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SULAIKYTA AUSTRU 
OFENSYVA 

Persimetė per Piave ir nei iš 

2 NARDANČIOS LAIVĖS 
NUSKANDINTA AMERI

KOS PAKRAŠČIAIS. 

vietos 
• 

Austrija revoliucijos lieknose 
AUSTRAI-UNGARAI SULAI 

KYTI. 

LONDONAS, biri. ^ — P e 
rėjusieji upę Piave austrai-un-
garai pasiekė antrąją italų ap-
siginimo liniją, ir ten sulaikyti. 
Jie pasivarė nuo upės vos 3 
mylias į keturias dienas. 

Italai paėmė daugiau 1,550 
nelaisvių. 

Kitose fronto dalyse seka 
mažesnis svarbos susirėmimai. 

Viennoje tuo tarpu skelbia
ma, kad austrai paėmę nelais
vėn net 30,000 italų ir 120 ar
motų. 

* 

NEPASISEKĖ AUSTRAMS 
UNGARAMS UŽPUOLIMAS. 

Kruviniausi mūšiai seka upės 
Piave frontu. 

Atlantiko Uostas, birž. 19. 
—Čia atplaukė amerikoniškas 
garlaivis. Parnešė žinią, kad 
Virginijos pakraščiais jam to
ko susiremti su nardančia lai
ve. Garlaivio kanonieriai pasi
žymėjo. Armotų šoviniais ar 
nuskandino nardančią laivę 
ar ją sugadino. 

Gauta žinios, kad tais pa
čiais pakraščiais amerikoniš
ka nardančioji laive užpuolu
si ir nuskandinusi vokiečių 
nardančią laivę. 

— Washington, birž. 19.— 
Estonijos ir Livonijos baronai 
protestuoja prieš vokiečių šei
mininkavimą tose Šalyse. Vo
kiečių pasielgimas nesutinka 
su padarytos taikos sutartimi. 

Londonas, brrl ;9:- :^nstrų 
-ungarų ofensyva italų fronte vien per ugnį persimetęs sker-

jos nesigaili. Siunčia aną tie
siog italų armotų ugnin. 

Paimti nelaisvėn austrai pa
sakoja, kad tasai užpuolimas 
—tai alkanųjų ir badu mirš
tančių užpuolimas. Prieš pat 
užpuolimą imperatorius į ka
reivius pasakė kalbą. Tarp kit 
ko jis sake: 

" Priešais jumis yra prieši
ninkas. Jus laukia garbė ir pa. _ Londonas, birž. 19. — 
gerbimas, geras maistas, gan-' Anglų nuostoliai kareiviuose 
sus grobis, galutina taika. S a y r t r i s d i e n a g y r a 18j865# 
Dievo pagelba daugiausiai pa
sišvęskite už savo karalių, už 
laisvę ir už savo gražiąją tė
vynę". 

Austrai nelaisviai pripažį
sta, jogei jie nežinoję, kad ita
lai tokie stiprus, kad kovoja 
kaip kokie demonai. 

Gauta žinių, »kad šitoje o-
fensyvoje dalyvauja milijonas 
austrų-ungarų. 

Paskiau pranešta, vkad au*-
trų-uflgarų stiprus būrys vis-
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nepasisekė teutonams. Nors 
kruviniausi mūšiai dar tęsia
si upės Piave pakraščiais, bet 
jie turės veikiai pasibaigti be 
nieko austrams-ungarams. Ki
tose fronto dalyse austrai-un-
garai paragavo ofensyvos ir 
sustojo veikę. ~ Vietomis seka 
tik nežymus lokaliai susirė
mimai, kuriuose išeina perga
lėtojai italai ir talkininkai 
(anglai su prancūzais). 

Austrų-ungarų svarbiausias 
tikslas buvo ofensyvos pra
džioje persimesti per upę Pia
ve ir visu smarkumu užtelti 
ant Venecijos. Tečiau tasai 
žygis iš pirmos dienos nepavy
ko. Vietomis austrų-ungarų 
neskaitlingi būriai buvo persi
metę per upę. Tečiau tnojaus 
buvo atmušti. Taip buvo pir
moje ir antroje ofensyvos die
noje. 

Trečioje dienoje austrai-un-
garai suspėjo skersai upės 
pratiesti net keturiolika pon-
toninių tiltų ir šitais leidosi 
kariuomenė. Bet italų artile
rija didesnę jos dalį išklojo. 
Upę perėjo tik liekanos, ku
rių dalis pasidavė italams. 

Bet austrai-ungarai neužsi-
leidžia. Nors jų eilės tirpsta 
po italų artilerijos ugnimi, 
jie vis vien deda pastangas 
persibriauti per upę. 

Dabar tenai seka kruviniau
sias mušis. Paupiu su tikslu 
paimti Veneciją ir pasileisti 
Venecijos lygumomis Austri
ja sutraukė didžiai skaitlinga 
kariuomenę. Karvedžiai todėl 

sai Piave ir užėmęs pusantros 
mylios ilgio pakraštį. 

Paskui šitą per armotų ug
nį ėmė eiti ponįoniniais til
tais kita austrų kariuomenė. 

Iš Rymo pranešama, kad, 
kaip italų vyriausybė, taip 
gyventojai pasitiki savo armi
jomis, kad šios atlaikys prie
šininko spaudimą ir šitam už
duos smūgį. 

AUSTRIJA REVOLIUCIJOS 
LIEPSNOSE. 

Prasideda žmonių riaušės vi
suose miestuose. 

Amsterdam, birž. 19.—Olan
dų bankinės firmos čionai ga
vo slaptas žinias, kad Austri
ja jau kuone visai pakliuvusi 

Čiu aukso. Taigi popermis pi
nigas ten neturi jokios vertėm 
Šito fakto šįandie jau ir pati 
vyriausybė negali paslėpti. 

Bet aršiausia tas, kad Aus
trijos tautos baisiai neapken
čia Berlyno. Visi reikalauja, 
kad vyriausybė nusisuktų nuo 
vokiečių kaizerio ir kuovei-
kiaus susitaikintų pirmiausia 
su ItaUja, gi paskui su kito-

"in# saftnis. Gi su Italija su
sitaikinti yra lengva. 

Vokietija tuo tarpu negali 
Austrijai pagelbėti nei pini
gais, nei% maistu, nes pati vos 
tik pasivelka. 

Austrijos užsienių reikalų 
mįnisteris iškeliavęs Berlynan. 
Jis tenai pastatys prirody
mus, kodėl Austrija privalo 
pravesti atskiria taiką su tal
kininkais. Kol-kas nieko ne
žinoma, ką jis tenai yca nu
veikęs. 

Tuo tarpu Austrijos ir Un-
garijos miestuose siaučia 

\ riaušės. Vienur kariuomenė 
riaušininkus apmalšina, tai 
riaušės kitur pakyla. Revoliu
cijos liepsnos vis labjaus ap
siaučia šalį. 

Dabar visas Austrijos sto
vis ir likimas prigulės nuo 
austrų-ungarų ofensyvos Ita 

O R A S . 

Chica^o ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj išdalies debe-
siuotar-gali but lietaus; maža 
atmaina temperatūroje. 

revoliucijos liepsnose. Impe-1 f r o n t e J d rf a ^ 
ratonus Karolis nežino neiįkas , t u o m e t b u g ^ 
veikti. Is Berlyno, spaudžia- f 

, * * , •• T ' I • K a m . ma, kad Austrija ligi kares 
pabaigos laikytųsi Vokietijos, 
kad gyventojų sukilimą spė
komis numalšintų, gi pačioje 
Austrijoje ir Ungarijoje gir-
džiamas tik vienas šauksmas, 
kad tuojaus baigti karę, kad 
su talkininkais taikmties at-
skiriai. 

Tiesa, Austrijos vyriausybė 
šiandie kiek galėdama dar 
klauso Berlyno, gyventojų 
riaušes ginklais malšina, bet 
visoj Austrijoj skurdas ir ba
das taip smarkiai plečiasi, 
kad žmonės nusprendę ver
čiau žūti nuo durtuvo staigia 
mirtimi, negu-kaaakįnties badu 
ir palengva mirti. Sako, vis-
vien ar vienaip ar kitaip ga
las, nes nėra pagelbos. 

Austrija neturi pinigų. Iž
das tuštutėlis. Skolų ir išleis
tų karės metu poperinių pini
gų padengimui atsargoje tu
rima tik nepilnai du nuošim-

SEIMO SESIJOS PRASI
DĖJO 12 M . DIENĄ. 
(Specijalė "Draugui" 

telegrama). 
DETROtT, MICH., 

biri. 18.— Susivienijimo 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje 33 Seimas 
šiandie prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis šv. 
Jurgio parapijos bažny
čioje. 

Iškilmingąsias šv. mi
šias giedojo gerb. kuu. 
Petkus iš Brooklyno. Ger
biamajam celebrantui pa
tarnavo: gerb. kun. Vin-
cins (? Red.) k$ipo dija-
konas. gerb. kun. Rusis 
subdijak., gerb. kun. Ba-
linskas ceremon. 

Labai gražų ir įspūdin
gą pamokslą pasakė gerb. 
vietos lietuvių šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. 
A. Skrypko. Gerb. pamok
slininkas prisiminė šį 
svarbų mūsų tautai mo
mentą. Dievo rykštė pa
lietė mūsų tėvynę. Visa 
Liftteva kraujuose .paplū
dusi, tauta varguose ir 
ašarose paskendusi. Ragi
no suvažiavusius Seiman 
delegatus veikti stipriau 
šioje vienybėje ir pasidar
buoti ne tik šitos mušu 
didžiulės organizacijos 
reikalais, bet ir tautos ir 
Tėvynės Lietuvos. Tikin
čiųjų akyse matėsi aša
ros. 

Po pamokslo gerb. kun. 
M. Krušas, šv. Jurgio pa
rapijos, Chicagoje, kle
bonas, seimo delegatus 
palaimino su Švenčiau
siuoju Sakramentu. 

Seimas atidaryta 12 
vai. dieną. Iškarto susi
rinko suvirs 50 delegatų. 
Seimo vedėju išrinktas p. 
Jaruševičius. 

Delegatų ūpas pakilus. 
Su visa širdimi imasi 
svarbaus darbo. 

KURSTANČIOS SOCIJALlS-
TŲ KALBOS 

Socijalistas Debs eina prieš 
šalies vyriausybę. 

Canton, Ohio, birž. 18.—Bu
vęs kelis kartus sccijalistų 
kandidatas į Suv. Valstijų 
prezidentus, Eugene V. Debs, 
kalbėjo Ohio socijalistų kon
vencijoje, kuri tęsėsi tris die-

Mūsų Susivienijimo Seimas. 
Šiomis dienomis į Detroitą, Mich., nukreipė savo domą, ga

lima sakyt, visa Amerikos lietuvių visuomenė. Detroite susi
rinko lietuvių katalikų stipriausios organizacijos Seimas. Su 
tos organizacijos veikimu ir Seimu skaitosi visos kitos srovės. 
Katalikams gi jų Susivienijimas — stiprovė ir tai pastoviau
sia. Du nepaprastai gražu principu gludi šito Susivienijimo 
pamatuose, du principu dviem žodžiais gražiai aptariamu: 
Dievas ir Tėvynė! 

