
ORO STOVIS.

BALANDŽIO 2, 1017 M.

Chicago ir apylinkės. — Kiundlc 
itdalieH apsiniūkę ir nepastovus oras, 
rytoj gružus oras ir Bilčiau.

Temperatūra vakar uugSčiausiu 62, 
žemiausiu 36.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:16.

FRIEND

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Oeo. Washington.

KAINA
PRICK

CENTAI CHICAGO, ILL..PANEDĖLIS, BALANDŽIO (APRIL) 2 1917 M.
Entered as Becond Claaa Matter Marsh >1, 1016, at Chicago, Illl nola under the Act of Mareh S, 1870.

METAI — V0L. II. No. 73

PALEISTAS VOKIETIJOS 
PARLAMENTAS

Vokiečiams blogai Prancūzijoje

Rusų ministeriai kares lauke

Indomųs vokiečių darbai Rusijoje 
išvelkami aikštėn

IŠ LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ 
GYVENIMO.

TRUKSMAS VOKIEČIŲ 
PARLAMENTE.

Amsterdamas, bal. 2. — 
Tomis dienomis vokiečių 
parlamente buvo pakilęs 
baisus trukšmas. Socialde
mokratai atstovai atvirai 
pasakė, kad gyventojai jau 
negalį ilgiau pakęsti kaize
rio ir kaneleriaus autokra- 
tizmo. Kaizerio pasielgimas 
sulygintas su buvusio eai'o 
pasielgimu 1905 metais. 
Tuomet rusų caras priešino
si reikalaujamoms refor
moms. Gyventojai dabar jo 
nesiklausę pravedė šalyj vi
suotinų laisvę.

Po šito trukšmo vyriau
sybė paleido parlamentų 
trims savaitėms.

Vokiečių nauja ap 
SIGINIMO LINIJA 

PAVOJUJE.

Londonas, bal. 2. — Nau
ja vokiečių apsiginimo lini
ja Prancūzijoje, kurion šio
mis dienomis vokiečiai atsi
metė, trijose vietose anglų 
ir prancūzų traškinama. 
Tarpe Arras ir St. Quentin 
dviejose vietose prieš vokie
čių naujuosius apkasus gu
la anglai be jokio atsileidi- 
mo. Gi prancūzai retina vo
kiečių eiles šiauriuose nuo 
La Fore.

Anot ofieialio pranešimo, 
vokiečiai desperatiškai gi
nasi prieš prancūzų ir an
glų spaudimų, bet neįsten
gia pilnai atsilaikyti.

RUSŲ MINISTERIAI 
KARĖS LAUKE.

Londonas, bal. 2. — Reu- 
terio depeša iš Petrogrado 
praneša, kad Rusijos mini
sterių pirmininkas, kunig. 
Lvov, su kitais ministeriais 
iškeliavo karės laukan. Te
nai jie apžiūrėsiu rusų ar
mijų stovį ir paskatinsiu ka
reivius ginti savo laisvųjų 
šalį.*

48 TONAI AUKSO.

Washington, bal. 2.—Pra
eitų šeštadienį Suv. Valsfi- 
'jos Danijai užmokėjo 25 
milijonus dolerių už Vakarų 
Indijų salas ir šitas paėmė 
nuosavybėn. Suv. Valstijos 
tų salų grupę pavadino 
“Vifgin Islnnds.” Užmokė
ti 25 milijonai aukso sveria 
48 tonus. Danijai indnota 
perlaida.

RUSŲ ARMIJŲ VADAI 
BUVO PAPIRKINĖ- 

JAMI.

Charbinas (koresponden
cija). — Jau gerokai pragy
venau laiko čionai,- Man 
džurijoj; bet neteko girdėti 
nei lietuviškų giesmių, nei 
pamokslų bažnyčioje. Tik 

) žiuriu vienų dienų Charbi- 
Įuo rusų laikraštyj stovi: “6 
sausio, t. y. Trijų Karalių 
šventėje, bus kunigas lietu
vis ir sakys pamokslų lie
tuviškai.” Nudžiugau tai 
radęs — bet ten būti irgi 
netaip lengva: nors man 
trisdešimts varstų tėra iki 
Gharbino, bet šiandie turiu 
dar važiuoti į savo rotų 
priešingon pusėn už šimto 
varstų ir, atlikus savo rei
kalus, reikia dar gauti lei
dimas iš komandieriaus ir 
tuomet tegalėjau keliauti 
rytdienų Charbinan, kad 
būti bažnyčioje.

Apsiruošęs ir išgavęs lei
dimų visgi jau esmu vago
ne — važiuoju ir, rodos, 
kad traukinys eina perlėtai. 
Pagaliaus esu. jau vėl savo 
stotyj, kame gyvenu, iš kur, 
kaip minėjau, iki Charbinui 
nebetoli. Sustojus trauki
niui įbėgau savo kambarin, 
ko reikėjo — pasiėmiau h4 
vienu šuoliu visa prirengęs 
vėl atsidūriau vagone, ištik- 
rųjų už valandos busiu vie
toje. Besiskubinant nete
ko nei papietauti, pavaka- 
riauti. Užkandęs Cliarbi- 
uo stoties bufete nuėjau na
kvoti, bet šaltam nekūrena
mam kambaryj negalėjau 
užmigti ir visomis antklodė
mis, kiek jų buvo visame 
kareivių kambaryj, apsiklo
jau, bet nieko negelbėjo; 
mat, butas visai nešildomas 
buvo. Vienok manau dau
giau manęs neapgausit; ne
busiu jau čionai.

Ir vos prašvitus aušrai — 
jau buvau vėl ant kojų. 
Nors visas šalčio krečiamas, 
patraukiau į vienas kazar- 
mes, kur buvo mano du 
draugu lietuviu. Jie ma
ne priėmė maloniai, pavai
šino arbata. Aš jiems pra
nešiau, kad bus mums ku
nigėlis, sakys pamokslų 
musų gimtoje kalboje. Vie
nas draugas buvo liuosas ir 
draug su manim nuėjo baž
nyčion. Oras puikus, sau
lutė šypsos, šaltis su visu 
mažas.

Bažnyčioje radom jau ne
mažai žmonių. Kai-kurie 
giedojo. Klausaus, klau
saus įtempįs ausis — ogi 
bėgiodama lietuviškai va
landas. Netikėtina pasiro
do. juk tiek laiko, jau dvie- 
ji metai neteko čionai nei 
sykio girdėti giedant lietu
viškai. Kaip matai prisi
artino suma; žmonės už
traukė “Pulkim ant kelių.” 
Ir kaip tapo malonu, lyg 

Į gimtinėje bažnyčioje. Nors 
giedoriai neperdaug tesuta- 

irė, bet negalima labai kal

LONDONAS, bąli. 2. — 
Rusų vyriausybė paskyrė 
komisiją, kuriai pavedė iš
tirti, kaip vokiečiai papirki- 
nėję rusų armijų vadus, kad 
šitie pasiduotų vokiečiams 
Lietuvoje ir Lenkijoje.

Susekta tiesiog baisus 
daiktai. Daugelį rusų vadų 
vokiečiai buvę papikkę. Bu
vęs papirktas ir buvęs karės 
ministeris Suchomlinov, ku
ris paskui ir paraližavo a- 
municijos pristatymą armi
joms. Todėl vokiečiams ne
buvo sunku rusus įveikti.

Susekta, kad Liepojos ko
mendantas nuo vokiečių ga
vęs 2 miltijonu dolerių už ne
sipriešinimą vokiečiams pa
imti tą miestą. Mintaujos 
komendantas gavęs 1% mi- 
V jono dolerių.

Kiek pinigų yra gavęs 
Kauno komendantas už tvir
tovės atidavimą dar nesu
žinota.

Norėta papirkti ii* gen. 
Kuropatkin už atidavimą 
vokiečiams Rygos. Jam in- 
duota 8 milijonai dolerių. 
Bet jis tuos pinigus pasiun
tė vyriausybei ir nusprendė 
nepaduoti miesto. Už tai 
gen. Kunopatkin prašalintas 
iš Rygos šono ir pasiųstas į 
Turkestaną.

Vokiečių komisionierius, 
kurs Kuropatkinui inteikė 
pinigus, nusižudė, kuomet 
paskui nugirdo, kad rusai 
nepasitraukia iš Rygos. 

ESĄ RAMU ISPANIJOJE.

Washington, bal. 2. — Is
panijos ambasadoriui Riano 
čionai oficialiai pranešta, 
kad Ispanijoje esu ramu. 
Uždrausti visokie darbinin
kų susirinkimai.

Numanoma, kad Ispanijo
je buvo norima sukelti re
voliucijų ir apsidirbti taip. 
kaip yra atlikta Rusijoje. 
Tečiau vyriausybė laiku tai 
visa patyrė ir suspėjo visų 
stovį paimti savo raukosna. 
Tuo budu dar išgelbėta mo
narchija.

—\Vashington, kovo 31.— 
Čionai suvažiavo daugelis 
taikos šalininkų. Jie mė
gins padaryti intaka kongre 
se, kad šitas nepaskelbtų 
karės Vokietijai.

tinti, nes čionai lietuvių vi
sai nedaug ir jie išsiblaškę 
ne iš savo valios po įvairius 
miesto pakraščius. Susė
jus pasimokinti — sunkoka, 
o dargi ir ntjra kam mokin
ti. nesant i prieinamesnio 
žmogaus.

T • '
Per sumą lenkiškas, po 

sumos lietuviškas buvo pa
mokslas. Sakė jį kun. Aft- 
kšis, atvykęs iš Nikolsko- 
Usurijsko. Gilų į manę 
padarė įspu&į; bet netik į 
mane. Kaip tai linksma 
ir griaudu įdarosi, girdint 
taip jau senai girdėtų gim
toj kolboj Dievo žodį. Lai
ke lietuviško pamokslo len
kai pamažu vienas paskum 
kitų išėjo iš bažnyčios. Pa
siliko vieni tik lietuviai. Tr 
netikėtina. Nedaug laiko 
atgal aš maniau, kad čionai 
visai nėra lietuvių (žinoma 
klydau), o dabar pasiliko 
čia pamokslo klausyti apie 
70—80 žmonių. Iš to ga
lime spręsti, kad namie 
buvo pasilikusių keliolika— 
kad lietuvių čionai vis-gi y- 
ra būrelis.

Iš kareivių ir gi buvo ke
letas, nors mažoka.

Po visam svekinomės su 
pažįstamais, dalinomės 
įspūdžiais ir pamažu trau
kėme kas namo, kas pas 
draugus apsilankyti. Ma
lonu ir jauku mums buvo 
lig būtumėm ne Tolimuose 
Rytuose, bet Lietuvos baž- 
nvtkiemyje. Ačių tad 
gerb. kun. Mikšiui, kurs ne
užmiršta musų aplankyti ir 
paguosti. Butų malonu, 
kad kuotankiausia čia jis 
atsilankytų.

—Abbotsford, Wis., kovo 
31. — Mike Tahey saliune 
vokiečių benas atsisakė 
groti Suv. Valstijų himnų. 
Saliunininkas su revolveriu 
privertė vokiečius groti.

