, bet dar prigelfcejo mums 
ingyti naujausius ir patogiau
sius įrankius ir budus reika
lingus pasekmingai žemdir
bystei. Taip, kad jei Šiandieną 
pažvelgsim į mūsų brolius* 
gyvenančius po Rusijos val
džia ir sulyginsim gyvenimą 
po vokiečių valdžia, matome* 
kaip Vokietijoje lietuviai lau
kus dirba vėUansių išradimų 
mašinomis; kuomet Rusijos 

Jietuviai laukų dirbimui nau
dojosi, net, iki vėliausiam lai
kui, primityviais jkabokliais 
-*- jie laukus aria dvišakiais, 
medinėm žagrėm, ir tuos pa
čius dirvonas beveik skver
nais akėja. Jie daržoves sodi
na žemėje skylute* pirštu pa
darydami, kuomet pas mus tą 
darbą 

Trumnai sflkpfft, mes. prūsu 
lietuviai, materijaliame plėto-

dvasinę ir moralę tobulybę, už 11% tukst rub., gryno pel-
prieš sielos tyrumu^ Aišku, no 300 rb.f iš kurio visuotinis 
kad nieko nereiškia, nes pir
mutinis yra tiktai laikinas, su 
nuoskriauda savo artimo in-
gytas, yra saumylingas, ir kai
po tokis neišvengtinai trum
poje ateityje turės supūti.; rio iki šio laiko buvo jau 1000 
Kuomet antrasis ym pastovus, rub. Pardavinėtojų yra 1—2. 
yra amžinas, yra del labo vi
sos žmonijos, del labo savo ša- mus. 

prigimtąją nud savo prabočių} yra 1. 
paveldėtąją kalbą ir meilę sa 
vo tėvynės. * K 

Nors tie žmoneliai matė, kadi 
jeigu jie priimtų rasų kalbą, 
tuojaus jiems materijaliai bu-

lies, savo brolių ir sesučių lie
tuvių. 

Lietuviai po Rusijos valdžia 
kentėjo baisiausius persekioji
mus ir prispaudimus. Įvai
riais budais Rusijos budeliai 
stengėsi išplėšti iš jų širdžių 
brangiausi žmonijos turtą 

narių susirinkimas 2.11 š. m. 
paskyręs 5% už pajus ir 5% 
premijos nariams už išpirktas 
prekes, likusius 150 rub. pa
skyrė į atsargos kapitalą, ku-

Draugija turi savo muro na-

. 2em. Kalvarijos vartotojų 
dr-ja apyvartos turėjo už 16 
tukst. rub., gryno pelno 1486 
rub. Atsargos kapitalo bnvo 
iki šiol tik 15 rub., užtat šį
met į jį paskirta 1200 rub. 
Draugija turi nuosavius , me
džio namus. Pardavinėtojų 

— 

L. E. K. LABDB. SĄ-G08 
CENTRO VALDYBA. 

Be savo artimiausiojo darbo 
—pristatyti savo nariams ir 
nenariams prieinamomis kai
nomis prekių, vartotojų dr-jos 
dalyvauja ir švietimo darbe. 

D-raa Kreda?a* teip-pat at
važiavo Vilniun. 

WAUKMAN, ILL. 

Susirinkimas. Aukos. 
Gegužio 19 d. Lietuvos Vy

čių 47 kuopa atlaikė savo pa
prastą mėnesinį susirinkimą 
ant kurio tarp kitokių svar
stymų buvo perskaitytas laiš
kas nuo seserų Šv. Kazimiero 
vienuolyno, kuriuomį buvo 
prašoma, kad su kuom galint 
prisidėti prie pagelbėjimo su
rengti bazarą. Po apsvarsty
mui nutarta prisidėti auka. R 
kasos paskyrė ,$5.00. Aukavo 
sekanti nariai: O. Burbiutė 
$1.50. Po $1.00: J. Petkevičius, 
K. Navardauskas, K. Stulgin-
skas, P. Bagdonas, S. Austi-
nas. Po 50c: V. Špakas. Smul
kių aukų 35c. O. M. B. 

-

jimosi, savo brolius Lietuve- jos progreso, iškentėjo di 
įfy gyvenančius toli užpakaly
je palikom. Prie to tai Vokie 
tija pagelbėjo mums dasigau 
ti. 

tižiausius prispaudimus ir 
šiandieną, gali ištikrųjų di-
džiuoties kovą laimėję, nes 
vien del Lietuvos žmonelių iš-

Bet mes prūsų lietuviai, gal- tvermės lietuvių kalba gyva 

DETROIT, MTCH. 

Bjaurus pasielgimas išdykėlio. 
Birželio 10 d., šeimininkei 

išėjus pas kaimynką, įnamis 
pasilikęs namuose užpuolė 
bjaurioti septynių metų mer
gelę. Motina sugrįžus namoa 
atrado ją beverkiančią baisiai 
sudarkytą, sukruvintą. 

Užpuoliką policija suėmė, 
kurio dabar laukia teismo 
bausmės. Tai yra pavyzdis pa-

k 

laido gyvenimo mylėtojų. 

