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

Geo. Washington.

KAINA
FRIOK

CENTAI
centą

CHICAGO, ILL..UTARNINKAS, BAL. (APRIL). 24 D. 1917 M.
Cntered aa Second Claaa Matter March SI, UI®, at Chicago, llll nola under the Act ot March 8, 1879.

METAI—VOL. II. No. 97

PAVOJUS RYGOS DVINSKO 
ŠONUI

RUSIJA NESITAIKINS ATSKI 
RAI SU VOKIETIJA

Švedai savo šalį nori pakeisti 
respublika

Turkai kraustosi iš savo pozici
jų Mesopotamijoje

RYGOS DVINSKO ŠONUI 
PAVOJUS.

Vokiečių kariuomenė jūrė
mis gabenama iš Liepojos.

LONDONAS, bai. 24. — 
Baisus daiktai dedasi Rusi
joje. Iš Petrogrado apturėta 
žinios, kad vokiečiai sutrau
kia savo kariuomenę prieš 
Rygą. Vokiečių kariuomenė 
iš Liepojos gabenama jūrė
mis ir arčiau Rygos išsodi
nama ant sausžemio. Von 
Hindenburgo grąsinimai jau 
pildomi. Jis turi pagaminęs 
pienus rusų kariuomenę Ry
gos -Dvinsko šone atkirsti 
nuo Petrogrado, paimti Ry
gą ir pamėginti to karės šo
no rusų kariuomenę suvary 
ti Į spąstus.

Petrograde pakilęs baisus 
trukšmas. Rasi, tasai drąsus 
vokiečių žingsnis panaikins 
rusuose dabartinius nesuti
kimus už pirmenybę ir jie 
stos bendran darban ginti 
savo šalį, kur dar nesenai 
sublizgėjo laisvės spindu
lys.

RUSŲ VYRIAUSYBĖ IR 
DARBININKAI.

Skatinami darbininkai
imties daribo.

Petrogradas, bai. 24.—Ru
sijos ministerių pirmininkas 
Lvov ir karės ministeris 
Gučkov kalbėjo amunicijos 
darbininkų susirinkime. Jie 
darbininkams pasakė, kad 
trumpoji ateitis turės nu
lemti, ąr darbininkai savo 
pasielgimu palaikys ir to
liaus Rusijoje brangiai iš
kovotų laisvę, ar jie visą ša
lį išnaujo sugrąžins senobl- 
nėn vergijon.

Darbininkų ir kareivių ta
ryba nusprendė paskelbti 
visoj Rusijoj abelną tauti
nę šventę pirmomis gegužės 
mėnesio dienomis.

NUSKANDINO DU LIGO 
NINIU LAIVU.

Londonas, bai. 24. — Vo
kiečių nardančioji laivė nu
skandino du Anglijos ligo
niniu laivu, kuriais į Angli-

RUSIJA KARIAUS LIGI 
GALO.

Washington, bai. 24. — 
Suv. Valstijų departamen
tas oficialiai paskelbė, kad 
Rusija nesitaikins atsky- 
rium su Vokietija, bet ka
riaus bendrai su talkinin
kais, kol Vokietija bus nu
galėta. Taip oficialiai pra
nešta iš Petrogrado. Be to 
dar pranešime pasakyta, 
kad Rusija ateityje pasi
liks respublika. Valdžios 
forma bus tokia, kaip Su
vienytosios Valstijos.

TURKAI APLEIDO SAVO 
POZICIJAS.

Per 6 mylias atsimetė 
nuo upės Tigris.

Londonas, bai. 24. — Tur
kai Mesopotamijoje gražu
mu apleido Iztabilat pozici
jas, gulinčias ant dešiniojo 
upės Tigris kranto, už de
šimties mylių nuo Samara. 
Taip čionai oficialiai skel
biama.

ANGLAI PAĖMĖ MIE
STĄ GAVELLE.

Londonas, bai. 24.—Šiau
riuose nuo upės Scarpe an
glai atnaujino prieš vokie
čius užpuolimą ir pirmuoju 
savo žygiu paėmė nuo vo
kiečių miestą Gayelle, kurs 
guli užpakalyj von Hinden
burgo apsiginimo linijos. 
Pietuose nuo Scarpe an
glams teko miestelis Gue- 
mappe. Paimta suvirs 1,000 
vokiečių nelaisvėn. Mūšiai 
seka abiem Scarpe šalim.

Pietuose nuo Bapaumc- 
’Cambrai vieškelio anglai 
dar paėmė miestelį Tres- 
cault.

Pietuose nuo Quentin ir 
tarpe Soissous ir Rbeims ir
gi seka baisi artilerijos dvi
kova.

ją gabenta sužeisti anglų ir 
vokiečių kareiviai. Tais lai
vais buvo “Donegal” Ir 
“Lanfranc.” Laivu nuskan
dinta be persergėjimo. Žu
vo .19 anglų ir 15 vokiečių 
sužeistų kareivių. Žuvo ir iš 
įgulos keli žmonės.

GAUTA OFICIALĖ ŽINIA 
APIE SANTIKIŲ PER 

TRAUKIMĄ.

WASHINGTON, bai. 24. 
— Vakar čia gauta of icialė 
žinia, kad Turkija pertrau
kė diplomatinius ryšius su 
Suv. Valstijomis.

ŠVEDAI REIKALAUJA 
RESPUBLIKOS.

LONDONAS, bai. 24. — 
Kuomet Švedijos parlamen
tas Stockholme praeitą šeš
tadienį svarstė maisto tru
kumo klausimą, didelės 
žmonių minios p'rieš parla
mentą sukėlė demonstraci
jas. Miniose pasigirdo šauk
smas Švediją pakeisti res
publika. Šalyj platinasi re- 
voliucijinis bruzdėjimas. 
Karaliaus rūmai aštriai sau
gojami.

AMERIKONAI KRAUS
TOSI IŠ TURKIJOS.

Amsterdam, bai. 24.—De~ 
peša iš Konstantinopolio 
praneša, kad visi Turkijoje 
gyvenantieji amerikonai pa
siruošę apleisti tą šalį.

TURI STOTI DARBAN 
ARBA EITI KARĖN.

Amsterdam, gal. 24. — 
“Berlin Tageblatt” rašo, 
kad Vokietijos sostinėje
kaikuriose dirbtuvėse dar
bininkai dar sti'eikuoja. Vy
riausybė vakar išleido dar
bininkams parėdymą, kad 
jie į 24 valandas arba su
grįžtų darban arba bus pa
imti mušiu laukan.

NAUJAS BELGUOS GE 
NERALIS GUBER

NATORIUS.
Amsterdam, bai. 24. — 

Andai mirė vokiečių užimtos 
Belgijos generalis guberna
torius von Bissing. Jo vie
ton kaizeris dabai* nuskyrė 
gen. baroną von Falkenhau- 
sen.

NUMUŠĖ 11 LAKSTY
TUVŲ.

Berlynas, bai. 24. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad jie šiomis dienomis mu
šiu metu Prancūzijoje nu- 
mušę 11 priešininkų laksty
tuvų ir 11 obseriaeijinlų 
balionų.
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Čia du laivu — didžiulis vokiečių “Vaterland.” šitą laivą konfiskavo Suv. 
Valstijų vyriausybė Hoboken uoste. Mažesnysis yra Suv. Valstijų didžiausias gar
laivis — “St. Louis.” Koks indomus skirtumas. ift L

NAUJAS VYRIAUSYBĖS 
PARĖDYMAS.

Washington, bai. 24. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
parėdė, kad traukiniais va
žiuojanti keliauninkai neiš
eitų ant vagonų platformų, 
kuomet traukiniai bėga per 
tiltus, kuriuos saugoja mili
cija. Ypač tai daryti už
drausta bėgant traukiniams 
per didesniuosius visoj ša
lyj tiltus. Tasai parėdymas 
veiks visu karės metu.

PASIŪLĖ VYRIAUSY
BEI SAVO ĮSTAIGAS.

Washington, bai. 24. —
Milijonierius C. M. Selnvab 
vakar šios šąlies vyriausy
bei pasiūlė savo plieno ir ge
ležies įstaigas, Bethlelieme, 
Pa., atsirandančias, kurio
mis vyriausybė šios karės 
metu tegali įlaudoties sulyg 
savo nuožiūros.

MIESTO VALYMO 
SAVAITĖ.

. f
Vakar Chi dagoj prasidėjo 

valymo savaitė. Ištisą savai
tę visos viešosios mokyklos 
uždarytos. Jos bus išvalo
mos. Mokiniai paliuosuoti, 
'kad jie suaugusiems pagel
bėtų nuvalyti nuo visokių 
purvų, atmatų ir nešvarv- 
bių namų kiemus ir arfimes* 
niuosius tuščius lotus.

ANGLIJOS VYRIAUSY
BĖ PAIMA MALŪNUS.

Reikalauja bendros maisto 
tarybos.

Londonas, bai. 23. — Ba
ronas Devonport vyriausy
bės vardu išleido parėdymą, 
kad su balandžio 30 diena 
visi miltų malūnai Anglijo
je paimami vyriausybės 
kontrolėm Nuo tos dienos 
miltai, kaip ir visi kiti val
gomi produktai, bus gami
nami, pardavinėjami ir dali
nami nustatytomis vyriau- 
bės kainomis.

Be to baronas Devonport 
proponuoja, kad visi talki
ninkai, kariaujantieji prieš 
Vokietiją, sudarytų vieną 
bendrą maisto tarybą,. Tuo
met butų mažiau vargo su 
aprūpinimu savo šalių gy
ventojų maistu.

ANGLIJA NORI PASI
SKOLINTI 750 MILIJO 

NŲ DOLERIŲ.

