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VOKIETIJA IR VĖL PASIŪLYS 
TAIKA TALKININKAMS.

Mėgina sulaikyti talkininkų 
briovimąsi

Vokiečiai nori laikinos taikos

Austrija sušaukia parlamentą.

VOKIETIJA PASIŪLYS 
TAIKĄ IR SĄLYGAS.

Tai padarys kanclieris par
lamente ateinančią savaitę.

Amsterdam, bal. 27. — 
.Vietos laikraštis “Tyd” ga
vo žinių iš Berlyno, kad Vo
kietijos kancleris gegužės 
pradžioje parlamentui pra
nešęs apie naujų taikos pa- 
siulijimų.

Vokietijos vyriausybė pa
siūlysianti talkininkams tal
kų ir paskelbsianti taikos 
sųlvgas, Sųlygos busiu labai 
prieinamos kaip talkinin
kams, taip ir Suv. Valsti
joms.

VO] EAI NORI LAI<«.<*
KINOS TAIKOS.

Sako rusams, kad jie susto
tų su atakomis.

Petrogradas, bal. 27. — 
Iš Rygos pranešama, kad 
vokiečių kareiviai Rygos- 
-Dvinsko šone reikalauja 
nišų laikinos taikos. Vieno
je vietoje vokiečių kareiviai 
iškėlė iš apkasų lentų su pa
rašu: “Rusai! Nehtakuoki
tę. Ir mes neatakuosime.”

Minsko šone andai per 
kelias dienas nei vienas šū
vis nepasigirdo iš vokiečių 
pusės. Tuo metu Minske tu
rėjo suvažiavimų rusų ka
reivių ir darbininkų atsto
vai. Turbut vokiečiai luke- 
riavo to suvažiavimo pasek
mių.

Vokiečių lakūnai išmėto 
atsišaukimus rusų linijose. 
Juose sakoma, kad Vokieti
ja ėmusi darbuoties už tai
kų ir yra viltis, kad veikiai 
šitai karei bus padarytas 
galas — įvyks senai laukia
moji taika.

ŽYDAI DARBUOJASI 
PRIEŠ ATSKIRĄ 

TAIKĄ.

Washington, bal. 27. — 
šios šalies žydų gyventojų 
lyderiai, kaip tai: Henry 
Morgenthau, Jacob Schiff, 
Osear Strauss, Julius Rosen- 
wald ir kiti pasiuntė kable- 
gramų Rusijos užsienių rei
kalų ministeriui Miliuko- 
vui. Jie reikalauja, kad Ru
sija nesitaikintų atskirai su 
Vokietija, nes toksai žing
snis pakenktų Rusijos lais
vei.

BAISUS MŪŠIAI PRAN
CŪZIJOJE.

Vokiečiai mėgina sulaikyti 
talkininkų briovimąsl.

Londonas, bal. 27. — Bal
sus mūšiai seka Prancūzijo
je. Hindenburgas prieš an
glus ir vokiečius pasiuntė 
daugelį atsargos, įsakyda
mas sulaikyti priešininkus. 
Arras ir Champagne apskrl- 
tvj vokiečiai kaip su kokift. 
siena atsispyrė prieš talki
ninkus. Bet vietomis tirš
čiausios vokiečių eilės neat
laiko talkininkų armotų ir 
kulkasvaidžių ugnies.

Gavrelle apylinkėse, Ar
ras apskričio musių laukuo
se, vokiečiai stojo kontrata
kom Ėmė briauties pirmyn, 
bet veikiai buvo sulaikyti. 
Dabar tenai verda pašėliau- 
sias mušis.

Sužinota, kad Hindėnbur- 
gas prieš talkininkus su
traukia skaitlingų kariuo
menę iš kitų karės šonų. No
rima žut-but sulaikyti talki
ninkų veržimusi.

Seniau buvo pranešta, 
kad vokiečiai pagelbėsiu au
strams užpulti italus Trem
tino šone. Tėčiau dabar tasai 
sumanymas atmestas, ka
dangi kareiviai yra reika
lingi vakariniam karės šone.

Paimti nelaisvėn vokiečių 
kareiviai tvirtina, kad vo
kiečiai panaudoju paskuti
nes savo jėgas prieš talki
ninkus. Kuomet tos jėgos 
išsisemsiančios, tuomet lr 
busiu po viskam — Vokieti
ja paprašysianti taikos.

Karės korespondentas 
Mowrer iš karės lauko pra
neša, kad talkininkai dabar
tinio užpuolimo nepertrauk
siu, kol neatsieksių savo ga
lutino tikslo.

NUSKANDINO AMERI
KONIŠKĄ LAIVĄ.

Washington, bal. 27. —
Vokiečių nardančioji laivė 
be persergėjimo nuskandino 
amerikoniškų laivų “Percy 
Birdsall” Europos pakraš
čiuose. Laivo įgula išgelbė
ta.

Washingt»n, bal. 27. — 
Prezidento Wilsono pakvie
stas čionai iš New Yorko 
atkeliavo pulk. House, pre
zidento bičiuolis ir patarė
jas- ;

VOKIEČIŲ SĖBRAI 
KALĖJIME.

Taip pasibaigė nauja revo
liucija Rusijoje.

Copenhagen, bal. 27. —
Iš Petrogrado pranešama, 
kad pasikėsinimų užpulti 
Suv. Valstijų ambasadų su
rengė ne socialistai, bet 
anarchistai. Visi jie suimti 
ir uždaryti kalėjiman. Jų 
tarpe yra ir pagarsėjęs ru
sų anaręhistas (buvęs socia
listas) Lenin, kurs Petro
gradan parkeliavo iš Šveiea- 
rijos per Vokietijų ir Vokie
tijoje buvo susinešęs su vo
kiečių vyriausybe. Lenin ir 
kiti iš įvairių kraštų suplū
dę Petrogradan anarchistai 
savo užpuolimu ant S. Val
stijų ambasados norėjo pa
daryti pradžių naujai Rusi
joje revoliucijai. Buvo su
manyta nuversti dabartinę 
demokratiškų vyriausybę ir 
įvesti šalin anarchijų. Tam 
tikslui kaipo įrankį panau
dojo socialistus, kurie savo 
dvasia yra artimi anarchis
tams.

Bet sukelti naujų revoliu
ciją anarchistams ne tik ne
pavyko, bet dar jų didžiuma 
atsidūrė į kalėjimus ir bus 
teisiami kaipo šalies išdavi
kai.

Tas reiškia, kad laikina 
laisvosios Rusijos vyriausy
bė yra gana stipri, jei jinai 
pasekmingai apsidirbo su 
trukšmadariais, vokiečių 
sėbrais. Nė veltui juk vo
kiečių kaizeris buvo leidęs 
per Vokietijų pravažiuoti be 
jokių trukdymų anarchistui 
Leninui irijo draugams. Le
nin vokiečių vyriausybei 
pasižadėjo pagimdyti Rusi
joje suirutes, kad vokie
čiams butų galima tuomi pa
sinaudoti. Bet, kaip mato
me, jam su jo sėbrais tas pa
dalyti nepavyko.

Be to iš Petrogrado pra
nešama, kad karės ministe- 
ris Gučkov pasiskelbė sosti
nės garnizono komendantu 
ir sutruškins visokį prieš 
laisvę anarchistų su sociali
stais pasikėsinimų.

Iš pranešimų sužinoma 
dar ir tas, kad anarchistas 
Lenin Petrograde keliuose 
socialistų ir darbininkų su
sirinkimuose kalbėjęs apie 
Suv. Valstijų vyriausybės 
bloguosius pasielgimus. Gir
di, kam toji vyriausybė lei
džianti žudyti Moonev, kurs 
pemiai San Franeisee pame
tė bombų, nuo kurios plyši
mo žuvo keliolika žmonių. 
Dabar suprantama, kad 
Mooney yra ne koks darbi
ninkų vadas, bet anarchis
tas, jeigu Lenin taip karštai 
už jį užstoja ir dar kėsinasi 
atkeršyti Suv. Wlstijų vy
riausybei.

Washington, bal. 27. — 
Suv. Valstijų karės laivy- 
nan įstJĮjo daugelis laisva- 
norių. yDabar laivyne skai
toma 100,000 vyrų jurinin
kų.

VOKIEČIŲ NARDANČIŲ 
LAIVIŲ DARBAS.

Išviso nuskandinta jau 293 
Anglijos garlaiviai.

Londonas, bal. 27. — An
glijos admiihlieija paskelbė, 
kad praeitų savaitę, pasi
baigusia bal. 24 diena, vo
kiečių nardančios laHfs nu
skandino 64 Anglijos garlai
vius. Per astuonias nardan
čiu laivių blokados savaitesb €
vokiečiai nuskandino išviso 
293 Anglijos garlaivius.

ŠVEDIJOJE DIDELĖS
DEMONSTRACIJOS.

Haaga, bal. 27.—Čia gan
tą žinios, kad Švedijoje 
priešvaldiškos demonstraci
jos nepertraukiamos. Vei
kiai jos gali pavirsti į riau
šes ir iš to prasidėti revo
liucija. Prieš demonstrantus 
keliuose miestuose panau
dojama kariuomenė. Sociali
stai išsijuosę darbuojasi su
griauti sostų.

ANGLIJA PAREMIA 
LENKIJOS NEPRI 

GULMYBĘ.

Londonas, bal. 27. — An
glijos vyriausybė praneša, 
kad jinai džiaugsmingai su
tinkanti žinių apie tai, kad 
Rusijos vyriausybė paža
danti Lenkijai neprigulmy- 
bę. Anglija iš savo pusės 
tų mielai paremianti.

AUSTRIJA SUŠAUKIA 
PARLAMENTĄ.

Vienna, bal. 27—Austri
jos vyriausybė oficialiai 
pranešė, kad Austrijos par
lamentas sušaukiamas ge
gužės 30 d. Kaip žinoma, 
nuo karės pradžios nei kar
to nebuvo susirinkęs Aus
trijos parlamentas.

BLOGAS STOVIS 
TURKIJOJE.

Paryžius, bal. 27. — Iš 
Konstantinopolio čionai at
keliavusieji amerikonai pa
sakoja, kad toj turkų sosti
nėj esųs tiesiog baisus pa
dėjimas. 35,000 žmonių kuo
ne badumi miršta. Maisto 
kainos neišpasakytai dide
lės. Svarui cukraus reikia 
mokėti $5.00, kavos $9.00, 
arbatos $6.00. Gyventojai 
reikalauja, kad vyriausybė 
pertrauktų ryšius su Vokie
tija ir susitaikintų su talki
ninkais.