X«n luves. lietuviai savo š&dyse jaučia 

Prūsų arba Mažąją Lietuvą į r 
ją prie Didžiosios Lietuvos 
privienyti. Ponas pastorius 
buvo tos nuomonės, kad Prū
sų lietuviai, arba prusai, kaip 

vas ant krutinės nulenkę, tu
rime prisipažinti^ kad pras
čiausio, bemokslio Lietuvos 
kaimiečio mes neesam vertais 
jo tarnais būti... Mes neišdrį
stam jam į akis pažvelgti, nes 

vo savo gimtinėn sugrįžęs, mes, tie, kurie taip neseniai 
Apie Klaipėdą kalba, kaipo Vokietija ir jos taip vadina-
apie Vokietiją, ir labai nusi- ma kultūra didžiavemės, jau 
stebėjo kuomet maždaug pa- mes ant tiek buvom aptemdin-
pasakojau apie lietuviu poli- tais ir kaizerizmu nugirdytais, 
tiška judėjimą ir daromas pa- kad nebežinojome, kuomi esą, 
stangas suvienytai Lietuvai skaitom save vokiečiais ir tos 
pilną neprigulmybę išgauti, "kultūriškos** Vokietijos da-
ypač kada papasakojau — pa- Umi... Mes iki šiam laikui ne
aiškinau, kad "suvienytai" pastebėjom, kaip kaizeris su 
reiškia atimti nuo vokiečių savo išperomis iš vienos pusės 

tų geriaus, nereikėtu kentėti T a i P ftBtai ***** V i r g m m m e " 
baisių persekiojimų-ir Sibiro t o 6 e v a r t dT'& krautuvėse] 
tyruose puti; jie galėtų tuo- š a l i m a užsisakyti ir pavieniais 
met užimti augštesnias valdiš- numeriais gauti m £ ^ l a * ™ s 

kas vietas; augštesnių mokyk
lų durys butų jiems atdaros; 
tuojau materijaliai galėtų pa
kilti ir, nors artificijaliu keliu 
galėtų žengti kartu su laiku, 
nors ir į miglotą priešakį. 

Vieton to, Lietuvos žmone
liai velijo laiko užpakalyje pa
silikti, kad ateinančiai kartai 
tą brangų turtą—kalbą ir tra
dicijas — išlaikius, nes tauta 
be savo kalbos yra mirus, yra 
pusru po kitų teutų kojų be
sipainiojančiu. Patyrimas pa
rodo, kad tauta, priimdama 
vieton savo svetimą kalbą, jo
kiu būdu negali tos tautos da
limi likti; savo ypatingais pa
pročiais ir dalykų supratimu 
esti ii .šuniui penkta koja. 
Tauta, netekus savo kalbos, 
kurios tautas kalbą mėgina 
priimti, lieka jos sąšlavomis iš 
kampo į kampa metamomis. 

Lietuvos žmoneliai, del la
bo savo tautos, ir del žmoni-

KRAŽIAI, 
(Šiaulių apskr.^ 

Nuo 1917 m. balandžio 1 d. 
čia gyvuoja mokykla; vaikų 
mokosi 60. Mokytojauja St. 
Pietrusevičaitė. Per Naujuo
sius Metus čia buvo surengta 
vaikams eglelė. . . Juodbruvis. 

D vas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
Chicagp, m. 

Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabansia ave„ Chieago, 
m. 

Viae-pirm, Praną* Very-
ga, 4539 So. Marshfield ave., 
Caieągo, IuV 
Nut. rast. Julijonas Šliogeris, 
1424 So, 50th Ct, Cicero, UI. 
Fin. rast. Aleks Dargis, 726 
W. įatb st^ Chieago, DI. 

Iždin. kun. Antanas Staniu-
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
eago, m. 

DIEEKTORIAI: 
^ Visi Chicago je. 

Frank Veryga, 
4SS0& So, Marshfield ava. 

Jonas Petraitis, 
4549 So. Talman ave. 

Povilas Mažeika, 
931$ Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J. EMas, 
4000 So, Wood st. 

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

Pirm., Kun- J. Ambotag, 
53 Capital Ave., Hartford, 
Conn. 

PirnĮL pagelb. J . Greblio-
nas, 425 Pacą St.f Baltumo-
re, Md. 

Baltininkas, Kun. F. K#-
mėšis, B230 Auburn Avo^ 
Chieago, m 

Ilviininkas, Kun, V. Ma
tulaitis, Secred Heart Ree-
tory, P. O. Silver Creek*, 
New Philadelphia; Pu, 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riutė, 723 Saratoga S t , Bal-
timore, Md-, M. Tumasonis, 
320 First Ave., Homested, 

