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VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPUOLEANGLIJĄ

ITALIJA NETEKUS1180,000 KAREIVIŲ
Nuskandinta vokiečių karės laivas

RUSIJOS KARIUOMENES VYRIAU
SIAS VADAS-BRUSILOV

GENERALIS STREIKAS PETROGRADE

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.

LONDONAS, biri. 6. — 
Vakar vakare 16 vokiečiu 
tipo Taube lakstytuvu už
puolė Thamies paupį, už 25 
myliu nuo Londono, ir pa
metė daugelį bombų.

Anot oficialio pranešimo, 
2 žmogų užmušta, ir 29 su
žeista. Daugelis namu ap
griauta.

Anglu artilerija stojo ko
von prieš vokiečius. 2 vo
kiečiu lakstytuvu sunaikin
ta. Kiti pasprūdo.

ITALIJA NETEKUSI
180,000 KAREIVIŲ.

Vienna, birž. 6. — Čionai 
oficialiai pranešama, kad 
Italija savo užpuolimuose 
Isonzo fronte prieš austrus 
netekusi 180,000 kareiviu 
užmuštais, sužeistais ir ne
laisvėn paimtais.

Austrai nelaisvėn paėmę 
viso 16,000 italu.

Mūšiai seka visu frontu, 
bet, anot oficialio tvirtini
mo, visur austrai atsilaiką 
ir vietomis dar vis daugiau 
nelaisviu paimą.

ALEKSIEJEV PASI
TRAUKĖ; JO VIETĄ
UŽĖMĖ BRUSILOV.

Petrogradas, birž. 6. — 
Vyriausias rusą kariuome
nės vadas, gen. Aleksiejev, 
pasitraukė iš užimamos vie
tos. Jo vieton vyriausiuoju 
vadu nuskirtas gen. Brusi- 
lov, buvęs Volynijos-Galici- 
jos-Rumunijos fronto vadas. 
Brusilovo gi vietą užėmė 
gen. Gurko.

Gen. Aleksiejev vyriau
siuoju rusą armiją vadu bu
vo nuskirtas balandžio 15 d., 
pasitraukus didkunig. Nika- 
lojui.

NORI ALZASO LOTA
RINGIJOS IR ATLY

GINIMO.

Paryžius, birž. C.—Pran
cūzijos parlamentas 453 bal
sais prieš 55 pravedė rezo
liuciją, kurioj pasakyta, kad 
Prancūzijos taikos sąlygose 
būtinai pirmoj vietoj turi 
stovėti Alzas-Lotaringijos 
atgavimas ir atlyginimas už 
nuteriotus kraštus.

ANGLAI NUSKANDINO 
VIENĄ VOKIEČIŲ 

KARĖS LAIVĄ.

Londonas, birž. 6. — Mu- 
šyj Belgijos pakraščiuose 
anglai nuskandino vieną 
vokiečiu kontrtorpedinį lai
vą, antras liko sugadintas. 
Mušyj dalyvavo 6 vokiečiu 
karės laivai.

Anglijos karės laivai 
bombardavo vokiečiu karės 
laivu prieplauką Ostende.

Talkininkai, anot praneši
mu, išnaujo pradeda dideli 
užpuolimą prieš vokiečius 
Prancūzijoje.

PETROGRADE GENERA 
LIS STREIKAS.

Copenhagen, birž. 6. — Iš: 
Petrogrado pranešama, kad' 
tenai paskelbta generalis į 
darbininką streikas. Visam 
mieste siaučia tamsieji gai
valai — anarchistai su so
cialistais.

Iš Kievo gauta žinia, kad 
tenai išnaujo riaušes sukėlę 
kareiviai dezerteriai. Vy
riausybė prieš riaušininkus 
pasiuntė lojalę kariuomenę 
su kulkasvaidžiais. Sukilė
liai apmalšinti.

Skaitlius užmuštu ir su
žeistą nežinomas.

VOKIEČIŲ SPAUDA
APIE SOCIALISTŲ 

SUVAŽIAVIMĄ.

Haaga, birž. 6. — Vokie 
čią laikraščiai staiga kaž
kodėl pradėjo nepasitikėti 
tarptautiniu socialistų suva
žiavimu Stockholme. Kąiku- 
rie laikraščiai štai ką sako:

Rheinische Westphalis- 
che Ztg.: “Austrijos sočiaiis 
tai be abejonės tarnauja tal
kininką interesams.”