PASNINKAS PRANCŪ
ZIJOJE.

Paryžius, bal. 27— Pran
cūzijos vyriausybė uždrau
dė valgiui naudoti mėsų vie
nų dienų savaitėje. Ta diena 
yra penktadienis. Socialis
tams ir laisvamaniams tas 
labai nepatinka. Jie sako, 
kodėl kita diena negalėtų 
buti bemėsinė, užuot penk
tadienio?

MAISTO BRANGUMAS.

Miltai vakar pabrango 
50c. daugiau. Tai įvyko dėl 
kviečių pabrangimo.

Cukrus irgi pabrango. 
Dabar svarui 10c.

Sviesto kaina vienoda, 43 
—50c.

Kiaušiniai atpigo. Tuzi
nas 35c.

Bulvės 10 centais pigesnės 
bušeliui.

Kiti maisto produktai ei
na brangyn.

Kiaušiniai atpigo kiek, 
nes jų daug atgabenta mie
stan.

KAIZERIS PALEIDO 
PARLAMENTĄ, f

Londonas, bal. 27. — Po 
poros dienų didžiausio truk- 
šmo prieš vyriausybę Vo
kietijos parlamente, kaizeris 
neapsikentė ii* liepė jį pa
leisti. Įsakyta išnaujo susi
rinkti gegužės 1 dienų.

SU ZEPPELINU ŽUVO 
VISA ĮGULA.

Londonas, bal. 27.—Duis- 
burge, Prūsijoj, vėsula pa
gavo lekiantį zeppelinų. Šis 
ekspliodavo ir su juo žuvo 
visa vokiečių įgula.

TRUMPOS TELE
GRAMOS.

Washington, bal. 27. — 
Siunčiamos į Rusijų Suv. 
Valstijų komisijos pirmi
ninku nuskirtas buvęs sena
torius iš New Yorko Elihu 
Root. Kiti komisijos nariai 
tikrai dar nežinomi.

Indianapolis, Ind., bal. 27. 
—. Areštuotas vokietis A. 
IIuelleT, vokiečių kariuome
nės atsarginis. Jis bus lai-’ 
komas nelaisvėj ligi karės 
pabaigos.

Rio de Janeiro, bal. 27.— 
Mieste Curitiba žmonių mi
nia užpuolė vokiečių dien
raščio biurų. Tas laikraštis 
kritikavo Brazilijos pasiun
tinį Argentinoje. Du karei
viu sužeista.

Washington, bal. 27. — 
šiandie čionai įvyks pirmo
ji talkininkų karės tarybos 
konferencija.

Berne, bal. 27.—Abazijoj 
mirė baronas Hengelmuel- 
ler, kituomet buvęs Austri
jos ambasadorius Suv. Val
stijose. Ėjo 72 metus.

Washington, bal. 27. — 
Čionai dabar beveik kas va
landa galima kas nors nau
jo pamatyti ir išgirsti. Mi
nios gyventojų stengiasi pa
matyti talkininkų atstovus. 
Labiausiai už visus gerbia
mas pranenzų gen. Joffre.

Berne, bal. 26. — Vokie

tijos užderėjimai šįmet bu
siu labai blogi, tikrai despe
ratiški.

Brangi bus karš S. Valstijoms
Carranza patvirtina Meksi

kos neutralybę 

Pienuojama skaitlingoji kariuomene

BRANGIAI ATSIEISIAN
TI KARĖ.

Washington, bal. 27. — 
Aprokuojama, kad Suvr 
Valstijoms šita karė atsieis 
nepaprastai brangiai. Kas 
mėnuo prisieis išleisti puse 
milijardo dolerių. Dabar ka
riaujančios šalįs kas, rnėnt?- 
sis išleidžia: Anglija 200 ml- 

i Ii jonų dol., Prancūzija 150 
jmil. dol., Rusija 100 mil., 
j Italija 50 milijonų dolerių.

PLENUOJAMA 5 MILI
JONŲ KARIUOMENĖ.

Washington, bal. 27. — 
Šiandie ar rytoj kongrese 
įvyks balsavimas priversti
no kareiviavimo klausime, 
kuris baigiamas svarstyti. 
Vyriausybė tikisi, kad kon
gresas šitų įstatymų priim- 
siųs. Tuomet vyriausybei 
liktų liuosos rankos pasiga
minti 5 milijonų kariuome
nę. - . ,• ♦

200 MILIJONŲ PASKO
LINS ITALIJAI.

Washington, bal. 27. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
nusprendė 200 milijonų do
lerių paskolinti Italijai. Tai 
bus atlikta per sekančias 
dešimtį dienų.

20 LAIVŲ PRASIVERŽĖ 
PER VOKIEČIŲ 

BLOKADĄ.

New York, bal. 27. — Ba
landžio 20 dienų čionai at
plaukė net 20 garlaivių iŠ 
Europos. Jie nepatėmvtinal 
prasiveržė per vokiečių nar
dančių laivių blokadų. Jie 
gabens į Europų amunicijų 
ir maistų. Keturi tų garlai
vių yra didžiausi pasaulyj.

RUSIJA RUOŠIA OPI 
CIALĮ PRANEŠIMĄ 

APIE KARĘ.

Copenhagen, bal. 27. — 
Rusijos vyriausybė gamina 
ofieialį pranešimų, kad ji
nai nesitaikysianti atskirai 
su Vokietija. Tasai praneši
mas bus pasiųstas kariau
jančioms prieš Vokietijų ir 
neutralėms šalims.

TŪKSTANČIAI DALY 
VAVO ARKIVYSKUPO 

LAIDOTUVĖSE.

New Orleans, La., bal. 27. 
— Vakar čionai įvyko ne
senai mirusio arkivyskupo 
Blenk laidotuvės. Tūkstan
čiai žmonių dalyvavo. Buvo 
daugelis arkivyskupų, vy
skupų ir šiaip kunigų.

CARRANZA PERSERO- 
5TI VOKIEČIUS.

Washington, bal. 27. — 
Iš Meksikos gauta žinia, kad 
tos šalies laikinas preziden
tas Carranza išleido perser
gėjimų ten gyvenantiems 
vokiečiams, kad jie nesirin
ktų Suv. Valstijų pasie
niais. Kitaip jie busiu areš
tuoti.

Čia suprantama, kad Car
ranza pildo savo žodį. Kuo
met Suv. Valstijos paskelbė 
karę Vokietijai, Carranza 
šios šalies vyriausybei pra
nešė, kad Meksika busianti 
nentralė.

KUR TURI APSIGYVEN
TI BUVĘS RUSŲ CARAS.

Pasadena, Cal., bal. 27. — 
Žinomas Amerikoje sociali
stas Upton Sinclair Rusijos 
leisdarystės ministeriui 
Kerenskiui pasiuntė pasiūli- 
jimų, kad rusų vyriausybė 
buvusį rusų carų pasiųstų 
apsigyventi Amerikoje. Sin
clair sako, kad visiems pra
šalintiems arba pasitrauku
siems nuo sostų valdovams 
esanti geriausia vieta — sa
la Catalina Los Angeles’e. 
Toje saloje gyvena tik pie
mens, kurie gano didžiau
sius burius avių, nes ten yra 
tik vienos ganyklos.

BERLYNE STREIKUOJA
250,000 DARBININKŲ.

Pramanomas generalis strei
kas visoj Vokietijoj.

Washington, bal. 27. —' 
Šios šalies vyriausybė gavo 
žinių iš oficialių šaltinių, 
kad Vokietijos sostinėje 
Berlyne streikuoja 250,000 
darbininkų. Galimas daik
tas, kad gegužės 1 d. visoj 
Vokietijoj kils generalis 
darbininkų streikas. Vokie
tijos vyriausybė išnaujo 
pradėjo aštriai cenzūruoti 
vokiškus laikraščius, kad iš
laukinis pasaulis nesužino
tų, kas dabar Vokietijoje 
veiki asi.

Iš Berno, Šveicarijoje, 
oficialiai pranešama, kad 
tenai susitvėrė komitetas, 
kurio užduotimi tarp Vokie
tijos gyventojų platinti pro
paganda, kad Vokietija hu
tų pakeista respublika. Tam 
tikslui įkurta net ir vokiš
kas dienraštis.

New .York, bal. 27.-5 
centų vertės duonos kepalė
lis su vakar dįena pabrango 
dvigubai. Jau imama lbc. 
Lž 10 oentinį kepalukų rei
kalaujama 15c.



"‘DRAUGAS’*
a.-.-'j

Pėtnyčia, bal. 27 d. 1917 m.

mrtTYYYmrovrmvvTTYnrv
“DRAUGAS"

Uetuviu Katalikų DtoanMk
Kiną kasdieną ltekyrus nedėldle- 

■lus.
Prenumeratos kaina:

Chicagoje metams .............. 16.00
6 menuiams ............ (8.60
8 mėnesiams ............ $2.00

Kituose S. V. miestuose metams 11.60
6 mėnesiams ............ 12.60
3 mėnesiams ............ 11.60

Ketvergo laida .............................. 12.00
Perkant atskirais numeriais visur

po la
Prenumerata mokasi likalno. Lai

kas skaitosi nuo užsiraivmo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti • iiperkant krasoje ar ezprese 
“Money Order" arba idedant pinigus 
1 registruotų laiškų.

Redakcijai prisiųstieji raitai ir 
korespondencijos negražinami, jei 
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne
pažymi if neindeda krasos ženklelis 
sugrųžinimui. Visokiais reikalais krel- 
piantiee adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC-, 
1800 W. 48th Street, Chieago, Illineis 

Tel. McKinley (114.
r- - XX .

"D R A U G A 8”
Lithuanian Daily Friend

Published daily sxcept Sundays by 
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC.. 
1800 W. 4Ath Street, Ohlcago, Illinois. 
Tel. McKinley 6114. Established lttt 

(Terms ot Subscription: In Chlcags 
by mail or carrier per year ((.(( 
Outside Chicago by mali 84.(8 
Thursday editlen 82.9(. At News 
Stands lc. a copy. Advertising ratu
an applieatioc.

lAAAAULkAAUAtAltAAlAt

ienos 
i Dienon

I
I

su savo “turtu” uuspren- 
džiusi patraukti “Kovai” į 
marčias. Tą, paliudija fak
tas, jogei išvažiavus Kap
sukui “revoliucijon,” “Ko
vą” apsiėmė redaguoti 
“Laisvės” redakcijos “per
sonalas.”