Apart to visa, ką Susiv. L. R. K. Am. duoda savo nariams ir 
nas. Pažymėjo, kad socijalis-. jų šeimynoms, aprūpindamas juos visokia pagelba nelaimėse, 
tai privalo stipriau laikyties šitas Susivienijimas savo nariuose dar auklėja Kristaus mok-
savo principų, negu kuomet slą ir Tėvynės meilę. Jis kiekvieną savo narį Lietuvai ištiki

mą sūnų rengia, jis kiekvieną narį lietuviu krikščioniu pavers
ti stengiasi. Atnaujinti visus ir viską Kristuje — tai stam
biausieji obalsiai, kuriais mūsų Susivienijimas gyvena ir veikia 

Aišku, kodėl kiekvienam susipratusiam lietuviui mūsų Su
sivienijimas yra brangus. Nereikia kalbėti ir apie tai, kodėl 

dustrijalistus, rusų bolševikus' «u Susivienijimu skaitosi visos kitos priešingos srovės. Susivie-
pavad no draugai* ir turėjo1 ™ ^ Pnešas, be priešas garbes pilnas. Jo įrankiai - K r i s -

taus ir Tėvynes meile. * 

nors pirmiau. 
Debs, išreiškęs pagarbą vi

siems soeijalistams, katrie pa
teko kalėjiman už savo prin
cipų išpažinimą, ėmė ginti i n 

pasakyti, kad talkininkų tik
slai šioje karėje yra tokie pat, 
kaip ir centralių valstybių — 
būtent: užgrobimai. Be to pa
sakė, kad Ameriką laukia kri-
zis, panašus Rusijos krizini. 

pagrobs valdžią savo rankos-
na. 

Aišku taipgi ir tas, kodėl mūsų Susivienijimas auga ir vis 
naujų ir naujų narių sau gauna. 

šią gadynę visi ko tai sunegalėję, visi ieško to, kuo daugiau
sia pasitikėti galima ir reikia. Mūsų visuomenė Kristaus ieško. 
č i* pat pasaulio verpetai iškelia Tėvynės klausimą! 

Susivienijimas godžiai atsiliepia į tuos ieškinius ir susitel-
Kad ir Amerikoje bolševikai, knsia jame visuomenę veda po vėliava Kristaus ir Tėvynės 

1 i v 1 _ * J l i . t ' meilės. 
šių dienų Seimas Detroite, be abejo, tik stiprybės ir gajumo 

Toliaus Debs pažymėjo, kadi suteiks Susivienijimui, kad jojo šaunus obalsiai dar labjau ža 
ir jis esąs toksai pat kaltinin
kas, kaip ir Mrs. Rose Pastor 
Stokes, nesenai nubausta de
šimčiai metų kelėji^an f už 
peržengimą įstatyn^ape^sni-
pus. Ir jei jis už tok} patį^-a-
sižengimą butų kaltinamas, 
tuomet nei nesistengtų pasi
teisinti. 

44 Suv. ValstijosN 

autokratijos, yra vienatį n 
lis pasaulyj, katra galėjo už
daryti dešimčiai metų kalėji
man moterį uė pa nkymą lais
vos kalbos". 

"Socijalistai", šaukė Debs^ 
"privalo visur ir visuomet ko
voti prieš militarizmą. Nepa
manykite nei momentui, kad 
visi junkeriai randasi tik vo
kiečiuose. Jie nori nukreipti 
musij domą į junkerius Berly
ne, idant nepamatytumėm 
šios šalies junkerių". 

Dėbso kalbos metii federa-
liai agentai surado svetainėje 
55 socijalistus, katrie negalė
jo parodyti registracijos ženk-
i 'ų. Visi jie paimt*, policijo* 
nuovadon. 

vetų mūsų visuomenę, dar skaisčiau šviestų mušu tautos pa
dangėje. 

GERA PREZIDENTO ŠIR
DIS. 

?EDERALĖ VYRIAUSYBĖ 
PERŽIŪRĖS DĖBSO KAL

BĄ. 

« * 

Washington, birž. 18. — 
Teisdarystės departamento a-

Washington, birž. 19. — A-
merikoniškas karės teismas 
Prancūzijoje pasmerkė miriop 
'du jaunu amerikonišku karei
viu už nepildymą savo parei
gų, už miegojimą būnant sar
gyboje. Teismo nusprendimas 
prisiųsta prezidentui patvir
tinti. 

Prezidentas tečiau nuspren
dimą atmainė. Kaltininku pa-
liuosavo ir nuo kalėjimo. Įsa
kė, kad tiedu kareiviu išnaujo 
imtų pildyti kareiviškas prie
dermes. Sako, jie jauni. Gi 
prasižengime nėra nieko išda
vikiško. Tik apsileidimas, fš 
šito kareiviu gali pasitaisyti. 

Tokiuo būdu mūsų gerbia
masis prezidentas daugelį ka
reivių išgelbėjo. Tai kur tik
ras tautos vadas! 

ANGLŲ LAKŪNAI DAUŽO 
VOKIEČIŲ MIESTUS. 

Londonas, birž. 19.—Laiko-
tarpiu birželio 6 ir 11 d. ang-
Jfc ' bomba n U^ 
geiįvokietijos miestų. Dauj. 
lis tonų bombų pamesta ant 
geležinkelio stočių, dirbtu vi ą 
ir kitų vokiečių karės įstaigų. 

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
SKRIDO ANT PARYŽIAUS. 

centai vakar ėmėsi tyrinėti 
socijalisto Dėbso kalbą, ku
rią jis pasakė Cantone, Ohio, 
sekmadienį. Spėjama, kad jo 
kalba yra išdavikiška. Jei 
taip, tai socijalistas Debs bus 
paimtas nagan. 

Paryžius, birž. 17.—Vokie
čių lakūnų būrys praskrido 
mūšių liniją naktį prieš birž. 
15 d. ir pasileido ant Pary
žiaus. Tečiau buvo sulaikytas. 
Pakeliuj pametė bombų. Nu
kentėjo keli žmonės ir pada
ryta kiek nuostolių. 

— Maskva, birž. 19.— Bol
ševikų vyriausybė pašaukė 
kareiviauti visus vyrus ligi 43 
m. amžiaus. Gaminasi prieš vi
dujinį savo priešininką. 

Ties Chicago a ve. maudi 
mosi metu nuskendo Jose]) 
Holbach. 
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SUNKIOSIOS KANADOS ARMOTOS GABENAMOS MŪŠIŲ LAUKAN PRANCŪZI
JOJE. 

IŠ VAKARŲ FRONTO 
PASTAROJOJ OFENSYVOJ . mai. Pietuose nuo Aisne pra į-
VOKIEČIAI NETEKO 80,- c u z a i įveikė vokiečius. Paėi 

000 KAREIVIŲ. 

Tiek kareivių užmušta, sužeis
ta ir nelaisvėn paimta. 

Paryžius, birž. 19.—Prancū
zijos premjeras vakar aplankė 
karės frontą. Premjerui drau
gavo kapitonas Andrew Tar-
dieu. Šitas paskui sugrįžęs 
Echo de Paris redaktoriui pra 
nešė, kad pastarojoj ofensy-
voj tarpe Montdidier ir No-

daugiau šimto nelaisvių. 
Tarpe upių Ourcą ir Mane 

prancūzų patroliai taippat pa
ėmė nelaisvių. 

RUOŠIASI NAUJAN UŽ 
. PUOLTMAN. 

Londonas, birė. 19.—Central 
News korespondentas iš vaka
rų fronto praneša, kad vok 
čiai ruošiasi naujan užpuoli-

yon vokiečiai prarado 80,t)00 man. Šiuo kartu jau Pikarui-
kareivių užmuštais, sužeistais' joje. Vokiečiai baifeiai bomb? 
ir nelaisvėn paimtais. duoja anglų ir amerikonų 

Premjeras sugrįžo iš karės zicijas šiauriuose nuo Mont 
fronto patenkintas stoviu. dier. Ypač prieš amerikon 

Fronte seka lokaliai veiki- bombardavimas yra pašėlę 
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TAUTININKAI JUNGIASI SU 
SOCIMLfSTAfS. 

Tautininke susivienijimo 
seimo rhetu Philadelpnijoje, 
anot "Tėvynės," seimo dele
gatams buvo paruošfa <rdiddė 
puota-vakarienė/' kurios me
tu daug kalbų pasakyta. Kal
bėję ir naujai parvykęs iš Eu
ropos dr; Šliupas. 

Dr. Šliupas, kalbėdamas 
apie Lietuvos nepriklausomy
bę, prisiminė, kad šiandie Lie
tuvoje pakilusi "Klierikalų" 
partija, prieš kurią, girdi, rei
kia pakelti kovą. Sakė: 

"Atsispyrimui prieš klierika-
lų jėfcą reikia tautininkams ir 
socijalistams susiartinti ir. kur 
galima, eiti išvien, užmiršus 
vieną kitiems praeityje padary
tas skriaudas." 

Vadinasi,' tautininkai su so-
cijalistais jau pasibučiavo. 

Tautininkai ligšiol mūsų vi
suomenės buvo laikomi nors 
nestipriais patrijotai*, }>et vis
gi dirbančiais savo tautos 
naudai. Bet dabar pasirodo, 
kad jie jau puola didžiausių 
tautos priešininkų — socijali-
stų glėbin. 

Kuogeriausios kloties. Da
bar bent bus žinoma, kaip 
mūsų tautininkai "darbuoja
si" tautos reikalais. 

Soeijalistai po šito pragud-
rės. Jie dažniau ims rengti 
tautininkams puotas. Nes tai 
pelai žvirbliams*. Susikimš sa
vo maišau visus tautininkus ir 
sustiprins savo bolševikizmą. 

Tai kokius vaikus turi mu
ši) nelaimingoji tauta. 

Iš DR. ŠLIUPO VARGU. 

Pamėgdžiodami Amerikos 
iietuvių katalikų visuomene, 
nusų tautininkai perniai buvo 
pasiuntę dr. J. Šliupą Rusijon 
neva keliais ten Lietuvos rei
kalais. Tautininkai jam paža-
lėjo gausią algą ir su visomis 
Škilmėmis išlydėjo per San 
^rancisco. Tuomet jam palim 
teta nukeliavus Rusijon pa-
ikti pirmuoju Lietuvos minis-
erin. 

Jam išvažiavus laikraštyj 
'Tėvynė" imta spauzdinti iš 
Ir. IŠiupo kelionės ''laiškai." 
>enis daktaras kartais moka 
gražiai nurašyti. Daug žinių 
is pranešė iš savo kelionės ir 
>askui iš lietuvių pabėgėlių 
gyvenimo Rusijoje. 

Šiandie dr. Šliupas jau ir 
N»l Amerikoje. Bet jo laiškai 
i s dar spauzdinami "Tėvy-
lėje.'' Vienam tų laiškų dr. 
Iliupas štai kaip nusiskundžia 
int tų, katrie jį siuntė Rusi-
on. 
K 

"Kaslink savęs pasakysiu; 
laukiu tūlų reikalingų dalykų 
iš Vilniaus, o kita—pinigų iš A-
merikos, nėsa jaU ubagu efsmi: 
taip pildo amerikiečiai dtfcftą 
man prižada, mokėti net 5,000 

Moksleivija arčiau prie 
f rontof 

Prasidėjus vasaros atosto- liūs pasitikėjimą ingija ir 
goms mūsų tarpe pasklis mok- niekšiausį darbą varo. Mok
sleivija. Tai gražios jaunos, sleivijos užduotimi tomis atos-
pąįėgos ir rausų 5 visuomenės 
viltis. Tiesa, moksleiviją p'a-
paprastai ai!dėdaina ateičiai. 
Dabartyje ji darniausia būna 
pasivju Vien seka dalykų bėgi, 
svarsto, analizuoja, ateityje 
imti veikti s a f f rengia.' 

jėga butt? nuošalyje nuty aktiT 
vio veikimo. Šiandie„dalyjcai 
t4ip susidėstė, * kad atostogų 
jau niekam nėra, negal būti jų 
ir moksleiviams. 

t\- t% -
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metams! Ir je igu sulauksiu, tai 
pradėsiu mąstyti a*pie' fcrįžjmą, 
namon, nėsa savo tršOavinį fi 
dalies bent atlikęs esmių. (O 
jeigu nesulauksiu, tai eisiu kur 
dirbti fabrikan, ko ir-gi nesi
bijau). Iškeliavau ieškoti L&is-
vos Lietuvos... Na, aš pats pa
tekau j skurdą, bet YIS tiek: jau 
stovime ant slenksčio j Nepri
klausomą Lietuvą, kurios įsiku | 
rimas neabejotinas." 