Washington, bai. 24. —
Paaiškėjo, kad Anglija Suv. 
Valstijose nori pasiskolinti 
750 milijonų dolerių. Šios 
šalies vvriausybė iškalno 
buvo nusprendžiusi Angli
jai paskolinti 500 milijonų. 
Bet Anglija reikalauja dau
giau pinigų, daugiau jai 
Ims duota.

PASIBAIGĖ RUBSIUVIŲ 
STREIKAS.

Chicagoje vakar atšaukta 
“International Union of 
Ladies’ Garment Workers 
of America” rubsiuvių 
streikas. Streiką atšaukti 
unijos “business” agentas 
Seidman. Šitam gi įsakė 
streiką atšaukti minėtos 
unijos pirmininkas Seldes- 
singėr iš New Yorko. Seid
man nepasakė, kodėl strei
kas atšaukiamas. Tik pažy
mėjo, kad tas daroma tur
but dėl karės.

Šitas streikas buvo prasi
dėjęs praeitą vasario mene' 
s į. Tarp streikininkų buvo 
didžiuma moterių. Strei
kuota už didesnes algas.

SUOKALBIS PRIEŠ PRI 
VERSTINĄ KAREI

VIAVIMĄ.

Washington, bai. 23. J 
Krasos departamento in
spektoriai ir teisdarystės 
departamento agentai suse
kė suokalbį prieš praveda
mą priverstinojo kareivia
vimo Suv. Valstijose. Prieš 
tai platinama anoniminė li
teratūra ir laiškai siunčia
mi su aštriausiais užsipuldi
nėjimais prieš generalį pro
kurorą. Ve kodėl kongresas 
priešinasi priverstinam ka
reiviavimui. Suprantamas 
daiktas, kas šioj šalyj daro 
suokalbius.

RUSAI ATMUŠĖ VO
KIEČIUS.

Petrogradas, bai. 24. — 
Yladimir-Volinski karės šo
ne, anot rusų pranešimo, vo
kiečiai buvo sukilę užpuoli
man, bet tuojaus atblokšti 
atgal. Zborov apskritvj 
vokiečiai mėgino įsibriauti į 
rusų apkasų dalį. Bet ir čia 
juos rusai atmušę.

AUKŲ RINKIMO REIKALE
(SUMANYMAS).

Dvidešimtoji gegužės jau 
artinasi. Svarbi tai mums 
Diena, nes joje viso pasau
lio katalikiškose bažnyčiose 
privalo būti renkamos au
kos vargstančių musų vien
genčių labui. To visa šir
dimi trokšta visų musų Tė
vas popežius.

Kad ta Dieną vaisingesnę 
padarius, mes lietuviai, o 
ypač katalikai, turime įkin
kyti darban visas savo jėgas 
ir pašvęsti visas spėkas, o 
ypač SPAUDĄ.
.. Tuo tarpu visa musų gar
bingoji spauda, tiesa, gra
žiai paminėjo jau keletą sa
vaičių atgal tos Dienos ver
tę ir naudą, šiandien tyli, 
nepaisydama, kad jau pavo
jinga ilgiau nieko neveikti.

Nuo savęs drįstu karštai 
patarti, kad “Draugas” su
sižinojęs su Tautos Fondo 
valdyba ir su “Darbinin
ku:”

1. Pagamintų mažiausia 
10,000 egz. kopijų šv. Tėvo 
laiško vyskupui Karevičiui.

2. Atsilieptų į visus Ame
rikos vyskupus, įdedami 
kiekvienam iš jų šv. Tėvo 
laišką ir neabejoju, kad ne 
viai musų vyskupai tą laiš- 
ką žino.

3. Pagamintų tūkstan
čius laiškų-atsišaukimų į vi
sus Amerikos katalikiškus 
klebonus. Tuos atsišaukimus 
tenesiunčia jau “Draugas 
& Co. savo vardu, bet męs 
lietuviški klebonai nuo sa
vęs kaipo saviems drau
gams. Prie kiekvieno to
kio atsišaukimo privalo bū
ti ir šv. Tėvo laiško kopija.

4. Prašyti Amerikos Epi
skopato, ar ne butų galima

PASAULIO TEISMAS 
TEIS KAIZERĮ.

Washington, bai. 24. — 
Su labai svarbia misija į 
Suv. Valstijas atkeliavo An
glijos atstovai. Čia laukiama 
atvažiuojant dar Prancūzi
jos ir Italijos atstovai—gen. 
Joffre ir Viviani. Kuomet 
siti ėdu pribusią, prasidė
sianti karės konferencija.

Konferencijoje bus apkal
bama, kaip jau buvo pra
nešta, pasekmingesnė kova 
prieš nardančias laives, su
tvarkymas maisto, finansų 
ir t.t.

Bet visusvarbiausiai bus 
tas, kad Suv. Valstijų vy
riausybė su talkininkais 
bendrai sudarys taip vadi
namą pasaulinį teismą, ku
ris pokariniam kongrese 
teis kaizerį už jo nedovano
tinus tarptautiniu įstatymų 
mindžiojimus.

Vadinasi, bus sudaryta 
komisija, kuri sudėstvs pie
nus busimąjai pasaulyje tai
kai. Ta komisija ir bus pa
vadinta pasaulio teismu.

Kuomet įvyks taika, tuo
met talkininkai nuskirti 
liaują komisiją, kurios par-

surinktus toje Dienoje pini- 
’gus siųsti per Tautos Fon- 

Įdą, kurio narys yra kardi
nolas Gibbons.

5. Pagaminti atsišauki
mus į visas parapijas, SLR. 
KA., LDS., Vyčius, Moterių 
Sąjungą, į visas katalikiš
kas draugystes, ir, išgavus 
jų adresus tiesiog joms pa
siųsti. Visi gi lietuviai kle
bonai 13 d. gegužės kad dar 
bažnyčiose ta “atsišauki
mą” perskaitytų.

KUN. V. SLAVYNAS.

NUO REDAKCIJOS.

Mes labai pritariame 
gerbiamo kunigo Slavyno 
sumanymui, tiktai mums 
rodosi, kad spauzdinių siun- 
tinėjimą reikia pavesti vie- t 
nai kokiai nors vietai, o ne-, 
daryti tą darbą keliose. 
Amerikoje jau yra Pildo
mojo Centralio Komiteto 
Skyrius, kuris apie tai susi
žinojo su Tautos Fondu. 
Rytoj paduosime daugiau 
žinių apie tai.

Pinigų negalime siųsti 
per Tautos Fondą, nes vys-' 
kūpąs Karevičius meldžia 
jų ekscelencijos siųsti į Cen
tral! Pildomąjį Komitetą 
Lozannoje. Mums nedera 
skirtis nuo vyskupo Kare
vičiaus šitame reikale.

‘“Draugo” Redakcija ti
kisi, kad Susiv. Liet. R. Ka
talikų, Liet. Darbininkų Są
junga, Vyčiai ir Moterų Są
junga šitą kun. Slavyno, 
drauge ir musų, šauksmą 
paskaitys užtektinu užkvie- 
timu į darbą visiems lygiai 
reikalingą.

VOKIETIJAI RUPI PRI
VERSTINAS S. VALSTI

JOSE KAREIVIAVIMAS.

Londonas, bai. 24. — Vo
kietijos vyriausybė su atsi
dėjimu tėmijasi, argi Suv. 
Valstijų vyriausybei pasi
seks pravesti savo šalyj pri
verstino kareiviavimo įsta
tymą. Vokiečiai tikisi, kad 

! tai neįvyksią. Kitaip vokie
čiams butų didelis smūgis. 
Jie žino, kokia didele prie
šininke pastojo Anglija, 
kuomet pravedė priverstiną 
savo šalyj karęiviavimą.

NEPASISEKĖ SKRAI
DUOLIUI UŽPUO 

LIKUI.

New York, bai. 24. — Iš 
pietinės Amerikos pakraš
čių čia parplauk? vienas 
Suv. Valstijų garlaivis. Bai. 
12 d. tą garlaivį Brazilijos 
pakraščiuose penkias my
lias vijosi vokiečių skrai- 
duolis-užpuolikas “Seead- 
ler,” bet jam nepavyko pa- 
sivvti.

eiga bus apsaugoti pasaulį 
nuo galimos ateityje pana
šios karės.
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. Už savo sveikatos stipru
mu prezidentas labiausia 
dėkingas savo bičiuoliui ir 
privatiniam gydytojui, Dr. 
Cary T. Grayson. Šitas gy
dytojas prezidentą kiekvie
nam žingsnyj saugoja. Jei 
tik jis pastebi prezidento 
kūno sistemoje kokį bent 
netvarkingumą, tuojaus su
kelia trukšmą ir nustato pa
cientui sveikatingumo sąly
gas, kurias prezidentas pil
do su didžiausiu atsidėjimu.

Dabartinės karės metu ir 
reikia šiai šaliai, kad aug- 
šeiausias jos viršininkas bu
tų sveikas ir stiprus.

MOTERĮS SUV. VALSTI
JĄ KARES LAIVYNE.

■š Dieno*
i

II
Dienon

KARĖ IR PROHIBICIJA.

' Suv. .Valstijų kongreso 
demokratai atstovai aną 
dieną paprastam savo parti 
jos susirinkime atliko išmė
ginantį balsavimą apie tai 
ar pravesti prohibiciją Suv. 
Valstijose karės metu?

Kuomet suskaityta balsai, 
kaikurie prohibicijos prieši
ninkai net nublanko. Už 
prohibiciją pasirodė 87 bal
sai prieš 60.

