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Rnlandžlo lt, 1017 m.

ChieaRo Ir 'apylinkės. — Šimulio 
ifidalies dobesiuota Ir klek Šilčiau; 
rytoj oro atmainų ir Šalčiau.

Temperatūra vakar auRfidaiusia 5!), 
žemiausia 35 laipsniai.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 6:26.
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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Oeo. Washington.

KAINA
FRICE

CENTAI
centą

METAI—VOL. II. No. 86

Brazilija pertraukia ryšius 
su Vokietija

Apie 150 žmonių žuvo amunici
jos dirbtuvėje

Suv. Valstijų laivas užplau- 

ant minos

Pulkininkas Roosevelt nori suda
ryti diviziją

BRAZILIJA EINA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

RIO DE JANIERO, Bra
zilija, bal. 11. — Brazilijos 
vyriausybė pertraukė diplo
matinius ryšius su Vokietija 
ir kas valanda laukiama ka
rės paskelbimo Vokietijai.

Kadangi Brazilija yra su
sirišusi ankštais ryšiais su 
Argentina ar Chile, tatai ir 
šitos respublikos veikiai pa
skelbs karę Vokietijai.

Brazilija, Argentina ir 
Chile yra didžiausios pieti
nės Amerikos respublikos.

ŽUVO ARTI 150 DARBI 
NINKU.

Philadelphia, Pa., bal. 11. 
— Miestelyj Eddystone iš
tiko baisus plyšimas tenai- 
tinės Eddystone Ammuni- 
tion kompanijos Įstaigose. 
Šitos karės Europoje metu 
Amerikoje dar nebuvo tokio 
baisaus atsitikimo. Apie 150 
darbininkų nuo sprogimo 
žuvo ir keli šimtai sužeista. 
Keli dirbtuvės trobesiai iš
lėkė Į padanges.

Plyšimas Įvyko vakar 
prieš pietus. Kaip tas atsi
tiko, dar nesužinota. Keli 
šimtai detektyvų darbuoja
si susekti plyšimo priežastį. 
Spėjama, ar kartais nebus 
tai teutonų šnipų darbas.

Amunicijos įstaigose buvo 
dirbama karės amunicija, 
daugiausia Rusijai. Įstaigo
se visuomet buvo 30 rusų 
amunicijos inspektorių, ku
rie prižiūrėdavo dirbamos 
amunicijos kokybę. Dirbo 
apie 7,500 darbininkų, dau
giausia merginų.

GUATEMALOJ KARĖS 
STOVIS.

Guatemala City, bal. 11. 
--Vakar šitoj mažoj respu- 
bokoįj paskelbta karės sto
vis. Tai padaryta kilus ne
smagumams iš Meksikos ir 
Salvadoro pusės. Tuos ne
smagumus gimdo vokiečių 
agentai, kurie visas Ameri
kos respublikas kursto prieš 
Suv. Valstijas ir talkinin
kus. Bet vokiečių agentams 
visgi nesiseka pasiekti tik
slas.

Shamokin, Pa., bal. 10. — 
Pennsylvanijos geležinkelio 
tiltų sargyba nušovė vienų 
svetimžemį, kurs artinosi 
prie tilto ir nepaklausė su
stoti.

AMERIKOS LAIVAS UŽ
PLAUKĖ ANT MINOS.

Washington, bal. 11. — 
Apturėta oficialė žinia, kad 
Suv. Valstijų prekybos gar
laivis “New York” už 5 
mylių nuo Livcrpool, Angli
jos pakraščiuose, užplaukė 
ant pliuduruojančios minos. 
Laivas liko apgadintas, bet 
savo jėgomis pasiekė Liver- 
poolio uostų.

Nelaimė įvyko bal. 9 d. 
vakare. Visi keliauninkai, 
išėmus keturis, suleista į 
pagelbincs valtis. Tie ke
turi atsisakė apleisti laivų.

“New York” turėjo 58 
keliauninkus. Yra 1,798 
tonų intilpimo. Plaukė į 
Liverpoolį. Nerv Yorko no
rta jis apleido kovo 31 d. 
Yra apginkluotas.

PULKININKAS ROOSE 
VELT NORI KELIAUTI Į 

PRANCŪZIJĄ.

Waeh:iagton, bal. 11. — 
! Vakar su prezidentu Wilso- 

I nu turėjo trumpų konferen
cijų čionai atkeliavęs pul

kininkas' Roosevelt, buvęs 
kituomet Suv. Valstijų pre
zidentas. - .lis prezidento 
AVilsono reikalavo, kad šis 
jam leistų iš laisvanorių 
amerikonų sudaryti kariuo
menės divizijų ir su ja ke
liauti į Prancūziją kariauti 
prieš vokiečius. Preziden
tas jo reikalavimų neatme
tė, bet ir nepažadėjo. Pasa
kęs, kad tai paskui apsvar- 
stvsiųs ir pulkininkui pra
nešiąs.

Pulk. Roosevelt yra prie
šingas priverstinam karei
viavimui, kokį kongresas 
nori pravesti. Jis sako, jo
gei galima ir be to apseiti. 
Yra žmonių, kurie liuosai 
sutinka kareiviauti.

AR TIK NEBUS 
PRIVERSTINO 

KAREIVIAVIMO.

Washington, bal. 11.—Čia 
plačiai kalbama, kad liuosu 
noru jaunimas nenori įstoti 
kariuomenėn, kuri taip la
bai šiai šaliai reikalinga. 
Sakoma todėl, kad vyriau
sybė pareikalaus, idant 
kongresas veikiau apsidirb
tų su priverstinojo karei
viavimo klausimu. Kadan
gi laisvo ėmimo sistema nie
kam tikusi, todėl priseis im
ties kitokių priemonių.

ŠĮMET NEBUS SIUNČIA 
MA KARIUOMENĖ Į 

PRANCŪZIJĄ.

Washington, bal. 11. —
I Suv. Valstijų vyriausybė va
kar galutinai nusprendė ir 
paskelbė, kad šįmet šios ša
lies kariuomenė nebus siun
čiama Prancuzijon. Sumobi
lizuoti kareiviai visas laikas 
bus lavinami namie. Atei
nančiais metais nežinia kas 
gali įvykti, todėl tuomet tik 
ir bus pagalvota apie ka
riuomenės siuntimų.

Vyriausybės visokie su
manymai pasiruošimo žvilg
sniu kongrese sutinka pasi
priešinimų taip, kad tie su
manymai žymiai busiu pa
keisti.

Kongrese sutinka smarkų 
pasipriešinimų ir priversti
nojo kareiviavimo sumany
mas ir generolų rangos pa- 
augštinimas. Priverstino ka
reiviavimo sumanymas bu
sią pravestas tik tuomet, 
kuomet nebusiu galima gau
ti laisvamanių kareivių.

Kaikurie senatoriai tvir
tina, kad laisvanoriams rei
kia padidinti algas, o tuo
met bus galima 'jų gauti ne 
tūkstančiai,' bet milijonai.

VISOJ ŠALYJ PROHIBI
CIJA KARĖS METU.

St. Louis, Mo., bal. 11. —
Maisto ir žemdirbystės žino 
vii suvažiavime išnešta su
manymas, kad vyriausybė 
visose Suv. Valstijose pra
vestų prohibicijų kol tęsis 
karė. Kaikurie suvažiavimo 
atstovai tvirtina, kad 90 
nuošimčių gyventojų pa
remsiu prohibicijų karės 
metu.

RIAUŠĖS VOKIETIJOJE.

Londonas, bal. 11. — Iš 
Ilaagos pranešama, kad Vo
kietijos mieste Dusseldorfe 
ii kitur Velykų sekmadienį 
ištikusios didelės moterių 
riaušės delei maisto stokos. 
Policija kardais daug mote
rių sužeidžiusi ir daug jų 
areštavusi. Daugelis krautu
vių sunaikinta.

CHICAGOS ARKIVY
SKUPAS PASKANINA

KATALIKUS BŪTI

PATRIOTAIS.

La Šalie viešHutvj vakar 
vakare įvyko Chicagos arki
vyskupijos pralotų, šiaip 
kunigų ir daugelio svietiš- 
kių susirinkimas su tikslu 
sutvarkyti visoj arkivysku
pijoj gailestinguosius dar
bus. Kalbėjo ir Jo Augštoji 
Malonybė Arkivyskupas 
Mundelein. Paskatino jau
nuosius katalikų vyrus bū
ti patriotais šio išmėginimo 
metu, stoti šaliai pagelbou 
Įstojant kariuomenėn ir ka
rės laivvnan. Pasilikusiems•»
gi jrainie priminė jų parei
gas, nes karės metu atsiran- 
do visokių sunkenybių, ku
rias reikia apgalėti.

TREMTINIAI LIETU
VIAI BUZULUKE.

Nėra Rusijoje kertelės, 
kur nebūtų nuklydusių lie
tuvių. Vienur jie aprūpin
ti geriau, kitur blogiau, o 
dažniausiai, kur tik skaičius 
jų mažesnis, ten visai jais 
niekas nesirūpina, tuo tar
pu lenkui, kaip pradžioje 
karės, taip ir dabar, tiesiog 
kvapu prisitrauktų, jei ne 
visas tai m rs po kelias lie
tuvių šeimynas į savus ko
mitetus, kad tik lietuviai 
vadintų lenkus globėjais. 
Antai kaip Ufoje, net pra
šymų jie rašė gubernato
riui, kad visus lietuvius ati
duotų jų globai, pasiteisin
dami, kad tąrp lenkų ir lie
tuvių jokio skirtumo nėsų 
— nei tikyboje, nei gyveni
mo papročiuose. Bet ginti 
lietuvių dvasios ir kūno rei
kalai lenkams visai nerupi. 
I. e n kai visokiais budais 
stengiasi tik sulenkinti lie
tuvių šeimynas: jų vaikams 
kiša savo mokyklas ir tt., 
o visa lietuviška, kur tik 
galėdami pašiepia.

Vienuolika mėnesių atgal 
taip buvo su lietuviais ir 
Buzuluke. Bet paskesnių 
laiku kun. Gerulis pradėjo 
šaukti lietuvius į bažnyčių 
ir traukti iš lenkų ir rusų 
globos savo, lietuvių, komi
tetų. Kaikuriuos lietuvius 
barė už lenkų kalbų ir pa
pročius, o lietuvių vaikams 
užgynė mokytis lenkų mo
kyklose. Kad geriaus gali
ma butų dirbti lietuvių 
naudai, kun. Gerulis iš visų 
apylinkės sodžių sutraukė 
arčiaus savęs lietuvių šei
mynas, kurių skaičius pasi
rodė arti dviejų šimtų žmo
nių. Visiems lietuviams — 
dideliems ir mažiems, pate
kusiems jo globai, parūpino

Piloto by American Prese Aaaoclatlnn.
Naujas amerikoniškas išradimas, pritaikomas karės 
laukams. Automobilius su observatorijos bokštu ir 
bevielio telegrafo aparatu. Vis geresni patogumai iš
randama ir pagaminama priešininko galvos nudagoji- 
mui.

iš komiteto apatinių ir vir
šutinių drabužių, vaikams 
atidavė prieglaudos moky
klų.