Photo by American Press Association.

Čia yra demokratų ir rep ublikonų partijų kongrese 
lyderiai — James R. Mann (dešinėje) ir Champ Clark. 
Šiandie ar rytoj paaiškės, katras jųdviejų bus išrin

ktas “speaker’iu (kongreso vedėju).

—Londonas, kovo 31. — 
Vokietijos vyriausybė per 
Ispanijos ambasadorių Ber
lyne liepė visiems ameriko
nams apleisti Vokietijų.

PARKELIAUJA S. V. 
AMBASADORIUS.

Amsterdam, bal. 2. — Iš 
Austrijos sostinės, Vienuos 
kažkokiais reikalais iške
liauja Suv. Valstijų ambasa
dorius Penfield. Pasklydęs 
gandas, kad Jis keliaujųs 
taikos reikalais. Taippat sa
koma, kad jis daugiau Vien- 
non negrįšiųs. Nes kuomet 

>uv. Valstijų santikiai pa- 
aršės su Vokietija, tuomet 
diplomatiniai ryšiai suirs ir 
su Austrija. Austrijos vy
riausybės organas, “Nord 
Deutsche Allgemeine Zei- 
tung” tvirtina, kad ambasa
dorius Pejifield už trijų mė
nesių ir vėl sugrįšiųs Aus- 
trijon.

DU JUODUKU NUŽUDY
TA; APIE 18 NEŽINOMA.

Washington, bal. 2.—Suv. 
Vaišijų konsulis iš Liver- 
poolio pranešė, kad vokiečių 
nardančioji laivė nuskandi
no Anglijos garlaivį “Cris- 

jpin,” kuriuomi buvo gabe
nama arkliai. Įguloje buvo 
20 amerikonų juodukų. Du 
jų žuvę, o 18-kos likimas ne
žinomas.

ANGLAI VEIKIAI SUSI • 
JUNGSIĄ SU RUSAIS.

Londonas, bal. 2.—Anglų 
armija šiauriuose nuo Bag
dado, Mesopotamijoje, va
rosi pirmyn ir užima vis 
naujus miestus ir mieste
lius. Tik 30 mylių atidalina 
anglus nuo rusų Persijos 
pasienyje.

—EI Paso, Tex., kovo 31. 
—Čia gauta žinia, kad vo
kiečių agentai Meksikoj ži
nomą meksikonų plėšikų 
vadų Vilių prikalbinę savo 
pusėn prieš Suv. Valstijas.

Šiandie susirenka Suv. Vals- 
tiįij kongresas

Riaušes Baltimoreje
Teutonai apsaugoti Amerikoje

SUSIRENKA SUV. VAL
STIJŲ KONGRESAS.

Washington, bal. 2. — 
Šiandie susirenka Suv. Val
stijų kongresas speeialėn 
sesijon, kuri pavadinta ka
rine sesija. Kaip tik žemes- 
niųjam kongreso rūme bus 
išrinktas pirmininkas
(speaker), tuojaus bus su
suktas šito rūmo ir senato 

bendras posėdis ir preziden
tas Wilsonas nuėjęs per
skaitys savo pranešimų. De
mokratų partijos atstovai 
iškalno jau turi sutaisę re
zoliucijų, kas palyti karę su 
Vokietija, kad paskui ne
būtų bei'eikalingų trukdy
mų.

Prezidentas Wilson eis 
kongresan ar šiandie, ar gal 
rytoj. Bet veikiau rytoj, 
nes šiandie kongresas vos 
tik suspės formaliai susi
tvarkyti.

Ka pasakys prezidentas, 
yra daugelis visokių spėji
mų. Bet tikrini niekam neži
noma.,

SUV. VALSTIJOS GAU
DYS TEUTONŲ ŠNIPUS.

Washington, bal. 2.—Ge- 
neralio prokuroro Gregory 
parėdymu visoj šalyj užtai
syta “tinklai” gaudyti teu
tonų šnipus. SuĮvg proku
roro pienų šnipams užtaisy
tos kilpos miestuose, mies
teliuose ir net farmose. Vi
sur išsiuntinėjami federalės 
vyriausybės agentai ir nei 
vienas šnipas negaus pro
gos kur-nors pasprusti.

Generalis prokuroras be 
to kreipėsi ir į visų miestų 
policijos viršininkus, kad ir 
Šitie pagelbėtų šnipus gau
dyti. Apie kiekvieno šni
po susekimų arba nutvėri- 
ma tuojaus turi būti prane
šta teisdarystės departa
mentui.

TAIKOS ŠALININKAMS 
NEDUOTA KALBĖTI.

Baltimore, Md., bal. 2. — 
Taikos šalininkai Aeademv 
of Musie salėje vakar turė
jo didelį savo susirinkimų. 
Be šito karės šalininkai mie
ste atliko didelį parodavimų 
»r pabaigoje užpulta taikos 
šalininkai ir šitiems per
traukta kalbos. Tštiko dide
lės riaušės. Keliolika as
menų suar'eštuota.

VOKIEČIAI SU “PIRMO
MIS POPEROMIS” PRI

PAŽINTI IŠTIKIMAI.

Washington, bal. 2. — 
Kuomet kilo nesutikimai S. 
Valstijų su Vokietija, pasi
rodė, kad Amerikoje gyve
na daug nepiliečių vokiečių. 
Jų dalis tuojaus puolėsi im
ties pirmąsias pilietybės po
peras. Kita dalis išsidan
gino į Meksiką.

Kilo tatai klausimas, 
kaip atsinešti į tuos visus 
vokiečius, išisėmusius pir
mąsias poperas, jei kiltų 
karė su Vokietija.

Valstybės departamentas 
paaiškino, kad, tie visi vo
kiečiai nepiliečiai, kurie y- 
ra išsiėmę pirmąsias pope
ras, yra priskaitomi prie iš
tikimųjų gyventojų, jei tik 
jie šioj šalyj išgyvenę nors 
kelerius metus.

Kas bus su vokiečiais ne- 
piliečiais kilus kadei, neži
nia.

Sulyg 1910 m. gyventojų 
surašymo, Suv. Valstijose 
buvo 8,282,618 vokiečių, ku
rių suvirš pustrečio milijo
no yra gimę Vokietijoje. 
Didesnė dalis gimusių Vo
kietijoje yra naturalizuoti 
šios šalies piliečiai.

MIRĖ ŽYMUS IŠ
RADĖJAS.

Berlynas, bal. 2. — Mar- 
burge mirė Dr. Emil von 
Behring, garsus pasaulyj 
terapeutistas ir difterijos 
‘serumo” išradėjas. Ilgų 
laiką jis sii’gęs. Gimęs 1854 
metais Rytų Prūsijoj.

____ __ ________ . i - \

PRAEITĄ ŠEŠTADIENĮ 
BUVO LABAI KARŠTA 

DIENA.

Praeitų šeštadienį Chica
goje buvo karšta diena. Pu- 
siaudienyj užregistruota 74 
laipsniai šilumos. Tuo metu 
karščiausia diena buvo 1910 
metais. Šitais metais kovo 
31 d. termometras rodė 81 
laipsnį.

RYTOJ RINKIMAI 
CHICAGOJE.

Rytoj, balandžio 3 d., Chi
cagoje bus rimkfmai. Pilie
čiai savo balsais rinks mie
sto iždininką, klerką ir al- 
dermonus. Balsavime galės 
imti dalyvumą kaip vyrai, 
taip moterįs, kurie yra užsi
registravę. Ba’savftnaį pa
prastose vietose prasidės i 
vai. ryte ir tęsis ligi 4 vai. 
po pietų. Bukite pasiruošę 
išrinkti gerus miesto valdi
ninkus, kad paskui neprisi
eitų turėti nesmagumų.
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LIETUVIŠKŲ SOCIALI
STŲ SUVAŽIAVIMAS.

Vakar Brooklyne, N. Y., 
Amerikos lietuviškieji soci
alistai turėjo savo ant grei
tųjų sušauktų kažkokį spe
ciali suvažiavimų. Pirm 
suvažiavijno čikagiškių so
cialistų organas pranešė, 
kad suvažiavime be sociali
stų dalyvausiu ir “didžių
jų progresyvių” organizaci
jų atstovai. Kokios tos 
“didžiulės progresvvės” or
ganizacijos, nepasakoma. 
Bet, regis, to nežino nei 
pats čikagiškių socialistų 
organas. Ot, rašo, kad la
biaus išpusti savo socializ
mų. *

Neturime dar žinių apie 
tų socialistų įvykusį suva
žiavimų ir todėl nežinome, 
apie kų jie ten tarėsi.

Bet iš socialistų laikraš
čio “Laisvės” pranešimo 
sužinome, kad šitas suva
žiavimas sušauktas reikale 
įvykusios revoliucijos Rusi
joje ir Suv. Valstijų nesuti
kimų su Vokietija.

Lietuviški socialistai vi
sas laikas aimanavo, kad jie 
nebežinų kų daryti, jei kil
tų karė Suv. Valstijų su 
Vokietija. Rasi, dabar ši
tam suvažiavime jie nu
sprendė kų nors konkretiš- 
ko grųsiančios karės žvilg
sniu. O, rasi, .jie pasigami
no imties “aštresniu prie
monių” prieš šios šalies vy
riausybę, kad šitų sulaikyti 
nuo karės su Vokietija. 
Nuo lietuviškų socialistų 
juk galima sulaukti di
džiausių nesųmonių ir pa
kvaišimo. Jei Rusijoje 
įvykusi revoliucija be jų 
apsiėjo, ko gera, jie gali 
dar šioj šalyj sukelti “re
voliucijų,” kad užgana pa
darytų savo žemiems in- 
stiktams.

Autai “Darbininkas” ra
šo, kad lietuviški socialistai

- reikalauja jau aukų kokiai 
tai naujai revoliucijai jei 
ne Rusijoje, tai bent Lietu- 
voje. Sako:

“Prarydami aukų naujai revo
liucijai, nei puse žodžio neužsi
mena apie aukaR senąjai revoliu
cijai, kurias irgi rinko socia
listų žulai, ir iž kurių ligiiol nie
kas jokios atskaitos nematė. Ar 
negeriau mum, socijalistai pada
rytų atskaitas seną jai revoliuci-

Z

jai surinkti} aukų paskelbdami.
Visuomenė juk turi žinoti ko
kiems tikslams jos pinigai sunau
dojama. Neužtenka mums Kap
suko ir kitų revoliucijonierių kar
ščio, kokį jie rodo rengdamies 
prie naujų revoliucijų, bet labai 
norėtumėme išgirsti ii jų šaltai 
sudarytas atskaitas ii tų aukų, 
kurios buvo surinktos 1905 metų 
revoliucijai. Atlikę savo tų prie
dermę, socijalistai galės laukti tei
singos nuomonės apie jų naujų 
žygį. Dabar-gi socijalistams a- 
pię aukas revoliucijoms kalbėti 
butų labai neparanku ir netak
tinga, o žmonėms aukoti labai ne
atsargu ir tiesiog to daryti neap
simokėtų, nes ir pačios revoliu
cijos obalsiai neaiškus.”