Tuomet pakilo toks trūk
imas, kad susirinkimo pir
mininkas turėjo pripažinti, 
jogei tasai balsavimas ne
duos teisės demokratams in- 
duoti kongresui prohibici
jos bilių. v

Bet faktas pasiliko. Svai
galų išdirbėjų karalija jau 
ima griūti iš pat savo pa
matų. Tuo pačiu laiku užte
ka laimingesnių dienų auš
rinė broliui darbininkui. 
Nes yra tokių žmonių, ku
rie svaigalams pinigų Visuo
met turi, o šeimynoms ne
užtenka nei sausos duonos. 
Vaikai turi būti puspliki ir 
badmiriauti.

Prezidentas Wilsonas yra 
prohibicijos šalininkas. Yra 
žinoma, kad jis pasirūpins 
prohibiciją pravesti visoj 
šalyj nors kartis metu. Po 
karės, rasi, jau ir patįs žmo
nės nenorės sugrąžinti svai
galų, nes nuo jų bus atpra- 

-i
Prohibicijos pra vedimas 

bus didžiausias smūgis A- 
merikos vokiečiams, nes di
desnėj! dalis bravarninkų 
visoj šalyj yra vokiečiai.

KAIP JAUČIASI PREZI 
DENTAS WILSON.

Suv. Valstijų prezidentas 
Woodrow Wilson eina 60 
metus ir jaučiasi sveikutė
lis. Kas nesenai yra matęs 
prezidentą, kiekvienas pri
pažįsta, kad jis neatrodąs 
senesniu, kaip 45 metų am
žiaus. Prezidentas daugiau
sia laiko praleidžia šviežiam 
ore, dažnai pasivažinėja ir 
todėl jaučiasi kuogeriau- 
siam sveikatos stovyje. Jis 
turi naudingą papratimą 
visuomet atrasti liuoso lai 
ko išvažiuoti už miesto ir

Iki šiolei jau surekrutuo
ta keli šimtai moterių į Suv. 
Valstijų laivyną. Yra tai 
pradžia, kuri paskui save 
gali patraukti tūkstančius į 
“nekovos” vietas, iš kurių 
vyrai paliuosuojami ir pri
statomi į kovos pozicijas. 
Didžiausiai moterių daliai 
karės laivyne bus duotos 
stenografuoto  jų ir bugalte- 
rių vietos. Iki šiolei tas vie
tas buvo užėmę vieni vyrai.

Priimtos tarnybon karts 
laivyne moterįs už mėnesio 
laiko gaus vardą “yeoman” 
t. y. vyresnėmis “jurininkė- 
mis,” ir kaipo tokioms bus 
padidintos algos. Jos turės 
prislėgti ištikimybę šaliai, 
turės tarnauti keturis me
tus ir pildyti karišką disci
pliną, kaip pildo vyrai ju
rininkai.

Moteris šiton karės laivy
no tarnybon patraukia aug
štesnės algos, kokias retai 
gauna bile katra civilė ste- 
nografuotoja. Moterių re
krutą vimą sugalvojo dabar
tinis karės laivyno sekreto
rius Daniels ir tik jam mo
terįs turi būti dėkingos už 
tai.

Moteris “yeoman” pir
maisiais metais už savo tar
nybą, apart valgio, unifor
mos ir buto gauna dar $1.25 
dienoje algos. Tai geras pi
nigas. Paskui “yeoman” se
ka laipsnis “chief-yeoman.” 
Šito laipsnio moterims bus 
mokama vienos algos $65 į 
mėnesį ir dar priedo už pir
mąjį laipsnį po $1.25 dieno
je. Pasidaro tatai algos su
virš šimtas dolerių ’ mėne
siui. Be šito dar skiriama 
uniformui karės metu $60 į 
metus ($30 taikos metu). 
Bet moterims nebus priver
stinas uniformos nešioji
mas. Todėl pinigai pasiliks 
kišeniuje. 1 •*

Taigi moterims pasitaiko 
naujas darbo laukas. Bet 
šiton tarnybon priimamos 
tik tvirto sudėjimo moterįs. 
Kadangi jos kuone visą tar
nybą turi praleisti karts 
laivuose.

Musų pergalėjimo švente
Anei rasto, anai spaudos Įti.k delto’ kad 5tal. varžyti- 
Mums turėti neduoda - L“?.3 I,as,bal‘’e. P™“
Tegul, sako, bus Lietuva toklu° bud"
Ir tamsi ir juoda... bran<’’los aukoa at81eke

Vysk. A. Baranauskas.

Taip per ašaras dainavo 
Didžioji Lietuva tryliką me 
tų atgal, kada neprisotina- 
masai budelis užgriobikas 
buvo suvaržę musų spaudą, 
norėdamas, kad mes grei
čiau išsižadėtumėme savo 
tautybės. Šiandien, prisi
minus žiauriąją betuviškos 
kningos persekiojimo gady
nę, rodosi lyg tai negali
mas daiktas, lyg audringos 
nakties sapnas... Ne! Tai 
buvo ne sapnas, bet baisi ti
krybė, neapsakoma ir nea
titaisoma nuoskauda.

Nuo 1865 iki 1904 metų,

savo tikslą.
Su gilia pagarba šiandien 

lenkiasi musų siela prieš 
tuos visus tautiečius, kurie 
taip pasišventusiai ir ištver 
mingai kovojo prieš suvar
žymą lietuviškos spaudos.

Pirmiausia už šios kovos 
išlaimėjimą privalome pa
sakyti didelę ačių mūsiškiai 
pilkąjai liaudžiai. Jeigu ji 
butų priėmusi brukamąjį 
švietimą raštą, tai inteli
gentai nieko nebūtų galėję 
padaryti. Trinyčiuoti ar
tojai, čerkesais pasidabinu
sios momutės ir rūtomis ap
sikaišiusios seselės-grėbikės 
nuoširdžiai mylėjo lietuviš
ką spauzdintą žodį ir ta jų

tai yra per keturiasdešimtis meilė pergalėjo nedoras je-
metų, mes neturėjome tei
sės spauzdinti savomis rai
dėmis nei vieno lietuviško 
žodelio, per keturiasdešim
tis metų mus drauge su 
žmogžudžiais, vagimis ir ki
tokiais kiiminališkais pra
sikaltėliais gaudė už lietu
viškų kningų skaitymą, lai
kymą bei platinimą, kanki
no drėgnuose kalėjimuose, 
geležiniuose pančiuose sura 
kinę varė Sibiran Žodžiu 
sakant iš kailio nerinties 
darbavosi blizgučiais apsi
kabinę negarbingi atėjūnai, 
kad tik praryti nekaltą tau
tą ir padidintų savųjų skai
čių.

Bet prigimties dėsniai 
mokina, kad kiekviena gy
va jėga nori toliau gyvuo
ti. Gyvybė gyvam rupi ir 
privalo rūpėti.

Taigi, ir lietuviai nepasi
davė marintojams, smarkiai 
pasipriešino prieš jų. nedo
rus tikslus ir apskelbė at
kakliausią kovą už lietuviš
kus spauzdinius, kuriuose 
teka gyvas musų dvasios 
kraujas, plaka širdis sava

tėviška. ■< i*
Darganoje, naktimis šun

keliais, šuntakiais, per miš
kus, raistus, balas, slėpda
miesi nuo žmonių, krūpčio
dami nuo lūžtančių po ko
jomis šakų bėginėjome iš 
Prūsų prisikimšę pilnus a- 
žuančius uždraustų lietu
viškų kningų, maitinančių 
Lietuvos sielą. Jaiųjų pa
stogės, šiaudų kubai, sekly
čios, aviliai ir kiti įvairus 
palėpiai buvo pilni prikim
šti prūsinių ir amerikoninių 
raštų, kuliuos be pasigailė
jimo naikino ir lietus ir pe
lėsiai, ir žiurkės ir žanda
rai, ir visi kiti kningų ėdi
kai. Daug už jas betuviams 
reikėjo nukentėti, bet nei 
jokios priemonės nesustab
dė iš užr'ubežio plaukiančios 
kninginės bangos.

Vienas mieguistas kelei
vis ėmė gatvekaryj plačiai 
žiovauti. Sale jo sėdžiantls 
jaunas vaikinas patėmijo:

— Dėde, neprašyk manęs.
—■ Aš pavasarį paršienos 

nevalgau, atsakė keleivis.
-s-

Anglams labai sunku iš
tarti žodį i‘Przemyšl,” bet 
ką jie darytų jeigu jiems 
reikėtų ištarti vokišką žo-
d į “Hartmannsweiter-

pakvėpuoti tyru oru, pa- schwarzenhopf.'»»

Išspaudos uždrau
dimo laiko.

gas.
Musų inteligentai tame 

procese taipogi užsitarnavo 
daug neužmirštamų nuopel
nų. Prisiminus tuos nelem
tuosius spaudos uždraudi
mo laikus nejučiomis vai
dentuvė audžia garbės dai
nas, tokiems drąsiems kovo
tojams, kaip: vyskupas Va
lančius, Basanavičius, Ku
dirka, kun. Sidaravičius, 
Dambrauskas, Maironis, 
Vileišiai, Višinskis, kun. 
Gimžauskas, Kraučiunas, 
Biliūnas, kun. Burba, kun. 
Ambraziejus ir visa eilė ki
tų. Ypatingu dėkingumu 
turime paminėti kun. Juo
zapą Tumą, kuris netik lai
kraščius redegavo ir spaus; 
dinčjo Tilžėje, gyvendamas 
Didžioje Lietuvoje, bet per- 
sirengęs, barzdą prisitaisęs, 
nešė juos per Prūsų ir Ru
sijos ribą, nesibijodamas, 
kad ribos sargai turėjo tei
sę jį nušauti;

Nors tiė^ veteranai 
yra nevienodų pa
žiūrų, bet kiekvienas susi
pratęs betuvis su pasidi
džiavimu privalo juos my 
lėti, nes jie nepametė iš 
akių didebo žmogaus tikslo 
ir nesigailėdami nei sveika
tos, nei darbo, nei pinigų 
prisidėjo prie visos tautos 
gerovės kėbmo ir tobulini- 
mos. Jų vardai amžinai gy 
vuos pažadintos tautos lu- 
puosc ir puoš Lietuvos is
torijos lapus.