Tatai visa padaryti kun. 
Geruliui buvo labai sunku. 
Iš karto lenkai jį tik atkal
binėjo nesirūpinti lietu
viais, nesakyti jiems lietu
viškų pamokslų, o kai tas 
nieko nepadėjo, ėmėsi 
priemonių: pradėjo skųsti 
kun. Gerulį kur tik įmanv 
darni ir, pagaliau, net baž
nyčioje per lietuviškas pa
maldas ėmė kelti netvarkų. 
Kaikurie lenkai kreipėsi į 
patį kunigų Gerulį ir reika
lavo, kad jis neprasitartų 
jų bažnyčioje lietuviškai, 
bet nepasisekė. Kaip pir- 
miaus, taip ir dabar, Buzu
luke kas sekmadienis turi
me lietuvių kalba pamaldų 
su pamokslais.

Reikia dar paminėti, kad 
kun. Gerulis sausio 2 d. su
taisė Buzuluke lietuvių va
karų, kuriame puikiausiai 
vaidino dviejų veiksmų Ka- 
siulaičio komedijų “Eks- 
proprijatorių.” Tam vaka
rui buvo atkviesta iš Sama
ros 40 artistų ir dainininkų 
lietuvių, kurie daugelis at
vyko tautiniais rūbais. Po 
vaidiniu buvo padainuota 
kelios tautos dainos ir pa
žaista keli lietuvių ' žaislai. 
Vakaras buvo realinės mo
kyklos namų salėje, geriau
sių ir patogiausių Buzulu
ke. Vakaras buvo links
mas ir tikrai tautinis. Per 
petraukas grojo kariuome
nės orkestrą. Nežiūrint, 
kad į ta vakarų visus lietu
vius leido dykai, tik iš ni
šų ir kitų svetimtauęių su
rinkta 1,300 rublių, gryno 
pelno gi liko 4G0 mb. trem
tinių lietuvių mokyklos 
naudai.

(“L. B.”)

Traškinama Vokiečių linija 
Prancūzijoje

Rusijos vyriausybes prokliamacija

Bijomasi Vokiečių žiauraus 
užpuolimo

GRASIA PAVOJUS HIN- 
DENBURGO LINIJAI 

PRANCŪZIJOJE.

Londonas, bal. 11. — Ši
tų žiemų vokiečių armijoms 
Prancūzijoje pataisyta nau
ja apsiginimo linija — dau
giau trumpesnė ir prieina
mesnė. Į šitų linijų vokie
čių armijos atsimetė, ka
dangi šitai linijai pienus su
galvojo vokiečių generalio 
štabo viršininkas von Hin- 
derburg, tatai ta linija jo 
vardu ir pavadinta.

Bet nespėjo vokiečių ar
mijos šiton savo naujon li- 
nijon atsimesti, kaip tuč- 
titbjaus juos ėmė dabar ir 
užpuolė anglai su prancū
zais.

Anglai su prancūzais dar 
žiemos pradžioje buvo pa
skelbę, kad šitų pavasarį jie 
stosią generalin užpuolimą n 
prieš vokiečius. Todėl 
Hindenburgas laiku suspė
jo pagaminti nau’jas pozici
jas, prieš kurias talkininkai 
galėtų atšipinti savo nagus.

Bet anglai su prancūzais 
nelaukė ilgai. Jie neleido 
vokiečiams prideramai savo 
naujose pozicijose* susidm- 
tinti. Anglai bal. 9 d. pra
dėjo generalį užpuolimų 
tarpe Arras ir Lens, 12-kos 
mylių ilgio plotu, ir triuš
kina vokiečių pozicijas. At
ėmė jau iš vokiečių apie 20 
miestų ir miestelių ir paė
mė nelaisvėn Apie 10,000 vo
kiečių. Ir anglai vis varo
si pirmyn.

Šiaurrytuose nuo Arras 
anglai paėmė Vimy augštu- 
mas, kurios, anot pačių vo
kiečių, tiesiog buvo nepri
einamos.

Pašėlusieji mūšiai neper
traukiami dienomis ir nak
timis. Anglams labai daug 
prigelbsti vokiečių pozici
jas traškinti dideli šarvuo
ti automobiliai, vadinami 
“tanks?’

Yra viltis, kad anglų ir 
prancūzų užpuolimas • nebus 
pertrauktas, kol vokiečiai 
nebus išblokšti iš visos 
šiaurinės Prancūzijos.

Bet kas iš to. Vokiečiai 
paskui save palieka tik vie
nus sunaikinimus, tik vie
nus miestų ir miestelių 
griuvėsius, išartas armotų 
šoviniais žemes. Bet vo
kiečiams yra laimi didelis 
moralia ir materijalis smū
gis.

O čia vis dar daugiau ša
lių prisideda karėn talkinin
kų pusėje, prieš vokiečius!

RUSIJOS VYRIAUSYBĖ 
PERSERGSTI SAVO 

GYVENTOJUS.

Petrogradas, bal. 11. — 
Rusijos laikinoji vyriausy
bė paskelbė prokliamacijų į 
gyventojus, persergėdama 
juos, kad jie visi išvien pa
siruoštų šalies apginimati, 
nes vokiečiai .gaminasi viso
mis jėgomis užpulti Rusiją 
ir pamušti. Prokliamaci- 
joje sakoma, kad gyvento
jams reikia kuoveikiausia 
susivienyti ir atmušti prie
šininko pasikėsinimus.

“Laikinoji vyriausybė”, 

sakoma prokliamaeijoje, 
“jaučiasi, jogei neturi ttei
sės paslėpti teisybės, šalis 
dideliausiam pavojuj ir to
dėl reikia pajungti darban 
visas pastangas, kad ja iš
gelbėti. Senoji vyriausybė 
paliko šalį didžiausioje be- 
tvarkoje. Ypač palikta blo
gam padėjime finansai, 
maistas, transportacija ar 
amunicijos gaminimas. ’’

Abelnai yra manoma, kad 
Vokietijos kaizeris stengsis 
užduoti nepakeliamų smūgį 
rusams ir pagaliaus jiems 
sugrąžinti sostų su Roma
novų dinastija. Tuomet bu
tų tikroji pragaištis šaliai 
ir visiems gyventojams. Tuo
met tik kartuvės visur bra
škėtu.

RUOŠIASI PRIE UŽPUO
LIMO NUO JŪRIŲ.

Kronštadtas, Rusija, bal. 
11. —Veikiai nuo ledų pa- 
šiliuosuos Suomijos užlaja, 
o tuomet galima laukti čia 
vokiečių užpuolimo nuo jū
rių pusės. Kronštadto tvir
tovės garnizonas dienomis 
ir naktimis darbuojasi, kad 
prisirengti atremti prama- 
tomų vokiečių užpuolimų.

Tvirtovę valdo taryba, 
kurių išrinko kareiviai bal
savimu. Kareiviai be to 
sudėjo prisiegų, kad įie 
gins tų Rusijos stiprumų li
gi paskutinio kradjo lašo ir 
jokiuo budu neleis vokle* 
čiams ten išlipti . Kareiviai 
tai nusprendę liuosu noru ir 
todėl vokiečių pasikėsini
mas gali pasirodyti bergž
džias.

Nes kas kita yra prievar
ta ir kas kita iš liuoso no
ro veikimas.

San Dego, Cal., bal 11. —
Suv. Valstijų karės laivai 
pagavo Meksikos laivą su 
: munieija, kurs plai kė į va- 
karinius Meksikos pakraš
čius. Kadangi laivus mėgi
no pasprusti, į ji prileista 
keli anuotu Suvia’.
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: Dienon
MUSŲ LIBERALAI.

Atsiskyrę nuo katalikų vi
suomenės Amerikoje musų 
liberalai kaskartas darosi 
drąsesni ir vedą pragaištin
gąjį musų tautai darbą. An
tai jų tokie šulai, kaip dr. 
Šliupas, Šalčius ir kiti važi
nėja su prakalbomis, visur 
piršia savo “centralinį ko
mitetą,” niekina katalikus 
ir tuo budu sėja nesutikimų 
sėklą tarpe ramiai besidar
buojančių musų brolių tė
vynės naudai.

Anot “Darbininko,” libe
ralams, nustojus katalikų 
paramos, nejauku pasidarė. 
Išsyk jų ūpas smarkiai nu
puolė, net nežinojo ko grieb- 
ties: ar komediją užbaigti 
ar paniekinti visuomenę ir 
tapti riaušininkų gauja, ku
riai svetimi visokie įstaty
mai ir dėsniai.

Musų liberalus (laisvama
nius-tautininkus) labiausiai 
sujudino faktas, kad katali
kų visuomenė neapsiėmė to
lesniai lygiomis darbuoties 
tautos reikaluose su jų sau
jele. Nesutiko todėl, kad 
Lietuvių Dienos Centralis 
Komitetas buvo sutvertas 
vientik Lietuvių Dienos rei
kalams, ir kad galų-gale pa
sirodė, jog su liberalais ne
galima jokio bendro darbo 
veikti. Jie tautos labui be
veik nieko nedirba, bet tik 
stiprina savo pozicijas vi
suomenėje. O girties kokiais 
tai “nuveiktais darbais,” tai 
sugeba ne prasčiau už lietu
viškuosius socialistus. Juk 
ir pastarieji darbininkų la
bu labai mažai rūpinasi. Bet 
visa kosere šaukia, kad jie 
yra didžiausi darbininkų 
luomo užtarėjai, už darbi
ninkų būvio pagerinimą ko
votojai.

Apie liberalus “Darbinin
kas” tarp kitko rašo (No.
»)'« S: Al

“Jau jie šiandieną savo 
komitetą rekliamuoja,
kaipo visuomenišką įstai
gą, Amerikos lietuvių var
du leidžia atsišaukimus ir 
aplinkraščius, kuriuose 
krokodiliaus ašaromis 
verkia apie Lietuvą ir ‘jos 
vargus. Į savo aplinkraš
čius kiša kunigų veikėjų 
laiškus, gal rašytus dar 
senąjam komitetui ir tuo-

mi nori parodyti, kad 
su jais net kunigai dirba, 
nesidrovi savo liberališką, 
įstaigą puošti įvairiais 
tremtiniu laiškais, kurie 
jai išdirbtų visuomenišką 
intekmę. O kiek jie išlei
džia judosiškų atsišauki
mų į senus buvusio komi
teto skyrius su ašaromis 
prašydami jų paramos ir 
pinigų... Kiekvienas jų šu
las iš savo dūdos pučia ir 
stengiasi kuoplačiausiai 
ištriūbyti apie liberalų 
“nuo veikalus.”