Jei “Laisvės” svajonės 
išsipildytų, žinomas daik
tas, pasunkėtų atsiradimas 
ir laisvamanių tautininkų 
d enraščiui.

Tikras vargas musų. lais
vamaniams ir socialistams. 
Juo labiau Amerikos lietu
vių visuomenė Šviečiasi, 
skaitydama ir palaikydama 
katalikiškus laikraščius, 
tuo smarkiau laisvair.nntų 
ir socialistų laikraščiai žen
gia prie grabo lentos. Ne
gelbsti jiems nei Šimkų 
kulvartavima?, nei Mockų 
bjauriaukalbės “misijos”.

RIMKA ESĄS 
ATŽAGAREIVIS!

NEMANO PASIDUOTI 
LAISVAMANIAMS.

Vaje, vaje! Rimka pate
ko atžagareivių skaitliu*. 
Taip tvirtina Čhicagos “pa
žangiosios visuomenės” or
ganas “Naujienos”, paaiš- 
kindamos, kodėl Bulotienė 
j j atstatė nuo “Žiburėlio” 
atstovybės Amerikoje.

“Pažangiosios visuome
nės” organas sako, kad p. 
Rimka, per dviejUs ir pu
sę metų savo buvimo Ame
rikoje, iš progresyvio žmo
gaus pavirto atžagareiviu. 
Gi moksleivių šelpimo drau 
gija “Žiburėlis” su atžaga
reiviais nenori susidėti.

O mes dažnai vis dar pa
manėme, kad Rimka yra 
“pirmeivis” ir tai dar pir
mosios rųšies. Neatleisti
nas apsirikimas.

Lietuviški socialistai su 
savo “pirmeiviškumu”’ yra 
lygus katinui su parišta 
barškančia pūsle.

Reiškia, kad ne darbininkų 
unijos turi diktuoti moky
klų tarybai ,kas jai yra lei
sta daryti ir kas neleidžia
ma.”

Taip pasakė Chicago vie
šųjų mokyklų tarybos pir
mininkas Loeb, kuomet nu
girdo, kad Illinois valstijos 
teismas atmetė Čhicagos 
mokytojų federacijos skun
dą prieš mokytojų tarybą 
už tariamai neteisėtą moky
tojų prašalinimą. Teismas, 
kaip žinoma (apie tai bu
vo pranešta “Drauge”), 
nusprendė, kad mokyklų 
taryba be jokių varžymų te
galinti kaip tinkamai praša
linti mokytojus ir mokyto* 
jas.

Čhicagos viešųjų mokyk
lų mokytojai su mokytojo
mis yra sudarę federaciją 
ginti savo reikalus prieš po
litikierių pasikėsinimuš. 
Toji federacija pasirodė ti
kras peilis Loeb’ui, pirmiau 
mokyklų tarybos nariui, o 
dabar tos tarybos pirminin
kui. Perniai jis prašalino 
iš mokytojavimo daugelį 
veikliausiųjų federacijoje 
mokytojų. Federacija krei
pėsi teisman. Bet surasti 
sau prideriamas teises, kaip 
matome, jei nepavyko.

Dabar mokytojų federd- 
racija visą tą reikalą pave
dė augščiausiam Suv. Vai* 
stijų teismui.

Visi tvirtina, kad Loeb 
perdaug storžieviškai elgia
si sulygindamas mokytojų 
federaciją su darbininkų u- 
nija. Vadinasi, mokyklų 
tarybos pirmininkas pasiro
do didelis darbininkų unijų 
priešas.

DAR KAŽKOKS VIENAS 
LIETUVIŲ MULKINTO 

JAS ATSIRADO.

SOCIALISTISKA8
“HUMORAS.”

Prancūzų spauda apie 
Lietuvą.

Seniau pranešėme, kad 
musų laisvamaniai tautinin
kai sumanę įsikurti dienra- 
tį, kurs tarnautų išimtinai 
jų srovės reikalams. Ka
dangi dienraščio įkūrimas 
nepigiai atsieina, tatai jie 
nusprendė tam tikslui pa
laidoti kelis vos. pasiturin
čius savo savaitraščius ir 
ant anų kapo nukalti pa
minklų — dienraštį.

Anot paskiau gautų žl- 
nių* dienraščiui dienraščiui
aprinkta vieta New Yorkas.: 
Tenai, anot jų laikraščių 
pranešimo, gyveno parink- 
tiniausioji lietuviškoji “in
teligentija.” Tenai gyve
na laisvamanis tautininkas 
Šalčius, tenai Šimkus, tenai 
veikia jų centralis komite
tas. Ko gera, gali * tenai 
persikraustyti ir Bulotienės 
degraduotas Rimka su savo 
štabu, su visa Žinija.

Kadangi laisvamaniai tau 
tininkai jau ne juokais rū
pinasi įkūnyti tuos visus 
pienus, tatai lietuviškus so
cialistus apėmė baime.

Iki šiolei Nevv Yorke kol 
kas klabena socialistų “Lai
svė”. Jei tautininkai su 
savo dienraščiu ten įsikrau- 
stytų, tuomet “Laisvei” 
.vargiai liktų kiek laisvės.

Su tikslu šiek-tiek atsi- i 
laikyti savo pozicijoje prieš 
tokį baisų laisvamanių vei
kimą, šita nepraustaburne 
sako:

“Keli draugai mums ra
šo, kad tautininkams suma
nius steigti New Yorke 
dienraštį, būtinai reikėtų 
atkelti Brooklynan “Ko
vą”, statyti čia Sąjungos 
namas ir daryti galingas so
cialistų judėjimo centras. 
Draugai nurodo reikalingu
mą jungti spėkas, o ne bla
škyti* jas.

“Tame yra daug teisy
bės.” , •‘>-4-^.

Mums rodosi, kad ne ko
kie ten “draugai”, bet pati 
“Laisvė” taip rašo, norėda
ma labiaus susiartinti su 
mylimąja “Kova” ir atrem
ti priešininkų pasikėsini 
mus. “Laisvei” vis labiau 
ima nesisekti su neprausta

Vienas Amerikos “Socia
li s t Party” organizatorius 
iškirtęs Suv. Valstijų kares 
sekretoriui juoką. Jis se
kretoriui pasiuntęs laišką, 
kuriam pasakęs, kad šios 
karės metu socialistai irgi 
norį pasirodyti patriotais 
ir todėl karės tarnybai pa
vedą visus savo darbdavius, 
kurie socialistus išnaudoję 
ir jų neapkentę. Kadangi 
tie darbdaviai daugiausiai 
yra agitavę už karę, todėl 
tegu jie dabar ir kariauja.

Tą “humorą,” kurs visai 
nepanašus į juoką išilgai at 
kartoja Cbicagos lietuviškų 
sociabstų organas. Tiesiog 
kvatoja iš tokio sociabstų 
pasielgimo. Girdi, visokie 
ponai dažnai prikaišioja so- 
ciabstams patriotizmo sto
ką, o tuo tarpu sociabstai 
dažnai duoda didesnės tėvy
nės meilės pavyzdžių, negu 
patentuotieji patriotai. So
cialistams darbininkams 
dardavis esąs brangiausias 
turtas. Tečiaus jie tą tur
tą pašvenčią ant tėvynės 
aukuro.

Mes nepageidautumėm, 
kad tasai “juokas” turėtų 
kartais pavirsti į karčias 
socialistams ašaras.

Iš laikraščių tenka suži
noti, kad aplink Cambridge, 
Mass., ėmęs sukinėties nau
jas tamsių lietuvių apgau
dinėtojas pasivadinęs “ku
nigu”. Tai esąs kažkoks 
V. Mikalauskas. Sakosi ten 
atvažiavęs iš Cbicagos, kur 
gyvulių skerdyklose valkio
jęs jaučių pilvus taip ilgai, 
kol nepajutęs savyje “į- 
kvėpimo”, jog esąs “kuni
gu” ir lengvai galįs už savo 
tamsesniuosius apgaudinė
ti. '

■ .i - l J- • - UM—
Nuvykęs arčiau Cam

bridge’s todėl, kad jam ten 
taikosi šilta mulkinyčia. Tą 
mulkinyčią yra sumanę tam 
šuoliai betuviai atslmezda 
mi nuo tenaitinės betuvių

Anuokartu mes nubudę 
padavėme žinutę, kad pran
cūzai neprijaučia lietu- 
viams. Dabar galime pra
nešti linksmesnių daigtų. Iš 
Šveicarijos atėjo No. 82 
dienraščio “Gazette de Lau- 
sanne” ir jame straipsnis 
“La Litiniame et la guerre” 
(Lietuva ir karė).

Išpr'adžių ten kalbama, 
kaip šitoje kąrėje iškilo ma
žųjų tautų klausimas, kaip 
paskui vokiečiai “įsiveržė į 
Rusiją. Varšava krito, nes 
jie pergalėjo rusus, ir su 
Varšava (vokiečiams teko) 
rusiškoji Lenkijos dabs bei 
Lietuva.”

čfia autorius kalba, kaip 
vokiečiai apgarsino Lenki
jos neprigulmybę, reikalau 
darni iš jos pinigų, kariuo
menės ir dėkingumo. Vokie
čiai, girdi, nenusiminė, kad 
su lenkais nepasisekė: “Ša 
le Lenkijos yra Lietuva, ku
ri taip gi turi savo reikala
vimų. Jos laukai sunaikin
ti, jos gyventojai išžudyti 
arba išgabenti. Tiek to! Tai 
karė! Ima iš tos nelaimin
gos šalies visa ką gab pado
riai paimti; ją nualina, jos 
kraują nuleidžia iki jai iš
bąlant; o po to ant jos nu
garos ima vėl daryti tuos 
bandymus, kurie nepasise
kė su lenkais. Bet betuviai 
jau žino ko tikėtis; jie taip 
gi nesiduos prigauti, kaip 
ir jų kaimynai. Nors Europa 
jų nežino, arba mažai teži
no, jie ginasi savo raštais. 
Jie jų turi. Vokietijos rei- 
lams tinka nepripažinti lie
tuvių civilizacijos, jų senų 
padavimų in jų istorijos.”