• Bet jų uždaviniai dar ne
pabaigti : pasekmingam
musų tautos gyvenimui stin 
ga politiškos, kultūriškos ir 
ekonomiškos laisvės. Spau
dos sukaktuvių atsiminimai 
raginte ragino karščiau
siai dirbti Lietuvos išliuosa- 
vimo reikale, nes be pasi
darbavimo kaip spaudos ne
būtum atgavę, taip grei
čiausiai ir liusuosybės žvaig 
'ždutės neišvysime.

Apie 1893 metus Rusijos 
caro Aleksandro Trečiojo 
valdininkai visu biurokrati- 
jos smarkumu buvo užgulę 
ant Katalikų Bažnyčios Lie
tuvoje ir Lenkijoje. Apie 
tą laiką ištiko kruvina Kra
žių istorija musų tėvynėje, 
o šnipui G. padegus Kelčių 
seminariją Lenkuose, prasi
dėjo kratos pas kunigus ir 
jų kišimas į kalėjimus.

Tuo laiku Seinų dvasiško
je seminarijoje tautinis be
turiu susipratimas žydėt© 
žydėjo. Klierikai turėjo 
gražų slaptą lietuvišką 
kningynėlį ir su viršum 40 
egzempliorių ”Varpo.” Bu
vo ir kitų leidžiamų iš Til
žės laikraščių: “Ūkininko,” 
“Apžvalgos.” Į savaitę po 
porą kartų vakarais betu- 
viai klierikai darydavosi
lietuviškus vakarėbus. Jų

lindavo po kebs lapus ^ir 
versdavo, darbą atbkę pa
duodavo redaktoriui, kad 
kalba išeitų vienokia. To
kiu budu tapo išversta ir 
1894 m. Tilžėje atspausdin
tas pirmasis tomas vyskupo 
Fišerio pamokslų. Tokiu 
pat budu vėbaus išėjo kun. 
Smalikauskio gegužinių pa
maldų rankvedėbs.

Pačiame tautinio darbš
tumo smarkume 1893 m. at
ėjo gandas, kad Seinų semi
narijoje bus revizija. Nepo- 
ilgam į Seinus suėjo polici- 
jantų iš kitur. Jie ėmė tan
kiau vaikščioti apie semina
riją negu pirmiau tai dary
davo; Klierikai ėmė rūpin
tis prašabnti visus valdžios 
uždraustus spauzdinius, kad 
vyriausybė neuždarytų Sei
nų seminarijos kaip buvo 
uždariusi Kelčių seminariją 
keletą savaičių pirma to. 
Išgabenus šiek tiek kningų, 
daugiau negalima buvo iš
gabenti, nes policiantai vai-

programai būdavo vienoki: |nebuvo. 
paskaitos ir dainos, Per
skaityti tuose susirinkimuo
se raštebai eidavo paskui į 
Tilžę į kokį nors laikraštį.
Tautinio kberikų judėjimo 
vadas buvo trečiojo kurso 
draugas Antanas Milukas.
Jis buvo protingas, drąsus, 
doras, teisingas ir karštas.
Apie jį telkėsi didebs vai
nikas draugų iš visų kursų.

Klierikai turėjo savo sa
vaitinį laikraštį. Jo vardas 
išpradžių buvo juokingas: 
“Knapt.” Tai buvo Milu
ko priežodis, kurį draugai 
su meile ir pagarba pajuo
kė. Milukui iškeliavus į A- 
meriką, laikraštėlis ėmė va
dintis rimtu vardu “Vil
tis.” Jis turėjo savo re
dakciją ir “spaustuvę.” 
Spaustuve vadinosi keletas 
draugų, kurie gražiai rašy
davo. Jie turėdavo gana 
daug darbo, nes kas savai
tę gaudavo perrašyti septy
nis lankelius laiškinės po
peros, t. y. 28 puslapius.

Gražiai perrašytą laikra
štėbo numerį redaktorius, 
įdėjęs į kopertą, paduoda
vo seniausiam betuviui 
penktamečiui, tas turėdavo 
įteikti kitiems savo drau
gams. Nei vienam nevalia 
būdavo laikraštėbo ilgai lai
kyti pas save. Subatoje jis 
grįždavo į redakciją iš jau
niausio pirmamečio rankų, 
perėjęs per šešiasdešimt su 
viršum skaitytojų.

Seinų seminarijos kberi
kai tais laikais taip-gi darb
ščiai mokinosi bažnytinių

“ kščiojo ir ten, kur jų pirma

\T ERGTJOS
▼ dienos iainos 

praėjo.
au
Bet'

vis dar tarpe mys 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo iržar- 
.nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padugnę, Nuirai!- 
gijori, Persišaldymo, Apšliibimo, Dautu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reutna- 
tišku ligu, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo senų ir uztikeliną draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkutę; galima gauti visose ap
tiekose arba pas puti fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO. 
74—80 Wa*hlngton Strtsi, New York.

Tada kberikai ėmė degin-,
ti “Varpą,” “UJrininką,” * Ju»ų pinigą tur. būti padt-

“Apžvalgą” ir kitus laikra
ščius, bei rankraščius, už 
kuriuos galėjo kaltinti. Vi
si kakabai tapo prikimšti 
betuviškų spausdinių ir ra
štų. Susiglaudusi poperą, 
lyg tyčia, nedega greitai, o 
čia baimė, kad revizija ne
užkluptų prieš pabaigsiant 
degimą. Atsiklaupęs pas 
kakalį kberikas geležiniu 
pagaikščiu maišo mylimus 
lapus, kad Uepsna juos 
greičiau pagriebtų. Raudo
nas jos bežuvis lyžtelėja di
deles laikraščio vardo rai
des, o deginančios klieri
kui ašaros veržiasi iš akių. 
Ant galo lietuviškų spaus
dinių nebebko. Visoje se
minarijoje pasidarė neapsa
komai karšta.

Jos valdžia žinojo kas da
rėsi. Nevaikščiojo per kam
barius, netrukdė. Bet pra
lotai ir kanauninkai nepasi
tikėjo jaunaisiais, ar jie ge
rai viską sunaikino. Semi
narijos vyriausybė pati su
tarė padaryti reviziją, kad 
valdiškoji nieko nerastų. 
Bet iš profesorių nebuvo 
norinčių apsiimti negarbin
gą revizijos darbą. Senieji 
Strimavičiai griežtai atsi
sakė nuo to. Tada apsėmė 
vienas jaunesniųjų, profe
sorius V. Blazevičia, apsė
mė padaryti kratą. Jis ra
do nesudegintą maldaknin- 
gę “Šaltinis” ir “Novennos 
prieš Nekaltą Prasidėji
mą.” Abidvi kninguti ta-

ti g*re]* sausio]* va itljo* 
banko]*

SECURITY BANK
MHOF CHICAaOMHRB 
Milvrauk** av. sod Carpentsr g*

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara PaiAdelialt ir Subatomis 

vakarais iki 8 valandai
________________ 1__
Skolinamo pinigo* ant Namą

Pčrsiunčiame pinigus 
Į Europa lr galima

| Šauti Laivokartes

J8TEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO raiBSIUKA VALSTIJOS!

KAPITALAS $600,001 ..
Me* mokame S proc. ant Pinigų. 
Mes parduodam* Foreign Money 

Orders 1 visas dalia svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vlve-plrmlnlnkas 
August Fllek—Ass’t. Kasierlua 
Joseph sikyta — Kasteriąs 

1900 Blue Island Avė.

B1CKKLA8 BANKOS SAUGUMO,
Ohicago Clearing House Na

mokslu k svetimu kalta,. I konfiskuoti.
r » -- 8 V ii 17. Ii. A t *

Pagaliaus po ilgos, sun
kios ir nelygios kovos mes 
likome pergalėtojai. 1904 
metuose balandžio 24 die
noje buvęs caras patvirtino 
ministerių komiteto nutari
mą, panaikinti visus var- 
žomosius {įsakymus dėl “lie
tuvių ir Žemaičių spauzdi- 
nių“. Tai buvo didebs lie
tuvių tautos laimėjimas, 
niekados neužmirsime tojo 
džiaugsmo.

Ir šiandien, 13-metinėse 
spaudos atgavimo sukaktu
vėse, saldu prisiminti tuos 
baisaus persekiojimo laikus

Didi garbė spaudos atga
vimo kariautojams!

Nemažesnė garbė teks ir 
tiems, kurie nubrtiks nuo 
In etų vos biaurios vergijos 
pančius.

Kaz. Gineitis.

VIEŠAME SODNE.

Jis. — Ar galima Sale 
Tamstos atsisėsti?