Bet jie ne bi kaip ir triu- 
bija. Antai laisvamaniškas 
laikraštis “Lietuva” baisiai 
širsta, kad musų katalikiški 
laikraščiai “Lietuvą” pava
dina laisvamaniškuoju. 
“Lietuva” iš perdidelio įšir- 
dimo jau kuone pasivadina 
“katalikiškuoju” laikraščiu. 
Bet ne viskas. Girdi, ir jinai 
imsianti katalikiškus laik
raščius pravardžioti, nes pa
vadinti “Lietuvą” laisva
maniškuoju laikraščiu — tai 
esąs “pravardžiavimas.”

Gerai, meS nevadinsime 
jus laisvamaniais,1 jei jus 
viešai apreikšite, kad pripa
žįstate visas Katalikų Baž
nyčios tiesas ir apsimatė 
pildyti tuos doros reikalavi
mus, kuriuos ji stato katali
kams. Kadangi jus nei vie
no nei antro neapsimate, o 
dar apsimetate katalikais, 
ginančiais Bažnyčią nuo mo
dernistų, tai jus esate kata
likai be tikėjimo, kurių 
vardas jų pačių išrastas, bū
tent laisvamaniai.

Kitados netikintieji į Baž
nyčios tiesas ir nepildantie
ji jos doros mokslo asmenįs 
didžiuodavosi laisvamanių 
vardu. Jie juomi išreikšda
vo, kad jų mintįs laisvos nuo 
Bažnyčios tiesų. Ne mus 
kaltė, kad tas vardas šian
dien jau taip negražus, jog 
“Lietuva” jo nesikenčia. 
Bet ji turi kuomi jį nuo sa
vęs prašalinti. Tegul tik 
modernistų skundėja pasisa
ko, kad jinai pripažįstą Tri- 
dento ir Vatikano surinki
mų ištarmes bei Pijaus IX 
ir Pijaus X Siliabus, tai 
mes jos laisvamane nevady- 
sime.

Kam čia, po plynių, dang
stytis svetimais plaukais?!

LIETUVOS “PIRMEI
VIŲ” DARBAI.

Praeitais metais pavasari 
Tatjanos komitetas, Rusijo
je, įgaliojo savo vice-pirmi- 
ninką Nikitiną nuvežti 400,- 
000 rublių Stockholman ir 
ten iš tų pinigų 300,000 rub
lių paskirti į Varšavą kuni
gaikščio Liubomirskio var
du ir 100,000 į Vilnių Sme
tonos ir Vileišio vardu. 
Kaip Liubomirskiui, taip ir 
Smetonai buvo duota žinia 
atvažiuoti Stockholman ir 
pasiimti tuos pinigus. Pini
gų atsiimti nuvažiavo tik 
Liubomirskio įgaliotinis, o 
iš Vilniaus niekas nepribu
vo. Tuomet Nikitinas visus 
pinigus indavė Liubomirskio 
įgaliotiniui su reikalavimu, 
kad iš jų 100,000 rublių bu
tų pasiųsti į Vilnių Smeto
nos vardu. Lenkų komitetas, 
kuriam pirmininkauja pa
minėtas Liubomirskis, te
čiau visų skirtų Lietuvai pi
nigų Smetonai neindavė. IŠ 
100,000 rublių tik 10,000 pa
vedė Smetonai, o kitua su
naudojo lenkų reikalams 
Lietuvoje.

Kadangi tuo metu, kuo
met Nikitinas nuvežė Stock- 
bolman pinigus, tenai viešė
jo ir Centralinio Lietuvių 
Komiteto Petrograde vice- 
-pirmininkas P. Leonas, 
kurs buvo nukeliavęs pasi
matyti su Smetona (nes bu
vo manoma, kad jis atke
liaus iš Vilniaus), ir kadan
gi paskui iš Vilniaus buvo 
gauta žinia, kad iš 100,000 
rublių lietuviams šelpti gau
ta tik 10,000 rublių, tatai 
“pirmeiviai” per savo orga
ną “Naujoji Lietuva” ėmė 
ir apvagino p. Leoną, buk 
šitas 90,000 rublių pasisavi
nęs ar kur kitur nudėjęs. 
“Pirmeiviai” apvagino ne
kaltą žmogų, nors gerai ži
nojo, kad jis tų pinigų nebu
vo nei matęs, kad tuos pini
gus turėjo vienas Nikitinas 
ir tasai be p. Leono žinios 
buvo indavęs Liubomirskio 
atstovui.

Toks “pirmeivių’^judo- 
šiškas pasielgimas sukėlė 
trukšmą lietuvių visuome
nėje. Per “L. Balsą” pasi
pylė protestai. ‘Pirmeiviai’ 
supratę, kad tai menki juo
kai nekaltą žmogų šmeižti, 
nes už tai galima papulti 
dar ir belangėn, atšaukė sa
vo apvaginamus tvirtindami, 
kad tai buvę padaryta per 
‘ ‘ neapsižiūrėjimą. ’ ’

Šitai parodo, kokios že- 
moš doros yra tie “pirmei
viai” ir kokius jie budus 
panaudoja šmeižti visuome
nei ir atskiriems asmenims, 
kurie nenori išvien su jais 
“darbuoties.”

“Naujoji Lietuva” Petro
grade ir “Naujienos” Chi
cagoje yra artimiausios gi-

DŽIAUGKITĖS KATA
LIKAI!

Jus pagerbė jus priešai. 
Niekas taip nepagerbia ko
kio nors mokslo, kaip prie
šas, kada jis pasirodo nega
lįs kovoti su juo neperkrei
pęs jo.

Balandžio 2 d. “Draugas” 
rašė: “Mes stovime už tai, 
kad netikintieji viešpatijos 
statistikoje užsirašytų neti
kinčiais. Sulyg jų skaičiaus 
tautoje turi būti ir ‘jų skai
čius tarp valdininkų.” 
(Draugas No. 73, p. 3, sk. 
6).

Balandžio 4 d. “V. Liet” 
atspausdino: “Draugas” sa
ko, kad valdininku negali 
būti ateistas (“Vien. Liet.” 
No. 14, p. 5, sk. 6).

“Draugas,” žinoma, maž
možis katalikystėje. Bet, jei 
jam jo priešai nieko nepa
daro, neiškreipę jo tvirtini
mų, tai kaip tie priešai iš
rodo prieš visą Katalikų Vi
suomenę!

UŽ VĖLIAVOS ISNIEKT 
NIMĄ — BAUSMĖ.

Washigntan, bal. 10. — 
Kadangi pasitaiko daug sil- 
]Hiaprošių žmonių, kurie 
ima niekinti Suv. Valstijų 
vėliavą, todėl teisdarystės 
departamentas paskelbė, 
kad už vėliavos išniekinimą 
kaltininkai bus aštriai bau
džiami. Kadangi tai daž
nai daro teutonų šalininkai, 
tatai į juos ir atkreipiama 
tasai išmintingas vyriausy
bės perspėjimas. Reikia 
tikrai didelio niekšo, kurs 
drįstų kokiuo nors būdu 
niekinti šios laisvos šalies 
vėliavą ar tai taikos ar ka
rės metu.

Amerikos Konstitucija 
ir Lietuva.

“Lietuvos” Kolumbai atra-‘ 
do “naujieną”: Amerikos 
konstitucija šiandien jau ne 
visai tokia, kokia buvo prie 
Washington’o gyvos galvos. 
Mat, gyvenimas Amerikoje 
mainėsi, reikėjo mainyti ir 
konstituciją.

Tečiaus tą Amerikos konsti
tuciją “Lietuva” laikraštis 
nori įteikti Lietuvai, musų tė
vynei. Jei-gu patys ameri
kiečiai sau pasirašę ir gerai 
pasirašę konstituciją, turėjo ją/ 
mainyti, tai, beabejo, dar dau
giaus reikės jos mainyti įtei
kiant Lietuvai.

Tarp Amerikos ir Lietuvos 
yra daug daugiau skirtumų, 
negu terp Amerikos XVIII 
šimtmečio pabaigos ir Amer 
kos XX šimtmečio pradžios; 
todėl norint protingai apsieiti 
ir ištikrųjų amerikiečių pa
vyzdį pasekti, reikėtų jų kon
stituciją teikiant lietuviams ją 
mainyti daugiau negu ameri
kiečiai mainė iki šiol. Tąsyk 
nežinia ar nors kiek dar liktų 
iš senosios Amerikos konstitu
cijos.

Jagelos dinastijai išmirus 
Lenkuose tos šalies politikai 
rodė, kad Katalikų Bažnyčios 
viršininkas yra renkamas, kad 
tokiu budu valdžia netenka 
silpnapročiams ir šiaip netin
kantiems asmenims, kokiems 
gal tekti ir tenka karūna tose 
viešpatijose, kur ji eina nuo 
tėvo ant vyriausiojo sunaus. 
Lenkų visuomenė davėsi įti
kinti. Ji įsivedė karalių rin
kimus.

Žmonės norėdami karaliau
ti Lenkuose kaskart daugiau 
visokių gėrybių siūlė rinkė
jams. Tokiu budu karaliaus 
valdžia toje šalyje pavirto 
niekais. Susilpnėjus augščiau-' 
siajai valdžiai, viešpatija ne
galėjo pastovėti. Lenkija, de
ja, su Lietuva, pateko į sve
timą jungą. Tuomtarpu Kata
likų Bažnyčioje popežiai vis 
renkami ir Bažnyčia nežuvo, 
kaip žuvo Lenkija.

Iš kur tas skirtumas? At
sakymas aiškus: iš skirtingu
mo tarp Lenkijos ir Katalikų 
Bažnyčios. Kiekviena didėji 
organizacija turi taikyti savo 
konstituciją prie savo prigim
ties, o nemėgdžioti svetimų. 
Kas Bažnyčios konstitucijoje 
Bažnyčiai naudinga, tas Len
kijos konstitucijoje pasirodė 
tai viešpatijai kenksminga.

Prie istorijos surinktų pri
tyrimų “Lietuva” nori pridė
ti dar vieną, perrašyti musų 
tėvynei Amerikos konstituci
ją. Chicagos savaitraštis ne
žiūri, kaip brangiai tas per
rašymas gali atseiti nemažai 
kentėjusiai tikrajai Lietuvai.

Amerika gyvena tarp dvie
jų vandenynų, Lietuva gyvens 
terp dviejų didžių imperijų. 
Amerika susideda iš ateivių,- 
Lietuva iš žmonių, kurių pro
tėviai tam daikte gyvenę pirm 
dviejų tūkstančių metų. A- 
merikos gyventojų diduma 
priklauso anglo-saksų rasei, 
Lietuvos beveik visi gyvento
jai lietuviai. Amerikoje su
sėję visi tikėjimai bemažko 
proporcijonaliai taip kaip yra 
pasaulyje, Lietuvoje visuome
nė pripažįsta Katalikų Baž
nyčią. Lietuva dar nevisai 
išvengė stiprų ištautė- 
jimo pavojų iš trijų šonų, A- 
merika niekada tokio pavo- 
jaus neturėjo. Amerikoje y-

i

ra 115 milijonų gyventojų, 
Lietuvoje tik trįs milijonai.

Jei kas, duodamas Lietuvai 
konstituciją nežiūrėtų į tuos 
visus skirtumus, tas padai- 
tų žmogžudišką beprotystę.