Suprantama, kad jam tauti
ninkai pasiūlė aukso kalnus, 
bi tik jis keliautų Rusijon ir 
stotų ten priešakyje prieš 
"klierikalus," katrie, anot po
no Šliupo, maną užgrobti Lie
tuvą. 

Per metus 5 tūkstančiai do-
lierių — labai gražus pinigas. 
Bet kaip tai didžiai keista, jei 
mūsų tautininkai žada tai ko 
neturi savo rankose. Neturė
dami savo fonde pakaktinai 
pinigų, jie siunčia Žmogų Eu
ropon ir pasiūlo tūkstančius! 

Tai visa mūsų visuomenei 
kol-kas buvo svetima. Bet 
šiandie pats dr. Šliupas iške
lia viešumon saviškių pažadė
jimą ir viešai juos nubara. 

Nereikia todėl ir stebėties, 
jei tautininkai tokia didele 
meilės liepsna buvo užsidegę, 
kad savo tuščią fondą sujung
ti su Tautos Fondu. Ypač ta-
sai jų sujungime noras padi
dėja, kuomet nebuvo ko pa
siųsti dr. Šliupui. 

Neveltui ir žinomas J. Mar-
tus pagrasino Tautos -Fondui, 
kad įskųsiąs vyriausybei ir 
nepaskelbimą kokių tai, tik 
vienam Martui, žinomų, są-
kėta nukeliavus Rusijon pa
skaitų. Martus pakėlė _ savo 
grūmojimus tik tuomet, kuo
met Tautos F"ondo valdyba ne
norėjo nei klausyti apie fon
dų sujungimą. 

Nepasisekė tautininkam* 
''sujungti" fondus (suprasi* 
—pagrobti Tautos Fondą), dr. 
Šliupas buvo priverstas atsi-| 
žadėti savo pasiuntinystės ir 
sugryžti Amerikon. 

Tai viena iš tų komedijų, 
kokias tautininkai dažnai su-
lošia, mėgindami pasididžiuo
ti visuomenės akyse. 

i Š i a n d i e m o k s l e i v i a i t u r s t o 
V į eiles visuomenės darbinin
kų ir sumokėti visuomenei sa
vo jauną duonį. Visuomenė 
Btis dėkinga, nes jai darbinin-

tqgomi& tebūna ir tiems mūsų 
visuomenėje nielfadėjams kau-
l e s nutMuliti ir', jųjų visą nie
kybę apgautiesiems nušv ie^ . 

Imdamiesi aktivio dalyvu-
'mb %riusų tautos pplifikos sn 

pa< 
tikras infoMacijas apie daly
kų 3tovį saviems žmonėms, ar 
tai informuodami svetimtau
čius. Ypač svetimtaučiu infor
mavimam moksleivija galėtų 

kų trūksta. »' 
Šiandie mūsų visuomenėje 

tiek visokių reikalų iškįlo, 
tiek visokių klausimų ir prob
lemų risti atsirado, ka*d daž
nai ne kiekvienam lengva jttos 
suskirstyti ir suprasti. Šiandie 
tarp visokių " mokytojų' '-suk
čių ir monialninkų atsirado, 
kad ^nesunku bile kam apsi
gauti. Šiandie tiek melo tiesos 
vieton į mūsų žmones leidžia
ma, taip gudriai tą mel$ į vi
sokias "bovelnas ir 

gražiai panaudoti savo* gabu-J \ 
mus ir'sa^ntilfiusy kuriuose jie 
g y v e n a &n s a v o m o k s l o j s t a l -
gontis ir savo mok'slo vedėjais. 
Informavimas gyvu žodžiu, in-

Ši^kus,, 

viniojama, kad žmogui vienas 

MUŠU SOČLfALISfAS KERš̂  
T(T UGNYJE. 

formavimas raitais, per laik-
raškius dauį gero neŠe ff te
beneša mūsų tautai. Te imasi 
mūsų moksleivija per savo at
ostogas šito darbo. Kiekvienas 
josibs čiif žjrįis ititisų faunai 
bus bfangu'sf 

Skleidimas teisingų infor
macijų apie mūsų tautos 616 
momento ieškinius, apie jos Or
ganizacijas, apie josios prie
šus ir prietelius, moksleivijos 
varomas lengvins mūsų tautai 
tą vargų taką, kuriuo ji eina 
prie savo siekia. 

Moksleivijai tam visam dar
bui nereįkia kekių tai nepa
prastų priemonių ir kokių tai 
ileifinįų galvos sukimų. 

Te neužsidaro moksfeivija 
kur kampe pfei* savo atcfstogas. 
*t* buftu žniOnių tarpe, i e ne
vengia susidti str pavieniais, 
su Šeimynomis/būti susirinki
muose. Te nelaiko ji savo ži
nių vitn savo galvoje, telei
džia jas J "žmonių tarpą, ra
mia sinlžia, dailiai, vien sa
viesiems haifdcrs savo tėvynei 
gero i t Dievo garbės ieškoda-
nu. 

Kad tas atostogų darbas bu
tų tiksliis ir pasekmingas, te-
laikosi moksleivija arčiau* prie 
fronto su tais, kurie visuome
nę veda jau nuo seniau ir pri
tyrimų turtingi. Pds tuos vei
kėjus ji nuolat gaus sau rei-

\ vargas atskirti kur tas melas 
ir kur toji tikroji tiesa. Ypač 
vargas fiesą nuo inelo atsikirti 
tam, kurs nuo tiek metų mūsų 
visokio plauko ir stiprios 
gerklįs '' progresistų *j veda
mas priprato prie šunybių, 
prie Iškraipytos tiesos, ir j.į 
mato pusėje to, k'urts kitiems 
smarkiau "užvažiuoja-" 

Laukiama tad tomis atosto
gomis iš moksleivijos pagel
bės. Bftug melo paleista į mū
sų žmones ir visokio šmeižto 
tikybos srityje. Daug visokios 
neteisybės pripasakota apie 
Bažnyčią, apie jos visuomenės 
rolę ir uždavinius. 

Moksleivijai čia graži proga 
ir lygi kiekvienam krikščio
niui priedermė tam melui ke
lią pastoti, apgautiems žmo
nėms akis atidaryti. 

Mūsų čia visuomenėje baž
nytinėje dirvoje visokios šar-įkiainų žinių, patarimų, nuro 
latanijos priviso. 'Susidafė iš
tisa "organizacija" mulkinto
jų — visokių nezaliežninkų, 
kurie išnaudodami tikybinius 
žmonių jausmus pas tarasuo- to! 
'i • 1 ii ' 1 ' l l l ' i l M l i ii 

MOKTKLį UŽMIGUS, 
Jau baigėsi mokslo metai. 

Parapijines bei viešas mokyk
las užbaigs nemažas jaunikai
čių ir mergaičių būrelis. Vieni 
iš jų eis į augštesnes mokyk
las^ kiti ieškos sau tinkamo 
darbo. 

Mokinki ^ per keletą metų 
lankydami mokyklą susidrau
gauja-, gerai pažįsta vienas ki
tą. Visus vienodai riša bend
ras poilsis, bendri pasilink
sminimai. Kiekvienas norma*--
lifl žmogus iš prigimimo bran
gina draugijinį gyvenimą; Mo
kykla tai yra pradinė draugi
ja. Kiekvienas gyvenime pir
mutinis svarbesnis nuotikis 
lieka ant visados žmogaus at-
m i n t y j e . N e n u o s t a b u , k a d n e t 
ir pasenęs, visako matęs, mo
kyklos dienas prisimena su 

flliiiiiiffftfffiifiiiitffitiilffiiiiiiiiiiiiiiififiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij? 

pirkite "Draugo^ Šerus f 
DALYVAUKITE KONTESTB I 

"DRAUGO" BENDROVĖ PLATINA BIZNI, I tTAT = 

[A AĖRŲ 

' 

DLDLNA KAPITALE. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už = 
I $25,000.00. -% I 
= Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nes ge- | 
S rą pelną. | 

Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, 1 
1 
E r i 
= kaip vieną šėrą. j^^^^^—*m 
5 . Gera proga indėti pinigą į pralrilinj ir pelningą § * 
§ • biznį. • ' a 

Broliai katalikai ii sesers katalikės! "Imlttiie = 
vinin- E 

šq>sena ant lupų. 
*Pradi»es mokyklas b 

| savo dienraštį f jjavo rankas; patapkime jo sa 
^ U a i S . i ,

Js^'^• * f%* ^^^^_. 
= Dabar eina lenktynės—kontestas , kurs baigsis 
s 81 d. spalių š ių 1918 metų. Koi i teste gal i da lyvaut i | 
r ferba tam tyčia susidarę komitetai , arba ir pavieniai I 
| Žmonės. I 
f Vis i dalyvaujantiej i konteste kornitetai (arba | 
| |>avieniai), kontesto- laikui pasibaigus gaus dovanų | 
f tam tikrą nuošimtį nuo ats iųstų pinigų. B e to dar E 
| t iems kontestantams (komitetams, ar pavieniams) , | 
S kurie trio laiku prisius daugiausiai apl ikacijų į šeri- = 

.. dymų. 
Tad rtioksleivija per šias at-

ostdgas prie darbo Bažnyčiai 
įf Tėvynei ir arčiau prie fron-

maždaug tarp 14-16 metų 
žiaus mokiniai, t. y. tuo metu 
kada kartu su.fiziška atmaina 
keičiasi ir dvasiškos jėgos. 
Tame amžiaus periode moki
niai yra pilni ambicijos, jau
čiasi labai galingais, trokšta 
gyventi savarankiai. Baij^ę 
rriokyklą, suradę sau darbą, 
pradeda imituoti suaugusių 
pasielgimams, t; y. mokinasi 
rūkyti, eina į saliunus ir taip 
krypsta1 į blogąją pusę. 

Kad pastojus tam blogumui 
kelią būtinas reikalas kiekvie
noje parapijoje organizuoti 
b&igusių 'pradines mokyklas 
draugijėjes. Tųjų draugyjėlių 
tikslas butų: \ 

1) Susipažinti su Bažnyčios 
Lietuvos ir senovės istorija. 
Nauda iš to begalinė. Moki
niai tokiame amžiuje jau me
t i pasakas ieško ko tai filcre* 

į 
r 

kopijos " D r a u g o " už dyką—pagal nurodytų 
adresų patol, pakol " D r a u g a s " eis. 