Ji. — Galima.
Jis. — Gal mylimo lau

kiate?
Ji. 

tai...
Taip, septyni me-

Rankraštinės “Vilties” uo 
fiausieji bendradarbiai nau
dojosi vokiškomis ir pran
cūziškomis kningomis bei 
laikraščiais. Tuometinė 
klierikų dvasia buvo tokia, 
kad kuodaugiausiai pasi
naudojus kitų tautų mokslo 
turtais, kuodaugiausiai ga
lima butų patarnauti sava
jai tėvynei. Sakinys: “Bu
kime geri klierikai, kad 
taptume gerais kunigais, 
šiaip negalėsime būti Lietu
vai naudingi,” buvo visų 
pripažintas ir viešiems pri
verstina teisė. Beveik vi
si klierikai buvo užsiėmę 
versti kokį nors veikalą iš 
svetimų kalbų. Kadan-gi 
vienam besimokinant sun
ku išversti rimtą veikalą, 
todėl didelė kuopa klierikų

Kadan-gi seminarijos už
darymo pavojus buvo dide
bs, kadangi kberikų daly
vavimas betuviškame tauti
niame darbe buvo neužgi
namas, seminarijos vyriau
sybė pasikefino gelbėti vys
kupijos įstaigą dviejų kbe
rikų atstatymu. Regensas 
apgarsino viešai, kad klieri
kai Sutkaitis ir Milukas pa
leisti iš seminarijos. Juo
du skubinosi kuogreičiau
siai išbėgti į Prusus ir iš 
ten į Ameriką, kad rusų 
valdžia nepagriebtų jųdvie
jų. Visa seminarija ypa
tingai gailėjosi Antano Mi
luko. Draugai įvairiausiais 
ir karščiausiais budais jam' 
išreiškė savo užuojautą, pa
garbą ir meilę. Jam išva
žiavus seminarijoje liko jo

Banko* priklausančios pri* Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Lalks nuo laiko, 
bent syki i metus, Clearing Houa* 
revizoriai nuodugniai Ištiria savo 
bankų stovi lr būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, noto*, 

bondal. mortgagei ir kitos apsau
gos peržluriamoa lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr 
nlngos Ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gl verte gali būti kningoee parody- 
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jelgn 
banka nustoja savo Clearing HouaS 
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotlaat
stovio.

Tiktai tvlrclauslos lr sauglauoj** 
bankos gali būt Clearing House ufi- 
rialą

The Chicago Clearing Houa* 
priežiūros užmanymas tapo {vesta* 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka n* 
snbankrutijo. Reikalaujant, Clea
ring House bankos ateina viena kl 
tai su pagalba.

The American Btate Bank pri
klauso prie Chicago Ošeorlng Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis lr Išduoda penkias pil
na* atskaitas J metu.

JJ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarižkal tlrinėjama 
lr kas meta Išduoda penkios pilna* 
atsieki tas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoj* bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmas Auk- 
•o Mortgages. Telpgi Aukso Mort
gage Bondus po *l<t.t* lr *S<*.**. 

•is banka* yra ataakanelaasas
Lletuvlama

Čia kalba Listuvlškal lr rankiš
kai.
Kapitalas lr perviršis; *(••,•••.•■

Presldentas
AMERICAN HTATB BANK, 

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

ATDARAS: Pauedėliais. Kstv*r- 
gai* lr Sukatoms iki *:** vai vafc.

sutardavo kokį veikalą rei
kia versti, paskui jį pasida- (Pabaiga ant 3-šio pusi.)
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OGLEBBY, ILL.

Šia miestelis apgyventas 
įvairių tautų žmonėmis, tar
pe kurių nemažai yra ir lie
tuvių. Lietuviai daugiau
siai dirba anglių kasyklose 
ir cemento dirbtuvėse. Dar
bai eina gerai; prie to ne
prasčiausiai ir uždirbama.

Be to vietos lietuviai turi 
savo bažnyčia, bet delei ma
žo skaičiaus kunigo neįsten
gia užlaikyti. Dvasios reika
lus aprūpina atvažiuodamas 
kun. A. Deksnis iš Spring 
.Valley, III.

Pažymėtina, kad ir čia 
žmoneliai suklaidinti “svie
to lygintojų” arba nenor- 
mališkojo Mockaus pasekė
jų. Kaikurie jau pradeda 
atšalti nuo bažnyčios, pa
niekindami kas dora ir pra
kilnu. j

Blaivybė tarp Oglesby’o 
lietuvių labai žemai stovi. 
Didžiuma iš jų gal visą už
darbį palieka karčiamose, o 
kad reikia 4 dolerius į me
tus mokėti į parapiją, tai 
skundžiasi, kad tai perbran- 
gu.

Apšvieta dar žemesnė. Ir 
nestebėtina — juk kur gir
tuoklystė prasiplatinusi, 
ten apšvietai vietos nėra. 
Tarpe girtuoklių plačiausia 
dirva visiems nepraustabur
niams tamsybės mokslą pla
tinti. A. Vargdienis.

SPRINGFIELD, ILL.

Delei negirdėto maisto ir 
viso pragyvenimo brangu
mo, visokios rųšies darbiniu 
kai reikalauja ir gauna di
desnes algas. Taipo gi ir 
anglėkasiams unijistams 
darbdaviai geruoju sutiko 
nuo balandžio 15 d. pakelti 
užmokesnį 20 nuošimčiu.

Padidinus algą vietos an- 
glekasių būvis bcabejonės 
pagerės. Paprasti dafbinin- 
kai gaus po 60 centų dau
giaus į dieną negu pirma, o 
digeriai, kurie anglį sprog
dina, gaus 10 centų ant tono 
daugiaus. Kaikurie gi iš jų 
per 8 valandas išlaužia net 
po 10 tonų, taigi uždarbis 
tikrai bus nemenkas.

Dabar vietos kasyklos 
kuone visos smarkiai dirba.

Vieversėlis.

STEGER, ILL. 
Biaurus socialisto 

pasielgimas.
Visur tie musų nelabieji 

socialist. ir laisvamaniai pa- 
sižvmi nešvariai darbais, 

darydami gėdą dorai lietu
vių visuomenei. Ypač jie 
moka pasekmingai ardyti 
šeimynų laimę. Jau iš ke
liolikos vietų “Drauge” bu
vo rašinėta, jog socialistai 
‘ ‘burdingieriai” prisiviliojo 
negudrias svetimas pačias 
ir su jomis kaž-kur išdūmę. 
Tas pats neseniai atsitiko 
ir musų padangėje, Čia lie
tuviškasis socialistas suar
dė svetimtautišką šeimyną 
ir užtat mums dar didesnė 
gėda.

Kada gi musų tautos ku
lias išsigelbės nuo tųjų pyk- 
tašašių.

Tėvynę Mylintis.

Spaudos uždraudimo 
metu vaizdolis.

Sunku buvo spaudos už
draudimo laikuose. Į di- 
didžiausį pavojį statė savo 
gyvybę lietuviai, kad tik 
parsigabenti iš užu sienos 
tojo uždrausto vaisio—kmn 
gų. Bet su skausmu šir
dies privalome pripažinti, 
kad mes vargome netik dėl 
neteisingų rusų persekioji
mų. Kuomet vieni musų 
broliai su nuoširdžiausiu pa 
sišventimu platino Lietuvoj 
tą dvasišką maistą, atsiras
davo gi musų tarpe tokių 
niekšų išgamų, kurie skun
dė kningų platintojus poli
cijai, išdavinėjo tikrus sa
vo brolius. Žemiau talpina
mas vaizdelis, paimtas iš 
1904 metų “Aušros”, vaiz
džiausiai parodo spaudos 
uždraudimo metų džiugi
nančias ir liūdnas puses:

Aš gimiau prie pačios 
Prūsų sienos (graničios). 
Mano tėvelis gabendavo lie
tuviškas kningas iš ten Di- 
džiojon Lietuvon. Šitam 
darbui jis buvo šventai atsi
davęs. Nors policijai ir nu- 
uostdavo, kad jisai kningų 
platinimu užsiima, bet pas 
jį surasti jokiu budu nega
lėdavo. Kiek sykių buvo 
pas jį kratos! Būdavo ki
tąsyk prisirenka netyčiomis 
pilna policijos grįčia ir ima 
tėvelį gerai klausinėti:

— Rakšty! prisipažink: 
nešioji kningas iš Prūsui

—Jeigu aš nešioju, tai ra
skite, sausai atsakydavo tė 
velia.

Tėveliui neprisipažinus, 
eidavo policija ieškotų lr 
kratytų po visas kertes. Bet 
nieko neradę pikti išvažiuo
davo namo.

Kur tėvelis dėdavo knin
gas, aš ir-gi ilgai nežinojau. 
Kai eidavo į Prusus knin
gų atsineštų, tai mes nu
manydavome šiek-tiek. Jis 
pranykdavo iš namų kažin- 
kur, kai užeidavo biaurus 
lietingas oras. Kitąsyk taip 
smarkiai lydavo, grauždavo 
ir žaibuodavo, kad mes gai- 
lėdavomės ir šuuio laukan 
išvaryti, arba būdavo taip 
tamsi naktis, nors tu akin 
durk, tėvelis gi apsivilkęs 
prasčiausia rūdyne kažin- 
kur išeidavo.

Paaugęs sužinojau, delko 
jis taip darydavo. Mat, 
sieną (granyčią) labai ser
gėdavo kareiviai. Per to
kį gi orą ir kareiviai nega
lėdavo pamatyti, ar kaa ei
na per sieną, ir jie patys 
pasislėpę kur-nors po me
džiu ramiai sėdėdavo. Tuo 
metu tėvelis pernešdavo 
maldaknygių ir laikraščių 
glėbius ir paslėpdavo raiste 
tarp kimsynų. Čia jau jų 
niekas nemanė ieškoti, bet 
jeigu ir butų ieškoję, tai 
butų niekas neradę.

Alano tėvelis gal butų vi
są amžių taip kningas gabe
nęs, kad ne musų kaimy
nas, kuris policijai pasimei
linus, nebūtų jo išdavęs. 
Tas kaimynas ir-gi eidavo 1 
Prusus, bet ne kningų ne
šiotų: jis užsiimdavo žy
dams degtinės pristatymu. 
Išpūsdavo veršių pūsles lr 
prisipylęs degtinės pilnas Ir 
apsikrovęs timpdavo nuo 
Prūsų Lietuvos žydams.