Jau 12-kti metai eina, 
kaip Amerikos lietuvių vi
suomenė reikalauja nuo so
cialistų tų atskaitų. Daž
nai tų atskaitų nuo jų pa
reikalauja ir jų artimas sė
bras d-ras Šliupas. Bet 
socialistai nieko neatsako į 
tai.

O 1905 metų “revoliuci
jai” (monopolių ir kance
liarijų daužymui, klebonijų 
griovimui ir galvažudys- 
tčms) surinkta daug pini
gų. Amerikos Ketu viai, iš
troškę savo tėvynei laisvės, 
sudėjo gausias aukas. Au
kas rinko socialistų šulai. 
Ir nepasako, kur jie padėjo 
surinktus pinigus.

Rasi, ir po šito savo su
važiavimo lietuviški socia
listai ir vėl pareikalaus au
kų. Visuomenė todėl turė
tų atsiminti praeituosius 
laikus.

SLENKA ŽEMĖ IS PO 
KOJŲ.

Pakilus Amerikos lietu
vių katalikų visuomenėje 
susipratimui ir apšvietai, 
dažnai dabar tenka nugir
sti, kad lietuviškiems soci
alistams ir laisvamaniams 
vienur ir kitur tikrai jau 
slenka žemė iš po jų kojų. 
Dar kiek laiko, o šitiems 
nereikalingiems musų tarpe 
gaivalams nebepaliks vie
tos ir jie turės nugarmėti 
pamiršimo pragaištin.

'Socialistus su laisvama* 
niais labiausiai visur novi
ja musų prakilnusis jauni
mas, Lietuvos Vyčiai. Vi
sose lietuvių kolonijose nai
kinami tautos priešininkų 
lizdai. Kai-kuriose vietose 
jų jau nebeliko ir ten šian
die žydi tarpe lietuvių vie
nybė ir meilė.

Kiek” stipriau socialistai 
laikosi ten, kur jie turi įsi
steigę savo laikraščius. Bet 
ir tose vietose jiems gyve
nimas apribuotas, nes vi
suomenė į juos pirštais ba
do.

Antai laikraščiai prane
ša, kad socialistų ir laisva
manių tikroji pažiba, jų 
šlamštas “Kardas-Šakė” 
užverčiusi kojas. Leidėjai 
subankrutiję.

Bankrutija jų protas, 
bankrutija ir laikraščiai.

Slenka žemė iš po jų ko- 
jų.~.

“KABĖ” TAIKOS METU 
AMERIKOJE.

Į •

Dabar daug kalbama ir 
rašoma apie galimų karę S. 
Valstijų su Vokietija. Tai
kos šalininkai labai bjauri
si žmonių skerdynėmis. Tas 
tiesa. Karė ne tik, bjau
rus, bet ir baisus daiktas.

Bet kuorflet šalies patrio
tai taisosi ginklus prieš iš
laukinį priešininkų, jie vi
sai pamiršta, kas namie de-

Lietuviška Kolegija
Kas žin ar neperdaug mu

sų visuomenė paskutiniais 
laikais rūpinosi Lietuvos 
savystovybe. Tėvynės lai
svė, tiesa, ne mažmožis; ir 
nestebėtina, kad mes apie 
jų daug kalbėjome. Bet 
yra ir magesnių reikalų, ku
rių nedera užmiršti. Prie tų 
priklauso ir lietuviškos vi
dujinės mokyklos klausi
mas.

Pradinės lietuviškosios 
mokyklos jau eina Ameri
koje. Ypač Chicaga gali 
jomis pasigirti, nes beveik 
prie visų lietuviškų parapi
jų yra mokyklų. Šv. Ka
zimiero vienuolija parūpina 
mokintojų toms mokyk
loms. Ilgainiui stiprės vie
nuolija, tobulinsis bei dau
ginsis ir mokyklos. Gali 
sakyti, pradinių x mokyklų 
darbas aprūpintas.

Bet neturime vidujinės 
mokyklos. Einant pro mil
žiniškų lenkų triobų “Kole- 
gjum sw. Stanislawa,” ypač 
peržiūrint tos mokyklos 
apyskaitas, ne pavydas, bet 
liūdnumas apima lietuvio 
širdį. Vidujinė lenkų mo
kykla jau 26 metus išgyva
vo šitame mieste, o mes dar 
nė projekto tokiai mokyk
lai neturime susistatę, kaip 
reikiant.

Kai-kurie musų tautie
čiai siunčia į Petrogradu te
legramas, sakydami, kad 
lietuvių Chicagoje yra 70,- 
tukstaneių. Bet kogi 
verti septy'nesdešimt tūks
tančių miestiečių, neturin
čių sayo vidujinės mokyk
los1? Valis (Valle’e) kan
tonas Šveicarijoje turi ma
žiau gyventojų, ir tie patys 
daug mažiau uždirba pli
kuose kalnuose, o bet-gi tu-! 
ri dvi kolegiji bernaičiams, 
neskaitant vidujinių moky
klų margaitėms. Liūdna, 
kad mums chieagiečiams- 
lietuviams dar toli iki pusei 
to, kų turi vargingiausias 
Šveicarijos kantonas.

Mes atsilikome netik nuo 
Šveicarijos, bet ir nuo lau- 
kininkės Lietuvos. Lietu
vos žmonės leisdami vaikus 
į gimnazijas, turi juos su
vežti į tolymus nuo savo 
gyvenimo miestus, atsižadė
ti tankaus matymosi su sa
vo vaikeliais ir dar bran
giai mokėti už jų užlaiky-

dasi. O namie ir taikos 
metu žmonės žudomi be pa
sigailėjimo ir toms žudy
nėms užbėgti už akių netu
rima noro.

'Štai Suv. Valstijų pramo
nėje kas metai žųva dau
giau žmonių negu jų praly
tų didžiausias mušis kur 
karės laukuose Europoje.

Darbo departamento sta
tistika parodo, kad viene- 
riais 1916 metais Suv. Vals
tijų pramonėje 25,000 dar
bininkų užmušta, apie 300,- 
(XX) darbininku sunkiai su
žeista ir suvirš 2 milijonu 
žmonių patiko visokie ne
laimingieji atsitikimai.

Tikrai baugios skaitlinės. 
Tilo labiau jos pasibaisėti
nos, kad, anot žinovų, tuos 
kruvinuosius žmonių gy
vasčių nuostolius butų gali
ma daug sumažinti, jei bu
tų panaudojamas reikalin
gas atvanguraas, ir jei žmo Chicagoje, negu kur kitur, 
gaus gyvybė labiaus butų pu į nejaus sostapilėje, tu iš

branginama. 1 būt, lietuvių yra daugiau

nių svetimuose namuose. 
Tečiaus 400,000 lietuvių Su
valkų gubernijoje pripildo 
tris bernaičių gimnazijas: 
Vilkaviškyje, Marijampolė
je ir Suvalkuose. ~ •

Amerikoje yra daugiau 
negu 500,000 lietuvių, gyve
nančių miestuose, uždirban
čių dešimtį kartų daugiau 
negu jų tautiečiai Lietuvo
je; ir ta pusemili joninė tau
ta neturi savo vidutinės 
mokyklos! Tat yra stebė
tinas daiktas, ’ kuris negali 
buti be priežasties. Kadan
gi tas daiktas yra blogas, 
tai reikia ieškoti jo prieža
sties ir rūpintis prašalinti.

Sako, lietuviai Ameriko
je virstų materijalistais ir 
dėlto mažai branginu moks
lą su apšvieta, nės tuodu 
daiktu neduoda apčiaupia- 
mos naudos, greitai virstan
čios doleriu. Nei kokių 
mokslų neišėjęs jaunikaitis, 
jei tik sveikas, uždirba iki 
25 dolerių į savaitę. Uni
versitetų pabaigęs ne kų 
daugiau pelnytų.

Lietuvoje ūkininkas įsi
kinko į baisų jungų leisda
mas savo sūnūs gimnazijon, 
bet jis iš to tikisi naudos. 
Jo vaikeliui mokslus išėju
siam nereikės “maskoliau- 
ti,” tai yra nereikės ketu
ris metus laikyti atstačius 
veidą, kad jį daužytų field- 
fėbeliai ir oficieriai. Ame
rikoje kareiviavimo nėra. 
Nėra nei priežasties vargti, 
kad sunui nereikėtų “mas- 
koliauti.”

Tėvynėje sodietis vargsta 
leisdamas sūnų į gimnazijų 
dėlto, kad ji j ė vienatinis 
kelias į kunigus. Tėvai gei
džia didelės pagarbos savo 
vaikams, dėlto nori juos 
matyti prie altoriaus; tai-gi 
turi delko užsikrauti ant 
pečiu naštą sūnaus leidimą 
į mokslus. Amerikoje yra 
asmenų kunigo pagarbą 
mažinančių, nors tat maži
na ir lietuviškos inteligen
tijos skaičių.

Visa tat apsvarsčius pa
sidaro suprantama, kodėl 
Amerikoje gimęs lietuvis 
inteligentas yra didelė rete
nybė. Suprantama, bet ne 
linksma! Kai-kurie ir A- 
merikos lietuviai leidžia, vai 
kus į mokslus, nės dar ne
užmiršo iš tėvynės atsineš
tos mokslo pagarbos, bet 
lietuviškos vidujinės moky
klos nesant, atseina lietuvių 
jaunuomenę atiduoti į airių, 
vokiečių, ar lenkų įstaigas. 
Silpnutis savo tautybės su
pratimas galutinai išnyksta 
svetimoje .kolegijoje.

Mes ne turtinga tauta, 
negalime barstyti savo jė
gų ir žmonių, dėlto turime 
rūpintis šičia Amerikoje tu
rėti savo Įstaigą, kuri pri
laikytų ideališkų minčių pa
kraipų ir apsaugotų norin
čius mokintis nuo ištautė- 
jimo. ,

Tai-gi lietuviška viduti
nio mokinimo įstaiga Ame
rikoje reikalinga dviem tik
slams: viena, kad be to ne
gali apseiti kultūringa tau
ta, antra, kad čia gimusio- 
j karta, tapdama inteli
gentais, neištautėtų.

Mums rodosi, kad geriau
sia butų kolegiją įrengti

negu kokiame nors kitame 
Amerikos mieste.

Galima butų kalbėti .apie 
Philadelphijų netik dėlto, 
kad jojo lietuvių nemaža, 
bet ir dėlto, kad Pennsvl- 
vanijos valstijoje lietuvių 
yra daugiau negu kitur. Bet 
negalintiems iš namų kas
dien vaikščioti į mokyklų 
nedidelis skirtumas ar ke
lias valandas ilginus ar 
trumpinus atseis važiuoti 
geležinkeliu mokslo metų 
pradžioje ir pabaigoje. Ko
legija reikia rengti tenai, 
kur butų daugiausia galin
čių vaikščioti iš namų.