2-qji D O V A N A — k n y g y n a s už $100.00 ir 3 
"DraugoV kopijas už dyką. , 

- 3-idji, 4-oji, 5-oji, 6-6ji, 7-oji, 8-oji, 9-oji i r 
lO-oji dovana—po 3 " D r a u g o " kopijas u i d y k f E 
nunovytiems asmeninis. i 

z A T S I L I E P K I T E ! i 
S Reikalaukite' instrukcijų ir kvitancijų knygučių. | 
| Rašyk i te š iuo adresu: S 
1 "DRAUGO" KONTESTAS, 1 
5 1800 West 46th Street, -:-:- Ghicago, Illinois. = 
iiiiitiffniiiiirniiitiiiiiiniiiiiiiiifiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiifiiiiuifiiiiiiiiiiiiffffffftfdff 
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Cfri^aičio. Tik stebėkis ir "ga
na. Beniau jišal nfct susirietęs 
kurstydavo, kad soeijalistai 
laike rinkimų prigattdytų sa
vo partijai kuoda«giausiai ] 

I jąją triubiją. Tą savo garsi
namąją mučelninkystę cicili-
kai stengiasį pridengti nuo į 
§vie£o akių tas visas šunybes 

balsų; išrodinėda»vo, kad tame 
n|e,' gi istorija užims pasakų į e s a n t i t i e s i ° g nepaprasta svar 
vietą, su noru gilinsis į isto
riškus nuotikius, tyrinės, ieš
kos prirodymų, susipažins su 
knygynu, — bus kur energiją 
nukreipti. Istorijos, 'mokslas 
lavina atmintį, padidina vai
dentuves ir išvadų spėkas. | v i e t l * kongrese arba legislatn 

ba^kad kiekvjenas gautas bal
sas už soči jai istų kandidatus 
turįs kai kurią milžinišką ver-J 
tę. Dabar 137-tame numeryje 
ponas Grigaitis jau išved^io-

|ja, kad, girdi, "užkariavimas 

i i 
' 

Jau daug kartų esame išro-
dinėję, kad mūsų soeijalistai 
progermanais yra, ir kad 
daug kenkia iuo savo kaize-
rizmu visai mtisų tautai ir 
tiems visiems, kurie su socija-
listais susideda ir jų princi
pais gyvena. Nuolat ateina ži
nių, kurios tuos mūsų iŠrodi-
nėjifnus patikrina. Štai Iš 
Binghamton'o, N. Y. ateina 
žinia, kad tenykštis socijalis-
tas Povilas Palilionis tiek pa
sistatė ir pasipriešino prieš 
aukavimą Raudonajam Kry
žiui, jog sukėlė vietiftėje vr-
suofiienėje tokio keršto ugnį, 
kad vos ne vos išspruko iš4 

kartuvių nuo nulinčiavimo. 
Tokie ir tiems panašus pasi
baisėtini atsitikimai parode^ 
kokios progermaHfškos dva
sios esama mūsų cicilikuose 
ir kokį atkaklumą išauklėjo 
juose jųjų kaizerinieji princi
pai. 

Akyveizdoje pasipriešinimo 
aukai Raudonajam Kryžiui 
blunka visokie kitokie nusidė
jimai, kurie lydi, mūsų cicili-
kų gyvenimą. Savo atkaklu
mu ir kaizerine dvasia mūsų 
ciciKkai ima nustoti ir žmo
niškumo. Raudonajam Kry
žiui auka tai žfnoni§kumo au
ka, auka sušelpti bejėgį, au
ka žaizdas aprišti sužaistam, 
auka skausmus palengvinti 
tam* kurs garbingai savo prie
dermę pildo mūšio lauke ir 
gal ne už save, už kitų teises 
galvą guldo. Raudonajam 
Kryžiui auka tai ano šamari-
tono auka padėti nelaiminga
jam, nors jis ir iš priešo eilės 
butų. 

Tam visam netenka to žmo
niškumo mūsų eieilikams, 
kaip jo netenka ir pačiam 
kaizeriui. 

2) Rūpinsis,, kad kiekvienas 
narys eitų į augštesnį mokslą* 
jeigu gi butų medegiška kliū
tis—tai nors vakarinę mokyk
lą lankytų. 

Atsilankęs aštuntame sky
riuje vienos parapijinės mo
kyklos pastebėjau štai kokį 
upą. Užklausiau, kurie norėtų 
toliaus mokintis — visi ran
kas pakėlė, tik viena mergaitė 
galvą nuleido, paraudo ir pra
dėjo per josios skruostus aša
ros riedėti. Pasirodo priežasti
mi josios nuliūdimo buvo tas, 
kad tėvai atsisakė ją toliaus 
mbkinti. Kada paaiškinau, jog 
Sugrįžus iš darbo galima eiti į Į 

rose (ar nepaaiškintų P. Gr., 
koks čia skirtumas! "Dr." 
Red.) ir net padidinimas bal- * dblcagos vyčių piknike atsi 

• 

ir* suktybes* jų daromas tiem*, 
: 

nuo kurių jie sakosi, daugiau-
sia KenrTą. 

Cicilikai nuolat ša'ukia, kad 
ve mės kęnčianie, mus visi ar-
do, mums ramumo nėra!....Tuo 
savo riksmu jie juodus savo 
darbelius "šventacblIvai,, dan
gsto. • • 

Ir taip' jte prie f6 priprato,-
kad kuo didesnę niekybę- pa
daro, tuo smarkiau šaukia čia1, 
nekaltais esą, ir "bažidamie'-
s i" ant kitų bėdas suverčia. 

Štai kad ir birželio 9 d. 

sų skaičiaus yra antraeilės 
reikšmės dalykas*" O pirma-

j eilis dalykas esąs tai pagili-
mas darbininkų susipratimo. 

Nestebėtina tad, kad tolaus 
Išarti norima/ kad tokie savo 
nežmoniškumu ir priešingu
mu veda prie skaudžių atsiti
kimų,- užgaunančių lietuvių 
vardą ir garbę* Tokie atsitiki-j 
mai teparodo mums jau ke-jV T"*^ 7 r c y '7" ~T~T 

t. , . . ! . •* . ..r / Jo pasakyti—ir as nuo IUSU 
Imtą sykį, prie ko ema cicih- f.,., . „ .V 1 . . 
, . ,, .. , » ^ 1 neatsmksiu. Reiškia nesunku 

butų tą jaunimą užimti mok-

• 

Sveikiname. Kuklumas, at
ėjo, kaip tik į laiką. Artinasi 
rinkimai į kongresą, į senatą. 
Soeijalistai visur smunka žmo
nių opinijoje. Smunka pasi
baisėtinai, ypaČ% čia Ameriko
je, juo labjau, kad vadai pe
šasi tafp savęs,* kad net kud-
los dulka. Ateinančiuose rin-

tikimas. Cicilikai iš anksto 
jau rengėsi pikniką suardyti. 
Tam tyčia jų mušeikų gauja' 
atvyko į pikniką ir £mė prie
kabių ieškoti. Apmušė vieną, 
apdaužė kitą, sukėlė kruvi
niausias muštynes, aikštėn iš
ėjo ciciliki'škų mušeikų var
dai ir pavardės, ir vis dėlto ci
cilikai nesijaučia nei tvarkos 
ardytojais nei mušeikais riei 
niekšais; fasi nekalti "mučel-
ninkai*' savo "dūšios ganyto
j o " paversti j "gafbus veikė
jus" del idėjos, vien tik "klie-

ir-m^c^ u± • , w • i rikalų vėzdais V vadinami. Ir kimuose bus negirdėtas soči-1 i ? * ^ « * ,_-^^_ ,, . ,. , i į &
A . f po to viso "mučelnlftkų , , OT-

kizmas, ko jis vertas ir kuo 
Jis gyvena* . 

Nereikia čia išvedžiojimų ir 
kokio galvos sukimo. Patys 
faktai, gyvieji tai šen tai ten 
atsitikimai p&tjs kalba už sa
ve. 

MARŠRUTAS. 

Politiškų prakalbų p. Al. 
M. Račkaus. 

Baltimore, Md., birželio 21 
d., vakar A 

.Easton, Pa., birželio 23 d., 
3 vai. po piet. Vakare So. 
Bethlehem, Pa. 

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

Kas norės į p. Račkų kreip
s i e s , lai rašo į "Garso" red., 
456 Grand g(t., Brooklyn, N. Y. 

siu. 
Vienu žodžiu — užtektinai 

mes rūpinamės suaugusiais 
žmonėmis, gi visai nuošaliai 
laikome tąją busimąją visuo
menę. Daugiaus šdfdies.ir pa
sišventimo vaikų pasauliui. 

Kun. N. Pakalnis. 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbu. Andrews & Co., 
108 So. La StUe SL, uždėto 1900 m. 

A-toaspoonfol i 

rpino tcaapoonM. 
&zved eack meili fbr 
riOdtcys for ezcKctthe. 
100 000.000 pvrscms 
m iha United States 
sukatapileasbkf^Ktbe 

mes ir \ g a n a s skelbia, kad katalikai 

takarinę, mokyklą, mergaitė 
nudžiugo, maloniai pažvelgė į ' j a ] i s t ų ^ ^ š t a i 

savo drauges, lig tartum nore- . ,. .. v. v. . - . . --,. 
Į girdime, kad jie sjmet neziu-1 organizuoja mušeikų saikas ir 

rosią balsų skaičiaus, o tik gi- rengia užpuolimus eieilikams... 
linsią darbininkų susipratimą, i Gyvi faktai, kurie burnas už-

; daro eieilikams ir pačiafni jit 
'dūšios ganytojui'' kitaip sa 

Ar nebūtų geriau pradėjus 
gilinti žmoniškus jausmus, ku
rie baigia socijalistuose išga
ruoti. * Sparnaitis. 

CICILIKŲ MUčELNINKYSfĖ. 

KjoJ^rikbujk&rî erciA 
to5upptjr<lfteirf&« armed 
£OKM9 ctuienatkm. 

Amžini mučelninkai tie mū
sų cicililcai. Kas juos nemuci-
ja! Į mučelninkystę varė juos, 
kad dar buvo gyvas rusų ca
ras', Lietuvoje mučelninkų vai
niką rengia jiems Šliupas su 
Yču, mučija juog po svietą vy-
čiaij/klierikalai, ant galo mu
čija juos ir west sidės davat
kos. 

Ir toji cicilikų mučelninky*-] 
stė tuo yra nelaiminga, kad 
josios nieks nemato ir nežino. 
Vieni -cicilikai jąja giriasi ir 
visoms savo triubomis apie Į 

ko. Jie patikrina vieną sveika 
nuomonę, kad mūsų cicilikai 
tikrai yra ^mučelninkais,"— 
Ir tai v muČelninkais visokios 
niekšystės ir tų juodų darbu, 
prie kurių veda žmones pro
to, sąžinės ir valios galutinas 
bankrotas. 

Naujienų Davatka. 

KATALIKŲ SPAUDOS DR-
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 
Kun. P. Lapeli* — pirm., 

10806 Wabash ave^, CJiicago* 
UI. 

J. Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 st., Chicago, 
11L 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd St. , Ckicago, HL 

Trečiadieni! 