Susekęs, kada mano tėve
lis eina į Prusus pranešė 
policijai. Kai tėvelis sykį 
su kningų glėbių grįžo bu
vo sugautas ir į kalėjimą 
įkištas.

Pasakojo mums paskiau, 
jam tuomet gerai kliuvę... 
Laukėme teismo (sūdo). 

Mes jau nesitikėjome, kad 
rnusų tėvelis pagrįs namo: 
mes jau manėm, kad prisi
eis jam palaidoti savo se
nus kaulus šaltuose Sibiro 
snieguose...

Dievo Apveizda kitaip su
rėdė. Buvo Japonų karas. 
Gimė liuosybė. Lietuviai 
atgavo spaudą.

Tėvelis liko teismo pa- 
liuosuotas. Sublogęs, žila 
barzda apaugęs parvažiavo 
namo. : vfr

Koki buvo musų links
mybė !...

Tada “Vienybė Lietuvnin
kų” buvo katalikiška.

Policija numanė, kad nie
ko neras Seinų seminarijo 
je. Kratos nebuvo. Klieri
kai ėmė gailėtis sudegin
tų kningų, rankraščių ir lai
kraščių. Atsirado žymus 
nepasitenkinimas seminari
jos vyriausybe. Lietuvis 
kunigas Jonas Giedraitis, 
tapęs regensu, ėmė smar
kiai kovoti su lietuvybe. 
Klierikai dar labiaus susis
pietė ir dar labiaus darba
vosi. Laikraštis išeidinėjo 
ir toliaus. Jo skaityto jum

kartų labai patarnavo klie
rikams.

Tečiaus vieną kartą vie
nas Dubinskio laiškas, rašy
tas klierikui į Seinus, pate
ko į regenso rankas. Regen-

kytojas baigė seminariją, 
kun. Giedraitis vėl smarkiai 
jį barė į akis, bet profeso
rių posėdyje pats kuoener- 
gi n giau si ai kalbėjo, kad tą 
“užkietėjusį litvomaną” iš- 

šas' i Akademiją. Kodam
Kept*atplėšti laišką ir skai-5' .G*adrai^'u Pntarė ku“' 
tyti. Klierikas nublanko^81 Staniulis su Augustai- 
kaip drobė, nes žinojo, kad 3au ”abas“lu-
visa. laiškas apie tėvynės ku>-, khertkas
dalykus. Regenso liepiamas Pateko P«trogradan.

Skaudu buvo, kada reikė-klierikas perplėšė laiško 
vokelį ir raštų perskaitė tei
singai. Baigdamas skaity ti 
klierikas tikėjosi, kad re-

, . , , gensas įteiks sugautajam jo
tapo profesorius kun. dr-ąs ir liefra vffiu0.
Antanas Staniulionis. Jis 
nepagyrė vyriausybės poli
tikos. Kartais tas profeso
rius duodavo ir straipsnių 
į klierikų laikraštį.

Antgalo klierikai išdrįso 
atidaryti slaptą lietuviškų

Bet kur dingo musų ką1 mokyklų. Buvo vienas “mo-
mvnas-isdavikas 1 Nelai- i. . . ... , . .. . .

. v j, .v kytoias ir devyni “moki-nungas zydbemis gqzo sy- i 1 d J
niai.” Mokslas eidavo nak-kį girtas iš Prūsų veršių 

pūslėmis degtinės pilnomis 
apsikrovęs. Pamatę karei
viai liepė jam sustoti. Ne
paklausė if leidosi bėgti. 
Kareiviai iššovė kelius sy
kius. Jis tapo užmuštas 
ant vietos...

Jiš-Rės.

IŠ SPAUDOS UŽDRAU
DIMO LAIKŲ.

(Pradžia ant 2-ro pusi.)

atmintis; apie jį kalbėjo, 
kaipo apie karžygį, daug 
kentėjusį dėl tėvynės. Jam 
Amerikoje esant ir “Vieny
bę Lietuvninkų” redakto- 
riaujant, seiniškiai jo drau
gai susirašinėdavo su juo
mi ir prisiųsdavo korespon-

timis draugams if profeso
riams miegant. Prieš lekci
jų ir po lekcijai “mokyto
jas” ir “mokiniai” gražiai 
suklaupę, karštai melsdavo
si. Matyt, Dievas išklausė 
tų vaikiškų maldų. Regen- 
sas nei sykio neužtiko tos 
slaptosios mokyklos. Jei 
butų užtikęs, tai butų, be
abejo, išlėkę iš seminarijos 
ir “mokytojas” ir “moki
niai. n

Mokyklos kursas buvo ne 
Dievas žino kas. Mokinosi 
lietuviškai taisykliškai ra
šyti sulyg Kriaušaičio pa
tarmių, kurias buvo gavę 
nuo draugo A. Dubinskio iš 
Petrogrado Akademijos per 
daktarų Kauką. Tas per

dencijėlių ir straipsnelių.' greit miręs gydytojas ne-

ti namon.

Regensas buvo labai ner
vingas. Jis pfadėjo smar
kiai ir iškalbingai bartis 
ant klieriko, bet barėsi ne 
už užsiėmimą lietuvyste, 
tiktai už paiką jaunųjų ne
atsargumą. Klierikas priža
dėjo būti atsargus, pabučia
vo regensui į rankų ir 

džiaugsmingas parbėgo su 
laišku pas draugus. Dvide
šimts keturiems metams 
praėjus po to, kada kunigas 
Giedraitis, jau seniai ilsi
si po žeme, buvęs jo moki
nys supranta, kad smar
kiuose to pabarimo žodžiuo
se butą didelės meilės. Tam 
buvusiam klierikui šiandien 
ateina mintis, kad regensas, 
gal, nekartą buvo pas duris 
to kambario, kuriame naktį 
klierikai mokinosi lietuvių 
statrašos ir gramatikos. Re
gensas nusidavė nežinąs tų 
lekcijų, kad nereikėtų dėti 
bausmės.t .

Kada tasai slapčiosios lie
tuviškos mokyklos Seinų 
seminarijoje įkūrėjas if mo

jo slėptis su lietuviškomis 
kningomis ir kalba. Bet 
šiandien atminti saldu tas, 
kas seniaus iškentėta.

ANGLIŲ KASYKLOSE.

Praeitais 1916 m. anglių 
kasyklose dirbo 775,000 su 
virsmu žmonių. Jie iškasė 
65,000,000 tonų anglių dau

S
NAUDOKITĖS PROGA

į Paminėjimui 
Atgavimo

Spaudos
Dienos.

< Kningos mūsų laidos ir nekurios kitų 
į laidų parsiduos 35 nuošimčius pigiau 
į negu paprasta kaina. Sį nuolaida ant 
į kningų bus nuo 24 d. Balandžio iki 
■Z 1 d. Gegužia. Po tam laikui kningos 
į nebus parduodamos pigiau. Pasiskubin

kite. Pinigus galima siųsti Money Or
derių arba krasos ženkleliais.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46-th St. Chicago, III.
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P. S. Užsakymai išsiųsti pirma diena gegu
žio bus išpildomi atimant nuošimti po tai dienos 
nuošimtis nebus duodamas.

!

giau negu 1915 metais. Zu 
vo kasyklose tiktai 3 žmo
nės iš kiekvieno tūkstančio. 
Tokių laimingų metų nėra 
buvę nuo 1878 m. Išviso 
žmonių žuvo 2,225, tai yra 
44 mažiau negu 1915 me
tais, o 229 mažiau negu 1914 
ir 560 žmonėmis mažiau ne
gu 1913 m. Nėra žinios ko
kia priežastis padarė, kad 
nelaimingi atsitikimai su
mažėjo. Bene bus kasyklų 
savininkai ėmę geriau rū
pintis darbininkų sveikata, 
bijodami, kad jų nepritruk
tų. ' L

Viena iš šių lentelių yra labai gera 
po valgymui 'dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vienų. Parduodama pas 
visus aptiekorius.

5
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Naudinga Kninga Kiekvienam

Dvasiško Gyvenimo 
Vadovėlis

Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno

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.
,800 W. 46th St., • Chicago, III.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.
Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviškų 

Atvirukų. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiunti
mu 5c. vienas.

Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardą.
No. 1. Sv. Kazimieras, Liet. Karalaitis ................................... V. Bičiūnas
No. 4. Iš Karo Cikliaua ................................................................ P. Galaunė
No. 5. Audra...................................... ; ..................................................  J. Zikaras
No. 8. Pa.saka................. ........................................................................p. Galaunė
No. 7. 15 Cikliaus “Karas” ............................................................... p. Rimša
No. 8. Vakarinė Malda ................... ._.............................................. J. Zikaras
No. 9. Dainiaus Kapas ..................... ’............................................. p. Galaunė
No. 10. Iš Cikliaus “Karas” ......................................................... P. Rimša
No. 12. Pašaipa, .................................................................. .. ................ J. Zikaras
No. U. žiemos Naktis .................................................................... p. Galaunė
No. 14. Lietuvos Vytis .................................................................... v. Bičiūnas
No. 15. Pabėgėliai ................................................................................ J. Zikaras
No. 1(. Keleivis.......................................................................................j. Zikaras

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio iš
perinant Money Order.

ADRESUOKITE:

DRAUGAS PUB. GO.
1800 W. 46th St., CHICAGO, ILL.
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MA5TEH 5Y5TEH
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 

ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į 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 iri 

pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spcciališkai 
pigią kainą laike šio mėnesio.