Deutsche Tages Ztg.: “Po 
demokratinių principą prie
danga paremiami Anglijos 
reikalai.”

Kreuz-Zeitung: “Nema
tome, kokiuo budu Stock- 
holmo konferencija galėtų 
priartinti taip daug pagei
daujamą taiką.”

Koelnischc Ztg.: ‘ ‘ Musą 
socialdemokratai užeina ant 
sunkenybių keliaudami 
Stockholman. Tlga konfe
rencijos programa su savo 
nesuvirškinamomis teorijo
mis yra pilna spąstų.”

KARĖS REGISTRACIJA.

Karės registracijos pasek
mės dar nežinomos. Kaip 
Chicagoje, taip kitur, anot 
pranešimu, sumišimu nebu
vo.

Kai-kuriuose Chicagos 
precinktuose per naktį re
gistracija sekė. Kituose 
miestuose tik šiandie regis
tracija pasibaigsianti. Dau
gelis vyru, užima daug laiko 
išpildyti registravimąsi 
blankas.

Chicagoj užsiregistravu
siu, sakoma, busią daugiau 
300,000.

UKRAINAI AUTO 
NOMIJA.

PETROGRADAS (paš
tu). — Rusijos laikraščiai 
rašo, kad laikinoji Rusijos 
vyriausybė paskelbė Ukrai
nai autonomiją. Jai rube- 
žius turės nustatyti taip va
dinamas, Kievo apskritis.

Šitai tarp Ukrainą pagim
dė neapsakomą džiaugsmą. 
Yra žinią, kad po šito Ukrai
nai organizuos laisvanorią 
pulkus.

ŠVEDIJA PILNA ŠNIPŲ.

Stockholmas, birž. 6. — 
Atsakydamas -į-* parlamento 
paklausimą Švedijos viduri
nių reikalų ministeris pripa
žino, kad Švedijoje šiais lai
kais pilna visokių šnipų ir 
provokatorių ir vyriausybė 
labai gerai supranta, kad 
tas šaliai grąsia pavojumi.

Vis tai daugiausia ten su
kinėjasi vokiečių šnipai, 
tarp kurių yra daugelis 
anarchistų.

Vyriausybės parėdymu 
daugelis tų šnipų jau iš
tremta iš Švedijos. Tečiau 
tas mažai gelbsti jų platini- 
muisi. Anot ministerio, vy
riausybė imsis aštresnių 
priemonių, kad apvalyti ša
lį nuo negeistinų jai ele
mentų.

Čionai atkeliavę ameriko
nai negali atsistebėti, kiek 
tai daug per Švediją keliau
ja į Rusiją visokių vokiečių 
provokatorių, kurie, patekę 
Rusijon, ten sukelia viso
kias suirutes.

Sakoma, kad paskutinį 
Kronštadte sukilimą pagim- 
dę rusai socialistai, katrie 
ten sugrįžę iš Šveicarijos 
per Švediją.

Londonas, birž. 6. — Su- 
lyg anglų keliauninkų pa
sakojimų, Japonijoje vis la
biau prigjja gyventojuose 
nuomonė, idant Japonija 
šitoje karėje parodytų savo 
didesnį veiklumą, o tuomet 
ir karė veikiau pasibaigtų, 
ko Japonija labai trokšta.

I Washington,. birž. 5. — 
Išleista parėdymas, kuriuo- 
mi visi svetimų šalių laivai 
ištolo nebus prileidžiami 
prie Panamos perkaso.

RIAKĖS JOLIETO 
KALĖJIME

SUKILŲ
DEGA

Sukil

Joliet, Ilk, birž. 6. — Vie
tos valstijiniam kalėjime 
vakar buvo pakilusi tikra 
revoliucija. Pusryčių metu 
kaliniai sukilo, puolėsi ant 
sargybos ir išdūmė kas sau 
kalėjimo kieman. Keliuose 
departamentuose pasirodė 
ugnis.