Toliaus prancūziškai kal
bančių šveicarų dienraštis 
mini Viskonti) veikalą ir 
paduoda trumpai sutrauktą 
Lietuvos istoriją. Jos mes 
čia nekartotame, nes kiek
vienas žinome. Bet prancū
ziškai kalbantiems šveica
rams tat labai naudinga pa
tirti. Užbaigęs betuvių is
torijos peržvalgą dienraštis 
Gazette de Lausanne rašo 
toliau:

“Kokias gyvenimo sąly
gas Lietuviai rengia ryto
jaus diplomatai! Jei klau
sytume tautinių jos geismų, 
tai ta šabs po karei džiaug
tųsi visotine neprigulmybę, 
pasibuosavusi iš po Lenkų, 
Rusijos ir Prūsų prieglob-

kaltininkai antgalo išvys, 
kiek pikto jie padarė ir ims 
gailėtis.”

Tas pats dienraštis savo 
No. 70, išėjusiame 12 kovo 
buvo davęs A Viskanto vei
kalo gražią recenziją ir ją 
užbaigęs žodžiais:

“Visi kuriems rupi pri
slėgtųjų tautų laisvė, ypa
tingai smarkios lietuvių 
tautos pabuosavimas (la 
bberatian du vaillant peu* 
ple litbuanien) iš vokiečių 
užpuolimo, akyvai skaitys 
d-ro Viskanto veikalą.”

Nors “Gazette de Lau- 
zaime“ teišreiškia tiktai 
prancūziškai kalbančių švel 
carų nuomones, ebet ir tat 
mums džiaugsmas. Juk 
šveicarų tauta nemažiau 
gerbtina už prancūzus. 
Nuomonių skirtumas terp 
prancūziškai kalbančių švel 
carų ir prancūzų labai ma
žas. Galime tikietis, kad 
laikui bėgant susilauksime 
mums prielankių bakų ir iš 
Prancūzijos.

Šis-tas apie 
Religiją.

(Pabaiga iš 99-to mun.)

parapijos. Laisvamaniai su
socialistais juos prigundę J™?®tlJOS

atsiimti nuo kardinolo lie

KAS PER DŽIAUGSMAS!
“Tai laimingiausioji die

na mano gyvenime. Verta 
buvo gyventi, kad sulaukei

burnele, ir todėl jinai su vi- tokio svarbaus momento.

tuvišką bažnyčią it pavesti 
bent kokiam sabunininkul. 
Nuėję jie pas kardinolą, bet 
šito sekretorius jiems pa
rodęs duris, kurios išeina 
tiesiog gatvėn.

Tuomi baisiai užsigavusl 
jų ambicija ir jie nuspren
dę pasigaminti tikrąją mul
kinyčią/ Užuodęs tai kaž
koks Mikalauskas ir nudu- 
męs arčiau Cambridge. Ma
nąs tapti mulkių mulkinto- 
jomi.

bnksta prie lenkų, kitų ne
skaitlingų prie Rusijos, už 
Prusus balsuoja tik intere- 
suotiejie.”

Straipsnis užbaigtas tei
singais Viskanto veikalo 
pagyrimais. “Gazette de 
Lausanne ” sako, kad to ra- 
šėjo balso turėt paklausyti 
tie “kurie sėdės prie stalo 
apdengto viltį reiškiančia 
spalva, kuomet šitos karės

laikymo musų “gerašir
džiai” laisvamaniai tautl- 

Indomiausia bet tas, kad ninkai
tą mulkių mulkinyčią labai 
karštai remia bostoniškis 
laisvamanių tautininkų or
ganas. Šitas faktas dar kar 
tą kuoaiškiausiai prieš lie
tuvių visuomenę liudija, 
kad nezaležnas mulkinyčias 
tarp nesusipratusių lietuvTų 
platina ir prisideda prie pa

ti musų kaimynė “Lietu
va” nesenai koneplyšo iš 
apmaudos, kuomet jai buvo 
pasakyta į akis tikroji tei
sybė.

Anot laisvamanių tauti
ninkų, tas eina tautos svei- 
katon, kuomet mulkiai dar 
labiau mulkinami.

Didįjį Klaida.
Tečiaus scbolastikus dau

gelis išjuokdavo ir išjuokia; 
jų veikalų neskaito. Tat y- 
ra didžiulė nuodėmė moks
lo metodai. Ji bepia prieš 
skelbsiant savo pažiūrąs su
žinoti ką apie tai buvo ra
šę seniauą kiti žmonės. Tą 
taisyklę visuose universite
tuose šiandien skelbia visi 
profesoriai savo studen
tams, bet išgyveno tylusis 
paprotys neskaityti “kleri
kalų” veikalų.

“Religijinės paslapties” 
autorius apsėjo taip pat 
kaip jo srovės visuomenė. 
Negana ką jis neperskaitė 
nei vieno žymaus 
katalikiško veikalo apie 
tuos klausimus, kuriuos 
gvildena, bet nei betuviško- 
sios raštijos nežiūrėjo. No
rinčiam valia nesutikti su 
mintimis išreikštais “Drau
gijoje”, bet apie rebgijlnę 
paslaptį lietuviškai rašant 
reikėjo perskaityti straips
nį “Tikėjimas, (jausmai ir 
protas”, reikėjo ten išdėtus 
tvirtinimus ir prirodymus 
kritikuoti arba pripažinti, o 
ne tylėti apie juos.

Kitą syk rymiečiai saky
davo “graecum cst. non le- 
gitur”, t. y. “čia grekiškai 
rašyta: negalima skaityti”. 
Vėliaus ta klaidinga taisy
klė buvo taikoma prie scho
lastikos veikalų. Mat Roter
damo Erazmas, parašė sa
tyrą “Lauš stultitiae”
(kvailybės garbė). Išjuoki 
mas, tiesa, buvo genijalls; 
scholastikai ten iškoneveik
ti kuopuikiausiai. Bet mil
žiniškas yra neprotas genl- 
jališkų satyrų krypsniais 
naudotis tenai, kur reikia 
mokslo metodas pildyti.

Stebėtina, kad net toki 
moksbninkai, kaip Shering 
buvo pasidavę tai paskuti
nių amžių klaidai. Tbering' 
as sa vo “Pbilosophie dės 
Rechtas” (Tiesos filozofi-

damas į scbolastiko Tomo 
Akvyniečio veikalus. Vo
kiečių mokslininko veikalą 
nusipirko jaunas vokietys 
vikaras, katalikų kunigas, 
perskaitė ir perpyko. Iš
plėšė kebs lapus iš Akvinie
čio “Sumina Theologica” 
(Stambesnieji Teologuos 
dalykai) nusiuntė profeso
riui Thering’ui, pažymėda
mas, kad bloga yra rašant 
veikalus nežiūrėti į seną li
teratūrą. Tbering’as buvo 
rimtas ir sąžiningas moks
lininkas. Jis perskaitė at
siųstuosius lapus, įgijo ir 
ištyrė patį Tomo Akvinie
čio veikalą, o ištyręs nelau
kė, kol pirmoji laida taps 
išparduota, tik perdirbo vi
są veikalą išnaujo. Antro
je laidoje pažiūros daugel 
Skiriasi nuo pirmosios lai
dos. Antroje laidoje Tbe
ring’as prisipažino padaręs 
klaidą, jog didžio moksli
ninko pažiūrų ir prirodymų 
neapsvarstęs.

Šventasis Tomas Akvinie 
tis Dievo esybę priparodi- 
nąjo žodžiais. Sulyg p. X. 
turėtų išeiti, kad ir tas 
“kunigas daktaras“ nebuvo 
religijinis žmogus. “Vien. 
Liet.” bendradarbis tvirti
na: “Nuo Kanto laikų jau 
drūčiai ir tvirtai nustatyta, 
kad teoretiškuoju (arba ty
ruoju) protu jokiu budu ne
galima priparodyti, kad Die 
vas yra.

Ką šitaip bešnekėjus, man
rodos, daug geriau butų bu
vę paimti Kanto kritiką ir 
pažiūrėti ar Karaliaučiaus 
filozofas įspėjo ir pirma 
laiko sukritikavo prirody
mus, kuriuos šiandien gali
me rasti mažoje kun. Pr. 
Bučio brošurėlėje: “Apie 
Dievo buvimą”. Iš viso p. 
X. straipsnio numanu, kad 
jo rašėjas skaitė Rabind- 
rant’ą Tagarą, bet neskaitė 
lietuviškos kun. Bučio kny
gutės. Benę ir čia pasipai
niojo senoji pasaka: •’gra©- 
eum ėst: non le gitui J” Kun. 
Bučys negavo nei negaus 
Nobebo premijos, bet prie
šingų savomsioms pažiū
rų veikalus, taip kitų ir R. 
Tagarą yra skaitęs, net re
cenziją jo rašęs ”Vade”.

Spėjame, kad mažiau bu
tų apie ką ginčitis “Drau
gui” ir “.Vien. Lietuvnin
kų” tikėjimo srityje, jei 
Brooklyn’e laikraštis nesi
bijotų skaityti ir “klerika- 
liškų” knygų.

Gal kada nors pasikalbė
sime apie tiesą ir apie Die
vo buvimą, nes visos p. X. 
nuomonės turėtų mainytis, 
jei jis nežiūrėtų į tuodu da
lyku klaidingai.

ma iš to, kad įstatymas pri
imtas tik dviem didžiumos 
balsais. Sušvelnintas jis 
tik tiek, kad spaudau yra 
leidžiama šis-tas pakriti
kuoti, jei jai kartais nepa
tinka vyriausybės ir karės 
departamento veikimas ir 
parėdymai. Bet spauda 
turi tylėti apie visokius ka
riuomenės judėjimus ir sa
vo skiltyse dėti tik tai, ką 
leidžia vyriausybė.

Spaudos cenzūros sutvar
kymas pavestas preziden
tui. Tuo žvilgsniu jis pa
statytas absolučiu diktato
riumi.

Redaktoriams ir laikra
ščių leidėjams už to įstaty
mo peržengimą skiriamos 
aštrios bausmės — $10,000 
pabaudos arba nedaugiau 
10 metų kalėjiman, arba 
abidvi bausmi ant kari.
8 8T33TCYYYY¥*YVYt¥Y¥VrtlrY*

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI"

Jūsų pinigą turi būti pade- J 
ti (•<«!• saugioje tu stljos 

bankoia

Secind Secirity Bank;
mmhOP CtUCAOOmmmm 
UilwaakM kampa* Waatero Ava

3% ant Jttsų Pinigų 1

Atdara Panadeliala lt Sabatomls 
vakarais iki I valandai

Skatinama pinigą* ant Namų

Persiunčiame pinigus 
| Europa ir galima
gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA. 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

ro ruattuBA vautuosi 
KAPITALAS $880,001

Mm mokame S proo. ant Pinigų. 
Mm parduodame Foreign Money 

Ordera 1 visu dalia svieto.
W i litam Kasper — Pirmininku 
Otto Kaapar, —Vlce-plrminlnku 
Chas, Krupka, Vlva-plrmlninkae 
August Filek—Aaa’t Kasierius 
Joseph sikyta — Kaalerlua

1900 Blue Island 
iccim, iu,

Avė.