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

Diplomai duodami mokiniam^
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali

H
H



"DBATJOAB” f Utarninkas, bai. 24 d. 1917.

UKRAINIEČIŲ DIENOS 
ATBALSIAI.

Subatoje įvykusio prezi
dento Wilsono paskirta Uk" 
rainiečiu Diena pavyko pu
sėtinai, nors dar tikra skai
tlinė surinktų aukų nežino
ma. Nesitikėtina, kad ukrai 
niečiai butų surinkę tiek, 
kiek mes savoje dienoje, 
bet visgi rinkliavos pasek
mėmis jie gan patenkinti. 
Spėjama, kad Chicagoje su" 
rinkta arti 5-6 tūkstančių 
dolerių. Lietuvių atstovė 
vietos Ukranieeių Lietuvių 
Dienos Komitete gerbiamo
ji ponia Antanina Nausie
dienė mano, buk išviso rin
kėjų buvę penketas šimtų. 
Apart ukrainiečių ir lietu
vaičių tame mielašidingame 
darbe dalyvavo ir būrelis
žvdaišiu ir lenkaičiu.• * *• 
Malonu pranešti, skaityto' 
jams, kad musų geraširdės 
sesutės kaip lietuvių taip ir 
ukrainiečių dienose labai 
gražiai pasižymėjo. Jų 
skaitlingas būrys (arti 100) 
per ištisų dieną darbavosi, 
veikliai, vikriai, su didžiau
siu pasišventimu. Kiek to
sios lietuviškos samarie
tės surinko auk, kol kas 
negalima sužinoti, nes pini
gai dar skrynutėse — nesu
skaityti, bet įteikia tikėties, 
kad apskritai suma bus ne
maža. Girdėt, musų darb" 
ščiomis ir gražiomis rinkė
jomis ukrainiečiai negalėjo 
atsidžiaugti ir su didejių 
užsiganėdinimu atsiliepia 
apie nuoširdžiausiai jiems 
pagelbėjusius lietuvius.

Krikščioniškai gražiai ir 
prakilniai pasielgėte musų 
ponios ir panelės, kad su 
taip mylinčiomis širdimis 
stojote į tą tikrai sunkų 
rinkliavos darbą, nesibijant 
nei nuovargio, nei išlaidų, 
nei negarbingų šykštuėlių 
rugonių ir išmetinėjimų. 
Nenuvistantį garbės vaini
ką užsitarnavote, gerbiamo
sios, už šį žygį ir lietuvių 
visuomenė su gilia pagarba 
žemai lenkiasi dėkuodama 
jums.

Lietuvaičių rinkėjų suor" 
ganizavime daugiausiai pa
sidarbavo visiems žinoma 
nenuilstanti musų išeivijos 
veikėja ponia Ant. Nausie
dienė ir neperseniai iš Eu
ropos atvažiavęs energiška
sis kun. Norbertas Pakal
nis. Toms dviems vpatams, 
taip smarkiai dirbusioms 
dėl Ukrainiečiu Dienos lie-t
tuvių kolonijoje, pridera iš" 
tarti didelė ačiū.

Rinkliavos atskaita lr 
vardai garbingi) lietuvaičių 
veikėjų bus pagarsinti 
“Drauge” vėliau.

Reporteris.

kuopos veiklumas yra gan 
žymus. Ši kuopa dabar
rengia šeimynišką vakarėlį 
su įvairiais pamarginimais. 
Jis įvyks subatoje, bai. 28 
d. Taipogi nutarta sureng
ti viešą vakarą paremti 
laikraštį “Vytį”.

Kas antra sąvaitė vyčių 
16-ta kuopa rengia debatus 
dabartinės karės klausimuo 
se.

Antradienyje, 13'metinė- 
se lietuvių spaudos atgavi
mo sukaktuvėse mūsiškiai 
vyčiai šv. Jurgio parapijos 
svetainėje rengia vakarą. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Pritaikinta spaudos atgavi
mo iškilmėms programa su
sidės iš prakalbų, dainų ir 
lošimo. Kuopos teatrališ
kas ratelis atvaizdins vei' 
kalą “Tikrasis Dėdė”.

Įžanga į šį įdomų vakarą 
visiems bus dovanai. Geis
tina, kad kuodaugiausiai 
susieitų žmonių paminėti 
taip brangias mums sukak
tuves. * "

P. J. Gedgaudas.

KUN. DR. MALIAUSKIS
LAIKYSIĄS KONFE
RENCIJAS ŠV. JUR

GIO PARAPIJOJE.

Beviešiant man nedėlioję 
pas Bridgeporto gerašir
džius teko sužinoti, kad 
gerb. kun. Dr. MJaliauskis 
šioje sąvaitė j e kalbėsiąs šv. 
Jurgio parapijos bažny čio" 
je. Jei tikrai taip yra, tai 
bridgeportiečiams negražu 
ir nenaudinga butų nepasi
naudoti tokiomis moksliš
komis pamokomis apie tikė
jimo ir žinijos dalykus. 
Bridgeporto katalikų susi
pratimas šuoliais auga ir 
“Draugo” reporteris tur
but neužsivils tikėdamas, 
kad laike kun. Maliausko 
konferencijų šv. Jurgio baž
nyčios sienos braškės nuo 
nesutilpstančių klausytojų.

Reporteris.

800,000 SVARŲ 
LAŠINIŲ. .

Suvienytų Valstijų armi
jos intendantūra šiomis die
nomis pas vietinę skerdy
klių bendrovę “Armour 
and Company” užsisakė 
800 tūkstančių svarų laši
nių.

“LIETUVIŠKAS MILIO 
NIERIUS”.

BRIDGEPORTO
VYČIAI.

Vyčių 16-os kuopos susi
rinkimas įvyko seredoje, 
bai. 18 dienoje. Narių su
siėjo arti pusė šimto. Rei
kia pažymėti, kad vyčių 16

“Birutės” dr’ja nedėlio
ję Pulaskio svetainėje at
vaizdino scenoje vienaveik
smę smagią operetę “Lie
tuviškas milionierius”, ku
rioje labai juokingu budu 
parodyta, kaip lietuvis so
cialistas netikėtai gavęs mi 
lijoną dolerių išsižada savų 
svajonių apie nuskriaustų
jų gerovės pagerinimą lr 
vientik temintija apie tūks
tantinius automobilius, pa
lopius, burius liokajų ir tt. 
Lošimas pavyko silpnokai. 
Geriausiai pasižymėjo p-lė 
Ona Rudauskaitė. Neper- 
daug skaitlingas “Birutės” 
choras pabaigus operetę už
traukė tris tautiškas dai
nas. Dainuota nei šio nei

to, bet vis gi Chicagos Lie
tuvos Vyčių Apskričio cho
ras kur kas sutartlngiau lr 
galingiau pasižymi.

Rep.

CHICAGOS TALKININ 
KŲ BAZARAS DAVĘS

$535,293.77 ĮEIGŲ.

Galutinai suvesta neso" 
niai įvykusio Chicagos mil
žiniškojo talkininkų bazaro 
atskaita parodo, kad išviso 
buvo $535,293.77 įeigų, gi, 
gryno pelno likę $535.868. 
Tokiuo budu įvairių išlaidų 
tojo bazaro inrengime buvo 
$97.285.63. Bazaro pelnu 
pasinaudojo 83 įstaigos. 
Daugiausiai uždirbo Kana
dos Raudonasis Kryžius 
($51.094.89). Lenkai iš šios 
pramogos gavo $21,034.37. 
Gėda ir prisipažinti, kad lie 
tuviai labai menkai pasiro
dė tose varžytinėse. 
Išviso mes pelno tetu
rėsime tik arti 2 tūkstan
čiu dolerių. Bene svarbiau
siu kaltininku to liūdno ap" 
sireiškimo yra silpnas Cen- 
tralinio Komiteto veikimas.

AURORA, ILL.
Dr. Bielskio prakalbos.

17 balandžio, š. m. čia 
buvo surengtos Dr. Bielskio 
prakalbos. Jos įvyko Anio- 
lų Sargi) airių parapijos 
salėje. Dr. Bielskis plačiai 
mums aiškino apie Lietuvos 
stovį. Pabaigus kalbėti bu
vo padaryta rinkliava nau
dai nukentėjusių nuo karės 
lietuvių. Aukavo: Jonas 
Vaišvila $10.00, Ant. Kum- 
šlitis $5.00, Jonas PetfoŠ" 
ka $3.00.

Po $1.00: J. Astrauskas, 
A. Stankus, Krištapaitienė, 
K. Cibulskienė, A. Žekonis, 
P. Striaukas, S. Šetkausk'is, 
A. Balčiūnas, J. Pnšilis, F. 
Nagis, S. Ramanavičius, P. 
Ja sius, A. Šalis, F. Žaboraa, 
J. Petrutis, J. Ambrulevi- 
čia, T. Jasaitis, J. Daugin
tis, J. Baltrukas, V. Šoris, 
O. Nleraitė, K. Klimas, M. 
Balčiūnas, P. Balčikonis, O. 
Žekouienė, V. Žuklije, M. 
Bublis, O. Martišienė, J. 
Buivis, K. Novodzielskis ir 
A. Balčikonis. Smulkesnių 
aukų buvo $12.45. Taigi, iš
viso surinkta $61.45.

Po rinkliavos vietinis kle 
bonas išrašė čekį T. F. iždi
ninko B. Vaišnoros vardu.

Pasirodo, jog Auroros lie 
tuviai nėra atšalę prie sa
vo gimtinės šalies ir kiek
vienas sulyg savo išgalės ją 
šelpia. Šiose prakalbose bu
vo susirinkę arti 100 ypatų.