Kas kita persirašyti, o kas 
kita pasinaudoti. Tai-gi nau
dotis Suvienytųjų Valstijų 
konstitucija rašant Lietuvai' 
konstituciją galima ir reikia. 
Tiktai mes ne ja viena nau
dosimės.

Turi savo konstituciją ir 
Belgija ir Finlandija ir kitos 
šalįs. Kol kas dar nėra rei
kalo skubintis duoti spaudon 
busiančios Lietuvos konstitu
ciją: turime gražaus laiko, ga
lime kelias konstitucijas per
žiūrėti ir apsvarstyti. Tas 
darbas labiau pritiktų “Lie
tuvos” teisininkams negu 
kvietimas perkeisti žodį Ame
rikos konstitucijos varde. Jei
gu mes pavadinsime “Lietu
vos konstitucija” tą, kas iš- 
tiesų yra “Suvienytųjų Ame
rikos Valstijų konstitucija”* 
tai tas bus visai negražus pla
giatas, arba, lietuviškai sa
kant, vagystė.

Stačiai negalima tikėti, kadi 
Chicaginis laisvamanių-tauti- 
ninkų laikraštis iš įsitikinimo, 
tokias nesąmones rašytų. Ma
tomai jis drumsčia.

Susyk jis pasidarė didis mo
dernistų priešas ir “Draugą” 
apšaukė modernistu, o pats 
dangstosi kardinolo didžiojo 
ploščiaus kampeliu. Kardino
las kalbėjo apie tuos žmones, 
kurie nesikenčia tikėjimų lai
sve, įrašyta į Amerikos kon
stituciją. O mes su “Lietu
va” kalbame ar pa
daryt Lietuvai plagijatą iš 
Amerikos konstitucijos. Įpin
ti kardinolą į šitą mus ginčą 
yra, tiesa, kytrumas, bet do
rinė to kytrumo vertė visai 
menka.

Dar menkesnis daiktas do
ros žvilgsniu “Lieknos” pa
sakymas, buk lietuviai kuni
gai Amerikos konstituciją va
diną bedieviška. Šiandien A- 
merikoje yra karės stovis. Kas 
karės stovyje įžeidžia šalies 
vėliavą, prezidentą arba kon
stituciją, tas urnai gali atsi
durti po raktu. Laisvamanių- 
tautininkų laikraštis nesigėdi 
tokiu laiku liežuvauti ant kū- 
nigij. Kas jį žino, kokiu tik
slu tas laikraštis ir užvedė vi
są šitą ginčą apie Amerikos 
konstituciją.

Mes savo pažiūras į konsti
tucijos prirengimą Lietuvai 
išdėstėme gana aiškiai. Su 
laisvamanių tautininkų laik
raščiais kalbėsime apie tą da
lyką toliaus, jei jie ims ir per
rašys tas Amerikos konstitu
cijos dalis, kurias jie išronda 
naudingomis mus tėvynei. To
kius svarbius dalykus kaip 
konstitucija reikia apsvarsty
ti po vieną sakinį, beveik po 
vieną žodį. Bendrųjų ginčų 
jau bus gana.

ROSELAND, ILL.

Velykinės iškilmės musų 
Visų Šventų bažnyčioje šį
met ypač buvo gražios. La
bai daug prie to prisidėjo 
vietos vargonininkas p. Nie
kus, kuris gražiai išmokino 
ne tik chorą, bet ir orkestrą,
dalyvavusi laike mišių.* • *

A. K.

NESMAGUMAI SU 
JUODUKAIS.

Pastaraisiais keliais mė
nesiais tų juodų žmonių (ni
gerių) Chicagon atgabenta 
suvirš 10 tūkstančių.

Skerdyklų ir didesnių 
Chicagos darbaviečių savi
ninkai pasiuntė savo agen
tus į pietines valstijas. Tie 
agentai tenai juodiesiems 
gyventojams tiesiog stebuk
lus nupasakoja apie gerbū
vį Chicagoje ir kalbina juos 
keliauti šiton metropolijon. 
Juodieji todėl paklauso ir su 
darbo agentūrų pagelba lei
džiasi laimės ieškotų.

Atkeliavę Chiiagon jie ap
sigyvena namuose, atsiran
dančiuose tarpe gatvių 25 ir 
35, State ir La Šalie. Bet 
kadangi jie yra neturtingi, 
nes darbdaviai'jiems mažiau 
moka negu baltiesiems dar
bininkams, tatai priversti 
gyventi didžiausiam susi
kimšime. Kai kur keturių 
kambarių namuose jų gyve
na net po 25.

Tokiu stoviu nepasitenki
na turtingesnieji juodukai 
ir šitie iš ten persikelia kur 
toliaus, baltųjų žmonių tar
pam Šitie gi, nenorėdami 
gyventi kaiminystdje su 
juodukais, pusdykiai par
duoda savo namus ii- krau- 
stoti į kitas miesto dalis.

Todėl tose vietose puola 
namų ir lotų vertė. Bankai, 
nieko gera nepramaty darni 
ateityje, atsisako skolinti 
pinigus namams juodukų 
apgyvenampse vietose.

Todėl namų savininkams 
pasidarė labai nesmagu. Jie 
dažnai ima šaukti visuome
niškus susirinkimus. Apta
ria, kas reik pradėti. Kaip 
apsisaugoti juodųjų užplū
dimo. Auga nepasitikėjimas 
juodaisiais ir pagieža.

Tuo pačiu laiku baltųjų 
darbininkų eilėse vis labiaus 
ima platinties nepasiganė- 
dinimas delei sistematinio 
juodųjų keliavimo į Chica
go. Darbininkai ima tvirtin
ti, kad darbdaviai su juodų
jų pagelba nusprendę su- 
truškinti unijas ir baltųjų 
darbininkų sutartį. Kuomet 
Chicago susilauks daugelio 
•juodųjų darbininkų, tuomet 
dirbtuvių savininkai pradės 
kovą prieš unijas, nes 
streiklaužių bus pakaktinai.

Kol-kas unijų viršininkai 
dar nemano juodųjų organi
zuoti į unijas. Lukeruoja, 
kas bus tolesniai. Bet ar pa
siseks juos suorganizuoti, 
tai jau kitas klausimas.

Nereikalingas' nesmagu
mas Chicagos gyventojams. 
O iš anksto buvo numanu, 
kad taip turės pasidaryti, 
kada sumanymas gabenti 
juodukus į Chicagą tebuvo 
nesenai iškilęs. Dabar įvyk
sta tat, kas buvo seniau pra
matyta.

AREŠTAVO S. VALSTIJŲ 
VICE-KONSULĮ.

Haage, bal. 9. — Belgijos 
mieste Ghent vokiečiai areš
tavo S. Valstijų vice-konsu- 
lį Julių von Hce ir išgabe
no į Vokietiją.

Skaitykit ir platinkit
"DRAUGĄ”

Jūsų pinigą tur J bnti pndt* 
tl garojs Muglo|« ve itljos 

bankais

Secinil Security Bank
■smamOP CHICAOO msmsmu 
MllwaakM Ave. kam*aa VVeatero Ave

3% ant Jūsų Pinigų
AMara Panedžliato h* Sabatomls 

vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus Mt Namų

Persiunčiame pinigus 
( Europa Ir galima 
gauti Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1886 M.

KASPAR
STATE BANK

to nuanuBA vautuosi 

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mea parduodame Foreign Money 

Orders i visas dalia svieto.
Willlam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-pirmlnlnkas 
Chas. Krupka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t Kasteriąs 
Joseph sikyta — Kasierlus

1900 Blue Island Ave. 
cmcAae, ku.

rūpesčių

(Apatinės labos)

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

OEI JŪSŲ TAUPUMO

Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žluriama U. S. Valdžios, Jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar 81.66 ar 91,006.66

Inlm Beg. epam Pa—«sly) k 1 r i

NATIINAL CITY BARK
OF CHICAGO

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

Monroe St,

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing Hoase Naryste,

Bankos priklaosaiulos prie Cbl- 
eago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki i metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovi lr būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos,

bondai, mortgagel lr kitos apsau
gos peržiuriamos lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningos lžtlrtoa Tiktai tikra apsau- 
gl verte gali būti kningose "parody- 
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yre nedaleidžlamaa. Jelgv 
banka nustoja savo Clearing Hou*” 
teisių, tas yra ženklas jos abėjotfcn 
stevlo.

Tiktai tvireiausios lr saugiausias 
bankos gali būt Clearing House 
riale.

The Chicago Clearing Honse ' 
priežiūros užmanymas tapo Įvestas 
pžna dežtmt metų, ir šuo ts laiko 
nei viena Clearing House banka ns 
aubankrutijo. Reikalaujant, Clea
ring House bankos ateina viena kl 
tai su pagalba.

The American- Šute Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
jos telsėmle lr ižduods penkias pil
nas atskaitos 1 metu.

J| taipgi yra po Valstijoe prie
žiūra, yra reguliarlžkal tirinėjama 
Ir kas meu išduoda penkias pilnas 
atskaitas BanklMal Valdybai Val
stijos Illiaola

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra 
lira o komi ant kiekvieno pareikala
vimo. ,

Cla galima gauti Pirmos Auk
so Mertgagea Telpgi Aukso Mort
gage Bondus po 8166.66 lr 9666.69, ,

tis bankas yra ataakanelaasaa
Lietuviams.

Cla kalba Lletuvlikel lr LsnkU- 
kal.
Kapitalas Ir pervirtu; 8688.686.69

Washington, bal. 10. —
Vyriausybės įsakymu kon
fiskuota visi Austrijos gar- 
laivai, kokie buvo 8. V. uo
stuose.

Kampas: Blue Island Ava, Loonue 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllals, Ketver- 
gals ts tabakams iki 8:86 vai vMk
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ST. CHARLES, ILL.

lietuviškajam socialistui 25 platėja ir neša žmonėms pa- 
dolerius ir 20 dienų, kalėji’, laimų.
mo. Bet galų gale nuo Neseniai įvykusiuose bal- 
kalėjimo jis likosi paliuo- savimuose Springfielde taip 
suotas ir tik reikėjo užmo- gi blaivininkams pavyko lai- 
kėti 25 dolerius. |mėti ir negarbingieji saliu-
“ Dabar gal socialistų vadas ufti tiko uždaryti. Žinoma,

Kovo 27 d. čia įvyko įdo
mios prakalbos. . Kalbėjo 
daktaras Bielskis apie Lie
tuvos dabartinį stovį. Pub
likos buvo pusėtinai. Visi 
klausėsi randai.

Baigiant prakalbų dakta
ras patarė paaukauti kiek 
kas gali tėvynei sušelpti.

M. Baltutaitis aukavo $3.
Po $1.00 aukavo: J. Ste

ponas, J. Šimaitis, K. Len- 
danskas, M. Petravičienė, J. 
Stankeviče, A. Stankeviče, 
A. Zapolskis, A. Šilkaitis, 
Ant. Zapolskis, P. Bublis, J. 
Venelaus, A. Danlidauskis 
ir M. Plugis. Viso surinkta 
$35.00, kurie pasiųsta Tau
tos Fondan p. B. Vaišnoro 
vardu.