Pakilo baisiausias truk- 
šmas. Sargyba, neatsilaiky
dama prieš kalinius, pasi
slėpė. Laikinai pildąs kalė
jimo viršininko vietą, Bo\v- 
cn, kuoveikiaus pašaukė; 
miestelio gaisrininkus ge-1 
sinti ugnį šr kreipėsi į gu
bernatorių atsiųsti miliciją.

Gaisrininkai atvyko ge
sinti liepsnojančius kalėjimo 
murus. Bet kaliniai juos su- * 
tiko su plytomis ir akmeni-’ 
mis. Kaliniai tiesiog buvo 
pašėlę. Negelbėjo jiems nei 
striuogos šalto vandens, ko
kias į juos paleido geisrinin- 
kai.

‘Ant » laimėk netoli Jolieto 
stovėjo kelios milicijos kom
panijos. Šitos veikiai atpyš 
kėjo kalėjimo kieman. Bet 
sukilę kaliniai ir miliciją 
sutiko su plytomis ir kito-' 
kiais įnagiais, kokie jiems 
pakliuvo po ranka.

Tuomet milicija puolėsi su 
durtuvais, mėgindama kali
nius suvaryti butan, kur yra 
jų kameros. Ir tas nieko ne
gelbėjo. Pagaliaus į nepa
klusnius kalinius liepta šau
ti.

Po keliolikos paleistų šū
vių ir su durtuvų pagelba 
kaliniai visgi įveikta. Keli jų 
sužeista. Vienas jau miręs. 
Sužeista ir vienas iš sargų.

Gaisrininkai išvystė savo 
darbą gesinti gaisrą tik tuo
met, kuomet milicija kali
nius apmalšino.

Gaisras sunaikino koply
čią ir kitus darbo departa
mentus. Padaryta keli tūk
stančiai dolerių nuostolių.

Kalėjime yra 1,600 kali
nių.

Dabar ieškoma priežas
ties, kodėl kaliniai sukilę. 
Valdininkai tvirtina, kad 
kaliniai perdaug naudojęsi 
laisve ir todėl išbjurę.

Kiti sako, kad jie sukilę 
Į dėl blogų kalėjime sąlygų.

Kaip ten nebūtų, bet da
bar kaliniai už tą savo žing
snį karčiai turės atraudoti.

Londonas, birž. 6. — Iš 
Geneva pranešama, kad 
Šveicarijos miestuose vieši 
daugelis turkų diplomatų ir 
agentų, kurie stengiasi su
sieiti pažintin su talkininkų 
atstovais ir pasitarti su jais

į apie atskiriu taiką.

“TIMES’O” KORESPON
DENTAS APIE RUSIJĄ.

Londonas, birž. 6. —
‘ ‘ Times ’o ’ ’ korespondentas, 
kuris ilgas laikas viešėjo 
Rusijoje, studijuodamas ten 
santikius, praneša daug in- 
domių žinių iš Rusijos sto
vio.

Jis tvirtina, kad Petro
grade kol-kas viešpatauja 
pavyzdingoji tvarka, nežiū
rint to, kad policija pakei
sta milicija. Dažnai pasitai
kydavo vagysčių ir apiplė
šimų, bet, abelnai imant, 
anarchistinis bruzdėjimas 
menkiau buvo išbujojęs už 
1905 metus.

Vargas tame, kad rusų 
tautos pastangoms yra di
delė stoka vienybės. Svajo
nės apie taiką be aneksijos 
ir atlyginimo palengva nyk
sta. Net paties Lenino orga
nas tvirtina, kad sugįšti 
prieškarinin stovin visai ne
galima.

Korespondentas tvirtina, 
kad tautoje didelį pasitikė
jimą turi karės ministeris 
Kercnskii. Bet podraug pa
žymi, kad republikoninė ru
sų kariuomenė dabartiniais 
laikais nieko gera negalės 
nuveikti.

Todėl talkininkai prie vis
ko turi būt prisirengę? Di
džiausia tečiau talkinin
kams pagelba bus, jei rusai 
nepertrauks karės ir galės 
pasilaikyti dabartinėse savo 
pozicijose. Kitokios pagel- 
bos nei nelaukiama.

KĄ SAKO BAVARIJOS 
SOSTO ĮPĖDINIS.