« . . .„ 

ŠV. ANTANO DR-JOS £TJ-
1 

Kun. Antanas Staninkynas, 
2634 W. 67tli st. • 

veidmainiškai mus glostė, o iš 
kitos pus£s velniškai juokės iŠ 
mūsų, žemino mus, lygino mu» 
prie žemiausios rąsies gyvulių 
— priskaitydavo mus prie 

jisai sa]ko, jokiu būdu nesutik-, .kiauliųf... 
sią nuo Vokietijos atsiskirti. 
Taipgi ponas pastorius birvo 
įsitikinęs, kad lietuviai yra la
bai užganėdinti ir kaizeriui 
dėkingi už Lietuvos nuo rusų 
palmosavimo. Bet kada papa
sakojau visus kaizerio " nuo
pelnus* ' Lietuvą "liuosuo-
jant," būtent lietuvos apvo
gimą iki nuogam kaului, įvai
riais budais Lietuvos žmonių 
kankinimą, įžeidimą Lietu
vos moterų ir męrgaįSų ir jų 
vertimą į prostituciją, ir visą 
eilę kitokių kaizerio " nuopel
nų* J papasakojau, kurie unvi-
rina kraują lietuvio gįsjose. 
Abejoju, ar ponas pastorius, 
kaipo suvokietėjęs lietuyįs, tą 
skaudų faktą atjautė, bet buk 
kas nebuvę, jam nuvo aišku, 
Ja>kį kaiaeriui <<dekinguriią,f 

išliko, o su kalba ir lietuvių 
tautos gyvastis išgelbėta. 

Mes prūsų lietuviai priva
lom su .pagarba galvą lenkti 
prieš Lietuvos žmones, turime 
iš ^ėdos raustis rausti prieš 
pačius vokiečius, kurių veid
mainiškam saldliežuyiavimui 
taip lengvai pasidavėme. Kuo
met vokiečiai "parodė mums 
gyvenimo blizgučius, mes taip 
užsižiopsiojom, .kad nebejau-
tėm, kaip tie žmonijos laisvės 
priešai—vokiečiai—išplėšė Iš 
mūsų širdžių brangiausį turtą 

j—lietuvišką kalbą... ir meilę 
savo tėvynės V... 

(Pabaiga sekančiam num.). 

PIRKITE KAEĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS! 

Kun. F. B. Serafinas, 
2327 W. 23rd PI. 

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood st., 

And* Bruožis, 
653 W. 18th s t 

Boleslavas Sekleckis, 
3427 Auburn ave., 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
» • * • **& 

Ant tiek meą buvom apakin
tais, kad nematėm, kaip tie 
kaizerio išperos savo veidmai
niška prietelyste išplėšė iš 
mūsų-širdžių brangiausį mūsų 
turtą -— lietuviškąją kalbą... 
Mūsų širdysna įskiepijo vokiš
kąjį pasididžiavimą, neapy
kantą to visko, kas nėra vo
kiška, neapykanta savo brolių 
ir sesučių, neapykantą savo 
šalies lietuvos, tos šaUes, ku
ri šiandieną globoja palaikus 
inusjų liečiu ir prabočių, kovo
jusių už savo tėvynės laisvę. 

Į tai atsižvelgus, į tokį mū
sų dvasišką ir dorišką nupuo
limą, mes nebeišdrįstam prieš 
savo brolius Lietuvoje akių 
pakeltif jie yrav kur kas už 
mus vertesniais žmonijai ir sa
vo šajiąi. Kas gi reiškia ma-
terįjali* išsivystymas prieš 

Vartotojų draugijas žemai
čiuose. Nežiūrint į karės sun
kumus, mūsų vartotojų drau
gijos, ; kurios pirmųjų karės 
yėsulų išliko suardytos, gy
vuoja. Čia paduodu, kiek ga
vau patirti, žinių iš savo apie-
liukės. i 

Ilakių vartotojų dr-ja per 
pereitus metus turėjusi apy
vartos už 39 tūkstančius rub
lių; gryno pelno 500 rb. At
sargoj kapitalo turinti 1J)00 
rub. Tai viena didžiųjų, mūsų 
vartotoja draugijų. ParcĮavi-; 
nėtojų joje yra 3-4. Draugijai 
trūksta tik savo namų. Per ke
lius visuotinius "susirinkimus; 
buvęs nuosavių namų įsigiji
mo klausimas pakeltas, bet 
taip ir nuėjęs niekais. 

Plateto v#rt dr^ja per 11 
mėnesių—nuo U I . 17 m. iki 
1.1.18 m.—apyvartos turėjo] 

Kace vesti vyriausybei rei
kalingi pinigai. Be pinigų juk 
nieko negalima atlikti. Čia 
vyriausybei tečiau neapeina 
didelės pinigų sumos, bet 
smulkios, paprastai vadina
mos kvoterinėmis. 

Vyriausybė toms smulkioms 
nuo vyrų, moterių ir vaikų 
paskoloms paskyrė specijalę 
^dieną—birželio 28 d. Tą die
ną kiekvienas Šios šalies gy
ventojas, mylintis pasaulio 
tautų laisvę, turi pasakyti, 
kiek jis apsiima nupirkti ligi 
Naujų £fetų Išarės taupymo 
ženklelių. -̂  

Daugel kartų "Drauge" 
buvo rašyta, kas per vieni tie 
karės ženkleliai. Daugel kar
tų lietuviai buvo raginami 
pirkti tuos labai kiekvienam 
naudingus ženklelius. 