Lietuvi 
Ame 
V A L P A R i 

Prttf. 0 . P. H 
, tuvių' 

Nuo senai lj 
paraiso ŲniveiJ 
nomas. Zinoj 
jame išguldinj 
kalba. Šioje 

į k a l b ą pinniausl 
^ kinti minėta į s i 

joje randasi iri 
žus būrelis, ku| 
susipažinti su 
jos istorija ir 

Nuo pat 
įstaigoje lietnv 
kytojus rinkda 
Dr-ja Lietuvių*1 

M a t , p a t y s m o l 
met parinkdav(f 
snenį. (Bet šį] 
pasielgė prieši 
tautos išgamą), 
statydavo m o k j 
kuri šuteikdavJ 
to jauti ir atl 
gas. š į metą 
mokytojas Jr FJ 
medicinos skyrl 
kaip6 minėjau 
A. Bimba, kuij 
lietuvių tautos. 
tas, kada mo| 
ruose gieda Li 
tai jis nuo kec 
it pereklė višta 
jį' perstačius Ui 
P. Rinsey ir p 
pastarasis užin 
mo vieta. , Vi 
K. pasakė: Jis 
nebus mokinami 
ba. Pataręs da 
anglų ir kitas kž 

Tą liūdną 
žaibo greituntu 
lietuvių ausis, 
feužinoję tiesiog 
nie priežastis! 
kas daryti, kaJ 
lietuvių klesas 
6tebino, kad liet] 
metf buvo priela 
kad nežadėjo si 
mus lietuvių ka 
dabar it sausa š 
įtulužo! Nebėr! 
boję klesų! 

Tą patį vaU 
moksleiviai pa 

{rašydami, kad 
i narna lietuvių 
asirašo pavard 
ai neširašo, (i 

įšgama mokytų) 
jaus t. y. geguž<" 
R. K. M. S. A. 11 
Birinkimą, vieni 
kreiptis prie Ui 
kulteto, prašyti 
kino ir mokintųj 
bą. Taip-gi sy 
kad tokiai ypaf 
butų uždrausta! 
lietuvių kalbą nj 
cijai parašyti 
-Rukštalis ir M 
Peticija asmen 
A. U. Kitą, k 
kiti moksleiviai 
M. Bakšaitis, fe. 

% starasis pranešė 
teto fakultetas s 
tarsis ir jie n u | 
mokinama lietuv 

Dabar visi n 
kia apie jų nusp 
štai prasideda "i 
tainis gegužės 'A 
pirm. O. P. K i | 
mas apie klesų 
prabilo sekančiai 

"Lietuviai, I 
mokytis lietuvi i 
sintaksį ir tie, l 
kysit lytoj pa«i| 
čioje. Noriu v 
matyti." Išgirdę 
džiugo, nes supr 
mokinama lietuvi 
kantriai laukė 
viams naujo pa| 
rytojaus dar prii 
tuviai pasiliktų. 

Moksleiviai pr.J 

plyčios eiti, lietu 
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viai 
Amerikoje. 
VALPARAISd, IND. 

Prttf. O. P. Kinsep apie lie-
, tuvių kalbą. 

Nuo senai lietuviams Val-
paraiso Universitetas yra ži
nomas.. Žinomas tuomi, kad 
jamd išguklinėjama lietuvių 
kalba. Šioje šalyje, lietuvių 
"kalb$ pirmiausiai pradėjo mo
kinti minėta įstaiga. Taip-gi 
joje randasi ir lietuvių gra
žus būrelis* kurie turi proga 
susipažinti su lietuviu, kalba, 
jos Istorija ir tt. 

tmmmmmmmtm — 
TJ fc K (F 6 K & 

fiuvo virš keturios dešinttis. 
Un. vice-pirm. &~yP. Kinsey 
priėifs pratarė- ^*i Lietuviai 
jįjs^urėsit klesas, kurie nore 
sit, galėsit mokytis. Aš ži 
nau, kad jus rtudite savo. pKu. 
įimtą kalbą. Jūsų kalba* 5>fS 
sena ic svarbi. Jūsų pr^ t~ 
ties istorija garsi, bet jums 

toje kalboje. Už tai riėkurle 
turėjo nukentėti— Nekurie 
už savo kalbą mirė... Me4 fo 
pripažįstame kaipo ir kitas 
kalbas. Lietuvių mokytojui 
apmoka mokyklą, tai-gi Univ. 
fakulteto komitetas ir parūpi
na mokytoją, taip ir lietuvių 
kalbos mokytoją parūpino. Iš
rinko p. M. Bakšaitį." (p. M. 

įtMĖAhM -HEfM*; " « apie Ltetm fflėko 
LIETUVIAI PKOTSTO- |n§žinaff ir nefndomauju. Vd-

flAI AMERIKOJE. 

(Užbaiga). 
u£Z—-=__ 

Ponas .jms^orįus atydžiai 
klausė mano kaftos ir, man 
Hzhaigus kalbėti, galvos" Iffik-

buvo užginta mokytis prigim- teVėjiniu - pa-tvirtino, kad tai 

kiška kalba" yra mano* myli
miausia. Lietuviška kalba yri 
be vertės, vartoju tik tam kad 
dar (f) randasi protestonų lie
tuviškai kalbančių. Tikiuos 
a t e i t i e nėTelKės jos vartoti ." 
Mdn išeinant, palydėjo net iki 
gatvės ir kvietė tankiaus atsi-
lankyti. Atsisveikinant, -ranką 
padavė, bet dabar tarsi buvo 

•yfa tikra teisyBe. 
Patariau, kad ponas pašto 

rius, apart protestonų leidžia-1 jau nebe ta, kurią buvo pada-

Baksaitis 1917 m. gavo laips-
Nuo pat įvedimo, šioje nl B- s-> 1 9 1 8 m - A - B > F ( )" 

įstaigoje lietuvių kalbos, m o - p * * BakSaitis šioje mokykloje 
kytojus rinkdavo Literatūros »*ičnas ką pasivaręs moksle, 
Dr-ja Lietuvi^ Valpar. Univ. ^tK-gi fakulteto komitetas pa-
Mat, pa4ys moksleiviai visuo- * t a U ' zmogu, kuris tikrai tin-
tnct parirrfidavo tinkamą as- k a ] 

menį. (Bet šį iu«H% kaip tik 
pasielgė priešingai^ Išrinko f pranešė, p. fiakšaitis paskir-1 rfįfcimns'ii- veikimus Lietuvos 

mo lapelio, lietuviškų laikraš
čių neskaito, knfgų lietuviškų 
irgi mažai yra skaitęs ir toiiti 
būdu mažą supratimą apie lie
tuvių tautą tuti, o apie dabar
tinį Lietfrvtfs padėjimą ir lie
tuvių politišką judėjimą, visai 
nieko rtezifco, nes, kaip patšar 
J)risifjažind, apie tfil visai ne-
mdofhavįs. Tad pasirūpinau 
fcors frumpai riįSie Lietuvos li
kimą apipasakoti, if IrfJCPpSt 
ant kiek buvo galima į trum^ 

Kuomet ponas O. P. K i n s e y f ^ l a i ^ nTfšviefiau rietuvių 
•nno5p n "RAlrSflit.tR TiARkir- f _• i • •' _ ;- _ •r* T • A 

tautos išgamą). Išrinkę per-Įta's lietuvių kalbos mokytoju 
statydavo mokyklos valdybai, [ mi didžiumoje pakilo ūpas 
kuri suteikdavo tiesas moky-jir delnų plojimas. Tas paro-
tojauti ir atlygindavo saly-1 do, kad didžiuma mokyto,jų 
gas. Šį met4 lietuvių kalbos patenkinti ir nauja mokyklos 
mokytojas J r F . Vitkus, baigė 
medicinos skyrių, į jo vietą 

tvarka. Žinoma, tūli socijali-
stai buvo manę protestuoti. 

kaip*c> minėjau buvo išrinkta' Mat, jų turėjo pasiklausti. 
A.~ Bimba, kuris neapkenčia 
lietuvių tautos. Tą pabudina, 
tas, kada moksleiviai vaka
ruose gieda Lietuvos himną, 
tai jis nuo kėdės neatsikelia 
it pereklė višta. J . F. Vitkui 
jį perstaėius Un. vice-pirm. O. 
1*. Kinsey ir paaiškinus, kad 
pastarasis užims mokytojavi
mo Vietą. , Vice-pirm. O. P. 
K. j)asakė: Jis nemokis, nes 
nebus mokinama lietuvių kal
ba. Pataręs daugiau mokytis 
aiii»lų ir kitas kalbas. 

Tą liūdną naujieną tuoj 
žaibo greituiriu pastekė visų 
lietuvių ausis. Moksleiviai, 
sužinoję tiesiog nežinojo^ &# 

kas daryti, kad vt4 išgavus 
lietuvių klesas. Labjausia 
; tebino, kad lietuviams visuo-

Kaip tai be jų žinios išrinkta 
'mokytojas", A. Bimbą pra
šalino, o suteikė vietą p. M. 
Bakšaiėiui. Apsaugok barz
dotas Markse tokį negerą su-
rėdimą! Ponas O. P. Kinsey 
pasakė lietuviškiems* socialis
tams : kuriems nepatinka, tai 
pasiimkite pinigus (tuition) 
ir važiuokit kur jums patinka. 
Raudonųjų karštis perėjo IĮ-
nosis nukorę sėdėjo. 

Dabar A. Bimba agituoja, 
kad neitų mokytis lietuvių 
kalbos. Jis tveria ten* kokią 
"mokyklą . Matykit akla^ 
aklą bandys vesti. Nepavy-
džiu^lai ir A. Bimba mokina. 

trumpai sakaat, stengiaus 
nors abelnais mažais visą A-
merikos lietuvių veikimą per
s ta tyt i Taipgi apkalbėjorfi lie
tuviu Lietuvoje ir Rusijoje 
dabartinį ^veikimą, „del Lietu-

me priežastis? Kur kreiptis, į n o r i u i r neužtarhf nei vie-

kau, kad paKbl A. BUhm ?& 
ieks tiek ntoksro lwrie Mr 

ne t buvo prielankus ir nle- f BakŠaitis š i a n d i e t uĄ £at 
kad nežadėjo sulaikyti, moki-' mažiausia vargšui reikel petf-
nms lietuvių kalba. O, eia, 

fdabar it sausa šaka: paukšt ir 
nulūžo! Nebėr lietuvių kal
boje klesų! 

Tą patį vakarą lietuviai 
moksleiviai parašė peticiją 

j>rašydami, kad vėl butų mo
kinama lietuvių karba. Po ją 
pasirašo pavardes, bet katali
kai nesirašo, (nenorėjo, kad 
išgama mokytų). Ant ryto
jaus t. y. gegužės 19 dieną L. 
Ii. K. M. S. A. 2 kp. laikė su
sirinkimą, vienbalsiai nutarė 
kreiptis prie UniveK§iteto fa
kulteto, prašyti vėl kaip mo
kino ir mokintų lietuvių kal
bą. Taip-gi sykių pažymėti, 
kad tokiai ypatai A. Rimbai 
butų uždrausta Universitete 
lietuvių kalbą mokyti. Peti
cijai parašyti įgaliota V. 
J^ukštalis ir A. Rakauskas. 
Peticija asmeniškai padavė 
A. K. Kitą, kurią minėjau, 
kiti moksleiviai parašė įdavė 
M. Bakšaitis, B. S., A. B. Pa
starasis pt-anešė — Universi
teto fakultetas su profesoriais 
tarsis ir jie nuspręs ar bus 
mokinama lietuvių kalba*. 

Dabar visi nekantriai lau. 
kia apie jų nusprendimą. Bet 
štai prasideda vasarinis ber-
tainis gegužės 28 dieną vice-
pirm. O. P. Kinsey Jcalbėda-
mas apie klesų organizavimą 
prabilo sekančiai: 

"Lietuviai, kurie norite 
mokytis lietuvių gramatiką, 
sintaksį ir tie, kurie nesimo-
kysit rytoj pasilikite koply
čioje. Noriu visus lietuvius 
matyti. ' * Išgirdę lietuviai nu
džiugo, nes suprato, kad bus 
mokinama lietuvių kalba. Ne
kantriai laukė ką jis lietu
viams naujo pasakys. Ant 
rytojaus dar priminė, kad lie
tuviai pasiliktų. 