Be to gerb. d-ras J. Biel
skiui taipo gi pavyko su
tverti T. F. sk., idant nuo
lat neštų pagelbų tėvynei.

Kol kas į naujai sutvertų 
skyrių prisirašė 20 narių. 
Geistina butų, kad kuodau
giausiai susipratusių lietu
vių susiorganizuotų į šį sky
rių.

Valdybon išrinkti: W. 
Grabauskis, pirm.; M. Pet
ravičienė, ižd.

A. Šilkaitis.

iš praktikos bus patyręs, 
kad neverta lyginti anglių, 
nes daug būna nemalonu
mų... Žmogus.

KENOSHA, WIS.

Verbų nedėlioję vietos Šv. 
Benedikto draugija minėjo 
10 metų sukaktuves. Į iškil
mes kalbėtoju buvo pakvie
stas p. J. Poška iš Chica
gos. Iškalbingai nupasako
jęs naudingumų katalikiškų 
draugijų, 'jis taipogi neuž
miršo priminti ir apie tas

WATERBURY, CONN.

SKAITYMAS.
(Pabaiga iš 85 numerio).

Antra skaitymo rųšis yra 
laikraščiai, ypač dienraš
čiai. Retas dienraštis užsi
deda tikslų patarnauti žmo
nėms gyvenimo prityrimais. 
Dienraščiai galvotrūkčiais

girtuokliams ir storapil
viams saliunininkams pri
verstina blaivybė labai ne
patinka, bet reikia tikėties, i Įj(-.ga lenktyn kas daugiau 
kad ilgainiu jie susipras ir 
užsiganėdins įvykusiu fak-
tu. Vieversėlis.

BROOKLYN, N. Y.

Musų jaun;anas.

Iš visų Amerikos lietuviš
kų kolioniju tankiai matosi 
“Drauge” įvairus praneši
mai, bet apie Brooklyno lie-

draugijas, kurios vadinasi tuviųjudejimų tai sulygina
gražiais prakilniais vardais, 
bet elgiasi negražiai, c kar
tais net niekšiškai. Kaiku
rios 'jų drįsta kviesti su pra
kalbomis ir velnių kupčių 
Mockų, kuris yra gryniau- 
sis bemokslis ir kaipo toks 
nieko naudingo dėl žmonių 
negali pasakyti. Jis tik mo
ka pliovoti. Prie progos tu
riu priminti, kad ir musų 
miestelyj yra brangaus var-. 
d<> draugija ‘“Lietuvos 
Balsas,” bet ši draugija 
taip bjauriai elgiasi, kad šis 
vardas jai visiškai nepritin
ka. Girdėt, kad praeitame 
savo susirinkime ji nutarė 
kviesti su blevizgomis minė
tąjį pragaro agentų Mockų 
ir iškalno surinko nemažai 
pinigų jo negarbingiems 
“spvčiams.” Ši draugija yra 
skaitlinga ir jon daugiau
siai priguli katalikai.

Laisvamanių joje yra gal 
tik pusė tuzino. Bet nariai

Vasario 19 d. 1917 m. čia 
įvyko Vinco Daugirdo ves
tuvės su p-le Marijona Vai- 
vodžiute. Svečiams besilink- katalikai taip apsileidę, kad
sminant nepamiršta ir savo 
brolių bei seselių Lietuvoje.

Aukavo šios ypatos:
Po $1.00: Vincas Daugir

da, Marijona Vaivodžiutė, 
Juozas Daugirda, M. Karo
sas, J. Senikys, F. A. Alu- 
lis ir O. Bautrašienė.

Po 50c: M. Aleksienė ir A. 
Jankauskienė.

Po 25c: J. Kazlauskas, A. 
Kazlauskienė, J. Vaičiuliu- 
tė. *

A. Krosnauskas 10c.
Išviso surinkta $8.80.
Aukautojams tariame šir

dingų ačių, o susipratusTems 
jaunavedžiams linkime lai
mingo sugyvenimo. •

Matas Jankauskas.

BINGHAMTON, N. Y.

Socialistų vado dora.

Jau seniai žinoma, kad so
cialistų mokslas yra tokis, 
kad ėmus jį pildyti pasida
ro keistų pasekmių. Daž
niausia tat pasitaiko vyki
nant tų socializmo dalį, kur 
kalbama apie sulyginimų 
žmonių turtų. Gal sociaTizmo 
nenuoseklumo auka tapo ir 
p-as Stanislovas Bardzevi- 
Če, vietos lietuvis, porų me
tų atgal buvęs socialistų va
du. Kovo 27 dienoj š. m. 
“The Binghamton Press” 
praneša, kad poliemonas J. 
E. Duryea patraukęs teis
man už vogimą anglių iš 
“Erie Coal Co.” 43 metų 
amžiaus Stanislovų Bardze- 
viče (Bardzewich) (21 Glen- 
wood avė.). Sekančiame nu- 
meryj minėtasai angliškas 
laikraštis praneša, kad tei
sėjas H. L. Hart priteisęs

Bienraščiai aiškiai paro- 
dantieji savo veidų, tai yra, 
pažiūras, vieni tarnauja 
tiesai, kiti klaidai; bet daž
niausiai abeji yra įsitikinę 
į tų kų sako. Nors jų ben
dradarbiams užmoka už 
straipsnius, tai bet-gi tas 
užmokestis nėra minčių nu
pirkimas, nes raštininkai 
terašinūja tik į savųjų pa- 

■ žiūrų - laikraščius. Kas ki- 
Tie 

pažine
roms tarnautų: jei kasdien 
iš kitos pusės didesnį už
mokestį gautų.

skaitant geras ir blogas 
kningas, tai prisipylęs lė
kštę geros sriubos, prieš

tig gerųjų veikalų, ir nebūk 
kaip paikys, kurs tiki, kad 
jam nekenks blogieji.

valgysiant įkliauk į jų sru-| Gydytojai veisia ’ir ligų

Trumpai suimant kas čia 
rašyta išeina šitos tiesos: 
1-a skaitymas yra labai rei-

j perus, bet veisdami juos y- 
ra labai atsargus, Prieš 
dirbsiant tų pavojingų dar
bų gydytojai ilgus mokslus

kalingas daiktas, nes jis pa-i išeina, nežiūrint į tai, .kar- 
duoda žinių gyvenimui rei-j tais užsikrečia ir miršta.

• 1 .• mulu lumi UŪVlUkl,
ir greičiau paduos nauljų , ubcnartvviškieii
ziuni. a rie tu. Ktisdicniniu « i i •.... *, .. .. kasdien kitokiomsžinių, kunos plaukia kaip
vanduo upėje, dienraštis 
dar prideda visokių pasi
skaitymų. TZ • •• • -v, •
' Dienraščio vertė priklauso Ka^ls Jle -vra vlslskal 

ne tiek nuo žinių greitumo . Tiett8‘ part.jar,
ir gausumo, kiek nno jų tei- ,ct melu°-’a visuomenei. Ta 
singumo ir pilnumo. Leug- ta‘ >'ra blopausidji party-
va paduoti daug pramanytų vl^u“°, rVs15'

matyt slepiasi tamsoje.žinių greitai; kaip išsijoji, 
atskyręs pramanytąsias 
nuo tikrųjų, tai jų lieka 
mažiau. Sijojimas užima ir 
laikų. '

........................ v . Negali sakyti, kad musų
nuims, faig! apie .n neprosa ,aikais dienragč;ai ncsijot,}

mai mažai rašoma. Kaip ki
tose Amerikos lietuvių ko
lionijose, taip ir Brooklyne, 
gal daugiausiai veikia jau-

lį bus kiek smulkiau pakal
bėt Čionykštį jaunimų ga-

žinių. Jau treti metai bai-
r , , ,. . , . , . įgiasi, kaip--jie jas sijoja
Įima padalyti tris nelygias perdaug. TalkininklJ

J;s' lavtal vy“181^! Paščiuose nerasi nieko gera
apie vokiečius, vokiečiųkurie savo darbštumu ir 

veiklumu nei kiek neatsilie
ka nuo kitų miestų katali
kiško jaunimo. Žodžiu sa
kant ir Brooklyno vyčiai la
bai nuoširdžiai darbuojas 
tautos ir Bažnyčios labui.

Antros rųšies jaunimas 
yra tas, kuris apart savo 
dirbtuvės ir lietuviško sa
liuno daugiau nieko nežino 
ir nebenori žinoti. Taigi

dienraščiuose nieko gera 
apie talkininkus. Kaip si

ejamos žinios karės laiku, 
parodo tas atsitikimas, jog 
nei vienas laikraštis Rusi
joje nepranešė visuomenei, 
kad 1915 m. vokiečiai Vil
nių užėmė.

Karės laiku ir nepapirk- 
tas dienraštis negali buti

>»
kalingų. 2-a skaityk tik 
tokius daiktus, kurie nori 
ir gali gyvenimui buti nau
dingi. 3-čia apysakų skai-

Neišėjęs viso teologijos 
mokslo, nežinodamas kuomi 
apsisaugoti nuo tikėjimui 
priešingų raštų, žmogus už-

tvme, kaip grybų valgyme, sikrečia jais ir žūva. Tai 
tevartoti tik pačių geriau- būva neprotingumo pasek
siu ir tai mažai bei retai. 
4-a dienraščiams negaišyk 
daug laiko ir neskaityk tų,

me. Žuvytė rydama sliekų 
ant meškerės mislijasi pro
tingesnė esant už iškepta-

kuriuos žinai, kad klaidai sias drauges. Bet meške
tarnauja. 5-a rimtų raštų 
skaityme prisilaikyk vien

riotojas ir jų iškepęs sutra
škina.

Kenksmingas daiktas 
yra skaityti klaidingos pa
kraipos laikraštį. Katali
kai, imdami socialistų dien-|| Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviai 
raštį arba kitokį, sakosi ži-1 Atvirukų. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiuntė 
nų jo pakraipų ir mokėsiu t mu 5c- vienas.
nepasiduoti jo viepusišku- | Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardų, 
mui. Tai yra apgaudinėji
mas savęs. Skaitytojas ne
turi nei tiek laiko, nei tiek 
priemonių, kad galėtų su
sekti klaidinančio pasaky
mo klaidingumų, 
tūkstančių kartų 
išbandyta.