Taigi čia dar pasakysime 
tiek, kad už karės taupymo 
ženklelius įmokėtus pinigus 
vyriausybė sugrąžins su ket
virtu nuošimčiu praėjus pen
keriems metams. 

Pirkite tad karės ženklelius 
kaip sau, taip savo vaikams. 
Padarykite vaidams pradžią. 
Gi paskui jie patys sutaupys 
vieną kitą kvoterį tam tikslui. 

Iš to bus dvejojm nauda. 
Pagelbėsite vyriausybei, kas 
yra mūsų visų pareiga, ir pri
pratinsite vaikus prie taupu
mo. 

Ką turi padaryti* rytoj, at
lik tai šiandie. Nieko nelauk
damas pirk karės ženkleliui 
Pasižadėk kas savaitė nupirk
ti už paskirtą pinigų sumą. 

SUGARMUSIBE 
A tcaspooofcl ne 

Tigąptry teaspoanJ&i 
u v e d cacL. meal tok 
IZOdąys £ * «ach.dfite 
ioo.ooo.ooo pursons 
m t h a UiuisdStates 
makos a pilė as bto «s 1 

tosvtppKrdeent&B arnai 
Sonaa ot the uatian. 

TAUTOi » D O V Air 
DYBA 

MINISTRACUA, 
Waukegan, I1L 

. 

kun, W. 
mėšis, 3230 Auburn Ave., CM 
cago, BL 

Pirm. pagelb. kun. J. J 
Kaulakis, 324 WbarlM St.. 
Philadelpnia, Pa. 

fiaštininkas, L, Simutis, 
'Sm Auburn Ava,, Cfoioago, 
m 

Aleks Jankauskas — pirm. 
Ka^Nj 

Antanas Taučas, ¥iee-pirm., 
1125 Sa Lincoln St. 

Ant Semaška — raštin. 
1408 Lincoln S t , 

Ant Bakšys — iždininkas, 
1327 So. VJctoria St , 

L. Bakšis, Fln. rast., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: / 
L MakuŠeviče, 
2. P- Kazdeiav^, 

Maršalkos: 
snt* MJŠįmMMf ' /** 

M. Galinis. 
Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, ~ or

gano priž^ 1112 — 10 (St 

DRATCY«T«S S? . J0»O 
r.{EVANGELISTO VALDYBA, 

V 
Iždininkas, kun. S. J. Če 

panonis, 318 So. Pourth St, 
Homęsteadj Pa, 

Iždo globėjas, kun, J. Jak 
Stys, 421 Clevęlaud Ave, Ha-
rrisoja, N, J. 

. 1 . 

1 ' t - • 

Leknickas, pirmsėdis, 
708 W. PL 

& Dargis, pagelbiniakas, 
638 W. 18 s t 

P. 01šewskis, prot. rast 
2 0 ^ S. Union ave. 

A. Yokubaitis, fin. ražt 
2006 S. String s t 

A. Grisius, kaserius, 
732 W. 19 st, 

IOC30I 
> -

i 

TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems norioms išmoka: 
PAŠALP09-

$3.50, $7.00, $10.60 ir $14.00 
8^vaitėje.# 

POMIRTIN88: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

Priijnaiua syaiki rym ir moterya iki Si metų am-
u. žiaus. 
Mėnesines duokles sulyg metų laike Įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar -r atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "^arsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. K. K. A. kuopos randasi visose didesnėaa 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietinis kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nira, paeiatengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

« m • mm II i ui 1 i • • i i " • • i i l Į 

P.MULBVIČIUS 
4SS GRANDST.,. Shl W, BROOJClYtf, N. Y. 

SKAITYKIT » PLATINK1T "MtAUtfĄ." 

http://ioo.ooo.ooo
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SEIMAN Į DETROITĄ. 

Šiandie Detroite, Mich., pra 
sideda mūsų didžiulės organi
zacijos, S. L. R. K. A., 33-čias 
seimas. Seiman gražus būrelis 
delegatų išvažiavo ir iš Chi-
cagos. Seiman iškeliavo ir 
14Draugo'' redakcijos narys 
kun. F. Kemėšis. 

Laimingo jiems visiems ten 
pasidarbavimo! 

MERGINOS LAVONAS 
UPĖJE. 

Sveikatingumo komisijonie-
riui pranešta apie naujus žmo 
nių susirgimus — plaučių už
degimu ir difterija. 

Projektuojama Cliicagoje 
pristeigti visą eilę stočių 
"į itney", kur butų galima 
gauti pigiai ledo. 

Vakar Chicagos upėje ties 
13 gatve atrasta prie kranto 
pliuduruojantis nežinomos 
jaunos merginos lavonas. Ran
kos ir kojos buvo surištos, 
galva pažeista. 

Lavonas vandenyj išbuvęs 
kokią savaitę. Dailiais drabu
žiais nabašninkė apsitaisiusi. 

Suprantama, kad tai bus 
piktadarių auka. Detektivai 
tuojaus pradėjo tardymus, pa
siremdami prie lavono atras
tais visokiais ženklais. 