Moksleiviai pradėjo iš ko
plyčios eiti, lietuviai pasiliko. 

no; bet tikrai, odaliskai sa- v3™o, kaizeriui parsiduodanl, 
h išsižadant savo brangiosios 
li£tuvi3fcos kalbos; stoja dar-
ban del Lietuvo> laisv—. 

Ponui pastoriui nevisai bu
vo* a'isTęu, kas paragino lietu
vių prie smarkesnio savo tė-

kiolika metų sMėti mokyklos 
suole. I r tai dar klausimas, 
ar galės pasiekti! 

Lietuviai moksleiviai p. M. 
Baksaiėiui esą dėkingi, nes jei 
ne jis, gal butų nedavę moky
tis mūsų kalbos. Priderėti} 
ir A. Bimbai savo gajveię nu
lenkti, o ne agituoti, kad nei
tų mokytis. 

Mažiukas Vincukas. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Baisus pasikėsinimai. 
Gegužio 29 d. amerikonai, 

čferbininkai Johnson'o dirbtu
vės, norėjo pakarti Povilą Pa-
lilionį, lietuvį socijalistą, už 
tai, buk P. Palilionis buvęs 
priešingas Raudonojo Kry
žiaus reikalui ir nenorėjęs jam 
aukos duoti. Socijalist6 laimė, 
kad p. Johnsonas su pagelba 
jį išgelbėjo nuo užpuolikų. P. 
Palilionis, išgelbėtas, spruko 
namon, bet užpuolikai ir į na
mus buvo atsidūrę, bet aukos 
nerado. Tečiau pavojus soci-
jalistui buvo neišvengiamas, 
todėl ir išsinešdino iš Bing-
hamtono. 

Kitas baisus atsitikimas — 
tai buvo tokis. Socijalisto mo-
terė laisvai gyvendama pasto
jo nėščia. Na ir kėsinosi nu
žudyti sayo vaisį, bet jai ne
pasisekė. Nes pašauktas dak 
taras paėmė socijalistę į ligon-
butį, o ten jai jau nebebuvo 
progo žmogžudystę papildyti. 

Žvirblis. 
. 

GOKN 
SAVE 

VHEAT 

***** 

vtllP? 

neprigulmybės dėlei, ypatf A-
merifcftš li&fuvių jitdčjimą 
stengiaus aiškiaus apibrėžti. 
Užsiminiau apie New Yorko 
Seimą, Amerikos Lietuvių Ta
rybos suValiavimus, Tarybos 
užtiestus pienus ir jų vykini 

joje, Argentinoje ir visų, Ame
rikos lietuvių veikimo centrą 
Washingtone. Apie Tautos 
Fondą ir jo kaip šelpimo taip 

vęs pirmą kart susitikęs, tuo
met jaučiaus lyg kas butų 
man į ranką žuvies šaltą uode
gą inbrukęs. Atsisveikinant 
jaučiau tikrą jo nuoširdumą, 
jaučiau, kad su broliu lietuviu 
suspaudėva rankas, jaučiau jo! 
Mrdies pagreitintą plakime ir 
Užkaitusį lietuvišką kraują. 

v 

kartu si* jau KoVdjaneiffi^ ka
talikais ir laisvamaniais už 
Lietuvos—savo tėvynės gyvy
bę ir laisvę. 

Trumpai sakant, reikia\ ti
kėtis, kad lietuviam^ įrčttesto-
rtams gre i tu la iku bus a i šku, 
jog jų tikyba ' nereikalauja, 
kad jie nuo lietuvius tautos at
siskirtų, kad jie ir protestonų 
tikybos laikydamiesi gali būti 
ištikimais Lietuvos simumis. 
!\> iš jų tikimasi ir tik to nuo 
jų Lietuva tėvyiiė laulda. 

Brydvaišis. 

i 
. Vėliaus turėjau progą suei 

ti ir pasikalbėti su pačiais 
žmonėtrfig, lietuviais protesto-
nais; tą patį patyriau, ką ir 
pasikalbėjime su ponu pašto-
rimti 

I)ąbar man paaiškėjo, kodėl 
lietuviai protestonai, (liutero
nai, kalvinai rf "Uttfr Kovoje 
už Lietuvos laisvę iki šiol ne
dalyvavo. J ie yra kaizerizmu 

mą, apie Atstovybę Šveicark -apsvaiginti. Vokiečių / ' kultū
ra ''—tuščias pasiputimas—ųž 
rietė jiems nosis, išmokino 
juos į viską, kas nėra vokiška, 
žiūrėti su didžiausia panieka 

ir politiško skyriaus veikimą, ir tokiu būdu privertė juos 
skirtis nuo savo brolių lietu-
VI U. 

jrankis, kūrkio vokietis juos 
apsvaigino ir palaiko somnam
bulizme yra protestantizmas. 
Mat tai yra " vokiečių tiky-

vo* tfe£rignlmybės. Išrodžiau, ba^" taip'pat kaip kad lenkai 
kaąp PVB^U Keįjiviaf— nors to- turi "pofska wfarą." 
Ii gražu dar nevisi—pabunda 
iffVftfflgltA aps\*r£?n?d it muš
damiesi krūtinėn, už nuodė
mes papildytas prieš savo tė-

po pasikalbėjimo jam paaiškė
jo, kad tasai nepaprastas lai
kas, dabartinė karė yra tąja 
priežastimi, nes šiandieną jau 
ne vien pavieniai žmortifos na
riai savo turtą ir pagaliais 
savo gyvastį del žmonijos 
laisvės aukoja, bet ištisos tau
tos už savo šalies laisvę savo 
gyvastį aukoja. Siame pasiau
kojimo laike, kiekvienas sten-
giasi patirti, kas kuomi tik
rai yra; beveik kiekvienos 
tautos atskiri, nariai patyrę 
suėjo į artimesnį ryšį dėlei 
geresnių darbo pasekmių. Iki 
šiam laikui buvusios nublan
kusios su neaiškiais rubcžiais 
tautos, pabudo prie pilnos ir 
netik, kad savo rubežius aiš
kiai užbrėžė, bet ir tikrąją sa
vo tautos spalvą parodė. 

Tie patįs dalykai sujudino 
ir lietuvių tautą ir taipgi jos 
atšalusią dalį — Prūsų lietu
vius. 
\Po mudviejų pasikalbėjimo, 

ponas pastorius tarsi visai ne 
tuo žmogumi liko: vieton vo 
kiško išdidumo ir saito, dirb
tinio mandagumo, tikras lie
tuviškas malonumas pas jį at
sirado. Su žingeidumu klausi
nėjo ir klausės pasakojimų 
apie Lietuvą. Dabar jisai pats 
pripažino, kad tikybos skirtu
mas neturėtų lietuvių tautą j 
dalis skirstyti. Del savo tėvy
nės labo visi išvien turėtų dar-
buoties, t P a č kada tėvynės 
laisvei pavojus padidėja. 
Klausią, kuomi jisai galėtu 
prie to švento darbo prisidėti. 

Aiškiai mačiau, kad ponas 
pastorius gailėjosi pradžioje 
mudviejų pasimatymo, ištaręs 

kaudami pečiai, sustingę 
strėnos if lakias' visj sus
tingimai if skaudėjimai 

t i r i pasiduoti Sloan's LMi-
mentui. 

Nereikia trinti. Tiktai pa
tepti skaudamas vietas, jis 
greitai įsigeria į kuna ir atlei
džia. Geresnis negu kokie 
pleistrai arba mostis, ir neriu-
dazo skuros. 

Turėkite Imt ei i parankiai del rn-
matizmo, f&tisnkimo, dantę skaudė
jimo, neuralgijos skaudamu strenu 
ir sustyru&iu. muskulu. N 

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

No. 1437. Karoliai Jvai 
r\ų spalvų. Reikalau
jant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
ja te. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri-
rfhmtfTru! 75c 

*a.JU*tt. La.io ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gv«&-
rantuoti ant 6 metų. 
Kaina su prisiuntimu 
tik $1.75 

No. 1489. Galima 
gauti įvairiu spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman ©old." Gva-
rantuotl ant t metu. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu-

•tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir Kokios sįalvos horĮtef 
Pinigus galite siųsti isperkant Money O d e r r registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais, 
Adresuokite: 

JIJfc 

* r v 

DRAUGAS PUBLISHfNG CO., 
T6ti6;WEST 46ff» STfiEĖT, CHICAGO, ILLINOIS 

^^^**^>^i^i^9^v&i^^m^^^9^^f»^»^ v*to&x&&x*x3x&m» 
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!J*Z BEETH0VEN0 T 

uzikos 

Bet jau kaiaerizmas iš jų 
galvos dūksta, jau lietuviai 
protestonai pradeda savo pro
tu mąstyti, jau pamatą kiek 
blėdies* jiems volnefrai yra pa-
oiirc; pamatė; kad ilci šiafh 
faikui jie dirbo ir kalbėjo ne 
palei savo įsitikinimą, ne pa-
le*i savo tikruosius jausmus ir 
troškimus, bet dirbo taip, kaip 
jiems vokietis diktavo, pama-

Šioan'š 
Liniment 

J*'L L S P/M n 

%% 

-— • - v*t W " » 

vynės Iahui veikimo. Po trum- tf, kad jie btivO vergais to? 
vokie^ų " kul tūros/ ' 

įSrotestoniški pastoriai taip 
savo pasekėjus mokino, kaip 
jiems jau nuo mažens vokietis 
į smegenyrią prikalė. Gerai ži
nomą vokišką obalsį " Vokie
tija virš visko," jų mokytojai 
protestoniškų pastorių kūno 
dalimi padarė, o pastarieji tą 
skiepija ir stengiasi auklėti 
savo pasekėjų širdyse. * 

Lietuviai protestonai jau 
pradėjo matyti, kad vokietis 
tikybą pasinaudodamas iš jų 
molio gabalą padarė ir iš to 
molio sau feikafingug ir patin
kamus paukščius lipina, pauk
ščius suv kiaurom uodegom, 
pro kurias galėtų vokiškai 
švilpti. J 

Lietuviai protestonai, pa
matė, kad tikyba ir tauta yra 
skirtingi dalykai, kad jei esi 
protestonų, tai nereiškia, kad 
vokiečiu privalai likti, taip 
pat, kaip būdamas kataliku 
gali būti geru lietuviu, nerei
kalauji lenku likti, kaip kad 
"polskos -vviaros" šalininkai 
mano. 

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
protestonai greitai pamatys, 
kad ir jie yra sūnumis Lietu
vos, tos kuri šiandieną kenčia 
didžiausį vargą, kuriai g*esia 
vergijos jungas, del kurios la
bo jos sunūs katalikai jau nuo 
senai dirba iš visų savo jėgų. 
Bei kadangi tas darbas kas 
kart didėja ir daugiau darbi
ninkų reikalauja, tad reikta 
tikėtis, kad mūsų broliai lie
tuviai protestonai, patyrę tik
rą dalykų stovį, visomis savo 
jėgomis stos prie darbo del 
Lietuvos laisvės, stos į kovą, 

_d« -

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant u*-
•akymo sfutai ir overkotai, ver
tės nno $8t iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti ratavl nno $15 
Iki $85 siutai ir overkotai, nno 
$7.5* iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti statai Ir 
overkotai vertes nno $26 iki 
$85. Dabar f $ ir augsčiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $8.00 liti $7.50. Va-
lisos ir K^iperai. 