Brooklyn’e ir Boston’e 
yra daug lietuvių, bet ma
žai mokyklų; nėra kam pri
rengti jaunuomenę į kolegi
jų. Chicagoje susispietė, 
visų pakraipų lietuviškoji 
laikraštija ,tai Chicaga, ma
tytu savaimi tampa miestu, 
kuriame turės susitelkti 
protinis lietuvių veiklumas. 
Mes visai nesergame užpeč- 
kio patriotizmu. Jeigu ki
tų miestų laikraštija nenu- 
tvlėtų šito . musų sumany
mo ir, apsvarstydama jį, 
prirodytų rimtais argumen
tais, kad kitur geriau yra 
rengti tokių mokyklų, tai 
“Draugas” neatsisakytų 
tam pritarti.

Svarbiausias klausimas, 
kaip tokių vidujinę moky
klų įkurti?

Tam tikslui reikia trijų 
daiktų. pinigų, žmonių, 
kningų.
Lietuviai ne piniguočiai. 
Jei atseitų samdyti penkio- 
likų mokintojų po 250 dole
rių į mėnesį, tai išeitų $45,- 
000 metams. Pridėjus tar
nų ir triobos užlaikymų, iš
laidos išneštų $50,000. Jei-i 
gu mokinių susirinktų visas 
šimtas, ko sunku tikėtis pra 
džioje, tai kiekvienam mo
kslas atseitų 500 dolerių 
metams. Lietuviai dar nė
ra taip turtingi, kad šitokių 
naštų pakeltų.

Minėtame Šveicarijos 
kantone Vallis arba Valle,'c 
St. Maurice’o gimnazija 
valstijai atseina tiktai 6,000 
frankų į metus arba $1,200, 
nes joje mokintojauja vie
nuoliai Augustijonai. Uni
versitetus baigę mokintojai- 
vienuoliai pasitenkina men
kesniu už rankpelnį valgiu,, 
nevaikščioja į teatrus, dėvi 
menkus rubus, lopindamie- 
si juosius. Tečiaus už $1,- 
200 vis gi neišgyventų 15 
žmonių per metus. Bet vie
nuolija sena; ji turi pama- 
žėli susidėjusių aukų ir iš 
to gyvena, naudingai dirb
dama be pelno. Gaila, kad 
mes neturime senų vienuo
lijų, kurios galėtų gyventi 
iš senų laikų neišmėtyto 
skatiko ir dirbti naujiems 
laikams reikalingų darbų!

Vienas gailestavimas 
bergždžias; reikia žiūrėti, 
kas galima padaryti. Ne
galėsime taip pigiai sudary
ti kolegijos kaip St. Mauri- 
sc, bet turime rasti būdų, 
kad ji mums atseitų pigiau 
negu $50,(XX) į metus.

Taq) musų gali atsirasti 
žmonių nebijančių blogo 
valgio, menkų rūbų, pigaus 
busto, o bet-gi turinčių mo
kintojui reikalingų išsilavi
nimų. Lietuvaitės susitelkę 
į Šv. Kazmiero vienuolijų, 
kodėl lietuviai negalėtų pa
sekti jų pavyzdį? Tai-gi 
mums rodosi, kad reikia lie
tuviškos vyriškos vienuoli
jos. Prinokęs platus javų
; i . - > L

ŠOVINIŲ GREITUMAS.

PanedėMs, balandžio 2 1917.

laukas jau laukia tų darbi
ninkų. Jauni musų moks
leiviai renka kolegijai fon
dų. Fondelis mažas. Jis 
paneš į tų našlės pinigėlį, 
kurį V. Jėzus pagyrė ir pa 
laimino. Jojo vertė ne. 
fckaitmenise, o duodančios 
širdies jausmuose.

Turtingos tautos sumeta 
pinigus; męs suklokime 
maldas į krūvą. Kų gali 
žinoti, ar ne greičiau išdygs 
lietuviška kolegija iš mal
dų, kaip iš pinigų?

KOLEGIJOS FONDAS.

Kun. J. J. Valan- 
tiejus iš Waterbury,
Conn. prisiuntė Ko
legijos Fondan, .... $ 36.00

ALRK. Moks. III 
kp. iš Peru, III. paau
kavo. ........................... 10.00

Pirmiau Kolegijos 
Fonde buvo.............. 869.05

Dabar yra ........... $915.05
Nors visų musų doma nu

kreipta badaujančios Lietu
vos link, nors šiandiena la
bai yra sunku kų-nors užin- 
teresuoti savąja Kolegija, 
teeiau atsiranda asmenų, 
kurie net ir akyvaizdoje tų 
kvapų užimančių pėrver- 
smių, kokias šioji karė pa
gamino, nepamiršta vieno 
svarbiausiųjų musų išeivi
jos reikalų — lietuviškos 
kolegijos Amerikoje. Tokių 
asmenų skaičius vis didėja. 
Jie reikalingi kiekvienoj ko
lionijoj. Kas likšiol abejojo, 
jog savo kolegija mums bū
tinai reikalinga, ir kad jos 
įvykinimas nėra tuščia svo 
jone, tas perkeis savo nuo
monę išvydęs neturtingų šv. 
Bedo mokyklos auklėtinių 
aukų savo kolegijai. Ar nie
kas nepasijus užgėdintų ne
turtingų moksleivių pavyz
džiu? Ar nei vieno delmo- 
nas neatsiryš kolegijos nau
dai i Kolegijos pinigai yra 
sudėti Polithania State’ 
Bankoj, Pittsgurg, Pa. p. 
B. Vaišnoro ir žemiau paši- 
rašusio vardu. Jie neša ket
virtų nuošimtį. Aukas kole
gijai priima kun. J. Misius, 
Ellsworth, Pa.
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8 Jtuų pinigą turi būti p«4*- 
■ tl gerojo saugioj* va stljas
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SECURITY BANK
| ■■■■■ OP CHICOO «■■■■
S Mllvraakae av. aad'C*rp«Qt*rat

i ant Jusll Pinljgį"
9 Atdara Panedeliaia k Sabatomia

vakarai* iki 8 valandai

4 Skoliname p taigas ant Namų

į Persiunčiame pinigus 
g ( Europa lr galima

<«utl Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO FKIE2TUEA VALSTIJOS!

KAPITALAS $600,001
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Me# parduodame Foreign Money 

Orders { visas dalis svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-pirminlnkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas 
August Fllek—Ass’t Kąsięrius 
Joseph slkyta — Kąsięrius ,

1900 Blue Island Avė. 
«awAoo, SUL
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TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nno rūpesčių 

lr
Abaolotišk* .saugoma

Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per
žiūrama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.0$ ar $1,000.60

S«liH $t$t. įtinuPaBeašlyl Iki $

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David R. Forgan—President 
8. E. Kampas, Dcarbom and 

Monroe St.,

(Apatinės luboa)

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Mary sta,

Kaip šautuvų taip ir ar
motų šoviniai lekia labai 
greitai. Karėje vartojamo 
šautuvo šovinys per vienų 
sekundų nulekia arti 1,275 
žingsnių. Armotų gi šovi
niai dar greitesni. Per vie
nų sekundų apskritai imant 
jie padaro 1,739 žingsnius. 
Laike trijų sekundų toks 
šovinys jau bus už' mylios, 
o per minutę — už 20 my
lių. Pradžioje šovinys le
kia greičiau, bet paskui 
spaudimo oro delei jo spar
tumas mažinąs. 30 colinės 
Rruppo armotos, kurių šo
vinys sveria 981 svarų, dar 
greitesnis. Per sekundų 
jis nulekia 2.690 žingsnių, o 
per 95 sekundas ■— dvylikų 
su puse mylių.

KAIP PADARYTI KIAU-
•INĮ DRUTU, KAIP 

AKMUO.
Pirmiausia įmerkite kiau

šinį rugpyvin (uksu- 
san). Te jis ten pabūva 3- 
4 dieųas. Kėmę kiaušinį 
iš rugpvvio laikykite jį per 
ištisų mėnesį druskoje. Nuo 
to kiaušinis pasidaro kie
tas, kaip akmuo. Artinas 
Velykes — ptmftgiiiktts.

Banko* priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laiks nuo laiko, 
bent syki 1 metus, Cloarlng House 
reriaoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų atov} lr būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, noto* 

bondai, mortgagel lr kitos apsau
gos peržiurlamoa ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr 
ningos Utirtoa. Tiktai tikra apšau
ti vert* galt būti kningose parody- 
at A bėjo tina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleldžlamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotino
stovio.

Tiktai tvirclauslos ir saugiausio* 
banko* gali būt Clearing House na
riai*

The Chicago Clearing Honsa 
priežiūros užmanymas tapo Įvestas 
pirm deilmt metų, lr nuo- to laiko 
nei viena CIeafing Houae banka na 
subankrutijo. Reikalaujant, Clea- 
rlng Houae banko* ateina viena kl 
tai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chloago Cloarlng Hou
se, yra po joa priežiūra, nandojasi 
Jos teisėmis Ir išduoda ponklae pil
nas atskaitas 1 metus.

Ji taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullartškai tirlnėjama 
Ir kas meti, išduoda ponkias pilna* 
sukaltas Bankiniai Valdybai Val
stijos lllinoia

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vime.

Ola galima gauti Pirmos Auk
so Mortgage* Teipgi Aukso Mort
gage Bondas po $100.•• Ir $$•*.•$. 

žis bankas yra ataakanciaaaaa
Lietuviam*

Cl* kalba Lietuviškai tr Loakti- 
kal.

•* Preal (lentas
AMERICAN STATE BANK,

Kampas: Blue Island Ava, Loomls 
lr ll-to* gairių.

ATDARAI: PsmiIBlsl* Ketar- 
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MONTREAL, CANADA.

Kovo 14 d., š. m., Mont- 
realo lietuviai laisvamaniai 
surengė prakalbas socialis
tų fondo aukų rinkėjui Bu
lotai ir jo palydovei Žemai
tei. Svečiai kalbėjo du kar
tu. Žmonių jų prakalbose 
buvo labai mažai. Buvę 
prakalbose jomis nepasiten
kino ir išėję iš svetainės 
daugelis spjaudėsi, sakyda- 

geriau būt nuėję kurnu
įlors kitur. Montrealiečiai 
manė, kad Bulota papasa
kos apie Lietuvos stovį ka-

K aibė jo d-ras J. Bielskis, 
Tautos Tarybos preziden
tas. Klausytojų susirinko 
nedaugiausia, nes čia žmo
nas menkai tautiškai susi
pratę, atšalę prie tėvynės 
reikalų.

Po prakalbų buvo pada
ryta rinkliava nukentėju 
siems dėl karės Lietuvoje.

Po vienų doler. aukavo 
sekantieji:

J. Jokubauskis, J. Juška, 
K. Aidininkas, M. Saročka 

A. Varašius. Išviso su-1T
rinkta $6.20. Nors aukų li
ko surinkta nedaug, bet už
tat tapo suorganizuotas T. 
P. skyrius. Keliolika ypatų 
pasižadėjo kas mėnuo mo
kėti nemažiau 25 centų Lie
tuvų gelbėti. Iš jų tapo su
darytas Tautos Fondo sky-
nūs. t* I

Valdybon išrinkti šie: K.
rėš metu, apie priešų žy- Aidininkas, p;nn.. j. Jokn
gius musų žemėse, bet jis 
daugiausiai . šmeižė, keikė 
nepatinkančias jam parti
jas bei ypatas. Beto reikia 
atvirai pasakyti, kad socia
listų fondo agentas yra pra
stas kalbėtojas, nors prie 
kiekvienos progos vadina 
save advokatu. Kaikurie 
klausydami tųjų šmeižimų 
net netikėjo, kad tai kalba 
buvęs dūmos atstovas. Au
kų Bulota čia surinko ne
daug, o savo renomų dar 
labiau nupuldė.