Baisus daiktas. Nelaimingo
ji auka apdaužyta, paskui su
braklinta ir gyva palaidota 
upėje I 

Daugelį žmonių sukandžio-
ja šunes.. Chicagos gatvėse 
daug šunų valkiojasi. Polici
jai įsakyta šunis žudyti. Bet 
verčiau tegu už savo šunis 
turėtų atsakyti savininkai, 
tuomet nebūtų palaidų šunų. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

RUOŠIAMASI KRAUSTYTI 
GYVENTOJUS IŠ PARY-

ŽIAUS. 

Kun. S. J. čepanonis. LaiSką su 
ujsakymais gavome. Ačiū. Ketver
t o vakare Įsisiusime. 

Stančikas, šv. Kryžiaus par. Šerų 
K-to iždininkas. $50.00 už penkis 
B-vės šėrua gavome. širdingiausia 
dėkavojame. 

Geradėjų-Sėrininkų vardai Sie: 
Kun. N. Pakalnis - . $20.00 
Apolinaras Petkevičius 10.00 
Uršulė Pudžiuvelaitė 10.00 
Stanilava Norvaišaitė 10.00 

Kun. N. Pakalnis, šv. Kryžiaus 
K-to narys. Ačlu Tėveliui už prista
tytus B-vei šėrus. Labai m u m s ma
lonu konstatuoti, kad "Toleikiečiai" 
jau subruzdo iš tikrųjų ir {stojo j 
pirmas eiles mūsų rėmėjų. Jųjų 
garbingi mums vardai: 

Marijona Mikšait'ė $20.00 
J. Boselis . ^ . . . . . 10.00 
A. Laurlnskaitė 10.00 
A. Gailaitė 10.00 
A. Kazlauskis 10,00 

Visiems Gerb. naujiems šėrinln-
kams nuo Town of Lake. Sveikina
me mūsų naujuosius prietellus. Se
rų paliudijimus {davėme. Jūsų K-to 
valdybai: kun. Pakalniui ir p. Stan
čikui. Malonėkite atsiimti ir certi-
fikatus prisius Administracija. 

IŠVAŽIAVO CLEVELAN-
DAN. 

"Draugo" redakcijas narys 
I. Sakalauskas išvažiavo Cle-
velandan savo privatiniais rei
kalais. Užtruks ten kokią sa
vaitę. 

PRIVATINIS BANKININ
KAS GAVO KALĖJIMĄ. 

Privatinis bankininkas-suk-
Fius Adolph "VVolkofsky, bu-
bęs Ulinois Loan association 
pirmininkas, kriminaliam teis 
me nubaustas ligi dešimties 
metų . už žmonių apgaudinėji

PANAKTINIS KVAILIOJA. 

Panaktinis Cox, kurs aną 
įaktį nužudė merginą Rouse 
lutomobiliu važiuojant, laiko
mis kalėjime. Nepaleidžiamas 
x> jokia paranka. 

Žmogžudis kalėjime kvai-
ioja. Kalba nebūtus daiktus. 
3ar nepatirta, ar jis nuduo-
la pakvaišėlį, ar gal tikrai 
pakvaišęs. 

Jo žmona tvirtina, kad jos 
p^ras jau senai buvęs kaipir 
lesavas. Ir tokiam " nesavam' 
eista nešioties ginklus. 

us, birž. 17. — Nors 
priešininkas dar toli nuo sos
tinės ir nors turima pilnas pa
sitikėjimas jo arčiau sostinės 
neprileisti, teeiau prancūzų Į 
vyriausybė del visako pasi
ruošia prakraustyti civilius 
gyventojus, kuomet matys 
svarbų reikalą. 

Paryžiaus militarinis gu
bernatorius yra gen. Guillan-
mat. Jam pravesta pasigamin
ti ginti sostinę prieš užpuoli
mų. Tam tikslui bus pastaty
ta daugelis darbininkų, kat
rie aplink miestą pagamins 
pozicijas. 

Nereikia nei abejoti, kad 
talkininkai neapgintų Pary
žiaus. Bet visas reikalas yra 
ve kame: Vokiečiai gali pri
siartinti į Paryžiaus apylinkes 
ir pat j miestą sunaikinti di
džiulėmis armotomis. Tai bu
tų baisus prancūzų tautai 
nuostoliai. 

Yra viltis, kad tas vokiečių 
noras neišsipildys, kad ant ke 
lio į Paryžių vokiečiai grei
čiau gaus galą. 

Jonas Stašaitis. 
vome. Ačiū labai. 

Pajieškojimą ga-
Patalplnslme. 

V. F. DamaŠas Spring Vallcy, 111. 
ir J. Lagauskas Dorrisvillc, 111. Ačlu 
už orderius. ISpildysime netrukus. 

roovou* 5T5Wflprs SAKĖJ 
P o Valgiui neužmiršk, kad gerian

ti** raistas tavo skilviui yra EATO-
KIC. Prašalina rišos nesmagumus. 
I M vidurių ligas paeina Ii negero su-
rlrlkinime, • tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena, 
risua aptlekorlus. 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJ. 