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO,
Naryste

SPAUDOS CENZŪRĄ.

Prasidėjus karei visos 
kariaujančios šalįs įvedė 
spaudos cenzūrą. Tas pat 
daroma, nors kiek švel nes 
niu budu, ir Suvienytose 
Valstijose. Balandžio 20 
dieną Suv. Valstijų senatas 
pravedė taip vadinamą 
“axfeinogc bill” (špiegavi- 
mo įstatymas), kuriam tarp 
kitko pasakyta, kad spau
dai yra uždrausta skelbti a- 
pie abes kariuomenės ir lai
vyno judėjimus arba apie 
vyriausybės karinius parė
dymus, idant priešininkas 
nepatirtų apie tai jokių sau 
reikalingų žinių.

Bankos priklausančios prie Chi
eago Clearing Housa yra po Jos at
sargia priežiūra. Laike nuo laiko, 
bent syki 1 metus, Clearing Houee 
revizoriai nuodugniai ištiria sava 
bankų stovj Ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos ir patlkrlntoa. pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
nlnsos IStirtoa. Tiktai tikra spran
gi verta gali būti kningose parody
si. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas. yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Honad 
teisių, tu yru ženklas Jos abėjotlM
stoviu.

Tiktai tvirciausios Ir saugiausiu 
bankos gali būt Clearing Housa vb» 
ateis.

The Chlcago Clearing Housa 
priežiūros užmanymu tapo įvaatu 
pirm deSlmt metų, ir auo to laiko 
ael viena Clearing House banka na 
subankrutljo. Reikalaujant, Clea
ring Housa bankM ateina viena kl 
tai su pagalba.

The American Stata Bank pri
klauso prie Chlcago Clearing Hou
sa, yra po Joa priežiūra, naudojasi 
Jm teisėmis Ir teduoda penkių pil
nu atskaitų J metus.

J| taipgi yra pe Valstijos prie
žiūra, yra regullarlSkal Urlnėjama 
Ir ku meta teduoda penktu pilnu 
atskeltu Bankiniai Valdybai Val
stijos IUlnola.

Pinigai sudėti Utoje bankoje ym 
temokami ant klokvieno parai kala -

Cla galima gauti Pirmas Auk
so Mortgages. Taipgi Aukso Mort- 
gage Bondus po 81(8.88 ir |B(( s(. 

Bis banku yra atsekanoteaau
Lietuviams.

Čia kalba Lietnvtekal Ir t ^n kli
kai.
Kapitalu ir pervirlia; |(88.88(.((

z

Prttlfląntiu
AMERICAN STATE BANK. 

Kampu: Blue Island Ava, Loemm 
Ir K-tos gatvių.

ATDARAS: Paoedėllals, Ketver
gis to kabutėms iki 8:88 vai VkK,

Smarki kova buvo senate 
ja) buvo parašęs, ųeiiurB- ui tą įstatymą. Supranta-

V
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ROCKDALE, ILL.

Nedėlioj, 22 d. balandžio 
5. m. Rockdalio L. Vyčių 
C4-ta kuopa surengė gražų 
vakarėlį. Programas buvo 
ilgokas ir įvairus. Pirmiau
siai vietinis vargonininkas 
p. J. Brazaitis paskambino 
ant piano. P-lės Mag. Di- 
linskaitė ir Ant. Dargužiu- 
kė sudainavo ‘‘Skamban
čios stygos.” Ant. Mįačio- 
kaitė dainavo “Šių nakce- 
lę” ir “Pamylėjau vakar.” 
Paskui ji su p. P. šeštoku 
užtraukė “Jojau dienų, jo
jau naktį.” Po to čionaitl- 
nės kuopos choras padaina
vo “Kur bėga Šešupė” Ir 
L. Vyčių himnų. Dainoms 
pasibaigus Kaz. Ramanaus
kas užtektinai prijuokino 
monologu. Pabaigoje ta
po sulošta trijų aktų kome
dija “Prieš vėjų nepapūsi.” 
įveikiančioms asmeninis bu
vo šie: Daunora, turtingas 
ūkininkas — Ant. Širvidas, 
jo pati, Barbora — Ant. 
Dargužiukė, Julia, jo pir
mosios pačios duktė — Ant. 
Mačiokaitė, Veronika, jo 
podukrė — Mag. Dilauskai- 
tė, Ragaišienė — Daunora, 
Gritelninkė — Ona Beržin- 
skaitė,. Arvidas, Daunoro 
kaimynas — St. Timkelis, 
Arvido sūnūs, Juozapas — 
Brazaitis, jų tarnaitė — M. 
Mačiokaitė,.

Kaip .dainos, monologai, 
taip ir lošimas nusisekė ge
rai. Žmonių buvo daug ir 
vakaro programų liko užga
nėdinti.

Darbai Rockdalėje uifia 
gerai. Parapijos reikalai ir 
gi kas kart gerinasi. Ačių 
čionaitinių katalikų susi
pratimui, per trumpų laikų 
parapijos gyvavime žymiai 
tapo pažengta pirmyn. Pir
miaus čia jokių vakarėlių 
kaipir nebuvo. Jaunimas 
buvo išsiblaškęs. Bet da
bar kas kart vis daugiaus 
jaunimas spiečiasi į krūvų, 
o neužilgio neliks nei vie
no, kuris nepriklausytų prie 
.vienos ar kitos naudingos 
draugijos.

Rockdelietis.

LIETUVOS VYČIŲ 
PARODA.

“Darbininkas” No.
t

balandžio 24 d. rašo:
NAUJOS KALBOS 

APIE VIENYBĘ.
Petrograde, ant kiek ga

lėjome suprasti iš “Lietu
vių Balso” trumpų prane
šimų, maskviečių lietuvių 
rezoliucijos mintin sudary
ta lietuvių Tautos Tarybų, 
į kulių ineina nuo visų tri
jų lietuvių srovių po 3 at
stovus. Kokiais motyvais 
ta Tautos Taryba susidarė 
ir kaip plačiai jos veikimas 
sieks — dar neturime žinių. 
Gal greit gausime, tuomet 
pasistengsime apie savo 
viengenčių veikimų Rusijoj 
plačiau Amerikos lietu
viams pranešti, nes mums 
yra begalo svarbu žinoti, kų 
musų broliai veikia tautos 
naudai anapus okeano.

Taip-pat mums svarbu 
pažymėti, kad lietuvių, su
sispietusių Rusijoj, veiki
mas stumia vėl Amerikos 
lietuvius pakalbėti apie čio
nykščių lietuvių veikimo 
subendrinimų.

“Ateities” num. 16-tame 
nors ir labai savotiškai, nes 
nuo ožių išsipravardžiuoda- 

ų, išreiškia pageidavimų 
pasekti anų Petrogrado lie
tuvių pavyzdį ir sudaryti 
Amerikos lietuvių vienybę 
tolimesniam Amerikos lie
tuvių darbo tėvynės labui
suvienijimui.

Už vienybės ardymų “A- 
teitis” kaltina kun. Kemė
šio klikų (“mandagus” ke
lias prie vienybės) reika
laujančių absoliutės atsto
vavimo didžiumos kaip Cen 
tro Komitete, taip Ameri
kos Lietuvių Taryboje ir li
beralų nenorų eiti bernauti 
(niekas jų prie to never
čia, gal tik “Ateitis” juds 
tokiam darbui tinkamais 
skaito) klerikalams. (Su 
klerikalaais vienybės išties 
liberalai negalėjo sudaryti, 
nes klerikalų Amerikos lie
tuvių tarpe nėra).

Mums rodosi, kad “Atei
ties” visai klaidingai ir ne 
kiek ne diplomatiškai pra
deda naujas kalbas apie 
vienybę. Jei “Ateičiai” 
išties vienybės sudarymas 
rupieji galėjo prie to klau
simo rimtesniu keliu priei
ti, palikdama “ožius, kli
kas, klerikalus ir bernus” 
už pienuojamos vienybės ri
bų. Toliaus pilnai Rusijos 
lietuvių veikimų dabartiniu 
laiku

kad ne. Ir senų klaidų at
sikartojimo bijodami turi
me pirtniausia apie princi
pus ir normas pakalbėti.”

“Draugas” pilnai prita
ria visoms “Darbininko” (Tųsa iš 96 num.)

Lietuvių Dienos 
Atskaita.

Aš, kaipo Lietuvos Vyčių 
parodos komisijos narys, 
kreiptuose į vyčius, prašy
damas pranešti kas kų turi 
parodai prirengęs. Kadangi 
iki kongreso jau labai ma
žai teliko laiko, tai grei
čiausiai mes nesuspėsime į- 
kunyti savo sumanymų.

J. K. Miliauskas,
456 Grand St., * 

Brokklyn, N. Y.

SHEBOYGTN. WIB.

Šių metų balandžio 29 d. 
lietuvių parapijos svetainė
je kalbės p. Al. Račkus iš 
Chicagos. Prakalbų pra 
džia 7:30 vai. vakare. įžan
ga visiems bus dovanai. Jo
kių rinkliavų taipo gi ne
bus. Taigi tikimės, kad vie
tos lietuviai labai skaitlin
gai atvyks į šias prakalbas.