Katalikas skaitantis ka
talikystei priešingų dienra
štį panašus į žmogų valgan
tį neplautas, nevirtas, ne
valytas bulves. Kas tokias 
bulves valgo, tas į savo pil
vų ima gerąsias jų dalis su

£
£

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI. ¥

Šimtais 
tas yra

& No. 1. Kaip akmuo... Fasikausiml ................................................. J. Zikaras
•g No. 2. Lietuvių Dailės Grafika .................................................. P. Galaunė
į;; No. 3. šv. Kazimieras, Liet. Karalaitis ................................... V. Bičiūnas
$ No. 4. Iš Karo Cikliaus ............... ................................................ P. Galaunė
g No. 5. Audra ........................................ ............................................... J. Zikaras

No. 6. Pasaka........................................................................................ p. Galaunė
§ No. 7. Iš Cikliaus “Karas” ............................................................... P. Rimša
'įj No. 8. Vakarinė Malda ................... ................................................ J. Zikaras

No. 9. Dainiaus Kapas................................................ ;................ f». Galaunė
No. 10. Iš Cikliaus “Karas” ........................................................ p. Rimša
No. 12. Pašaipa, ............................................................................ j. Zikaras

& No. 13. žiemos Naktis ................................... ................................ p. Galaunė
$ No. 14. Lietuvos Vytis .................................................................... V. Bičiūnas
S No. 15. Pabėgėliai ........................................................ .. .. J. Zikaras

No. 16. Keleivis............................................ .. .......................................J. Zikaras•
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio iš

perkant Money Order.

ADRESUOKITE:

DRAUGAS PUB. GO.
i

nesijdjęs žinių, nes jei jis 
apie jį nė kalbėti neužsiima ' praneštų žinių, kurios ne- nereikalingomis ir kenks- 
ka. Prie trečios rųšies ga- nori skelbti jo šalies kariuo-' mingomis, palikdamas pil- 
lima priskaityti taip vadi- menės vadas, tai tas dien- vui sunaudoti kas galima, 

žalias bulves valgant urnai 
išmesti kas netinka. Kaip 
žalias bulves valgant ūmai! 
reikia apsirgti, taip urnai 
apserga ir dvasia tų, kurie 
skaito tikėjimui priešingus 
dienraščius.

namus “pažangiuosius” ar- raštis taptų apkaltintas už 
ba laisvamaniškai sociąlis-[ pranešimų priešams karės

maža saujalė vikrių politi
kierių laisvamanių kaip no
ri vedžioja juos už nosies. 
Gėda katalikams dėl tokio 
sil pnabudiškumo.

Toliau gerb. kalbėtojas 
nupasakojo socializmo
neįvykdomus užmanymus. 
Musų sueicilikėję laisvama
niai, klausydami tų teisingų 
išvedžiojimų nei ant kėdžių 
negalėjo ramiai nusėdėti. 
Apskritai susirinkusiems p. 
Poškos kalba patiko. Šv. 
Benedikto dr-ja labai yra 
jam dėkinga už atvykimų.

Ši stipri, gerai suorgani
zuota dr-ja jau labai daug 
pasidarbavo visuomenės dir 
voje ir užtat vietos lietu
viams reikėtų kuoskaitlin- 
g’ausiai į jų rašyties. Iš prie
žasties dešimtmetinių su
kaktuvių įstojimo mokestis 
liko sumažintas iki 1 dole
rio lig 40 metų amžiaus. Tė
vynės šelpime sv. Benedik
to draugija taipo gi labai 
daug pasidarbavo. Tam rei
kalui jos išrinktas komite
tas bėgyje dviejų metų su
rinko virš tūkstančio dole
rių. Tas pats komitetas, pri
tariant visuomenei, darba
vosi ir Liethvos Dienoje 
(lapkr. 1 d.). Tuomet surin
kta arti tūkstančio dolerių.

Balandžio 3 d. čia buvo 
balsavimai, kad “nusausi
nus” Kcnoshų. Bet pasiro
do, kad kenoshiečiai labai 
myli “šlapumų,” nes 6,000 
balsų nuveikė ‘sausi u o sius.’

Maršalka.

tiškų‘jaunimų. Šis laisvasis 
jaunimas yra susispietęs

paslapčių. Kas paslaptis 
kas ne, sprendžia ne dien-

prie taip vadinamo gimnas-: raštis, o karės vyriausybė.
tų kliubo, kuriame tankiau
siai praleidžia visų savo 
liuosų laikų. Rodosi, tame 
nebūtų nieko blogo, juk gim
nastika kiekvienam žmogui, 
o ypač jaunam, yra labai

Ncutralėse šalyse vienus 
dienraščius paperka viena 
kariaujanti šalis, kitus kita. 
Jei kokia nors šalis pajė
gia perpirkfi didumų dien
raščių kokidje nors neka-

reikalinga. Bet ar žinote, I riaujaneioje tautoje, tai ga- 
gerb. skaitytojai, kaip i li jų įvelti į karę.

SPRINGFIELD, ILL.

Brooklyno laisvamaniškai 
socialistiškas jaunimas 
“gimnastikuojasi.” Ogi štai 
kaip: susirinkimas parsiga
bena tiek “baksų” visokios 
rūšies “saldumynų,” klek 
vra narių paskui atsiveda 
po “meilužę,” na ir per 
kiaurą naktį ūžia, dainuoja, 
girtuokliauja, kad net sie
nos ir asla dreba.

-Pasekmės tokios “gim
nastikos,” žinoma, nekokios.
Tankiai “be^įgimnastikuo- į tikslus
darni” apdovanoja viens ki-,--------=
tą pamėlynavusiais “aki
niais,” o kartais prisieina 
įx) “gimnastikai” ir “šalto
joj” porų dienų patupėti.
Šu “kliubinėmis meilužė
mis” tai dar blogiau būna.
Tankiai po kelių dalyvavi
mų kokiai nors “Merei” ar
ba “Besei” priseina su pa- 
gclba “dėdės” traukti savo 
kliubinį “Maikį” bei “Dži
nų” pas klebonų arba teisė
jų, kad jie juos surištų “ne- 
atmezgamu mazgu”... Laimė 
dar toms “kliubinės” jeigu 
suspėja savo “laisvųjį mei
lužį” už skverno nutverti, 
bet kiek jau tokių “Mišrių” 
bei “Besiu” dejuoja, nes’jų 
suvedžiotojai pabėgo.

Jie patįs prisipažįsta, kad

Ramiais santaikos laikais 
dienraščiai pašvenčia idė
jas įvairioms asmenų kuo
poms arba partijoms ir su
lig tų partijų noro paduoda 
arba nepaduoda žinias. Tai
gi skaitant dienraščius rei
kia žinoti kokia ‘jų pakrai
pa. Kenksmingiausi būna 
tie, kurie mėgsta vadintis 
“bepartyviais.” Tie labai 
tankiai t parsiduoda žmo
nėms slepiantiems savo

vę” platinti, merginas su
vedžioti ir t.t.

Idant laisvasis visame ka
me jaunimas neprisiviliotų 
į savo būrį katalikų jaunimo 
kaikurios vyčių kuopos savo 
nariams uždraudė lankyties 
į tų tamsybės ir ištvirkimo 
urvų. Dagirdę apie tai ‘kliu- 
biniai’ ar tik ne pradės 
bliauti ožio balsu: “Jus kle
rikalai I Jus kunigų armija! 
Kaip jus drįstate musų pa
silinksminimo įstaigų boiko
tuoti H Jeigu jus, klerikalai, 
nesiliausit raus boikotavę, 
tai mes visus jus juodais 
akulioriais apdovanosim, (o

Panaikintos karčemos. 
Blaivybės idėja kas kart

jeigu tas negelbės, tai mes 
jus su pagelba teismo pri
versim gerbti musų draugi- 

pric “gimnastikos kliubo”(jų.” Tai matot., gerb. skaity- 
gali prigulėti visi jauni vy- tojai, kokios Brooklyne Pru- 
rai, kurie moka girtuokliau- seikos ir “Laisvės” išperos, 
ti, kaziruoti, mušties “Lais-j BrooUynietė.

| 1800 W. 46th St., CHICAGO, ILL. •

Naudinga Kninga Kiekvienam

DVASIŠKO GYVENIMO
Trecia skaitomųjų daly

kų rųšis yra knygos. Se- 
niaus lietuvių tarpe buvo 
įpotis žiūrėti į- spausdinį 
lyg į šventų daiktų. Ta nuo- 

i monė įsigyveno žmonėse 
dėlto, kad gana ilgų laikų 
blogų kningų lietuvių kal
boje visai nebuvo. Dabar 
tas laikas jau senai praėjęs. 
Dabar yra visokių kningų: 
gerų ir blogų. Todėl dabar 
labai reikia atsargiai rink
tis skaitymų.

Žuvis geras valgis. Bet 
yra sveikų ir supuvusių žu- 
vių. Tegul tik šeimyninkė, 
norėdama pavaišinti savuo
sius, neapsižiurėjus nusiper
ka, supuvusių žuvių ir už
neria jomis namiškius. Vi- j 
si apsirgs; vienas kitas ga- Į 
li ir numirti. Vynuogės ’ 
skanios ir naudingos, bet 
kaikuriais metais ant jų 
veisiasi koleros vibrijonai, 
tai yra, tos ligos sėkla. Jei 
tiktai kas neapsižiuri, tas 
apsergata baisiųjų liga.

Kaikurie sakosi norį 
skaityti gerų ir blogų knin
gų, kad žinotų iš abiejų pu
sių kas sakoma. Jie elgia
si kaip Adomas su Jieva. 
Ticmdvicm neužteko žinoti 
vien tų ka^ gera. Juodu no
rėjo žinoti dar ir bloga. Del 
jųdviejų išdykusio žingei
dumo ir mes turime vargti.

Kad skaitai gerų kningų, 
tai * dediesi į galvų skaistų 
daiktų. Skaitydamas blo
gų kningų, piliesi į galvų 
nešvarumų. Jei nori žinoti 
kas darosi tavo galvoje be-

VADOVĖLIS
Parašyta Kun. Dr. A. Stanlukyno

Ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose 
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje 
randasi daug naudingų patarimų.

Kaina tiktai $1.00.
Adresuokite

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th At., - Chicago, III.

■ ■ ■ ■
Tik ką išleista Knygele

STACIJOS IR ROŽANČIUS $V. M, P.
Surengė Kun. P. Gugis

Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje. 
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose. 
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa
maldų.

Kaina tik 15c.
w su prisiuntirnu.

Imant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, III.
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Mockus bijo stoti į diskusi* 
jas su kun. P. Lapeliu.

Jis prisipažino, kad neturi 
jokiu paliudijimu apie 

kunigystę.

Balandžio 7 dienu Rose
lando socialistai pasikvietė 
tu tamsiausi apgaudinėtoji 
Mockų, kuris daug sykiu bu
vo areštuotas ir teisme vie
šai tapo pripažintas nepil
no proto žmogumi.

Sužinojęs apie jo pakvie
timą ir aš nuėjau pasiklau
syti, kaip jis mulkins savo 
apgaudinėjamus pasekėjus.. 

/Įėjęs į svetainę pamačiau 
vieną vaikiną bedalinant ko
kius tai apgarsinimus-pla- 
katus. Neilgai trukus ir aš 
gavau vieną, kuris sekančiai 
skambėjo:

• • • p, - •
$1,000. Gera proga pasipelnyti.
Kadangi musų tarpe atsirado 

tokių tamsunų, kurie taip tiki 
'Mockaus plepalams, jog ne vien 
kviečia jį su prakalbomis, bet dar 
ir mane šaukia į diskusijas su juo, 
tai aš šiuomi pranešu, kad į dis
kusijas su Mockum sutinku.