Viščiukas.

bauskas, iždin.; Ant. Vara- 
šius rast.. Kaip matome 
valdybon pateko * veiklus 
žmonės, tai reikia tikėties, 
kad darbas seksis pasekmin
gai. P. W.

UI

ROCKFORD, ILL.

BINGHAMTON, N. T.

Kovo 13 d. 1917 m. Bing- 
hamtono lietuviai katalikai 
sulaukė pašventimo savo 
naujos bažnyčios.

Greitame laike čia žada 
atvažiuoti kun. Dr. Maliau- 
skis, gerb. svečias iš Lietu
vos, kuris savo prakalbose 
išaiškins mums svarbiausius 
gyvenimo klausimus. Musų 
dvasiškas vadovas taipo gi 
pranešė mums, jog gegužės 
mėn. aplankys Binghamto- 
no lietuvius katalikus mi- 
sionorius.

Draugo” redakcija šio
mis dienomis buvo gavusi 
korespondencijų iš Rockfor- 
do, kad buk Beethoveno 
konservatorijos direktorius 
p. A. Pocius iš Chicagos ža
dąs dalyvauti laisvamanių 
vakare rengiame Rockfordc. 
Bet pasirodo, kad tas netei
sybė. P-nų Pocių kvietė lai-' 
svamaniai dalyvauti vakare, 
bet jis nesutinka.

RACINE, WIS.

vienybę su Tuomi, kurį tik
kų į savo širdį priėmė. 

Kadangi visi SLRKA.

la, ta tamsuma ir koks tai
keistas užimąs, tarytum pa
sakiško mirties siaubūno al-

vietinės kuopos nariai ir pri- savimas. Baimė apglėbė
guli dar prie vieąos iš- virš
minėtų draugysčių, tai toji 
kuopa buvo reprezentuoja
ma abejose tose draugy
stėse.

Po pamokslo buvo išsta
tytas Šv. Sakramentas dėl 
iškilmingos adoracijos per 
13 valandų. Didysis altorius 
buvo papuoštas gražiausio
mis gėlėmis, o daugybė ži
bančių apie monstrancijų 
žvakių tarytum šaukte šau
kė į mus garbinti savo Vi
sagalį Rėdytojį. Per visas 
dienas žmonės skaitlingai 
lankė bažnyčių.

Vakare, po mišparų gerb. 
misijonorius paskutinį kar
tų į mus prakalbėjo. Tame 
paskutiniame savo pamok
sle, kuli teisingai jisai pa
vadino savo testamentu, su 
ašaromis akyse meldė jnųs, 
kad nesiskirtume nuo Die
vo, su kuriuomi šįryt susl-

visų miestų, kuriame gyvy
bė sustingo, pranyko...

Einu toliau didžiąja gat
ve. Staiga užgirdau šuvius 
čia pat už miesto pastaty
tų armotų ginties nuo or
laivių užpuolimo. Matau 
aiškų blikstelėjimų, o pas
kui kur tai padangėse, po 
žvaigždėmis, pasipila šim
tai šrapnelio žarijų.

Artinas zeppelin&s!
Musų kita baterėja, taip

gi gerai paslėpta, ir gi pra
dėjo dainuoti. Nematoma 
Jtanka svaido baisias, geleži
nes rakietas. kurios aižo na
kties tamsumas. Nukrei
piu žvilgesį į tų vietų, kur 
daugiausiai plyšta šrapne
liai: matau milžiniškų zep
pelinų, lekiantį link didžio
jo tilto. Matomai nori jį 
susprogdinti. Sustojau ir 
domiai žiuriu į šį stebuklin-

vienijome per šv. Komuni-! . Šaudymas nuo-

VALDININKAI lit 
ŽMONĖS. ,

Socialistai matydami, kad 
katalikai taip uoliai darbuo
jasi išsigando ir yra pana
šus į Rusijos Romanovų pa
sekėjus, norinčius sugrąžin
ti tiranijos laikus. Bet so
cialistų dienos vistiek čia 
jau baigiasi. Naujai pašven
tinta bažnyčia tai bus musų 
didžiausia tvirtovė, kurios 
neįveiks jokios tamsios jė
gos. * Pempė.

SPRING VALLEY, ILL.

Įvyks kun. Dr. A. Majau
sko konferencijos.

Tuojaus po Velykų, pir- 
madienyj, balandžio (April) 
9 d. čia, Šv. Onos bažnyčio
je įvyks kun. Dr. A. Maliau- 
sko konferencijos. Bus aiš
kinama: ar yra Dievas, ar 
žmogus paeina nno beždžio
nės, ar jis'turi dūšių, apie 
inkviziciją, apie socializmų 
ir t.t. Konferencijos tęsis 
iki balandžio 15 d. Pradžia 
konferencijų 7-toj valandoj 
vakarais.

Visi parapijonai ir socia
listai bei laisvamaniai malo
nėkite atvykti pasiklausyti 
šių naudingų konferencijų. 
Užprašo klebonas.

Kun. A. Deksnis.

PORT WASHINGTON, 
WIS. K

Muši) miestelyje neseniai
įvyko įdomios prakalbos.

Per keturias dienas, t. y. 
nuo kovo 22 iki 25 d. męs, 
raciniečiai lietuviai katali- 

įkai, turėjome gražias įspū
dingas ir musų dvasiai labai 
naudingos iškilmės-lekolek- 
cijos. Jas vedė kun. Juozas 
Jakštis, tam tikslui musų 
klebono užkviestas.

Gerbiamas musų misijo
norius yra pasižymėjęs pa
mokslininkas. Savo gražiuo
se ir turininguose pamok
sluose jis vaizdingai nupie
šė mums nupuolusios ir nuo 
Dievo atšiskyrusios dūšios 
skurdę. Įtikinančiai jis nu
rodė, kad vienintelis prie 
Dievo sugrįžimo kelias—tai 
atgaila (pakuta). Mokino 
jis mus ir rodė kelius, ku
riais eidami galėtum išsi
saugoti blogo ir pildyti ge
rus darbus. Beveik kiekvie
name savo pamoksle gerb. 
kun. Jakštys atkreipė musų 
domų į pragariškų musų so
cialistų ir jų bičiuolių, lais
vamanių, darbų, kurie plati
no tamsybę ir ištvirkimų, 

i Per visas tas tris rekolek
cijų dienas žmonės ėjo išpa
žinties, o subatos vakarų 
priėjo visi didžiulės Šv. Ka
zimiero draugystės nariai ir 
visos sesutės iŠ Ražančiavos 
dr-stės.

Ant rytojaus, t. y. kovo 
25 d., laike pirmų mišių abi 
minėtos draugystės in cor
pore priėjo prie šv. Komu
nijos. Draugininkai buvo 
pasidabinę savais ženkle
liais. Nejučiomis graudu da- 
fėsi, kuomet vietinis klebo
nas kun. Slavvnas po mišių 
gražiai prabįlo į parapij., 
išreikšdamas savo pilnų uŽ- 
siganėdinimų, kad musų ka
talikiškos draugijos, viešai

SVEIKATOS TAISYKLĖS?dinius, tai jis jiems gerai 
tarnauja, o jei jis jų nemy
li, tai jiB juos išnaudoja. Mo 
kėdamas teises geriau už pa
valdinius, jis vis išranda per 
kur išsprūsti iš jų su blo
gais darbais.

Męs visada reikalavome ir 
reikalausime su visais kul
tūriniais žmonėmis, kad val
dininkai butų savi valdo
miems.

Iš šito mus reikalavimo 
“Lietuva” su svptimženk- 
liais išveda, buk m^s savo 
tėvynėje nenorime įsileisti 
kito tikėjimo valdininkų. 
Minėtasis laikraštis mus re- 
raktorių nuolatai vadina 
profesorium. Žinoma, geras 
daiktas gerbti žmones, bet 
tam profesoriui butų dides
nis džiaugsmas, jei jaunesni 
už jį redaktoriai butų išmo
kę liogiškai protauti, kol 
buvo studentai. Matyt, kad 
jie ne jo prelekcijų klausė.

Lietuvoje visuomenė yra 
katalikai, bet yra ir kitokių 
tikėjimų žmonių. Apie Sta
lupėnus, Ragainę, Tilžę, 
Klaipėdą gyvena protestan- 
tai-evangelikai; apie Biržus 
protestantai r reformatai, 
miestuose daug žydų. Tiems 
žmonėms taip gi reikės val
dininkų. Jei Dievas duos 
Lietuvai turėti savistovybę, 
tie žmonės turės valdininkų 
savo tikėjimo ir savo dva
sios.

Kadangi nekatalikų Lietu 
voje yra mažuma, dėlto ir 
tų valdininkų bus mažuma, 
o visuomenę ir tarp valdo* 
mų ir tarp valdančių bus 
katalikiška. Mes stovime už 
tai, kad netikintieji viešpa
tijos statistikoje užsirašytų

Sveikata yra brangus turtas 
kiekvienam žmogui Užtat 
apie jų mes privalome daugel 
rupinties. Būdami sveiki mea 
negalime nė įsivaizdinti, koks 
neapkainuojamas dalykas toji 
sveikata ir tik susirgę tinka
mai suprantame jos vertę ir 
malonumą Bet šimtų sykių 

geriau išanksto pasirūpinti 
šį neapsakomo brangumo tur
tą nes jį praradus kartais jaa 
nebepavyksta susigrąžinti. 
Taigi visada, visur ir rišama 
kame neužmirškime rupintte 
sveikatos reikalais.

Žemiau mes paduodame ger 
biamiems skaitytojams kelioli
ką patarimų, kaip elgties, no
rint sveiku butu Labai butų 
naudinga, kad skaitytojai ne- 
numestų šių patarimų, bet 
perskaitę išsikirptų iš laikra
ščio pasilikdami ilgesniam 
laikui. Karts nuo karto patar
tina atnaujinti juos savo at- 
miatyj. H

1 Stengkitės . visuomet 
kvėpuoti šviežiu oru.

Oras yra užvis reikalingiau- 
sis dalykas žmogaus gyvybei, 
palaikyti. Be valgio mes dar 
galime gyventi kelioliką die
nų, bethe oro nei penkių mi
nučių neišgyvensime. Taigi 
pirmučiausia sąlyga norint 
sveiku būti—švėžiu oru kvė
puoti. Juo daugiau vartosite 
šviežio ir tyro oro, juo labiau 
busite sveikesni, juo smagiau 
jausitės. Šviežiu ord reikia ru
pinties visuomet kvėpia ir 
dienų ir naktį, ir dirbtin a ..r ir 
darus ir tame kambaryj, karia 
me gyvenate ir tame,—kuria
me dirbate. Te jis vėdinasi vi
są laiką. Sveikiausia žm.ogaue 
organizmui temperatūra yra 
tarp 68 ir 70 laipsnių sulyg 
Fahrenheito.