ATDARA KASDIEMA 
WedėUomis*T vakarais; ] 

8. aOEDON, 
1415 Š. Halsted Št, Chioago, to. 

g^atatfttaAatgtatgtai: 

Yra tai vienintele lietuviška mnsikos mokykla Suvienytose Val-
, stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mapdolina, gitara, smui

kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teoriją, harmonija ir muzakoa istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnį, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. -— Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatižka, arba raByflti: 

m%& Halsted St. TeL CanaI 2122 
*?*#* Ant čiii LUMĮ • 
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5 "DJ. ' " rdtst' \ 
doa naėjagaaynJSka operete ••Fuuiparėllaw, Tik M IH* . B 

knrią parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkami dabartiniems laikams. 

Kaina Jos yra labai maža, nes tik 26e. už vieną. Agentams 
S 5 nuod. n u leidžiame. Reikalaukite nes: 

• Draugas Publishing Co. 
1800 West 46th Street 

i 
- ; Chicago, M. | 
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L. R. E . LABDR. SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBA. 

auajiat 

DR. P. ŽILVITIS 
UtETITVlS CrTDYTOJAS 

IB CHIRURGAS 
Gyvenimą vieta' 

SS15 SO. HALSTED ST., 
TeL Drover 7179 

OFISAS: 
1S59 So. Leavltt St. 

nedėilo-

o 
o 

S 
o 
i 
o s 

e 

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
Chicago, HL 

Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabansia ave., Chicago, 
m. 

ŠV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
VVaukegan, EI. 

Aleks Jankauskai ^ - pirm. 

Antanas Taučas, Yice-pirnL, 
^ ^ ^ v ** 1125 So. Lincoln S t 
^ ' " j i n t . - S e m a š k a — raltin. -

VAL.: 4—8 
mis l t—11 ryte. 
Telefonas BOULEVARD 7179 ; 9 

Sergėkite savo Akis 

Smetanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo gralvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
gai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau-
si4 patarnavimą, už prieinamą kai-
nąį net taip žemai net iki $3.00 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMBTANA ~ 
Akiu Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Bampas 18-tos gatvės" 

3-čios lubos virš Platt'o apdekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 H 18 

Tėmykite į mane paraše 
Y^landos: nuo 9 vai.! išryto jįkC 8 f 
vai. vakare. Nedėlior nuo S vai, 
ryto ikt^ia valandai dieną,, 

ga/ 4539 ^* %!at?JrW?r? h** ' A r l t B»fc»w?'—^rtj*«fta6, 
Chicago jttl f ' l 6 ^ ^ ^ ^ r i ^ St-» 
Nut. rait. Julijonas Šliogeris, 4 B a k š i ? ^ . r a š t " _ 
1424 So. 50tb Ct , Cicero, HL „ 1 3 3 1 S ^ P a r k Ave*» 
Fin. rast. Aleks Dargis, 726 K d o &<™Jai: 
W. lBth st., Chicago, IU. 

Iždin. kun. Antanas Staniu-, 
kynas, 2634 W. 67th St., Chi 
cago,- UI. 

DIREKTORIAI: 
Visi Chicagoje. 

Frank Veryga, 
4539 So. Sfarshfield ave. 

Jonas Petraitis, 
4549 So. Talman ave. , 

Povilas Mažeika^ 
3315 Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J . Elias, 
4600 So. Wood st. 

Kun* Anlanas- Staufukynas, 
2634 W. 67th st. 

Kun. F.-B. Serafinas, 2 3 . » m*pi-
Kurf. Alex. Skrypko, 

4Ž57 So. Wood st., 
And. 15ruožis,r 

653 W. 18th st. 
Boleslavas ^Sekleckis, 

3427 Auburn ave., 

1. MakuŠeviče, 
2. P- Kazdejeviče, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, — or

gano priž., 111-2 — 10 St. 

TAUTOS I2D0 VAL-
. DYBA 

Pirmininkas, kun. F . Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi
cago, HL 

Pirm. pagelb. kun. J, J . 
Kaulakis, 324 Wharton St.f 

Philadelphiaj Pa. 
Raštininkas, L. Simutis, 

3230 Auburn Ave., Chicago,1 

Dl. 
Iždininkas, kun. š . 3 . 

panonis, 318 So. JTourth Št., 
^o rn^ j^a^ Pa. 4 &< 

Iždo globėjas, kun. J . Jak-
žtys, 421 Cleveland Ave^ Hm-
rrison, N. J. 
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GERB. KUN. J. ŽIDANAVI-
CIUS CHICAGOJE. 

Vakar "Draugo'' redakci
ją ir administracijos ofisą 
aplanko retas svečias. 
Juo yra gerb. kun. Juo
zas Židanavičius, Amsterda
mo, N. Y., lietuvių parapijos 
klebonas. 

Gerb. kun. Židanavičius yra 
įžymus mūsų tautos vyras. 
Jis daug yra pasidarbavęs mu 
sų tautai ir Bažnyčiai. Jis yra 
"Draugo'' Bendrovės šėrinin-
kas ir uolus "Draugo" rėmė
jas. 

Kun. Židanavičius Chica-
goje žada užtrukti.kelias die
nas. Žada pasiviešėti ir pasi
grožėti mūsų didžiulio miesto 
ypatybėmis. 

CICERO, ILL. LIETUVIAMS 
ŽINOTINA. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

Sumanytos ketvergo vakare, 
birželio 20 d. Jietuvių šv. An
tano parapijos svetainėje pra
kalbos dėlei svarbių priežas
čių neįvyks. 

Prakalbų Rengėjai. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DOMAI. 

6 CHICAGIEČIAI ŽUVO 
KARiS FRONTE. 

Iš Washingtono pranešama, 
kad karės lauke nukentėjusių 
kareivių skaitliuje randasi 6 
chicagiečiai užmušti ir kiti 6 
sužeisti. 

Žuvę yra: Edwar&T. Ma-
ginske, John J. Pasedol, 
George A. Gustafson, Adam 
3 . Kirscht; mirę nuo žaizdų: 
Earl Belfry ir -Willim Dingle. 

Sužeisti: Elmer Davis, 
Frank Šlama, Walter Stelmas-
zek, Gerard Brooks ir Law-
rence A. Dow (pastarasis iš 
Lyons, III.). 

NESUTINKA SU LEDO 
KAINOMIS. 

Svarbus susirinkimas. 
Birželio 21 d. atsibus susi

rinkimas Ištikimybės Dienos 
manifestacijos reikale. 

Taigi pageidaujama, kad 
visos draugijos, kimba i, kuo
pos visokių organizacijų teik
tųsi atsiųsti savo atstovus ar 
valdybas minėtan susirinki 
man, kuris atsibus 8 vai. vak., 
minėtoj dienoj, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, 46-tos ir 
Wood gatvių. 

Svarbu, kad visi lietuviai 
imtų dalyvumų tame reikale. 
Tatai visų draugijų bei orga
nizacijų atstovai atvyktų mi
nėtan susirinkiman pasitarti 
apie būtiną manifestacijos rei
kalą. Laikinė Komisija. 

šv. Mykolo Ark. Dr-Ja No. II , North 
Side, Chicago, III. Lenkiame galvas 
prieš Jus, broliai, už všimtinę šiandie 
gauta B-vės 9ėrų. oždžių mums trūk
sta Išreikšti savo padėkojimą už taip 
gausia paramz. Te Visagalis Jumis 
laimina. 

A. Jokubaoskalte, 1630 McRey-
nolds St., R. Šimkus, 1529 N. Paulina 
St., Kaz. Balčiūnas, 4709 W. Grand 
Ave. ir Antanas čereškevlčius. Po 
$10.00 už "Draugo" šėrus gavome. 
Lai gyvuoja "northsidiečiai." širdin
giausią, ačių Jums visiems siunčiame. 
Paliudijimus malonėsite atsiimti pas 
Jūsų kleboną kun. F. Kudirką, ku
riam šiandie visus išsiunčiame. 

Ona Gabraitė. Ačių už $5.00 prenu
meratos. **Draugą" siuntlnėsime re-
guleriškah 

šv. Kazimiero dr-ja, Holyoke, Mass. 
per sekr. D. Veličką. $5.00 p. Velič
kos prisiųstus gavome. Ačiū broliai. 
Apsimokėję esate iki 11 d. gegužės, 
1919 m. 

J. Steponkaitė. Gavome $1.00 už 
"Draugą." Ačiū, Siuntlnėsime per 2 
mėnesiu. 

S. Pertekąs, Centralia, V. Adomai
tis, Herring, 111., J. Kiškis, Sioiut City, 
Iowa, A. Dowdowiez, Opila, Pa., F . 
Turauski, Waukegan, III, A. Morris, 
So. Manchester, Conn. ir A. Jastnski, 
Shenandoah, Pa. . P o $5.00 už prenu
meratą gavome. Ačiū labai širdingai. 
Užganapadary si me. 

A. Romanofsky, \V. Hazleton, Pa., 
M. Matulaitis, Seranton, Pa . ir S. 
Austryiias, Waukegan, UI. Po $3.00 
už "Draugą" gavome vakar. Ačiū. 
Užsimokate už pusę metų. 

Fbundry Lahorer Wanted:—40 to 
45c per hour with quick prospects 
of advancement. Reply to 
General Aluminum & Brass Mfg. Co., 

Detroit, Mieh. 

L. V. 16 KUOPOS NARIŲ 
DOMAI. 

Valstijinis prokuroras. Hoy-
ne pažymėjo, kad jis nesutin
ka so ledo kainomis, kokias 
nustatė maisto administracija 

Prokuroras ir tolesniai ves 
tardymus su tikslu sumažinti 
ledo kainas. 

Pirmiau už 100 svarų ledo 
buvo imama 50c. Maisto ad
ministracija nustatė 48c, du 
centu mažiau. Prokuroras se-
ko, kad toksai kainos nusta
tymas yra juokingas. 

Taippat jis priešinasi, kad 
su rugpjūčio 1 d. pieno kvor
tai butų imama 19 centų. 

ATMAINĖ GATVIŲ4 VAR 
DUS. 

Šį vakarą labai svarbus su
sirinkimas 16 kuopos, papras
tam kambaryj, Šv. uJrgio pa-
rap. svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti. M. M. 

REIKALINGAS - Lino-
typistas, patyręs ir mokas ge
rai savo amatą. Atsišaukite: 

* "Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46th St., Chicago 

Reikalingi darbininkai (leiberiat) 
prie Foundry's mokama nuo 40 Iki 
45c l valandą, su greitu pakėlimu 
mokesčio, arti prie lietuviškos bažny
čios ir mokykios. Atsišaukite: 
General Aluminum & Brass Mfg. Co., 

Detroit, Mich. 

Reikalingas:—geras vargonininkaa 
Meldžiu kreipties sekančiu adresu: 

Rev. M. Durlckas, 

Sacred Heart Rectory. 
New Philadelphia, 

Silver Creek P. O., Penna. 

Chicagoje 7 gatvės vokiš
kais vardais pakeista kito
kiais. Ir taip: gatvė Berlin va
dinsis Canton, Ems — Col-
win, Frankfort — Charleston, 
Lubeck — Carolina, Coblenz 
—Carer ir Bhine — Coyne. 

ATEASTA NUSIŽUDŽIUSI 
MERGINA. 