ENGLEWOOD. 
G. J., Yanas 

6002 So. State St. 

67-TOS GATVĖS. 
Juoz. Kabelis 

6828 3. Maplewood A ve. 

BURNSIDE. 
H . L i p k o v i t c h 

736 E. 93 St. 
S. Ažukas 

8374 Birkhoff Ave. 
J. Krasney 

9432 Burnside Ave. 

ROSELAND. 
Kaz. Bičiūnas 

10753 Peny Ave. 
T I - I - | - Į 

SOUTH CHICAGO. 
Jonas Cheruaki 

8834 Marąuette Ave. 
i ' I I — — 

GRESHAM. 
S. Ažukas, 
8374 Birhhoff Ave. 

Fo«ndry Laborer Wanted:—40 to 
45c per hour with ąuick prospects 
of advancement. Reply to 
General Alunalnnm A Brass Mfg. Co., 

Detroit, Mich. 

REIKALINGAS 

Reikalingi darhfntnkal (leibėriai) 
prie Foundry's mokama nuo 40 iki 
45c J valanda, su greitu pakėlimu 
mokesčio, arti prie lietuviškos bažny
čios Ir mokyklos. Atsišaukite: 
General Alaminnm & Brass Mfg. Co., 

Detroit, Mich. 

Reikalingas:—geras vargonininkas. 
Majdžiu kreipties sekančiu adresu: 

Rev. M. Durickas, 

Sacred Heart Rectory, 
New Philadelphia, 

S i lverCreek P. O., Penna. 

ŽINOTINA. 

DIDELI KARĖS UŽSAKY
MAI CHICAGOS DIRBTU 

TOSE. 

Washingtone nutarta, jogei 
visokie karės užsakymai bus 
radalinti lygiai, kaip vakari-
įėms, taip ir rytinėms vals-
ijoms. IŠ tikrų šaltinių suži-
k)ta, jogei karės užsakymai! 
rao vieno milijardo ligi pus-
intro milijardo dolierių vėr
es bus pavesti vakarams nuo 
Pittsburgo. 

Reiškia, kad ir Chicagos 
a 

lirbtuvės gaus didelius užsa-
rymus karės reikalais. Taigi 
5ia darbo nepritruks nei vie-
ram. , t 

Šiandie, birželio 18 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parap. sve
tainėj, ant Bridgeporto pašel
pimų ir idėjinių draugijų są
junga "Katalikų Vienybė*' 
turės susirinkimą. Prisirašu-
sių draugijų atstovai malonė
kite atsilankyti. 

Gi draugijos dar neprisira-
šusios, malonėsite šiandie ant 
susirinkimo prisirašyti per sa-

| v o atstovus ar draugijų vir
šininkus. 

Minėta katalikiškų draugijų 
sąjunga apima labai plačią 
dirvą veikime, judina, gvilde
na visus svarbesniuosius mū
sų tautos klausimus. 

Tat ir yra priedermė visoms 
Ulinojaif draugijoms susispie-
sti į tą milžinišką sąjungą ir 
bendrai veikti savo tėvynės ir 
tautos labui. 

V. Stancikas, 
Laikinis rast. 

Praeitą sekmadienį Chicago 
e buvo didelis karštis. Sau-
es spinduliai primušė 4 žmo-
les. 

Policijos viršininkas Sehuet-
Jer Aleksijonų Brolių ligoni-
iėje jau tiek pasveiko, kad 
iiandie valgyti jau gali atsį-
lėstL 

BRIDGEPORTAS. 
Y. Balanda, 

3313 S. Halsted St. 
J. M. Damijonaitis 

901 W. 33 St. 
J. Budrik 

3343 S. Halsted S t 
18-TOS GATVAS. 

A. Dargis 
726 W. 18th St 

P. J. Malley 
633 W. 18th S t 

Geo. Žagunas 
1916 Canalport Ave. 

"** 

T 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

š į vakarą šv. Onos draugija 
turės labai svarbų susirinkimą 
kuris atsibus šv . Jurgio par. 
svetainėje, 32-ro pi. ir Auburn 
Ave., 7:30 vai. vakare. 

Visos narės turi būtinai at
silankyti. VALDYBA. 

WEST SIDE. 
Peter Šliogeris 

2139 W. 23 Place 
A. Kaulakis * 

2222 Leavitt St. 
J. Bagdžiunas 

2334 Oakley Ave. 

KENSINGTON ir WEST 
PULLMAN. 

N. Steponaviče, 
10535 Edbrooke ave., 

TOWN OF LAKE. 
Vincas Stancikas 

4617 Hermitage Ave., 

NORTH SIDE, 
A. Nausieda 

1658 Wabansia Ave. 
K. Nurkaitis 

1617 N. Robey S t 
^ — — — i — — — i — 

CICERO, ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Ave. 

Paieškau Juozapo Pilkio, paeina Ii 
Kauno gub., Raseinių pav., Pabaliaus 
kaimo. Jeigu kaa apie JJ žino. malo
nėkite pranešti ant šio adreso: 

Pranciška #ėtf vii lene, 
R F. D. No. S. East Bluff, 

Pekln, n l . 