Geriausia pradaryti langus 
iš viršaus ir iš apačios. Tuo
met šviežias oras įeina pro 
vienų dalį atdaro lango, o su
gedęs išeina lauk pro kitą da
lį.

Jeigu dirbate sėdėdami prie 
stalo, tai jis privalo būti pa
statytas priešais atdaro lango.

Kasdieną vėdinkite kamba
rius ir žiemos laike.

Žmonės, kurie nuolat kvė
puoja šviežiu oru, beveik ne
kuomet nepersišaldo.

Rūpinkitės, kad jūsų IputO' 
butų toks pat tyras oras, kaip 
ir lauke.

Saugokite kambarius nuo 
dulkių ir durną

Sveikiausia gyvent tame bu
te, kuriame daugiausia saulės 
spindulių. Saulė ir šviežias

Prieš Kristui ateisiant be
veik visame pasaulyje vieš
patavo pažvalga, kad val
džia yra pelno šaltinis jų tu
rinčiam; kad valdomieji tam 
yra, idant tarnautų valdan
tiems. Rytų valdovai beveik 
visi taip žiurėjo į savo pa
valdinius. Mažai kuomi sky
rėsi ir vakarų santikiai. Vie
nas prancūzų istorikas, kal
bėdamas apie kultūros pra
džių savo šalyje, sako, kad 
kitados valdo vai/buvę “une 
calamite publiąue.” t. y. 
viešoji nelaimė. Kaip kriu- 
ša ar potvinis naikina žmo
nių turtus, taip juos naikin
davo šalies kunigaikštis, iš
versdamas iš pavaldinių. Jis 
irfintydavosi turįs valdžių 
sau ant naudos, o ne paval
diniams.

Kristus apskelbė visai 
priešingų mokslų ir įsaky
mų. “Jus žinote, kad stab
meldžių kunigaikščiai vieš
patauja ant jų, ir kurie di
desni, tie turi valdžių ant jų. 
Taip neturi būti tarp jūsų, 
bet kuris nori būti augštes- 
nis tarp jus, tas tegul bus 
jus tarnas, ir kas nori būti 
pirmutinis tarp jūsų, tas te
gul jums tarnauja. Kaip ir 
Žmogaus Sūnūs (t. y. Jė
zus), -kurs ne tam atėjo, kad 
kiti jam tarnautų, bet kad 
jis tarnautų kitiems.” (Mat. 
20, 25-27). Tie žodžiai tai 
demokratijos konstitucija ir 
šaltinis. Valdžia neturi tar
nauti jų turinčiam, bet pa

lat didėja ir didėja. Šrap
nelio šoviniai, yt žvaigždės, 
bliksčioja visoje akyplatu- 
moje. Reflektoriai dar 
smarkiau sujudo ieškoti 
padebėsinio užpuoliko. Stai
ga reflektorių šviesos vieno
je vietoje susijungė į krū
vų, Toje valandoje pirmą 
kartų aiškiai pamačiau dalį 
zeppelino, lekiančio ant 
1,500 metrų augštumos. Na, 
tai vis gi atradome priešų!

Yt džiaugdamies šiuo ra
diniu du raudonai-šviesųs 
šrapnelio šoviniai pasėjo 
šimtus skeveldrų prie pat 
zeppelino. Jis taipo gi su
prato, kad jį pamatė ir pa- 

kilmę labiausiai puošė musų , sveikindamas priešą prieš no iš kur išdygusi jų denio- 
mažutės mergaitės ir vaiku- kovų uždegė savo reflekto- kratija, bet męs žinome. Ru- 
čiai aprėdyti baltais drabu- rius. Dvi šviesi juosteli —ij--~ 1 J- —

jų, kad nevarytume musų 
Geradėjo iš savo širdžių per 
Jo valios laužymų t. y. per 
nusidėjimus. Pamokslinin
kas kaip ant delno išrodė, 
kad lietuvių Amerikoje nu
puolimo didžiausia priežas
timi yra tai apsileidimas 
klausyme šventomis dieno
mis Mišių šv. Todėl, suklup- 
dęs visus savo klausytojus 
prieš Švenčiausį Sakramen
tų, visų musų vardu padarė 
prižadų Augščiausiam, kad 
nė vienas iš mus ateityje 
neapleis šventadienio mišių.

Po pamokslo turėjome 
procesijų su šv. Sakramen
tu. Tų dievobaimingų iš-

žėliais.
Toji procesija užbaigė vi

sas musų rekolekcijines pa
maldas. Skirstėmės namon 
pasotinti visi dvasioje, pilni 
džiaugsmo, dėkavodami Die
vui už Jo gausias malones, 
visiems mums per tas ketu
rias dienas suteiktas.

Šv. Kazimiero parapi
jos ir to paties vardo
draugijos narys.

KAIP ATAKUOJA 
ZKPPEUNAL

Pasižymėjęs rusų litera
tas Aleksiej Massinov vie
name rusiškame'laikraštyje 
sekančiai aprašo zeppelino 
ataką. ’

“Sėdėjau viešbučio kam
baryj ir rašiau laišką. Stai
ga tarnas sušuko:

— Prakeiktas aitvaras!
Te skradžiai prasmenga...!

— Kas atsitiko 1 — tuo
jaus užklausiau.

— Signalas, pone. Pri
valome užgesinti elektrikos 
šviesą. Pastarąjį kartą 
taipgi panašiai buvo.

Užsimečiau ant pečių ap-x 
siustą ir išėjau lauk. Aky- 
platumoje pradėjo blizgėti 
reflektorių šviesos. Tai 
vaizdas tikrai vertas pama
tyti. Šviesos juostelės stie
biasi į padanges, tiesda
mos paskui save iki žemės 
ilgas uodegas, panašias į ko
metas. Jų šviesa paleng
va, bet nuolat ir tyliai slan
kioja padangėse nuo vakarų

akimirksnyje nusileido ant 
žemės. Zeppelinas ko tai 
ėmė ieškoti. Padangių re- 
flektoriaus šviesa tyliai ir 
iškilmingai slinko pradžio
je pažemiu, paskui upe. 
Tiltas! Prisiglaudžiau prie 
storo kaštano ir atydžiai tė- 
mijau į šį vaizdų. Armotos 
šaudė nepaliaudamos: vei
kė, ką galėjo. Kas minutė 
jos siuntė į padanges šrap
nelį ir granatas. Pagaliaus 
zeppelino reflektorių veiki
mas susikoncentravo ant 
tilto. Nudžiugo! Pusė til
to buvo labai aiškiai apšvie
sta. Yt akmenio figūros 
stovėjo ant jo du sargai. 
Nevalia jiems bėgti šalin. 
Juk jie kareiviai ir savo 
priedermes privalo pildyti 
iki galo.

— Dieve, gaila žmonių — 
mintijau žiūrėdamas į tas 
dvi stovylas ant tilto, kurių- 
už valandėlės gal jau nebe
bus. — Te nors greičiau bū
na!... Kaip dabar jaučiasi 
tie nabagai!

Pagaliaus pasigirdo bai
sus trenksmas... Ak, nelai
mingi sargai!.., Pragariš
kas staugimas. Neapsako
ma jėga! Pradėjo svyruo
ti: vien, du, trįs, keturi...— 
langų stiklai. Nesuspėjau 
atsipeikėti vėl trenksmas, 
užimąs, staugimas.- Neži
nau kodėl pradėjau rokuo
ti: viens, du tris, keturi....— 
Tylu. Vėl išžiodė savo nas
rus triūsų armotos ir ėmė 
spjaudyties ugniniais ka-

iki rytų ir nuo šiaurės ikLmuoliukais. Pravėriau akis
pietų. Kodėl šiandie refle- Tiltas nesusprogdintas. Sar- 

priiradamos šv. Komunijų, ktoriai taip uoliai darbuoja- gai tebestovi nejudėdami, 
iškilmingai pripažįsta savo sil Ką relikte te steigi ty- Neilgai trukus zeppelinas

valdiniams.
Daugelis demokratų neži-< netikinčiais. Sulyg jų skai

sijos valdžia Kasdien tų 
principų laužė, siųsdama 
svetimtaučius valdininkauti 
į Lietuvų. Ne lietuviams iš 
to buvo nauda, o valdinin- 
katns ir pasiuntusiems 
juos. ,

Trįs yra priemonės už
tikrinti žmonėms, kad val
dininkai tarnautų jiems, o 
ne sau ir savo siuntėjams. 
Pirmoji priemonė tai tam 
tikra kontrolė, ypač teismų 
darybėje; antroji — tai tam 
tikra kontrolės, ypač teismų 
organizacija. Bet tiedvi 
priemoni lieka tušti, jei val
dininkai būva svetimi. Kad 
valdininkas myli savo pa vai-

taikytiantru atvėju ėmė 
bombas į tiltą.

— Tie du žmonės ant til
to tikrai pražus, — nejučio
mis pamaniau išgirdęs nau
jus sprogimus.

Vėl žvanga langų stiklai. 
Už kelių sekundų pasigirdo 
antras, trečias, ketvirtas, 
penktas trenksmas. Bom
bos krito į vandenį. Tiltai 
posenovei stovėjo ir tary
tum didžiavosi, kad jo nesu
geba zeppelinas susprogdin
ti. Nukritus aštuntai bom
bai viskas nutilo. Zeppe
lino reflektoriai užgeso. Tik 
musų reflektorių šviesos lai
ko savo glėbyj zeppeliną, 
kuris visai nesigailėdamas 
numestų be naudos bombų 
pasuke savo uodegų rytų 
link ir pradėjo keliauti na
mo.

Ant stebuklingu budu iš
likusio tilto stovi nejudė
dami du sargai. Matau

Čiaus tautoje turi būti ir jų 
skaičius tarp valdininkų. 
Duoti netikintiems privile
gijų valdininkaut, o tikin
tiems priedermę būti po 
valdžia, męs neketiname. 
“Lietuva” pyksta už tatai 
parodydama, kad jos demo
kratiškumas muilinis. Gra
žiai kalbėti apie demokra
tiškumų ir iš anksto rūpin
tis šiltomis valdininkų vie
telėmis, nejaugi ne gražu!