Taipo'gi Čia liko insteig- 
tas Tautos Fondo skyrius, 
į kurį kol-kas prisirašė 15 
narių. Į valdybą išrinkti: 
Jonas Vaišvilas pirm., Vin. 
Šoris — kasininku ir Ant. 
Balčikonis — rašt.

A. Balčikonis.

SAUGUS BANKAS
ir::*

i#

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Cbicago yra labai parankioje vietoj, ant 
kertės Wasbington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, 
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGtON gt. prieš City Hali.

Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

I KNYGOS į
| Sekančias yra jaunamos Draugo knygyno

1137. NaujM Budas Išmokti Bašytl. Senas ar jaunas, vyraa ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu- 
■ipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas &
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunkuf Argi Tam- #
sta negalėtum išmokti rašyti f žinoma, tik norėk ir

£ pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik ........................... lOe. &
1138. Naujas Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams 

skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
Elementoriaus kaina .............................................................................. 10c. gK v

£ 1080. Šventa Istorija Beno ir Naujo Įstatym0. Šventoje Isto- 
iįj rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jan

iam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje 
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ......................................................................... 1.00

įi 1022. Trumpi Šventa Istorija Beno lr Naujo Įstatymo apdaryta 85e. &
& 718. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuvio šventa

priedermė iinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
nieko nešino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir joa 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tno- 
jana patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre-
kiuoja neapdaryta .......... ........................................................ ...25c.
Apdaryta .................................. ’............................. 85e.

>4 UOS. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių 

šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisyklii- 
kai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliškai rašyti. Prekė .................................... 35c. £

į-Į 1820. Lletuv°s Gaspadlnė. Šioje knygelėje pamokina virėjas 
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa. 
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius 
valgius iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė snga- 

£« dina valgį. Įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo-
tsrįs ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori

‘•j kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik ...................................... .' 25e.
# 120. Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik ką išėjus iš spandoa

knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės 
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams

K perskaityti šią knygel.. Kaina ....................................................... 25c.
v Užsisakydami virt pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą lr 

numerį. .Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO.
| 1800 W. 46 St., : Chicago, UI.

Patariame lietuvėms rinkėjoms Ukrainiečių die 
noje atsisakyti nuo tos pusės pinigų, kuri 

žadėta mus Tautos Fondui.

Vlenatinls bntlas Riminės sn- 
rnstl yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per 11-

laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
jimą 1 “Draugą” šiandien.

• —Paieškojimų kaina: —

Vieną kartą ............... 50c.
Trįa kartus ..................  81.00
Vieną savaite ........................ 21.SO
Pinigus galima sius krasos žen

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

Adresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertlslng Dept.)

1SOO W. 40th 8t.. Chicago, OI.

EXTRA!H
Lietuviški Škapleriai.

Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- 
kų škaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. Už
šokimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- 
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia
mi ir pinigai kartu.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:

“Draugas” Pub. Co.
1800W. 46 St, Chicago, III

PRANEŠIMAS.
Norintieję kad paskelbi

mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge’ malonėsit priduoti kopi
ją apgarsinimo ne vėliaus 
kaip prieš piet šiandieną.

“DRAUGO” ADM.

PELNIK $1000 BE 
DARBO.

Turi būti greitai parduota nau
jas mūrinis namas ant 2 pagyve
nimų lietuvių apgyventoj vietoj 
arti bažnyčios, bus parduotas 
$1000 pigiau nei kad vertas tik 
$500 reikia įmokėti arba priimsi
me jūsų lotą Chicagoj arba Ga
ry Ind. už pirmą įmokėjimą, li
kusius namo randos jsiinokės pa
sinaudok tują progą rasik arba at
eik ypatiškai pas savininkus.

A. J. Franckewicz, 
f-n Chondler, Hildertli and Cn. 
56 W. AVashington St. Chieago.

RENDAVOJAM Stora su fixche- 
rals. arba galite pirkti narna. Renda 
visai pigi. Storas yra labai geroj 
vietoj ir galėtu gera biznj pasidaryti 
kad esi mokytas. Kad nori rendavo- 
ti arba pirkti narna, taipgi pasisku- 
bek prie šito adreso:

JOHN PETRAITIS 
4102 SO. Campbell avc., Clilcago, III.

Reikalinga stenografė. Turi 
mokėti lietuviškai ir angliškai, ga
linti versti iš angliško ii apsipa- 
žinus su abelnu ofiso darbu. At
sišaukite tiktai laišku:

NEW ERA ADV. AGENCY 
6329 S. Fairfieid ave.; Chieago, 

PARMOSI! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Ameri 

kojs Lietuvių kollonljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Bcottvtlle, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo 
nals yra Parmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl krelplames Į 
( Jus kuris norite turėti geresnį gy 
venlma pirkite pas mus fermas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie 
čius, 11 tos k°llonljos Išprašyti. Mes 
turime li jų suėmė jų fermas ir nori 
ms jas parduoti, turime didelių lr mt 
žų farmų, glvuliai, mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie aklo. Duoda
me ant išmokesčlo. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite mama 
o gausite gražų katalloga ir mapa. ..

ANTON KIEDIS,

Peoplei State Bank Bldg., 
Scottville, Mich.

PARSIDUODA AUTO
MOBILIAI

Galėsi padaryti gerą biznį 
šią vasarą, jeigu nusipirksi 
automobilių. Parsiduoda ant
rų rankų geriausiame stovyje, 
“Cadillac”, 7 sėdinių su 
dviem extra “tires” mažai 
vartoti,, mašinerija, puikiam 
stovyj. Kaina stebėtinai žema. 
Taipgi keletas kitų nuo 
$320.00 iki $450.00. Ateik ypa
tiškai arba rašyk atvirutę.

J. A. ŠLEGAITIS,
1427 — 48th Ct., Cicero, III. 
nnnrmm mum eurm

F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas

ATTORNET AT LAW
80 N. LaSALE BT, CHIOAGO. 

Rooms 1107-1114
Telephone Franklin 1171

Oyv.: 3112 S. Halsted Bt.
Telephone Yards 2390

i

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PHYS1CIAN and SUROEON 

OFISAS 3103 SO. HALSTED ST
PHONE DROVER 7179 

RESIDENCIJA 3341 Šb. UNION AVĖ 
PHONE YAHDS 537

OFFISC ADYNOS 9to 12 A. M, 2 to 5 P.M 
7 to 9 P. M. NEDF.LIOMS 9 to 12 A. M. . 

CHICAGO ILL.

Š Tel Drevei 7041

Dr. C. Z. Vezelis f
LIETUVIS DENTISTAS . #

Valandos: nuo 0 ryto iki 0 vak. # 
Nedėliomis pagal sutarimą. *

4712 Bo. Ashlaad Ava. $
art 47-tos gatvės

Telefonas McKinley 1764

DR. A. K RUTKAUSKAS 
GYDO VYSOKIAS LIGAS 

3457 So. Nulini Blvd. kampas N. 36 gatvis
Ligoniu Priėmimo Valandos:

ryto meta nuo 8 iki 10 valandoa po pleti| 
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30. 

šventomis dienomisjš ryto 2-10 
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

LIETUVIŠKAS KOTELIS
1606 So: Halsted Str.

Reikalauja vyru gyvenimui. 
Kambaris su gaspadinės valgiu 
$5.00 į nedėlią. Kambariai geri 
Rali būti po du.

Vaikų Dienine Globa
PARENGĖ

Bazara su Šokiais ir Visokiais Įvairumais 
Siridtt lr Nedilios vikarais. Balandžio 25-tą ir 29-tą, 1917 

MILDOS SVETAINĖJE 3142 S. Halated Str. 
Vakaras prasidės Seredoj 25-tą 7 vai. vakare 

Nedelioj 29-tą 4 vai. po pietų
ĮŽANGA _ — - 25c PORAI
Kviečiame visus atsilankyti ir užtikriname, kad 
busite užganėdinti, ir ateisite antrą kartą. Bus 
proga pasilinksminti irišlošti gražių dalykų, taipgi 
sušelpsite viršminėtą Draugiją.

Visus be skirtumo kviečia
KOMITETAS.

■

| PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS $
<8 Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stegtale Popleree S
f CARR BROS. WRECKING CO. f

3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

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

likų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po 6egižlo 1-nii mn ižiinsiRi krmtuiė pi iun.

2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER
2256 W. 22 St., Arti Oakley Avė.

SVIESTAS
Geria n. for smetn-

RYŽIAI
nla, nagt- 
kur Jua ga
lit gauti 47c

VBT’IIDI 
1S7I Mllvraakaa av. 
2064 Mil*aukee av: 
1064 MIIvanaaa av. 1M0 W Madl"«a at, 
MOVlfa-

COCOA

BANKES 
COFFEE

GARBI SANTOS KAVA. 4Qp
Visur parduodama po 28c ir ||]Į| 
po 30c ..........................................

ARBATA
dariausios rnllaa. 
10c vertėt, 
parsiduoda 
ui

ruaiaa,
65c

Geriausia 
aulyrina iu 
bau t kokia. 
1-2 av. 14c ”S.40c

1144 V Chieagoav. 
1888 Blua laland av. 
21112 W. North av. 
12178. Halated at, 
1868 S. Halated at. 
ĮSU W. llth lt.

8102^7. 22nd at.

SOUTH SIDB 
8032 Wantworth av 
8427 3. Halatod at. 
4728 S. Aihland av.

Frllnaalaaats, Ova- 
rantuota, 
rertSa W>e 
parsiduoda 1 
po

NoRTH"SID® 
40« W. Divialoa at. 
720 w. North ar' 
2840 Lincoln av. 
3244 Lincoln av. 
2418 N. Clark St.

v i z