Diskusijų sąlygos bus šitokios:
1. Jos Pus viešiau8ios.
2. Jos bus tikėjimo arba socia

lizmo dalykuose.
3. Kadangi apie tikėjimo daly

kus tegalima diskusuoti su žmo
gum išėjusiu dvasiškus mokslus lr 
kadangi Mockus skelbiasi kunigu, 
o tuotarpu valkiojosi po visokias 
turmas ir per teismą viešai yra 
pripažintas kaipo nustojusiu proto 
fanatiku, tai reikalauju, kad prieš 
diskusijas jis pristatytų man do
kumentus, jog yra ar bent yra ka
da nors buvęs Rymo Katalikų ti
kėjimo kunigu.

4. Jei Mockus laimės diskusijas, 
aš jam išmokėsiu 1000 dol., jei 
pralaimės jas, tai jis man teužmo- 
kės'tik 500 dol. Pinigai vieno ir 
kito turi būti iškalno sudėti ban
koje.

5. Sutikimui į diskusijas duodu 
dvi savaiti laiko.

6. Jei j dvi savaiti laiko, t. y. 
iki bai. 18 d., reikalaujamų doku
mentų nepristatys ir į diskusijas 
nesutiks, tai tegul žinos visi, kad 
jis yra bjauriausias tamsių žmo- Į 
nių apgaudinėtojas.

Laukiu atsakymo.
Kun. P. Lupelis,

Visų Šventų parap. klebonas.

Vienas egzemplioris virš- 
išspausdinto apgarsinimo 
pateko į rankas ir Mockui 
pirm 'jo prakalbu bei, kas 
bus teisingiau, blevizgą. 
Perskaitęs jį Mockus nusi
gando.

Užsiritęs ant scenos jis 
prabįlo:

“Brangus broliai ir sese
ris. Kun. Lapelis nori stoti 
su manim į diskusijas, bet 
žiūrėkite su kokiomis sąly
gomis: Jis nori, kad būt už
statyta kaucija $500 ir pa
rodyti dokumentus. Vadi
nas, 3eigų žmogus neturi jo
kių dokumentų tai negali ir 
nieko žinot. Ar kun. Lape
lis elgiasi pagal Kristaus 
mokslo, jeigu jis iš manęs 
reikalauja kaucijos $500 ir 
paliudijimų. Taigi, su tokio 
mis išlygomis aš stoti į dis
kusijas su juomi nenoriu.”

Taigi Čia aiškiai pragaro 
agentėlis Mockus prisipaži
no, kad jis neturi jokių pa
liudijimų, kad jis nesimoki- 
no nei kokioje dvasiškoje 
seminarijoje, kad jis yra

paprasčiausia apgaudinėto
jas, šventvagiškai pasisavi
nęs kunigo vardą. Pasakęs 
Mockus, kad neturi jokių 
dokumentų, paprašė mulkių 
socialistų balsuoti, ar stoti 
su kun. Lapeliu į diskusijas, 
ar nc. Kadangi socialistai 
matė, jog Mockus bijo dis
kusijų, tai jie ir nubalsavo, 
kad nestoti.

Mockus nusikratęs nuo 
kun. Lapelio atkimšo savo 
blevizginę gerklę. Tuojaus 
pradėjo veržties iš jos įvai
rus pliovojimai, šmeižtai.

Plusta jis ant Dievo, ir 
ant kunigų ir ant Sakra
mentų. Klausant jo “pra
kalbos” nejučiomis pradedi 
mintyti, jog tai kalba žmo
gus pabėgęs iš bepročių na
mų. Pabaigęs savo bleviz
gas Mockus nusiskundė 
žmonėms, kad*jau baigiasi 
biznis Chicagoje ir prašė, 
kad jį dar paremtų.

Susipraskim, broliai, nesi- 
duokimė išnaudoti niek
šams, apgaudinėtojams fa
natikams. Varykime juos 
nuo savęs kuotoliausiai.

K. C.

WEST SIDES VYČIŲ 
JUDĖJIMAS.

Vietos Lietuvos Vyčių 24 
kuopos susirinkimas įvyko 
balandžio 5 d. š. m. Susirin
kimą atidarė pirmininko pa
gelbininkas. Aptarius kai
kuriuos reikalus' iš kuopos 
nutarta prašalinti narį D. J., 
kuris gavėnios laike lankė 
šokius. Šiame susirinkime 
musų kuopon instojo trįs 
nauji nariai: p-lė Nastazija 
Galaveckaitė, p. V. Gata
veckas ir J. Bruožas.

I ’ ' *

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 11 d., 8 vai. 
vakare, parapijinėje svetai
nėje. Šiame susirinkime bus 
renkami ateinančiam vaka
rui darbininkai, kuris įvyks 
balandžio 22 d., p. Melda
žio svetainėje. Šis vakaras 
rengiamas parapijos naudai.

Stasys.

CICERO.

Bjaurus socialistų elgimąsi.

buvo pranešta, kad iki karės i 
pabaigai nei vienas Vokieti
jos pilietis negalės tapti pi
liečiu Suv. Valstijose.

Bulgarijos ir Turkijos 
pavaldisiai dar gali imties 
pilietybės raštus, kadangi 
su šiomis valstijomis dar 
karė nepaskelbta.

MINIA NORĖJO UŽMUŠ 
TI ŠOFERĮ.

Jeigu ne poliemonas Gro- 
aika įniršusi minia žmonių 
butų nulinčiavusi šoferį 
Viljamą Preverem (2013 W. 
Huron st.), kuris su sun
kiuoju automobiliu suvaži
nėjo 10 metų amžiąus mer
gytę. Šoferis liko suareštuo
tas, bet tuojaus jį paliuosa- 
vo, kadangi paaiškėjo, jog 
nelaimingas atsitikimas bu
vo neišvengtinas.

CHICAGOS JURININKAI
JAU VAŽIUOJA KA

RĖS FRONTAN.

Dzievas Jonas, 4554 S. Rockwell 
Street,

Sarwinski Martin, 83—13 Street, 
North Chicago.

Peter Smith, 102 W. Qhio Street. 
Spakowsky Kazimierz, Pullman, 

IU.
Sekevicia Juozapas, 3312 S. Hal

sted Street.
Siekis Anton, 4614—5 Avenue. 
Tamijevski Bonifac, 3144 Auburn 

Avenue.
Urbonas Juozapas, 102 Mill St. 
Vaitekaitis, 5001 Marshfield A v. 
Zenberis Jonas, 4502 S. Paulina

Street.
Zipryte Stanislava, 670 west 18 

Street.
Žak Andro, 3222 S. Morgan St. 
Zmielski Waclaw, 1027 Hermitage

Street,
Zuisis Petras, 3349 Auburn Avė. 
Zymautis John, 112 W. 21 Street.

Kad tolimesnės, nejudan
čios žvaigždės taipo gi da
ro įtekmę ant žmonių, gyve
nančių ant mūsiškės plane
tos, parodo šis mokslo ištir
tas faktas, jo Veneros spin
duliai daro šešėlius ant mu
sų žemės.

REIKALINGA AGENTO

pardavimui Kalendorių, vaka
rais arba dienomis, geras už
darbis. Atsišaukite.

MILDA PRINTING HOUSE

814 W. 33rd St., Chicago, IU. 
Tel. Drover 7184.

ŽVAIGŽDŽIŲ ĮTEKMĖ 
ANT ŽMONIŲ.

TtTYTYirvvtTrrrrrrtYrrr*]
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Boosi B1S o
11 So. La Saus SL, Oldeago, DL •

ToL Bandolph M46 *

gyvenimo vieta 
8355 So. Halsted Street 

TsL Drover UM

Amerikos Liitnly Mokykla
AMERIKOS LIETUVIU Mok.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisiu, Suv. Valst. istorijon, 
abelnos istorijos, geografijos, politt- 
klnėai ekonomijos/ pilietystės, daHia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. huo 7:30 iki 9:30 
3300 Emerald avė., CHICAGO, ILL

aTelafvaaai McKIatoy B7S4 ■

IR. A. K. RUTKAUSKAS į
(lydytojas Ir Chirurgas J 

14(7 I Klitori IIH. Ir W. lt gt.. Iiiap J

ipftnsffsr ■f
Phcae Caaal 3110

DR. A. YUSKA
LIKTUVIS GYDYTOJAS 

1749 Si. Hilitid CH1CAGB, ILL.
COKNEK lltk STREET

SHBssamaii

srrrvvBYVsTBTvrrvvvvvvvsT*

issssassaa
s 2721 j!Phone Yards

PR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted st.,

10 vai. vakare nedėlioję iš 
Chicagos į Atlantiko pakraš
čius išvažiavo 450 jurinin- 
kų-savanorių. Stotyje juos 
lydėjo būriai motinų, seserų, 
pažįstamų. Daugelis lydėto
jų ir jurininkų skirdamies i 
gailiai ašarojo. Jie važiuoja 
saugoti rytinius Suv. Valsti
jų pakraščius nuo vokiečių 
užpuolimo.

ATS] LITE LAIŠKUS.

Velykų rytmety j į lietu
vių Šv. Antano bažnyčią su
sirinko daugelis tikinčių 
tautiečių, atiduoti garbę pri
sikėlusiam Išganytojui. 
Apart dorų, geros valios 
žmonių bažnyčion atsibala- 
dojo ir keli socialistai, kurie 
ėmė kelti trukšmą tarp be
simeldžiančių žmonių ir bal
siai kalbėti įvairius nepri
tinkančius žodžius. Mlaršal- 
ka priverstas buvo vieną 
trukšmadarį socialistą už 
sprando sugriebti ir išstum
ti lauk.

Socialistų nedorybės nuo
lat didėja. Net į bažnyčią 
jie drįsta įsiveržti ir kelti 
trukšmą. Jų civilizacija ma
tyt neaugštesnė kaip uode
guotų beždžionių.

Bažnyčioje Buvęs.

VOKIEČIŲ PAVALDI
NIAMS JAU NEBEIS-
DUODA PILIETYBĖS 

RASTŲ.