Reikalingas linotypistas, 
patyręs ir mokąs gerai sa
vo amatą. Atsišaukite pas 
Draugas Pub. Co., 1800 
W. 46th St., Chicago, IU. 

"Draugą" galima gauti ant 
šių kampų: 

Didmiestyje. 
N. W. Kampas State ir Madi-
son, prieš Boston Store. 
N. W. Kampas State & Van 
Buren. 
Kampas Halsted & Van Buren 
Kamp. Halsted & Archer 
Kampas 22-ros ir Leavitt 
Kamp. Halsted & Maxwell 
Kamp. Halsted & 14th St. 
Kamp. Halsted & 18th s t , 
Kamp Halsted & 31st St., 
Kamp Halsted & 35th St. 
Kamp. Halsted & 47th St. 
Kampas 47th & Wentworth. 

Sąmoninga gaspadine 
visada turi cavo namuose buteliuką 

D-ro RlcbUrto 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
* "IKARĄ" 

Sfte. Ir 06c buteliukas YISOM aptirto** arba 
•taftai nuo 

P. AD. RICHTBR A CO. M 

T4-80 Watbloftoa Street. Ncw York, N. Y. 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTOIUTET AT LA W 

W, Moaroe, Oor. Olark 8t. 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, IIJL 

Gyr.: t i l t South Halsted Street 
Telefonas: T A R D 8 2190 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
Užlaikome Božančin. dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

Ko. 14S7. Karoliai Jvai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
Jate. Lenciūgėlis Ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prl-
siuntimu 7 6 c 

Hb. 1488. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gva-
rantuoti ant S metu. 
Kaina su prisiuntimo 
tik $1.78 

H o. 1488. Galima 
gauti {vairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuoti ant S metų. 
Kiekvienas atskirai 
Įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ prisiuntimu . . . $3.00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO., 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

>*3HP*' •**$&>• 
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^^Ėš. "Pumpurėlis" 
i 

Parsiduoda:—rusiški pinigai 2,000 
rublių. Kas pirks ant sykto tai gaus 
ISc ir pigiau. Kadangi až sergu tai 
man pinigai yra reikalingi del gydy
m o s i o tų rublių agTnegallu vartoti. 
Meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 

Peter Sklrius, 
647 Anton S t . . Kenoaha. Wis. 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
Tek Prospect 4866—7905. 

DR. J. M. BLUM 
IJetuvls-Rasas Gydytojus Chirurgas. 

Specljalistas akuierijos, moterų Ir 
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų. 

8888 SO. ASBDLAHB AVE., 
Kamp. 51 gat. Chicago. 
VALANDOS i 10-18 ryto i - 8 popletų 
Ir 8-8 vak. ITedėlloms, 10-18 ryto. 
rii 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 i i i i i ini 

Tik ką l iejo iš spaudos 
kurta parašė gerb. Kun. F . B, Serafinas. Muzika sukomponavo gerb, 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams, 

Kaina los yra labai maža, nes tik 1 5 c u i viena. Agentams 
85 anoi . nuleidiiame. Reikalaukite pas: 

Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicago, lll. | 
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 i i i i i i i i i i i i if i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ittfi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inT 

RF.TKAT.TNQI AGENTAI 
Reikalingi visose lietuvi? 

kolionijose agentai platinimui 
dienradčio "Draugo".. Geras 

l uždarbi* geram žmogui Atsi 
šaukite greitai • 

CICERO "DRAUGO" SKAI
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio "Draugo", 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

Kas norėtų gauti "Drau
g ą " mėnesiui ar net savaitei, 
teateina pas mane arba te 
prisiunčia savo adresą, o 
"Draugą" gaus tol, kol jis no
rės. 

1. MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave., Cicero, IU 

IET P O M O B FIGHT 
Yhoy Sayę^lTheat/ 

VJ9. f O O D AZ>*«U#UrtaATlOM 

BRIGHTON PARK. 
Pr. JureviSa 

4440 S. Maplewood Ave. 
Pr. Macijauskaitė 

4358 S. Fairfield Ave. 
M. D. Seeford 

3817 RockweU St. 
D. Giačas 

3159 W. 38 Place 
John Smith 

3813 S. Kedzie Ave. 
I. Poškauskas, 

4409 S. Fairfield-Ave. 

ATLANTIC. 
Teo. Dappas 

4610 Fifth Ave. 
A Janauskas 

4565 Wentworth Ave. 

• » • • • * • • • » • • » ' i a » » * » ^ — » i 
Telefoną.: PULLMAN X I 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
LULTUVIS GYDYTOJ AB 

I R CHIRURGAS 
11711 SO. MICHIGAN A T A , 

ROSELAND, ILLINOIS 

»K 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

Mes turim Ina mašiną (Motor) 
dvi užbalgėjaa,, dvi apstuvinėtojaa 
Jack blsk| naudotą pigiai ant lengvu 
lšmokesčlų. Visa skūra, roberlal ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. K A K A V A SOH8, 
46 • 8 8o. Ashland Ava.. Chicago, HL 