čia išreikštoms mintims ir 
eis su juo išvien. Mes taip
pat reikalaujame, kad tie, 
kurie kviečia katalikus ben 
drai darbuotis, užlaikytų 
teisybę, demokratiškumų ir 
padorumų. Tiktai mums iš
rodo, kad mums kaimynams 
nereikia vesti į pagundų, 
nedaryti su jais bendro ko
miteto, o visus darbus dirb
ti skyrium susitariant. Y- 
pač pavojinga yra dėti pi
nigus į vienų krūvų. Ame
rikos Lietuvių Diena tų ai
škiai parodė. Jeigu katali
kai susyk butų atidavę tos 
dienos pinigus laisvama
niams - tautininkams, tai 
ginčo butų buvę mažiau, 6 
pasekmė ta pati.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

P. Žvirblio Kūmutei. A-
pie tų cukeraikų streikų 
jau “Drauge” kelioliką sy
kių bilvo rašyta. Nedėsi
me.

P. Moksl. V. J. Beisoga
liečiui. Bereikalo Tamsta 
žemini lietuvius profesiona- 
listus. Visokių yra: gerų 
ir blogų. Kad katalikams 
labiausiai reikia remti ka
talikus tai suprantama, b°t 
kultūriniam žmogui nepri
dera niekinti kitų srovių

Pavyzdingai susiorganizavo ba
didžių kolonijų, kaip: Chicago, 
New York, Boston, Philadelphia, 
Pittsburgh, tų viatų Komitetai, 
kuriose buvo senesnių Amerikos 
reikėjų ir šiaip energingų žmonių. 
Reikia paminėti gerų Vietos Ko- 
mitetų susiorgnnizavimą tokiose 
kolonijose, kaip Ne* Haven, An- 
■onia, Ne* Britain, Bridgeport, 
Waterbury, Conn. valstijoj*. 
Lawrence, Haverhill, Montello. 
Csmbridge, Mass. valstijoje, Sehe- 
neetady, Roehester, Binghampton, 
Ne* Yorko valstijoje, Ne*ark su 
apylinkėmis, Psterson, Ne* Jer- 
sey valstijoje; Shenandoah, Maha
noy City, Ne* Philadelphia, 
Homestead, Pittston, Wilkes-Bar- 
re, Seranton, Plymouth ir kiti 
Penn. valst.; Illinois — Chicago 
turėjo savo didelį Vietos Komite
tų, kuris dirbo su vakarų šono 
liet. kolonijomis. Tečiaus būva 
K-tų, kurie tuo pačiu laiku buvo 
•ųryžyje ir au C. K-tu. U tokių 
•avo veiklumu pasižymėjo: Bel
oit, Racine, Kenosha, Wiz. Ii 
kitų vakarų valstijų pasižymėjo 
San Francisco ir Los Angeles, 
Cal. valstijoje ir Seattle, Wssk. 
valst. ir Portland, Ore.

Pasižymėjo kitos visai mažutės 
lietuvių kolonijos, knr tik keleto 
žmonių butą. Pvtd. tokis Wind- 
ber. Pa., kuriame 3 vyrai su kvi
tų kning. surinko $125.95. Jei 
proporcionaliai kiekvienoje lietu
vių kolonijoje batų po tiek su
rinkta, tai pusė miliono lietuvių 
Amerikoje butų surinkusi išviso 
20 milionu doleriui

LIETUVIŲ DIENOS
Išdaviniai.

Berengiant L. Dienų paaiškėjo,

1. Priešrinkiminis , neramus lai
kas, kuomet visa didesnioji Ame
rikos spauda ir putitikininksi bu
vo užimti savais reikalais ir ne
galėjo atkreipti daugiau domos į 
L. Dienų ir duoti jai išgarsinimo, 
suteikti pagalbos koleto je ir tt.;

1. Atšalimas amerikonų visuo
menes prie aukavimo, kadangi L. 
Diena buvo iš eilės 6 to ji didelė 
kolekta nukentėjusiems dėl karės 
Suvienytose Valstijose;

3. Nesiskubinimas daugelio Vie
tų Komitetų rengtis prie L. Die
nos ir atidėjimas visa ko ant pa
skutiniųjų dviejų, trijų savaičių 
prieš L. Dienų, kuriose turėjo bū
ti atlikta 60% viso prirengimo 
darbo.

4. Neturėjimas patyrimo ir ini- 
eijatyvoa panašiame darbe dauge
lyje vietų;

5. Mažumas centro, kuriame C. 
K-to Raštinė turėjo buveine ir 
negalėjimae vietoje gauti ir pa
gaminti daugelio reikalingų daly
kų, kaip pavyzdin: liet. spauzdi- 
nių, dėžučių, tags ir tt.

našusis visu spėjimas, kiek bu' Astra syk .. 
surinkta ir parodžiusių muaų su-1 Abiiene, Tesu
gebėjimų ir pribrendimų plačiai 
ir organizuotai veikti. Mes, lie
tuviai, atėjų į šių šalį tik su tuo, 
kų mes išsineėėme iš savo šalies, 
parodėme kų mes mokame pada^ Ashton 
ryti, pateku j laisvės sąlygas — 
mes parodėme, kad mokame ir ga
lima apie save pasirūpinti ir susi
tvarkyti, jeigu tik mums duoda
ma proga.

Amerikos lietuviai Lietuvių Die 
na pasistatė sau amžinų pamink
lų savo gyvo sąryšio su tėvyne, 
atjautimo jos vargų ir patį sau 
prirodė, kad prie gerų norų ga
lime viai veikti išvieno didžiumoj 
ir nuveikti milžinišku darbus.

Ca seka sąrašas Vietos Komi
tetų su visomis jų surinktomis L.
Dienoje aukomis ir nurodymu 
šaltinių, per kuriuos jos nuėjo į 
Raudonąjį Kryžių.

Athel, Maaa .
Ansonia, Conn. 
Aurora, IU. .. 

Antru syk .
Neb. .

20.41
65.25

1,029.45
2,154.50

146.81
9.25

32.68

(Bus daugiau)

Vyrišky Dnpiny Bargssai*
Nauji, neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai lr overkotai, 
vartės nuo >3# Iki 350 .dabar 
parsiduoda po >16 Ir 25 doL

Nauji, daryti' gatavimi nuo 
$16 Iki 335 siutai lr overkotai, 

nuo $7.SS iki lt doleriu.
Pilnas pasirinkimas 

pamuštų overkotų.
kailiu

profesionalistų. Nedėsime, jog ji turės pusėtinai kliūčių

NAUDOKITĖS
Paminėjimui

Atgavimo

AUKOS, PRISIŲSTOS I RAU< 
DONOJO KRYŽIAUS 

DRAUGIJĄ.
6. Apsiėmimu pagaminti visos Ambridge, Pa. ...........$ 169.42

L. Dienos reikmenas iš Centro, 
kuomet kitų tautų Dienų prakti
ka rodė, jog reikėjo tik aukų rin
kimo ženklus, tam tikras emble
mas, visiems vienodas pagamin
ti ir išsiuntinėti, o kitų reikmenų 
reikėjo parūpinti ir siuntinėti tik 
pavyzdžius.

7. Nesutikimai kitose kolonijose 
tai dėl politikinių pažvalgų skir
tumo, tai dėl kokių asmeniškų 
dalykų ir užbėgimas vieni ant
riems už akių išgavime leidimų L. 
Dienai nuo miestų valdžių.

Tečiau, nežiūrint tų visų klin
čių ir blogų aplinkybių, ačių be
galiniam žmonių pasišventimui 
nukentėjusios tėvynės naudai po 
visas kolonijas, ačių Vietos Komi
tetams, pasirūpinusiems kiek ga
lint geriau suorganizuoti darbų 
ir nežiūrint trukumo kitur reika
lingiausių daigtų rinkėjoms ir rin
kėjams, visgi suradusiems būdų 
rinkti aukas, Lietuvių Diena ga
lima sakyti visai pasisekusia, pra-

Spaudos g 
Dienos.

Kningos mūsų laidos ir nekurios kitų
J. VCIKlIlliJ, UitUttlVlllAU t t ....

vargiai amerikiečiai ■I laidų parsiduos 35 nuošimčius pigiau
pasekti. Lietuvių .

1>ajs-g08 ^nvlah,“it negu paprasta kaina. Sį nuolaida antissiol<isKę ir įssisKirsię. _.■
Kad kų nors pastovaus jie 
galėtų įvykdinti, reikėtų 
jiems daugumoje kokioje 
nors patogioje vietoje su
važiuoti ir rimtai svarbius 
klausimus apkalbėti. Toje 
konferencijoje musų nuomo 
ne turėtų ir Amerikos lietu
vių atstovai dalyvauti. A- 
pie Tautos Tarybų kalbant, 
amerikiečių nuomonė tame 
klausime ir-gi turėtų daug 
kų nusverti.

Apie tai, pradedant nau
jas kalbas apie vienybę, lr 
turime rimtai pasvarstyti.
Lietuviai katalikai nuo vie
nybės niekuomet neatsisa
kė, bet vienybę sudarant 
reikalavo užlaikymo teisy
bes, demokratiškumo ir 
padorumo.

Ar liberalai tų taisyklių 
prisilaiko? Mums rodosi,

galės

■; kningų bus nuo 24 d. Balandžio iki 
į 1 d. Gegužio. Po tam laikui kningos 

nebus parduodamos pigiau. Pasiskubin
kite. Pinigus galima siųsti Money Or-

• *

derių arba krasos ženkleliais.

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

i

■■
■■

■■
5

▼Įsai mažai vartoti siutai lr 
overkotai vertės nuo >25 Iki 
>85, dabar >5 lr augščiau. Kel
nės nuo 31.50 iki 34.60. Tai- 1 
ku siutai nuo 33.00 Iki >7.60. ; 
Valiaoe lr Kuperai.

Atdara kasdiena, nedėliotais 
lr vakuraia

B. GORDON,

Naudinga Kninga Kiekvienam

Dvasiško Gyvenimo
Vadovėlis

Parašyta Kfcn. 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 St., - Chicago, Hl.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.
Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviškų 

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

Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardų.
No. 3. St. Kazimierai, Liet. Karalaitis .............................. V. Bičiūnas
No. 4. Iš Karo Cikliaus ............................................................... p. Galaunė
No. 5. Audra.............................................................. .............................J. Zikaras
No. «. Pasaka................................................ ........................... .. .........p. Galaunė
No. 7. 15 Cikliaus “Karas" .............................................................. P. Rimša
No. >. Vakarinė Malda.............. :................................................... J. Zikaras
No. 9. Dainiaus Kapas ................................................................... p. 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
No. 15. Pabėgėliai ............................................................................ j. Zikaras
No. 13. Keleivis ................................. .................................... ...........j. Zikaras

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio Iš
perkant Money Order.

ADRESUOKITE:

DRAUGAS PHB.GO.
1800 W. 46th St., CHICAGO, ILL.

rifl5TER 5T5TEn
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 

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

I; P. S. Užsakymai išsiųsti pirma diena gogu- į 
į žio bus išpildomi atimant nuošimti po tai dienos J 

nuošimtis nebus duodamas.