Kuomet Suv. Vai 4ijos 
paskelbė karę Vokietijai, di
džiausios minios chicagiečių 
vokiečių susirinko ties teis
mo rūmais, norėdamos gau
ti pilietybės raštus. Bet na
bagai apsivylė, nes 'jiems

“Immigrants Protective 
League” Chicagoje gavo 
daug laiškų iš vokiečių už
imtos Lietuvos. Tie laiškai 
adresuoti žemiau paminė
tiems žmonėms. Juos gali
ma atsiimti imigrantų šel
pimo sąjungos biuro na
muose 1140V2 So. Michigan 
ave.xTen galima susikalbėti 
ir lietuviškai.
Butatos Julian, 1208 Chicago avė.,

Jacksonville, Pla.
Boczuinas J., 1726 State St., North

Chicago, III.
Galis Ceovictus, 2425 W. 45 Place. 
Carabo William, 1210 Hastings St. 
Dereszkewicz Alex, 724 Ada St. 
Boleslavas Juzonis, 1753 Wabansia

ar Waba8h avenue.
Jurokas Franciszkas, 917 W. 33 st. 
Jerusevicz Kazimieras, 714 W. 19

Place.
Jalczewska Paulina, 1956 Canal

port Avenue.
Kasmauskis Toni, 21547 *Hermit- 

age Avenue.
Kaslauskis Joseph, 3257 Emerald

Avenue.
Kenusaitis K., 843 32 Place. 
Koszulanis Stanislaw, 1112 Marsh

field Avenue.
Koszulis George, 3246 S. Halsted. 
Kraginski K., 450 S. Wood St. 
Kroyer Aleksander, 3249 Pierce

Avenue
Kroyer Robert, 1830 N. Sawyer

Avenue.
Kuras Vladislavas, 2903 W. 25 PI. 
Lukošius Staniai a v, 4549 S. Her

mitage Avenue.
Lawianski Witold, 4624 Winches- 

ter Avenue.
Marcinkicvvitz Joseph, 1625 W. 18

Street.
Masiulevicz Stanislav, 1258 Holt

Avenue.
Merkin Joseph, 203 S. Hermitage. 
Domis Mikalauska, 1358 S. Peoria

Street.
Noreiko Adalbert, 520 BunkerSt. 
Nausakaitis Antenas, 1721 S. Hal

sted Street.
Oldenevicz Vladas, 368 Kensing

ton Avenue.
Palusky Tony, 3252 S. Halsted. 
Fetrolevicz E.. 2329 W. 22 Place. 
Putris Kasper, 2013 Canalport

Avenue. , •
Pioraitis Monika, 3252 S. Halsted

Street.
Petrovski Mathias, 1370 S. Halsted 
Petrowski John, Bok 455, Melrose

Part
Raczunaa Rosa, 1534 Haddon' Av.

Jeigu du bludelius pilnus 
vandens palaikyti keletą 
nakčių ore ir vieną iš jų už
dengti lietsargiu, idant ne
veiktų ant vandens mėnulio 
spinduliai, tai kelioms die
noms praslinkus pamatysi
me, jog lietsargiu neuždeng
tame bliudelyj kur kas ma
žiau vandens, negu uždeng
tame. Mokslo vyrai sako, 
kad mėnulio spinduliai kalti 
dėl išgaravimo vandens. Ka
dangi mėnulis yra žvaigždė, 
tai reiškia, kad žvaigždės 
daro įtekmę ant vandenio 
ir kitų skystimų. Bet jos 
veikia netik ant skystimų, 
bet ir ant augalų ir žmonių.

Mimozos žiedai atsidengia 
ir užsidengia, kuomet pilna
sis mėnuo pasirodo iš po de
besų bei užsislepia.

Mokslininkas Bertholon 
prirodė, kad mėnulis ypač 
daro didelę įtekmę ant mo
terų.

Mėnulio spinduliai ant 
kai-kurių organizmų veikia 
Medingoje prasmėje, o ant 
kitų naudingoje —. Azijoje 
ir Afrikoje padaryti bandy
mai parodė, jog dažnai mie
gantis žmogus prie mėnulio 
šviesos gali lengvai netekti 
proto.

Dr. Grabley moksliškais 
tyrinėjimais priėjo prie iš
vados, kad mėnulio pilnumo
je radijaus ore daugiausia, 

jaunumoje mažiausia

PAIEŠKOJIMAI
Vienatinis būdas Riminės su

rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draug*” dau
gelis surado saro gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per li
gą laik* nebuvo žinomi. Jei no
ri bile kg ąprasti, siusk paieško- 
fimą 1 “Draugą” šiandien.

• —:— Paieškojimu kaina: —

Vieną kartą .............. 50c.
Tris kartus .............................$1.00
Vieną savaitę ........................ $1.50
Pinigus galima sius krasos žen- 

klėUais, arba ragistruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

Adresuokite: I

“DRAUGAS”
(Advertising Dept.)

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

[OAGO, ILL.

5Y5TEn

Paieškau savo giminaitės Katari
nos Deltuvukės paeinančios iš Suval
kų gub., Marijampolės pavieto, Kle
biškio gmino, Kubelčiškių kaimo. Ji 
pati ar kas apie jų žinote meldžiu 
duoti žinių ant sekančio antrašo:

J. Sincevičius,
148 Forbs st., Amstordam, N. Y.

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

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Musų sistema ir ypatiskas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką. . . - .......

Mea 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. . ' • I

Jųs esate užkviečialni aplankyti ir) 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kairiu 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. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City HaliPaieškau Petro Ermulio, gyveno 

“Cherokee”, P.' O. Coal Bluff, Pa. 
Jis pats ar kas kitas meldžiu atsi
liepti adresu:

Kazimieras Baltikauskls,
4518 So. YVood St., Chicago, III.

Paieškau savo sesers Julijonos 
Straukutės ir J. Gečo. Julijona pa
eina iš Kauno gub., Telšių pavieto. 
Plungės volasties, Repešaičių kaimo. 
Ji pirmiaus gyveno Melrose Para, 
III. Aš aplaikiau nuo jos laiškų Ir 
rašiau atgalios, bet laiškas sugrįžo 
atgalios. Kas apie jų žinote praneškit 
man sekančiu adresu:

Justin Straukas,
1718 Fox St., S. S. Plttsbnrgh, Pa.

REIKALINGA mergina supran
tanti knygvedystę ir typwriter. Tu
ri mokėti lietuviškai ir angliškai. 
Darbas ant visados.

BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
8246 So. Halsted St., Chicago, Iii.

PARDAVIMUI

. U»IWinWniWmrniWI C
‘ PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Darą, Lentą Rėmą ir Stoginio Popieros

: CARR BROS. WRECKING CO.
: 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAuO .

O -
Tas pats mokslininkas sako, 
kad juo daugiau yra radi
jaus ore, juo blogiau jaučia
si sergantieji dirksniais 
(nervais) ligoniai; taigi mė
nulio pilnumoje esą jie jau
čiasi visųblogiausiai.

Kiti daktarai įvairius 
bandymus darydami dasi- 
protėjo, kad prie kiekvieno 
mėnulio užtemimo žmogaus 
smagenys plečiasi, didėja, o 
jaunatekyj susitraukia. Tai
pogi kaikurios odinės ligos 
turi sąryšį su’menulio fazo- 
mis.

Baconas mėnuli^ užte- 
mus paprastai alpdavo. O 
tūlas pamišėlis sakoma, kad 
nuo mėnulio užtemimo taip 
įšėlo, kad nutvėręs peilį pa
pjovė visus jo kambaryje 
esančius ligonius.

Dr. Hoffman gydė dukte
rį vienos ponios, kuri ken
tėjo nuo epilepsijos. Paci- 
jentei išsipuzdavo viduriai 
mėnulio pilnatekyj ir susi
traukdavo jaunatekyj.

Dr. Mlcad pasakoja apie 
vaiką, kuris kiekvienoje mė
nulio atmainoje gaudavęs 
konvulsijas.

Dr. Damazzini tvirtina, 
kad laike užtėmimo mėnu
lio 1693 metuose išmirė visi 
sergantieji karštlige.

Parsiduoda namas Clceroj gražioj 
vietoj Ir pigiai.

Įmokėti reikia tik $700.00. Likusius 
lengvių išmokėjimu. Atsišaukite tuo
jaus. ___

J. A. 6LEGAITIS.
1427 So. 48 Ct., CICERO, ILL.

FARMOSII FARMOS II 
Parsiduoda DldMausioje Ameri 

koja Lietuvių kolionljoj kame yra
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje ScottviUe, Mich. kur 
kraštas Uetuvlams apsigyventi. Olo 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
J Jus kurie norite turėti geresn} gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°llonljos Išprašyti. Mes 
turime Iš jų suėmė jų farmas lr nori
me jas parduoti, turime didelių lr nu 
žų farmų, givullal. mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant Išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gretų kataUoga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich,

Vyrišky Drapiny Barįintl |
Nauji, neatimti, daryti ant jr 

užsakymo siutai ir overkotai, “ 
vertės nuo $30 iki $60 .dabar ė 
parsiduoda po $16 ir 26 dol. įj

Nauji, daryti gatavimi nuo 
$15 iki $35 siutai ir Overkotai, 

nuo $7.50 iki 1$ doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuštu overkotų.’ ' ’ •' * t
Visai mažai vartoti Siutai Ir 

overkotai vertės nuo $25 Iki 
$85, dabar $5 Ir augščiau. Kel
nės nuo $1.10 iki $4.60. Val
ku siutai nuo $3.00 iki $7.60. 
Valizos ir Kuperai.

Atdara kasdiena, nedėl tomis 
Ir vakarais.

S. GORDON,
1415 8. Halsted st., Chicago.

Tel Drever 7041
Dr. C. Z. Vezelif
LINTUYIB DENTMTA* . 

Valandos: nuo • ryto Iki • vak.
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4718 Bo. Adlio/ Ava. 
art 47-tes gatvės

į

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksiniu da

likli, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
h 6egižlo 1-riI imi ižiatlM krutini pi iin.

2128 W. 22 St.
Arti “Illimrton” Teatro. 8

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas-už pusė prekės. Sa!

P. A. MILLER
2256 W. 22 St., Arti Oakley A v fi

BANKES 
COFFEE,

19cGARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28o ir 
po 30c................. .. ...................

ŠVIESTAS
Oarteuaios oneto-

RYŽIAI
nis, iMd- 
kur ju< ga
lit rauti

45c
roam.
5įc

(Mrlaaaloė raitas. 
Mr vert/',, 
parsiduoda 
ui

The
Best

26
a lb.

COCOA ARBATA
Guriausia Banke., 
.ulyrlne eu a ą 
bent kokia, J/I A
1-2.v. |«tb

ii n, vjrvea-
40c

Prllmatauele, Gva- 
rsntunta, 
vertė. 60c 
pere įduoda 
po

11 YVS8T SIDB 
1871 Mllwaukeo av. 
2064 Mi(waukea av; 
1064 Mllwau.ee av. 
16t0WMadl«on et, 
8880 w Madleanlet.

1144 W 'Chlearo av. 
1826 Blue lelend av. 
2612 W. North av. 
1217 S. Haletad at, 
1832 8. Halited it. 
1318 W. 12th et.

81«W.22nd IL

SOUTH SIDE 
8062 Wentworth ev 
3427 S. Halsted et. 
4729 S. Ashland av.

NoRTITSIDB 
406 W, Dlvliiou st. 
720 w. North av’ 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
8418 N. Clark 8t.

Dabokite Savo Akis

laitaiayklte gerai parinktus akinius stiklus. Parenkite aprūpinti en- 
, te akie apecljallatui, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
į parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas 

TĖMYKIT NAMO U2RASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

(Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras angfctas 
^Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nno 9 ryto iki 12-tai

Tel. Canal 5335.

..

Mllwau.ee