Telefonas: TARDS I4t4 . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

r ' • * » » • » » » » » * » » » • • »»$ž 
Tel. acero SIS. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIBTUVI8 GYDTTOJAfl I R 

CHIRURGAS 
4847 W. 14th 84., Oloero, ID. 
VALANDOS: nuo 9 Iki 1S >! 
ryto, nuo S lkl 5 po pietų, 
nuo T lkl 9 vak. Nedėlloms: 
nuo 9—1S. 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiuiii 
ReeJd. 888 & Ashland Rlvd. Chicago 

A^OegynOMfl SU1A^BH8STKBBI « D M 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterlžka, Vyrttku, 
Valką Ir visų chronišku Ilgu 

Ofisas: 8884 B. Halsted 84^ Chicago 
Telephone Drover 949S. 

VALANDOS: 14—11 ryto S—S po 
pietų; 7—8 vak. Ifedėliomls 19—18 d, 
Ullllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

į Kamb. 118-825 National Life Bg. 
28 So. LaSaUe St., 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Rockwell 6989. 

Resldence Humboldt 97 
S CHICAGO, I L L 
•IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIlIlIlIIIIIIIIlIflfl 

Dr. M. Stupnicki 
3 1 4 9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 lkl 11 išryto; 5 po 
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 
5 iki 8 vai. vakare. 

> Telefonas Yards 5083. 

ALEX. MABAT^KTR 
Graborins. 

Lietuvis gra
borins. Atlie
kame rlsoklas 
laidotuves ko-
pigiausiai, ta 
rime sava Ka 
rabonus Ir aa 
tomobllins. 
raipgi dides
nė dali grabu 
pat}s dirbame. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

8307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4189. .4 

COLŪMBIJOS 6RAMAF0NŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE 
Didžiausis pa^triiikimas rekordų: Lietuviškų, Ruskų, Polskų 

ir Angliškų. - Kaina po 75c. vienas. Gramu fonai nuo $10.00 iki 
$950.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. 

DidelJ katalioga laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. 
pasiunčiu kiekvienam, kas prisius 8 c štampą. 

Rašyk: Tel. Drover 8167. 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St., ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . Chicago, 111. 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
Aktų 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Dykai 
Offleo Adynos: nuo 9 I i ryto Iki 9 

vai. vakarą. Nedėlloms 9 lkl 11. 
4849 B. Ashland Ave. Kasop. 47 S*. 

Telefonas Tards 4817. 
Telephone Boulevard 8487 

Tai Drover 7441 

Dr. C. Z. Vezelis 
LDCTUVD3 DEMTTSTA8 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Ifedėliomls pagal sutarimą. 

4718 BO. ASHLAJTD AVEsTUBl 
47-tos Gatvės I 

Telefonas: UmKJMUBT f f 44 

Dr. A. R. RUTKAUSKAS 
OTDO VIS0DA8 UQAB 

Kampas w . t s - tos gatves. 

Stocks ir Bonds Perkami fr Parduo
dami veiklas darbas. Andrews A Oo^ I iE 

ii 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 itfi i i i i i i i i i if i i i i it i i i i i i i i i i i i iuii 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 if 
AR TTJRTTB mSSTROPTJ SKOLDONK^? § 
es iSkoiektuojame nuo nestropių skolininkų senas 

Ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus 
skolų išieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo 
privatinių- ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ka, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginimas ir roda i s 
jums nieko nekaštuos. ~ 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki- s 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kri-S 
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo- S 

se ir kitokius nuostoliua Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, mu- S 
sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus S 
ir rodą nieko nelmame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie. £ 

HUSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškal atsilankančių: Panedeitais, S 
S Seredomis Ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 4 vak. Utarninkais, Ketver- S 

S gals ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais S 
kreipkitės pas mus ypatiškal ar laiškais ant sekančio antrašo: £> 

= INTERSTATE LEGAL SERVICE AGEHCY, = 
8114 South Halsted Street, :-: :-: :-: Chicago, nUnois. S 

108 So. La Stlle St^ a idė ta 1800 m, ( l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HiiiiiiiiiHinnuiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiim 

^^^^^^^^^^^^ veaimų 
pardavėjai Ir daug kran 
tuvių parduoda te pačhj 
kavą po 8 8 c 19c I b. 

GERIAUStt 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankas 
sulyginę su 
bent kokia, 
1-8 sv. 14c 

DAIBT 
IŠTIESTAS 

39c 
WEST 8IDE 

S464 Mllvraukaea. 
1171 Mllwankeea. 
1964 Mi lwaukeea 
1419 W. l iadlson 
9449 W. Ifadlson 

1444 W Chicago i 
ij<se Blns i s l a n d ą 
9419 W. North a. 
1217 8. Halsted st 
1899 8. Halsted st 
1818 W. l l t h m 

8198 Wv l l n ė s t į 
SOUTH B H 

Sit i rortha 
8487 8. 
4789 91 

494 W. Dlvlslonst 
784 W. Horth a, 
9449 Lineoli av. 

f ineoln av. 
8418 1 

http://RF.TKAT.TNQI