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.

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

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

Diplomai duodami mokiniams.
HA.STER DESIGNING 8CHOOL 

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

žada būti svarbiu militarT- 
niu Suvienytųjų Valstijų 
centru.

LABDARYBĖS VAKA

RAS IR BAZARAS.

NORTHSIDĖS VYČIŲ 
VAKARAS

■'DRAUGAS”

KAS DO NAUJIENA.

Pėtnyčia, bai. 27 d. 1917 m.

Chicagos Mokslo Depar
tamentas, užbaigdamas va
kariniu mokyklų sezonu, 
pasidarbavus įtekmingoms 
vpatoms pailgino dviejats 
mėnesiais mokslo terminą 
Bridgeporto apylinkėj, Hol- 
den’o viešoje mokykloje.

Taigi, norintieji mokyties 
angliškos kalbos, skaitliavi- 
mo, rašymo ir kitų pradi
nės mokyklos šakų, gali lan 
kytis į Holden Public Scho
ol (31-mos ir Loomis gat.) 
panedėliais ir ketvergais 
nuo 7-tos iki 9-tos vai- va
karais. Mokslas visiems 
dykai. Mokynimas prasi
dės 30 dienoj balandžio ir 
tėsis du mėnesiu, o jeigu 
bus užtektinai mokinių, tai 
per visą vasarą.

Šios vakarinės mokyklos 
yra' skiriamos suaugusiems 
vvrams ir moterims, netu- 
Tėjusiems progos įgyti pra
dinį mokslą. Čia noriu pri
minti nemalonų apsireiški
mą tarp tų musų seselių lie
tuvaičių, kurioms labiausiai 
stinga apšvietos. Pereitą 
sezoną tik penktas moterų 
nuošimtis lankė mokyklą, 
sulyginant su vyrų skaičiu
mi. Jos sakydavo, kad šal
ta eiti mokyklon, gatvės 
tamsios, bijosi užpuolimo-^ 
esą pavasaryj jos vaikščios. 
Bet prisiartinus pavasariui 
ir tos apleido mokyklą, ku
rios žiemą lankėsi. Kaiku
rios gi net tiesiog prisipaži
no, kad tingiančios eiti mo
kyklon. Ištiesų ;— gėda 
musų tautai dėl panašių 
dukrelių. Su vyrais gi ki
taip. Jie netik patys ei
na, bet ir savo draugus at-

Nedėlioj, balandžio 29 d., 
Vaikų Dieninė Globa Mil
dos svetainėj (3148 S. Hal
sted) rengia bazarą su .šo
kiais ir kitokiais smagumė
liais. Už įžangą porai rei
kės mokėti 25 centai.

’ SUSTREIKAVO 800

DARBININKŲ ITALŲ.

Šiomis dienomis žinomoje 
makaronų fabrikoje “Vl- 
viano Bros.” sustreikavo 
8B0 darbininkų italų. Strei
kininkai užsispirdami pra
šo padidinti 3 doleriais į sa
vaitę algą. Policija uoliai 
saugoja minėtąją fabriką, 
kad nekiltų sumišimų.

GAUDO VALKATAS.

Tinginiai karės metu yra 
daug blėdingesni negu tai
kos laiku. Vietos policija 
pastaromis dienomis ėmė 
gaudyti visus tuos, kurie be 
tikslo sukinėjasi apie pigius 
viešbučius, saliunus ir lt. 
Kurie neturi pinigų ir neno
ri dirbti laiko kalėjime.

BUVUSĮ RUSIJOS CARĄ 
BUK IŠVEŠ ANT VIE
NOS SUV. VALSTIJŲ

SALOS.

Redaktorius chicaginlo 
“Tribūne” gavo pranešimą, 
jog Nikalojį Romanovą ke
tina atvežti1 ant Suv. Val
stijų salos Catalina, netoli 
Los Angeles. Ten pat ma
noma apgyventinti ir visą 
buvusio caro šeimyną.

CHICAGIEČIAI PRAŠO 
PREZIDENTO UŽDRAU

STI SVAIGINAMUS 
GĖRALUS.

siveda. Mokslo Departa
mentas užlaikys vakarinę 
mokyklą, jeigu ją lankys 
nemažiau šimtas mokiniu

Nesenai būrys chicagle- 
čių nusiuntė prez. Wilsonui 
peticiją prašydami užginti 

Vienoje itlesoje, privalo" bu- Su,;- Valstijose išdirbinėti

ti nemažiau 25 žmoniy. Vi-ljr vartoti svaiginamus gera-

sas išlaidas apmoka mies
tas, taigi mokslas nieko ne- 
lėšuoja. Jeigu ateiviai ne
nori naudoties tokiomis pa
togiomis sąlygomis ingyti 
mokslą, tai vietos vyriausy
bė bus labai blogos nuomo
nės apie ateivius. Užtat 
trokštantiems mokslo lietu
viams verta savo atsilanky
mu kuoskaitlingiausiai rem 
ti šį naudingą sumanymą. 
Ilgainiui valdžia matydama, 
kad mes, lietuviai sparčiau 
už kitus griebiamės apšvie
tus,- beabejonės atidarys ir 
nugštesuius kursus ir ama
to mokyklas musų apgyven
tose vietose.

Šią vasarą nedėliomis bus 
radomos ekskursijos Hol
den vakarinės mokyklos mo 
kiniams į žymesnes Chica
gos vietas, kaip tai: Art In
stitute, Field Museum ir 

J. Šileika.

lūs.

SUSTEREIKAVŲ 600 
SIUVĖJŲ.

Čia vėl kalbama, kad šio
mis dienomis 15 siuvylų su
streikavę arti 600 siuvėjų, 
reikalaudami padidinti uz- 
mokesnį.

Brangybė yra dabar svar
biausia streikų priežastis.

IR ANGLŲ DELEGACI
JA ŽADA ATVAŽIUOTI 

CHICAGON.

MILŽINIŠKA LAIVYNO 

MOKYKLA CHICAGOJE.

Gauta žinių ,kad Chica
goje norima insteigti didelę 
laivyno mokyklą dcl kelio
likos tūkstančių jūreivių.

Žodžiu sakant Chicago

Lietuvos Vyčių 5-ta kuo
pa (North Side) nedėlioję, 
Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje (1644 Wahansia 
ave.) suloš keturių veiksmų 
istorišką dramą “Mirga,”’ 
kurioje parodoma kaip pa
prasta Lietuvos mergaitė, 
perimta patriotizmo jaus
mais, aukoja savo gyvybę 
by tik išgelbėti tautai did
vyrį. Patariame skaityto
jams nepraleisti progos pa
sižiūrėti tokio prakilnaus 
veikalo.

NORI UŽDRAUSTI
STREIKUOTI KARĖS 

LAIKU.

Šiomis dienomis karės se
kretorius ministeris) Bake- 
r’is kreipėsi prie Illinois 
valstijos įstatymdavystės 
buto, patardamas pravesti 
sumanymą, uždraudžiantį 
streikuoti karės laiku. Vie
tos įstatymdavystė žada su
tikti su Baker’io patarimu, 
jeigu streikai kenks karei.

VIS KAS BRANGSTA IR 
BRANGSTA.

Nors jau Chicagon prade
da vežti pavasarinių daržo
vių transportus, bet mais
to kaina nuolat nemielašlr- 
dingai kila. Jokios tardy
mo komisijos nieko doro ne
nuveikia ir neprisotinamie
ji spekuliantai savo daro 
kaip darę. Brangsta netik 
maistas, bet ir kiti reikaliU- 
giausieji kasdieninio gyve
nimo dalykai.
.....

Pajieškojimai.

Vienatinis būdas Riminės su
rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gas Ir pažjstamus, kurie per Il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
jimą J “Draugą” šiandien.

—:— Paieškojimu kaina: —

Vieną kartą ......................... 50c.
Tr|s kartui ............................. 81.00
Vieną savaitę.........................>1.50
Pinigus galima sius krasos žen

klėliau, arba registruotame laiš
ke. Paieškojimas tnri būt sura
šytu aiškiai.

▲dresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertlsing Dept.)

1800 W. 48tta 8t., Chicago, UI.

Pajieškau Kazimiero Bakšniau- 
sko iš Čekiškės. Laivių kaimo, 
Kauno gub., prieš 8 metus gy
veno Pittsburge.

Martino Liakų, Trakų sod., Če
kiškės parap., Kauno gub., 9 m. 
atgal gyveno Chicagoje. Malonė
kite atsišapkti sekančiu adresu:

Kaz. Ažuolytė-Liakicnė,
27 Townhead Str.

Old Oummock, Scotland.

Pa j ieškau moterės pabovyt du 
vaikus per dienų, naktyje nerei
kia ir darbo nei jokio nereikia Draugai Lietuviai! Neklauay- 
tlirbti. Meldžiu atsišaukti: kit nieko ką jums kas ką aako,

Mrs. Naujulienė, • alia tuojaus atvažiuokit patįs pas
2239 W. 23rd PI., Chieago. P»tį farmerį. Galite pirkt kai- 

— i royniškai nuo seno farmerio, patįs
Parsiduoda groeerne gerai ap

gyventoje vietoje priešais Davis 
Sq. Parką ant kertės. Parsiduoda 
dėl to, kad turi du bizniu ir abie
ju negaliu apžiūrėti.

Taipgi parsiduoda 7 sėdynių 
gražus “touring ear.” (limousi- 
ne) turintis vasarinį ir žieminį 
uždangalą už labai pigią kainą.

Atsišaukite sekančiu adresu: 
445G S. Hermitage Ave.

sau susiderėsit, o kiek nuderėsit, 
tai nemokėsit. Aš jums padė
siu uždyka apžiūrėt ir nupirkt 
geras farmas su sodais ir viso
kiais vaisiais gražiose vietose ir 
geros žemės. Meldžiu greitai at
važiuot.

Mr. A. Arcikauskas, 

lt. 2. Bx. 45, Hudington, Mich.

“NASTUTĘ”
(Ant Towd of Lake)

Nedelioj, Balandžio 29 d. š.
L. VYČIŲ 24 KUOPA

Stato scenoje muzikališką veikalą “NASTUTĖ”
J. J. Elijas svetainėje, kertė 46th ir Wood St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietu kainos: 35c., ir į 
25c. ypatai. Šio vakaro pelnas skiriamas parap | 
ijos naudai. Ura! kas gyvas pažiūrėti “Nastu- 
tės.”