Vakas Jaekson parke atrasta 
nusižudžiusi 19 metų mergina, 
Albert Key, dirbusi Continen
tal and Commereial National 
bankoj. 

Nelaimingoji išgėrusi nuodų. 

Gubernatorius Lowc!eh pas
kelbė proklemacija Ištikimy
bės Dieno (liepos 4 d.) reika
le. Apie tai bus plačiau rytoj. 

"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 st., 
Kamp Halsted & 31st St., 
Kamp Halsted & 35th St. 
Kamp. Halsted & 47th St. 
Kampas 47th & Wentworth. 

Paieškau Juozapo Pilkio, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Pabaliaus 
kaimo. Jeigu kas apie jį žino, malo
nėkite pranešti ant šio adreso: 

Pranciška Gedvilienė, 
R. F. D. No. S, East Bluff, 

Pekin, 111. 

Paieškau saro dėdės Jokūbo Sta
šaičio, paeinančio iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Šėtos parap. Dvi-
dešims metų kaip gyvena Amerike, 
dabar nežinau kame randasi. Kas 
praneš, tai gaus $5.00 dovanų. 

Jonas Stašaitis, 
6 Hyde Park, , 

Batavia, N. Y. 

Parsiduoda:—rusiški pinigai 2,000 
rublių. Kas pirks ant sykio tai gaus 
15c ir pigiau. Kadangi aš sergu tai 
n u n pinigai yra reikalingi del gydy-
m> si, o tų rublių aš negaliu vartoti. 
Meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 

Peter Sklrius, 
647 Anton St., Kenosha, Wia 

L. VYČIŲ CHICAGOS 
APSKR. KUOPŲ DOMAI. 

Tradicijinis apskričio išva
žiavimas iš birželio 23 dienos 
perkeltas į liepos 21 dieną. 
Prie šitos atmainos prisidėjo 
svarbios priežastys. Kuopos ir 
pavieniai nariai teiksitės šitą. 

pranešima įsitėmyti. 
Apie vietą ir kitus iSvažia-

vimo reikalus viską praneš iš
rinkta valdyba. 

L. V. Ch. Apkr. Valdyba. 

80 akrų, 1 % myl., netoli nuo gero ir 
puikaus miestelio, viduryj "VViscon-
sin'o valstijos. Viskas apdirbta ir 
suvalyta. 6 kambarių medinis na
mas ir mažas staldas. Del tulšių 
Santė, klėtis Javams supilt ir kitiems 
dalykams susidėti. Geros tvoros. 
Žemė lygi. be jokių akmenų; randa
si prie gražaus kelio. Didelise bar-
genas, tiktai $6,000, su mašinerijoms 
ir Šių metų javais. Galima tuojaua 
užimti, jeigu norėtų. Apmainys ant 
namo ir loto geram mieste. 

Meldžiu atsišaukti: 

J. C- Genske, 
255 Maln Str., 

Kenosba, * Wls. 
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Mes turim Ina mašiną (Motor) 
dvi užbaigėjas,, dvi apsiuvtnėtojas 
Jack biskį naudotą pigiai ant lengvų 
išmokesčių. Visa skūra, roberiai Ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. BLAFLAN * SOIIB, 
4698 8o. Ashland Ave., Chicago, 111 

Telefonas: YARD8 1404. 

imiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Paieškau savo vyro Louis Bagdo
no, kuris trys mėnesiai atg-al prasi
šalino palikdamas mane be jokio 
cento ir su mažu kūdikėliu. Mėnuo 
atgal buvo prisiuntęs laišką iš 
F*ra.xiKlir», M i e l i . "KfiSė. k a d d i r b ą s 
vario kasyklose. Dabar eina gan
das tarpe vietinių, kad jis nužudy
tas peiliu. Kas sutelks man žinią 
apie j'} busiu labai dėkinga ir atly
ginsiu visus nuostolius. 

Kastė Bagdonienė, 
1372 E. 21st Str., 

Cleveiand, Ohio. 

mmmmmmmmmmmmtmmm 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BŪSI GRAŽUS I Ja išdir

ba Mentholatum Co. Priefi eisiant 
galt ištepk veidą moečia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima pleuras raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
s p u o g u s n u o v e i d o . "RTfuna dėžu-
tea 50c ir $1.00. Pinigus galit 
s ius t i i r š tampomi* . 

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

Specialiai Ant Vienos Savaites 
Specialis išpardavimas tiktai ant vienos savaites kuriuos 
rasite mūsų keturiose krautuvėse 5-ių brolių Perlowskių 
kurie parduoda per savo U n i o n - P l a n ą kuris duos Jums 

"Liuosybę nuo augštu kainu Rakandu9' 

•Lliisyfct I I I i ifit| tali| 
ritiiif". 

Puiki Supamoji Kcde—visas išmu
štas gera skūra, labai smagus sė
dėti. Rugelere kaina jos $20. Ant 
Slo specialio iš
pardavimo t ik ta i . , $15.75 

Mūsų Spccialė Ledaunė—padirbta 
iš gero kieto medžio; išpaliruota 
baltu pallšu. Ypačiai turi didelią 
vieta del ledo. Spe
cialiai tiktai $17.95 

Virtuvei šėpntė—,'Kitchen Maid** ) 
augšta. Labai gražiai padirbta ir 
kiekvienam dalykui atskiria vieta. 
Turi visus pagerinimus. Specialiai 
tiktai per šią 
savaitę $29.50 

Mašina Karpetams — kombinacija 
"Vacuum Swejeper" puiki mašina 
del valymo karpetu. 
Specialiai tiktai 

uirvi l u o o i u a r 

$5.50 

Lova—labai graži lova, . s u gražiais storais 
stulpeliais, geras puikus matracas, apvilktas 
gera satiną. Regulere kaina visose krautuvėse 
$3 5, o ant šio Umurdavimo 4 h 9 A *%(\ 
atiduodame Uktia už t p s - i « J « a s \ / 

"Qucen Anne De Luxe" Fonografas—gryno 
raudonmedžio gražiaf pališuotas ir gvarantuo-
jamas ant 5 metų. šis fonografas groja viso
kius rekordus. Turi labai malonu balsą. Spe
cialiai ant šio išpardavimo 0 1 O C H H 
parsiduoda tiktai už $ ••• &0*\J\J 

12 šmotelių (6 rekordai) uždyką. 

Tiktai ant Vienos Savaitės—Mes atiduodame 
ši pečių "Globė" kuris geras del anglių ir ga-
zo, turi gražią didelę lentyną ir yra gvaran-
tuojamas gerai kepti ir virti kaip ant anglių 
taip ir ant gazo. aKinuoja tiktai t f i C A Q 
per šią savaitę S/W«J« W 

Visos Krautuves atdaros Utarninko, Ketvergo ir Subatos Vakarais 
KRAUTUVĖS SIAURINĖJ 

DALYJ MIESTO. 

1272-78 I f c u k e e Ave. 
(Visai arti MoUcr Bros. Dcp. Kraut.) 

1565-67 Mi takee Ave. 
-Prie Rohey ir North Ave. 

KRAUTUVĖS PIETINĖJ 
DALYJ MIESTO. 

4705-09 S. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės. 

3463-65 Archer Ave. 
arti 35-tos gatvės. 

Tsl Drover 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LTETCVI8 DF3OTSTA8 

• a l a n d o s : nuo 9 ryto lai 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4711 SO. ASHLAJTD A T E I T I 
arti 47-tos Gatvės 

ALEI. MASALSKIS 
Graborins. 

Lietuvis gra-
borlua Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
piglauslal. ta 
rims savo Ka 
rabonns Ir aa 
tomobilius. 
raipgi dides
nė dali, svabų 
patįs dirbama. 

8307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 4119. 

I LIETUVIŠKA KRAUTUVE Š 

f ERNEST VVEINER Ory Goods 1 
Š 1800 W. 47th Gatvė, 

i 

•n A ve., 
over 4119. I 

• • • • • « 

Tslefonasr MoKIMLJffll 17f* 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO VI80HA8 UOAB 
Sa l f BO. U R B I BLVB. 

Kampas W. 15-tos gatvės. 

TsL Closro l i l . 

Dr. S. NAIKELIS 
LIBTUVI8 GTDtTOJAfl IR 

CHIRURGAS 
4847 W. 14th 8t.f Oloero, Dl. 
VALANDOS: nuo 9 lkl I I >i 
ryto, nuo S lkl 8 po pietų, 
nuo 7 lkl 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—11. 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis-

teos k a J b ų , a r i t m e t i k o s , I t n y s v e d y a -
tėa, stenografijos, typewriting, pirk-
lyboa teisių, Suv. Vals t istorijos, 
abelnoa istorijos, g-eografijos, politi-
klnės ekonomijos, pilletystės, dallia-
rasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki 8 po pietų; vak. nuo 7:14 Iki 9:14 
8106 So. Halsted S t , Chicago, D l 

Dr. A. R. Blamenthal 0. D. 
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos: nuo 9 U ryto lkl 9 
vai. vakarą. Nedėlioms 9 lkl 11. 

4848 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 
Telefonas Vavds 4817. 

Telephone Bonlevard 8487 

i 

Kampas Wotd gatves 
s 

:::;:::." V""AV":"i¥ri.v:.T 

Mes duodame dvigubas štempas 
Ketvergiais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, Šlebes ir Jekutės. 

Dr. M. Stupnicki 
3149 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 11 išryto; 5 po 
pietų iki 8 vak. I^edėliomis nuo 
5 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5032. 

iiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 

a< 

Telefonas: PUULMAN 141 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LUSTU VIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
14711 SO. MICHIOAN A V U , 

ROSELAND, ILLINOIS 

_Į_I 1111 j 1111111111 a 1111111111111111111111111111111111 

JOSEPH O. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

g Kamb. 318-325 National Life Bg. § 
88 So. LaSalle St., 

Vakarais 2911 W. 22nd Street ] 

f Rockwell 4999. 
Residence Humboldt 97 

S CHICAGO, I L t . 
Ill l l l l l l l ltl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lfl l l i l l l l l l l l l l lt . 

- » 

BANK 
C0FFEEK 

• * - *« • 

nii 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 
Redd . 888 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RTJaAJS OTDTTOJAS Ir CHIRURGĄ^ 

Specialistu Moteriškų, Vyriško, 
Valkv ir visu chronišku ligų 

Ofisas: 8854 8. Halsted S t , Chicago 
Telephone Drover 9691. 

VALANDOS: 19—11 ryto 1—1 po 
pietų j 7—8 vak. Nedėliomis 19—lf. d. 
ttlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

sjtettd vėsimo, 
pardavėjai ir daug krau 
tuviu parduoda tą pačts 
kava. po S8o. 19c a lb. 

GERIAUSI* Riedučių Bviestas 
Labai seras po 

29c 
GOCOA 

Geriausi* Banke* 
sulygins n 4 1 . 
bent kokie, I O.C 
į - s • • . • ^ * * 

SVIESTAS 

WKST BIDN 
f 64 Mllwenkee a 
1171 M i l w a u k e s a 
1954 Milwaukeea. 
1519 W. lladison 
1819 W. Madlson 

1144 W Chicago a. 
1810 Blne Island a 
1611 W. North a 
1117 S. Halsted 
1811 B. Halsted st 
1118 W. l l t k st. 

8111 W. I l n d i t | sTORTH S I D I 
496 W. Divlstoast 
719 W. North A 
8649 Dlaooln av. 
8144 Ldneoln av. 
8418 N. 

•t 8981 W*ntwortha 
8487 B. Halsted st 
4719 B. 

I 