Laisvamanių - tautininkų 
laikraštis mus verčia pripa
žinti Suvienytųjų Valstijų 
konstitucijų. Jų męs ger
bėme ir gerbiame. Aštuonio
liktame šimtmetyje ji buvo 
naujausiu pažiūrų įkūniji
mas. Dvidešimtapae amžiuje 
Suvienytos Valstijos prilai
ko jų, kaipo savo brangeny
bę. Ir męs jų branginame 
kaipo tokių. Bet Lietuvai
konstitucijų męs norėtum© oras užmuša bakterijas ir pra- 
nepersirašyti iš svetimo sų- Įįgas
siuvinio pusantro šimtų me- 2 Nešiokite lengvus, skėstai
tų seno, o sustatyti patįs gūaurtua drabužius.
sau sulyg Lietuvos reikalų Kun, privalome užlaikyti 
dvidešimto ąipžio mokslą ir 5variai, ,i|tai ir prileisti prio 
praeitojo šimtmečio pntyn- -0 ml) nc, mos kvėpuojarae
mus sunaudodami. netik per nosį bei gerklę, bet

Sitį paaiškinime turėjo- įir pcr odoje es£tn{ia9 8kyIutM.
me parašyti dėlto, kad “Lie- nžtat_ visuonMt reikia nešioti
tuva’ ant mus užsipuolė, iengVus, skystai
Bet gyvenimo-neatsieis P»-(suausta3 drabužius, 
sunaudoti tuomi. Ruaya ap- Taį.g0 vcngkite tiaunl, 

pasiutų drabužių.
-Z-------------------------------—41

sigarsino suvienytomis val
stijomis. Ji paaiškino, kad 
susivienijimas susidės 'iš 
Rusijos, Suomijos (Finlan- 
dijos) ir Lenkijos. Lenkai 
jau seniai savo ir prancūzų 
laikraščiuose rašo, kad Lie. 
tuva jiems priklauso. Vo
kiečių projektas sutverti 
Lenkiją neprieinančių prie 
jūrės juos nepatenkino.

(Bus daugiau.)

ninkus busiančioje Lietu 
je. Tuomi pasirūpins ki' 
“Lietuvos” politikai 
lengvina uždavinį t :e 
“kitiems.” Bėpravar ’K
jant katalikus kh

juos ir su kokiuo tai vaikis- Naujasis rusiškas projektas nėra laiko nų m mUH 
ku susigriaudiniznu dėkoju1 juos patenkino. Bereikalo knd tėvynės padange ai 
už tą Dievuk’* mums ginčytis apie valdi- j niaukus.
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CHICAGO HEIGHTS.

Nedėlioję, kovo 25 d., čia 
j vyko Tautos Fondo 70 sk. 
susirinkimas su prakalbo
mis. Kalbėtojas buvo p. K. 
Pakštas, Po prakalbos buvo 
metamos aukos naudai nu
kentėjusių karėje viengen
čių:

Aukavo po $1.00: Barbora 
Milmantienė ir Adomas Lie- 
liunga. Po 50c: — Ona Go
ti elienė, Paulina Rimkienė, 
Antanas Pocius, Antanas 
Balkaitis, Jonas Galvidis ir 
Agota Meškievičienė.

Išviso suaukauta $8.40.
J. Legeckis.

1918 METUOSE CHICAGO 

BUSIANTI SAUSA.

savo pareigi;, gatvės nešva
rios, keliavimo priemonės 
netikusios. Apskričio Cook 
prokuratorius Maelay Hov- 
ne delei tos netvarkos la
biausiai kaltina musų majo
rų Thompson.*}, kuris, girdi, 
tarnaująs ir Dievui ir ma- 
monui.

Reikia pažymėti, kad ne
pasitenkinimas “Thompso- 
nizmu” kas kart labiau di
dėja. Bet ar majoras kaltas 
tai dar nežinia.• I

' VIETOS GYVULIŲ 
SKERDYKLAS UŽ
DIRBA MILŽINIŠ

KUS PINIGUS.

NEGIRDĖTAI BRANG 
STA GRUDAI.

‘Dry Chicago Federation’ 
šiomis dienomis laikė ban
ketų viešbuty j “Audito
rium,” kuriame dalyvavo la
bai daug žymi} visuomenės 
veikėjų. Nutarta vesti kuo- 
smarkiausių kovų prieš svai
ginančius gėralus, idant 
1918 metuose Chicagoje bu
tų priverstina blaivybė.

Kapitonas Ilobson išrodė, 
jog visuotina blaivybė pa
geidaujama dabartinėje va
landoje ir tuomi žvilgsniu, 
kad šalis rengiasi karėn, o 
girtiems kariauti sunku. Be
veik visos kariaujančios 
Europos valstijos panaikino 
svaiginamus gėralus.

DIDINA ALGAS.

Pasirodo, kad Chicagos 
gyvulių skerdyklos uždirba 
netikėtinai daug. Štai sker- 

; dyklių bendrovė “S\vift & 
Co.” pradžioje balandžio iš
mokės dividento už psaeitus 
metus po $30.00 už kiekvie
ną akcijų. Pastaromis kelio
mis dienomis jos akcijos 
dar padidėjo $7.00. Dividen- 
ras pinigais nebus išmoka
mas, bet bus už juos pripa
žinta naujos akcijos. Taip 
'aro dėl dviejų priežasčių: 
1) idant išvengtų mokesčio 
nuo pelno 2) ir nukreiptų 
visuomenės domę nuo tokių 
didelių pelnų.

Kilus karei manoma dar 
daugiau uždirbti.

ATMATŲ IŠVEŽIOTOJŲ 
STREIKAS DAR

► TĘSIASI.

Brangstant pragyvenimui 
doresnės bendrovės pradeda 
didinti algas darbininkams. 
Nesenai “AVestem Tele- 
graph Co.” padidino algas 
1,100 savo darbininkų.

DOMIAU SAUGOKITE 
VAIKUS.

Antradienyj prasidėjęs 
streikas atmatų išvežiotojų 
dar galutinai nepasibaigė. 
Krūvos įvairių virtuvės Ir 
šiaip jau atmatų nuolat au
ga. Nors miestas streiko 
laiku kasdien “sutaupo” 
$6,000.00, bet gyventojų 
sveikatingumas baisiai ken
čia.

NELAIME SU TRAU

KINIAIS.
i

Pėdnyčios vakare prie Ra- 
cine avė. stoties elektrikinis 
traukinys Chicago, Aurora 
& Elgin susidaužė su viršu
tinio geležinkelio traukiniu 
Metropolitan Elevated. Abu 
traukiniu buvo kimšte pri
kimšti žmonių j grįžtančių 
nuo darbo. Susidaužimas 
buvo kimšte prikimšti žmo
nių, grįžtančių nuo darbo. 
Susidaužimas buvo labai 
smarkus. Sunkiai sužeisti 
trįs, lengviau — dvylika. 
Šios nelaimės delei viena 
jauna mergaitė neteks ko-

Šiomis dienomis ant gat
vės Armitage avė. automo
bilius bendrovės “Montgo- 
merv, Ward & Co.” važio- 
jantis prekes suvažinėjo 6 
metų amžiaus mergytę E.
Zerbin (2048 Bingham st.).
Nabagė nunešta namo tuo
jaus mirė.

Pavasariui atėjus skaičius 
suvažinėjamų mažųjų labai 
pasididina, nes motinos 
dažnai pavelija vaikučiams joa> #
žaisti viduryj gatvių be jo ’ Kag kaltas už jų traukinių 
kios priežiūros. į susidaužymų dar tikrai ne-

Daugiau Atsargumo. susekta.

Argentinai paskelbus už
gynimų vežti grudus Euro
pon, Suv. Valstijos tapo vie
natinė šalim, iš kurios An
glija gali gauti grudų. Grei
čiausiai delei to Suv. Valsti
jose grudų kaina dabar di
dinasi šuoliais. Ir Chicagos 
milžiniškuose grudų sandė
liuose kaina taip pakįlo, kad 
niekas, gal, nė nesitikėjo. 
Spėjama, kaad neužilgo dar 
labiau pabrangs ir kepamo
ji duona.

ŽADA BŪTI RIMTAS
LIETUVIŠKAS KON

CERTAS.
Šeštadienyj, balandžio 14 

dienoj 1917 metų, Šv. Jur
gio parapijos svetainėje ža-> 
da būti įdomus ir turiningas 
lietuviškas koncertas, ren
giamas Lietuvos Vyčių Chi
cagos apskričio choro.

Kaip choro vedėjas p. A. 
Pocius taip ir choristai da
bar darbuojasi labai atsida
vusiai, idant neužviltų Chi
cagos lietuviškos visuome
nės, kuri minėtojo choro 
koncertus visuomet mielai 
ir skaitlingai lanko.

f

PRIEŠINGAS ŽYDIŠ
KIEMS LEGIONAMS.
Kaikurie New Yorko žy

dai patriotai amerikiečiai 
pastaromis dienomis ėmė 
vesti agitacijų, rengdami, 
kad tie padėtų Suv. Valsti
joms mušti vokiečius. Bet 
gerai ehieagiečiams žinomas 
pasižymėjęs žydų visuome
nininkas d-ras Emil G. 
Hirsch šiomis dienomis pra
nešė, kad jis yra priešingas 
minėtam sumanymui ir va
dina jį absurdu.

TREMTINIAI IEŠKO 
SAVŲJŲ.

Moksleivis tremtinys Al
fonsas Žukauskas, paeinąs 
iš Kauno gub., Panevėžio 
apskr., Vabalninku par., Svi 
lių kaimo ieško savo seselės 
Julės, kuris pirm gyveno 
Kcnoshoje. Be to minėtojo 
tremtinio giminės Veizdžiu- 
nai iš Nausėdžių kaimo gy
vena Chicagoje, bet jis ne
žinąs jų adreso. Malonėkite 
A. Žukausko giminės bei pa
žįstamieji atsiliepti sekan
čiu adresu: Russia, gorod 
Bogorodsk, Tulskoj guber- 
niji, Kovenskoje selsko-cho- 
ziajstvennoje učilišče, učeni- 
ku A. Žukovskomu.

Šį paieškojimų mums pri
siuntė p. A. Pateckis (49 
Lawrence St., Hartford, 
Conn.).

msk, Efremovskaja ui., d. 4.

Katrina Butkaitė iš Kauno 
gub., Telšių pav., Kuršėnų val
sčiaus, Ringvėnų dvaro ieško 
giminių ir pažįstamų. Russia, 
Tomsk, Efremovskaja ui., d. 4.

Pranas Gandrimas, Raseinių 
apskr., Gaužės par., Trakau- 
kos sod., ieškau giminių ir pa
žįstamų Amerikoje. Ar netu
rite žinių apie mano tėvus Po- 
vylų ir Barborą Rastauskius, 
gyvenusius Panevėžy j (Far- 
moj). Adresas: g. Kozlov, 
Tamb. gub., Lebiadinskaja, 89, 
kv. 34.

NORTH SIDE.
Verbų nedėlioję 1 Balandžio 

šv. Mykolo bažnyčioje Vyčiai 
“in corpore” ėjo prie Komu
nijos. Beveik visi dalyvavo to
je iškilmėje. Nors jų buvo la
bai daug, o vietos maža, te-, 
čiaus buvo kuogražiausia 
tvarka. Matyt viskas buvo ap- 
minvta iš anksto, kur kam sto
ti. (iraži procesija pasidarė, 
kad po Mišių Vyčiai taip-gi, 
visi drauge ėjo iš Bažnyčios.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Balandžio 1 d. t. y. Verbų 

sekmadieny j Rpžancavos 
Motenj Draugija priėjo in 
corpore prie Šv. Komunijos. 
Pavyzdinga ta draugija, ku
si netik keliokų kartų į me
tus eina prie Dievo stalo, 
bet taip gi savo aukomis 
prisideda prie labdaringų 
darbų.