Visus širdingai kviečia,
‘ RENGĖJAI. į ’

eina utarninkais, ketvergais ir su

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS”
batomis.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačiu darbininku.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. i t

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. »

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a f bu, naudinga, i n domu ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleądinčja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50,
75c. ’ 1 ' •

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PRAKALBOS IR 
BALIUS!!

parengtos

SLRKA. 101 KUOPOS

Nedėlioję, 29 balandžio 1917 m. 
Dievo Apveizdos parap. svetainėj 
prie 18-tos ir Union Ave. Pradžia 
6 vai. vakare, {žanga 25c ypa
tai.

Vakaras bus vienas iš puikiau
sių užtat pravertėtų visiems at
silankyti. Bus prakalbos, dek
lemacijos ir kiti margumynai. Pel
nas skiriamas Parapijos naudai.

Visus nuoširdžiai kviečia,
KOMITETAS.

Kambariai ant randos gražiai 
ištaisyti, šviesus ir švarus su at
skirų įėjimu. Kuriems reikalingi, 
malonėkite atsišaukti,

1267 Mihvaukee ave. 
ant 3-eių lubų.

Parsiduoda Saldainių Krautu
vėlė, prieš Lietuvių parapijinę 
Mokslainę. Užlaikoma cigarų, ta
bakas, sodas ir visoki smulkme
nai. Biznis gera. Tuti parduoit, 

nes perka namą. Atsišaukite:
1811 SO. UNION AVE.

, Reikalingi silrašinėto jai 
dėl insunance.. Vyrai, kurie
nori dirbti gali padaryti ge
rus pinigus. Alga ir komi
sija mokame tinkantiems vy
rams. Darbas ant visados. 
Atsigaukit nuo 8 iki *11 išry
to, 3250 S. Halsted gatvė.

’ * utį« * ■ i,: • *

RENDĄV0JAM šjora su fixche- 
rais, arba galite pirkti narna. Renda 
visai pigi, štoras yra labai geroj Į 
vietoj lr galėtu gera biznį pasidaryti ! 
kad esi mokytas. Kad nori rendavo- 
ti arbi pirkti narna, taipgi pasisku- 

rie šitoji

FARMOS!! FARMOS I!
Parsiduoda DldMausloJe Aaarl 

koja Lietuvių kolionljoj karna yra 
380 Lietuvių ipslgyveuuiią. Pulklau- 
aloj apielinkėj • BcottvtUe, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo 
asla yra Farmerų Draugystė, yra 
lletuvliką parapija. Todėl krelplames 
| Jus kurta norite turėti gyvenime pirkite paa mus farmas kad 
galėtumėm vlaua Anglus ir Voki.- 
tlua, U tos k°llonljoa išprašyti. Mea 
turime li Jų auėmė Jų fermas ir nori
ma jas parduoti, turime didelių lr ms 
tų fermų, glvullai, mašinos ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gentį dau
giau Informacijų rašykite mums, 
o gausite gretų katalioga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

PRANEŠIMAS.
Norintieję kad paskelbi

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

“DRAUGO” ADM.

ANTRAS DIDELIS
KONCERTAS!

■ parengtas-----------------
ftV. GRIGALIAUS GIEDOKIT DR.

29 d. Balandžio (Aprll), 1917 m.
švento Antano parapijos svetainėje 

CICERO, ILL.
Koncertas bus vienas iš gražiausių 

bus sudainuota geriausios dainos, to
dėl kiekvienam mylinčiam dainas pra
verta atsilankyti. Choras dainuos po 
vadovyste p. K. Mikalausko.

Visus kviečia
KOMITEAS.

LIETUVIŠKAS KOTELIS
1606 So: Halsted Str.

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

Phone Kensington 3521

Dr. E. G. Klimas 
LIETUVIS 6YDYT0JAS 

2700 E. Ui Strnt rhilUtipfcli. Fa.

Andai buvome rašę, kad 
francuzų delegacija atva
žiuos Chicagon. Dabar laik- 
račiai praneša, kad ir ang
lų atstovai atlankys mūsiš
kį miestą, pasižiūrėti to 
svarbaus pasaulyje pramo- 
nijos centro.

SUSIRGO ANTVYSKUP. 
VEBER’IS.

Buvusia Lvovo antvysku- 
pio padėjėjas Jo Augštoji 
Malonybė arkiv. J. Webe- 
r’is, Rezurekcionistų orde- 
no provincijalas Ameriko-je, 
sunkiai susirgo ir dabar y- 
ra brolių Aleksijonų ligoni
nėje. Reikėsią daryti jam 
pavojingą operaciją.

Pajieškau sesers Marij. Daunai- 
tės paeinanšios iš Kauno guber
nijos, Šiaulių pav., Papilės par. 
10 met; atgal, gyveno Bostone, 
Mass. Dabar nežinau kur ji 
gyvena. Jį pati, ar kas apie ją 
žino praneškit sekančių adresu:

Mrs. Am. Daunienė,

17 Walnut St., Warren, Ohio.

Pajieškau Juozo Norvilo, Kau
no gub., Šiaušių pav., Pašveitinio 
miestelio, ©ražaičių sod., 8 metai 
atgal gyveno Pittsburg, Pa. Mel
džiu atsišaukti adrisu:

K. Skarulis,

1126 Broadivay ave.,
Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo tėvų kurie prieš 
karę gyveno, Suvalkų gub., Mari
jampolės pav. Veiverių gmin., 
Sk raidžių kaim. Mat i jočius Jan
kauskas. Jeigu kas apie juos ži
note praneškite sekančių adresui

Jonas Jankauskas,

32 W. Porter St.,
Watarbury, Cenn.

KN YGOS
Sekančios yra gaunamos Draugo knygyną

1137. NsujM Budu Išmokti Bašytl. Benas ar jaunas, vyru ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienu 
mokinimoai, jau ir molų rašyti. Ar gi aunkuf Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. Si knygelė prekiuoja tik .......................... lOe.

1138. Nauju Elementorius. Vaikame 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 ............................................................................. 10e,

1080. Šventa Istorija Beno lr Naujo Jstatym”. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jan
iam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra šventoje 
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ........................................................................

1081. Trumpa Brauta istorija Beno lr Naujo Įstatymo apdaryta 
783. Lietuvos Istorija (Pranu). Kiekvieno lietuvio šventa

priedermė šinoti apie aavo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
nieko nešino apie Lietuvos praeiti, jos didvyres, ir jos 
viešpatavimą. Jei dar aeturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jau patariama nusipirk. Bioja knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir auprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta .................................................................................
Apdaryta .......................................................................................................

1103. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių 
liek tiek moka rašyti, bet matai kurie moka taisykliš
kai rašyti. Sinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliškai rašyti. Prekė ...................................

1120. Lietuvos Gaspadinė. Bioje knygelėje pamokina virėju 
atsakančiai pagaminti valgius. Beimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininke. Nuo valgio pa. 
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas. 
Virėjos, kurioa tino kaip sutaisyti valgį padaro skaniu 
valgiu it tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga- 

, dina valg}. Įgykite visos virėju šią knygutę. Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgi pataisyti, jei ju nori
kad vyrai ju mylėtų. Prekiuoja tik ....................................... 8Se,

180. Karės Balunybės Lietuvoje. Tik ką išėjus ii spaudu 
knygelė. Labai įdomus aprašymu apie dabartinės karės 
pridarytu aibes Lietuvoje. Patariama visiems lietuviams
perskaityti šią knygel.. Kaina ...................................................... 88e.

tristoakydaml viii pašymėtu knygalu parašykite knygų vardą lr 
aumaij. .Pinigu galima siųsti krasu tankiausia. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHINO CO.

1600 W. 46 St., Chlc*f«, III.

bėk pr

4108 SO. Campbell{ ave., Chicago, III.

adreąo:
JOHN PETRAITIS

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PMYS1CIAN and SUROEON 

OFISAS 3103 SO. HALSTRD ST
PHONE DROVER 7179 

RESIDENCIJA 3341 SO. UNION AVE 
PHONE YARDS 537

OFFISC ADYNOS 9to 12 A. U. 2 to K P.M 
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. . 

CHICAGO (LL

Tai Drevar 7041
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS ,■ 

Valandos: nuo B ryto Iki B vak.
Nedėliomis pagal sutarimą, 

4712 So. Ashland Ava. 
art 47-tu gstvėa

Tel.fonu McKinley 5764
DR. A. K. RUTKAUSKAS -

GYDO VYSOKIAS LIGAS 
3467 Si. We»tern Blvd. kanpis W. 36 (this 

Ligoniu Priėmimo Valandoj:
ryto meta nuo 8 iki 1(T valandos po pietų 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 830. 
Svantomta dienomiajiš ryto’S-10 

Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

f PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS |
Akt Darų, Lentų Ramų ir Stoginio Popieros 4

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

g

ICĄuO £

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!

1.00
Me.

880.
SSe.

SSe.

Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksinių da- 
likų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.

Po Gegižlo 1-«il mis ižinsimi krantuve pe nūn.
2128 W. 22 St.

Arti “Ulington” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER g
2256 W. 22 St., Arti Oakley Ave.

RKEBSBBtMSSSSK&SSStSS&tKSCSSBfSMRtSSKdMKSK'ISKMK&KMB'USKBu'aK&MC-SSttS'&t

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKĖS
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA. 4Qp
Visur parduodama po 28c ir R) U 
po 30c ........................................

Th©
Best

26
dt lb.

SVIESTAS RYŽIAI COCOA

•••s __
Msr43c

ra.iee.

7jC
<Mrlaii.loA rnllm. 
18e vertė., 
p.raldaoda 
ai

Gertaaeta Rankos, 
■alyrln. an 
bnt kokia,
1-2 iv. 14c

Polkai Staliui 
Sviestu 37c

... BIDR 
1878 Mllara.km av. 
2054 Mllvtokeeav; 
1064 Mil ertame av. 
I6IOW Madl*on at.

18M W Chloatroav.

8818 W. North av. 
1817 S. Halated .t, 
1881 8. Halated at.uis w. utk m.

»ioa.w. i
ROUTH SIDR 

•082 W«nlworth av 
84871. Halated at. 
4711 8. Aahlaad ao.

NosTH*an»R 
AM «, Olvlaloa ai 
780 W. Morth av* 
M40 UaootB av. 
1844 Lincoln av, 
1418 N. Clark St.