Keletas mėnesių atgal to
ji draugija per kun. J. Paš* 
kauskų yra paaukavusi $10 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Gražus tai pa
vyzdis kitoms moterų drau
gijoms.

FARMOS II PARMOSI!
Faralduoda DldiUusloje Ameri 

koja Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apilgyvenualę. Pulklan- 
sloj apielinkėje ScottvlUe, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo 
uals yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamos 
i Jus kurie norite turėti geresnj gy
venimą pirkite paa mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, Ii tos k°llonljos Išprašyti. Mes 
turime 11 Jų suėmė jų farmas ir nori
me Jas parduoti, turime didelių Ir mi 
šų farmų, glvullal, mašinos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant Išmokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite muma, 
o gausite gražų katalioga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu gerb. visuo

menei, kad aš perkėliau savo 
ofisų į Stankūno namų, 3315 
S. Halsted St., Tel. Yards 
2721.

Dr. J. Jonikaitis,
3315 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA AGENTO 
pardavimui Kalendorių, vaka
rais arba dienomis, geras už-' 
darbis. Atsišaukite.
MILDA PRINTING HOUSE 
814 W. 33rd St., Chicago, UI. 
Tel. Drover 7184.

MAROZAS BROLIAI 
4617 So. Paulina Street

Reikalingas geras jaunas vaikinas 
dėl išvežiojlmo duonos. Darbas ge
ras, galima uždirbti $10.00 į dieną 
tiktai turi turėti pinigų $500.00.

Malonėkite atsišaukti ant viršmi- 
nėto adreso.

Paieškau savo sesers Antoninos 
Bagdonaitės po vyrui Buinickienės. 
Gyveno Thomsonville, Conn. Dabar 
nežinau kur. Ji pati ar kas apie ją 
žino meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu:

FRANK BAGDONAS, . . .
2942 So. Wabash avė., Chicago, III-

Parsiduoda viena šėpa (wallease) 
ir 2 “show cases”. Atsišaukite ko- 
greičiausia J laikrodžių krautuvę. 
Taip-pat turiu rakandų ant pardavi
mo.

PETER A. MILLERIS,
2256 West 22nd St.,

If FOR YOUR STOMAClfS SAkD
Viena iš šių lentelių yra labai gera 

po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną. I’arduodama pas 
visus aptiekorius.

AKYS EGZAMINUOJAMOS
Telefraan McKtnley 37*4 !

IR. A. K. RUTKAUSKAS 1
(lydytojas Ir Chirurges j 

MU I. Kuliri Btrė Ir W. SI gt., Cklcaga !

♦

Paieškau savo sesers Leonoros 
Sabulienės paeina iš Kauno gub.. 
Telšių pav., Siedos miesto ir daugiau 
pažįstamu ir giminių rano adresas;

JI'OZAS MACIS
112K Bumet Avė., S.vraciiM*, N. Y.

DIENRAŠTIS

1 “DRAUGAS” ž
t I
£ Kituose Miestuose S 

f Kainuoja tižiai 1

<mrvvrmrr«TWTirvYv«TYi
5 A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
j.

Miesto oflau: Boom SI* E
19 So. La Salia SK, Chicago, HL •

TaL Bandolph M46 J

gyvenimo vieta •
3355 So. Halsted Street

TeL Drover MM E

Kas turite silpnas akta Ir trum- 
> žiūrėjimo arba galva skauda

nelaukite ilgai, bet ateikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą. ir 
pririnksiu akinius. Uš Ravo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER A. MILLER 
2256 West 22-ra gatve

sLabai įdomi Kninga
Nesenai išėjo iš spaudos J. Kudirkos kninga “Karės baise

nybės Lietuvoje’’. Minėtos kningos autorius, J. Kudirka prieš pat 
karę buvo išvažiavęs aplankyti Lietuvą, kur jj ir užėjo karės viesulą. 
Toje kningoje labai įdomiai aprašyta karės nuotikiai nuo pat pra- 
džio ir Iki vokiečiams užimsiant Lietuvą.

Kadangi autoriui, J. Kudirkai, prisiėjo sugrįžti Amerikon vi
sai kitais keliais; v būtent per Sibirą, Chiniją, Japoniją, San Fran- 
cisko, arba aiškiau pasakius aplinkui žemę, tai nestinga aprašymų 
ir apie tas labai žingeidžias šalis.

Patartina kiekvienam lietuviui įsigyti minėtąją kningą ir per
skaičius Ją sudėti archyvan, kad ir busenčios gentkartės rastų ir 
skaitytų.

Kningos sukrauta pas patį autorių J. Kudirką, 1224t Emerald 
avė., C’liieago, III. Taip-pat galima gauti ir “Draugo" administr.

• Kaina tiktai ............................................................ 20c.

1800 W. 46th St,

$
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< JOSKRH c. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 So. LaSaile et.. 
Vakarais 1566 Milvraukee ava.

Central 6SSO
Rasidence Humbold 97

CHICAGO, D,L.

T

CIRKAS.

Pagaliaus chicagicčiai ke
liolikai sųvaičių vėl susilau
kė cirko, kuris nuo vaka
rykščios dienos pradėjo dar
bu oties Coliseum’e. Šis bro
lių Ringling cirkas yra vie
nas didžiųjų ęirkų netik A- 
merikoj, bet ir pasaulyje.

NENORI KARĖS.

PEIKIA CHICAGOS MA 
JORĄ THOMPSON’Ą.

Šeimyninkavimo nuosek
lumu Chicagos miestas ne- 
.gali pasigirti. Tyrinėjimai 
parodė, kad miesto ūkė ve
dama plėšriausiu budu. Vi
sur nedateklius, valdininkai 
ima kyšius, policija nepildo

Prrieškaringa organizaci
ja “Emcrgency Anti-War 
Fcderation,” kurios prezi
dentė yra ponia Grace Ah- 
hot siunčia delegacijų į 
Washingtonų, kad karę su- 
trukdintų.

Žinoma, jei iš tikrųjų ga
lima išvengti karės, tai kiek
vienas sveiko proto ir nesu- 
gedusios širdies žmogus 
geidžia, kad ji butų išveng
ta. Tik lietuviams mes ne
patariame protestuoti prieš 
karę. Tie protestai nelaimės 
nesulaikys, o žmonės ren
giantieji mums vergiją pasi
naudos mus neprotingumu, 
kad tą vergijų nuteisinti}.

Leonas Barkauskas iš Kau
no gub., Telšių pav., Skuodo 
valščiaus ieško giminių. Atsi
liepkit! Tremtinio toks adre
sas: Russia, Petrograd, za Mo- 
skovskoj zastavoj, Malkovska-* 
ja ui. 10—60.

J. Valeckis, Antano sūnūs, 
ieško savo brolio Kazimiero, 
Kauno gub., Panevėžio pav., 
Stambrižskoi vol., Lebeniškių 
kaimo; ieškantysis yra sužei
stas karėje, bet paliktas tar
nauti toliaus. Adresas: Russia, 
g. Novosil, Tulskoi gub., Sv. 
Ducbov monastir. ranennomu 
Ivanu Antonoviču Valeckomu.

Kazimieras Malinauskas, Su
valkų gub.,Marijampolės pavM 
Mikališkių gm., Sm ai nyčios 
kaimo, ieško giminių ir pažį
stamų. Adresas: Russia, g. To*

NEW CITY SAVINGS BANK TURTAS ANT 
PARDAVIMO —KIEK PASIŪLYSITE?

4601-3 So. Abhland A ve. Income .... $487.00 per mo.
Mortgage .......................................... .............. $25,000.00

33rd and Emerald Avė. Southenst corner two lota. Varant
— Mortgage $1,500.00.

45th PI. Bear Westem Avė., One varant lot. 'Clcar.
N. W. Corner of 45th PI. and We«tem A ve., Fivc lots.

— Mortgage $2000.00.
W. 45th Place and Rockwcll St., two varant lotu. Clrar. 
4604 So. Paulina St.., 1 frame bldg. in front, one brirk

bldg. in rear. Incomc $55.00 per mo. Mortgage $2,500.00.
4612 So. Paulina St., 1 frame two story’bldg. store front.

Income $60.00 per mo. Mortgage $3,500.00.
4615 So. Paulina St., 1. frame cottage — Income $20.00

per mo. Mortgage $1,500.00.
4609 So. Paulina St., 1 frame 2 story bldg. Income —

$57.00 per mo. Mortgage $5,000.00.
47th and Throop St.. 2 corner lots Clear.
4609 So. Ashland Avė., 2 story briek bldg. on full lot.

Income $150.00 per mo. Mortgage $13,000.00.
1541-43 W. 46tb St., two bldgs. and garage Income 
4308 So. Wood St, 2 story frame bldg. Incomc — $41.00

$161.00 monthly. Mortgage $6.000.00.
per mo. Mortgage $3,000.00.

2433-37 W. 45th Place. 1 frame bldg. 2 story. Ineome —
$26.00 per mo. Mortgage $2.000.00.

W. 45th Place betwecn Western and Roekvrell St., 3 va
rant lots. Clcar. 
lot. plear.

Westem Ave^ between 45th PI. and 46th St. One varant
W. J. RAYBURN,

Trustec For
NEW CITY SAVINOS BANK,

717 Frist Nat l. Bank Bldg.
_______ • CHICAGO.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PESEKMINGI MOKINIAI VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 

skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

* Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kainą laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mie
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KASNISKA, Pirm.

118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 3
J Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros
| CARR BROS. WRECKING CO.
S 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAuO ;

v
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BANKĖS 
COFFEE

GARBI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c ...........................................

The
Best

26
alb.

SVIESTAS
Cerlaatfofl meto-
ni«". *ISr5-

kar )n« »»- "T<| Ii
litcaatl

WE8T SIDB 
1S72 Mtlvraukee av. 
2064 Mi[waukee av; 
1064 Milvrauaaa av. 
1610 W Madl«on it, 
IU0w Madlaanlat.

RYŽIAI
■i i*

COCOA ARBATA
nerlaaifnš rašiM. 
Wr vertfg, 
paratduoda 
ui

ruataa,

5įc
Cartanaia Bankaa.
aulyrlne ra 
bent kokia.1-2 ra. 14c

viv.-
40c

Prllmalaoals, Gva
rantuota, 
vertė* 80e 
parsiduoda 
po

1644 W Chloro av. 
1R36 Blue laland av. 
2612 W. North av. 
1217 S. Haletad et. 
1832 S. Haleted at. 
1318 W. 12th et.

3101 W. 22nd lt.

SOUTH SIDE 
3:132 Wrntworth av 
3427 S. Haleted «t. 
4129 S. Aehland av.

NoRTHTSIDC 
408 W. Dlvlelou at. 
720 w. North av’ _ 
2840 Llneoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

Dabokite Savo Akis

laltatayklto serai parinktus akiniu* atiklua. Paveaklte aprūpinti ra- 
4 vo akis specijalistui, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus

parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

John J. Šmetana
T Akiu Specialistas

TtMYKIT NAMO U2RASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

iKampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
■Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tai

Tek Canal 5335.