Amsterdam, birž. 6.—Ba
varijos sosto įpėdinis, kuris 
vadovauja vokiečių armi
joms prieš anglus Prancūzi
joje, vienoje kalboje į ka
reivius tarp kitko pasakė:

“Norime ir privalome at
laikyti ir nugalėti. Ačiū 
daugybei amunicijos, kokią 
priešininkas apturi iš viso 
pasaulio, jis gali sunaikin
ti musų apkasus, įsibriauti 
vienur ir kitur, bet tas dar 
nereiškia, kad mes būtu
mėm nugalėti.”

400 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
PERSIGĖRIMO.

Petrogradas, birž. 6. — 
“Novoje Vremia” praneša, 
kad 400 žmonių mirė nuo 
svaigalų persigėrimo, ty. 
nuo užsinuodijimo alkoho- 
liumi, kuomet minia mieste 
Troicke apiplėšė degtinės ir 
vynų sandelius.

NAUJAS PRANCŪZŲ 
AMBASADORIUS 

RUSIJOJE.

Paryžius, birž. 6.—Pran
cūzijos ambasadoriumi Ru
sijoje nuskirtas buvęs fi
nansų ir karės ministeris J. 
Noulens. Jis užima ambasa
doriaus Paleologue vietą.

K; Vokietija mano padaryti 
so Lietuva

VOKIETIJA GAMINA LIETUVAI LIETUVIŲ TARYBĄ 
Kerenskį7apie Rusijos tauty federacija

VOKIEČIAI NORI UŽ
GROBTI LIETUVĄ IR 

KURŠĄ IR APKO- 
LIONIZUOTI.

COPENHAGEN, birž. 6.
— Naujai sutvertas panger- 
manų organizacijos Rheino- 
-Westfalijos skyrius turėjo 
savo suvažiavimą Essuose.
Suvažiavimo pamatinis to
nas buvo kraujas ir geležis.
Kalbėtojai išdėstė pienus 
apie Vokietijos teritorijų 
praplatinimą. •

Suvažiavimo vedėjas, jis- 
gi ir vyriausias kalbėto
jas, savo kalboje pažymėjo, 
kad bergždžias darbas šian
die pradėti bent kokias tai
kos derybas su laikinąja Ru
sijos vyriausybe. Jis padavė 
mintį, kad Vokietijai šian
die yra kur-kas geriau prieš 
Rusijos norą susiartinti su
Suomija ir Ukraina. Su ši-^. .. , _ . . A ,
tom šalim Vokietija gali pą.!J*1,sl->08,.. Btousteria

išžiūrint Buri-iyerenskn
jos prieėginiavimą, kuri taut”. ,nu0
šiandien juk ir taip yra be-! Balt,-’"s •lujrui JuodW

Tolesniai kalbėtojas pata. j Suomija (Finlandija) Esto- 
rė užgrobti Lietuvą ir Kur- "'įa’. La^.a- 
šą ir tas šalis apkolionisuoti <Ku™s?’ Lletuva- Lenkl-la 
vokiečiais, mokančiais rusų,ir V raina- 
kalbą. Tokių kolionistų rei- Šitos visos paminėtos tau 
ketų pasiųsti apie du milijo- jtos butų savistovios, tik 
nu. Tokiuo budu iš Lietuvos bendrus su Rusija ryšius 
ir Kuršo butų pagaminta. |furefų užsieniniuose reika- 
nauja Vokietijai prigulmin- ^uosc-
ga valstybė, kuri butų kaip- Tautų federacija skaitytų 
ir muro siena tarp Rusijos suvirs 30 milijonų gyvento-
ir Vokietijos. 

Marburgo universiteto
profesorius Busch, kitas Jis rinktųsi sau prezidentą 
kalbėtojas, rekomendavo,1 Penkerių metų terminui, 
kad Vokietija po karės at-!Prezidentas su ministeriais 
lyginimą gautų ne pinigais, • tur<‘tų atsakomybę prieš sei- 
bet žaliąja medžiaga, tokia, į7n;^ Seiman atstovai butų 
kaip kad Švedija kituomet mokami visuotinuoju balsa-
gavo nuo Prūsijos po 30 me
tų karės.

“Tiktai vieni nenuoramos 
pasitiki tarptautinėmis kon
vencijomis,” sakė profes. 
Busch; “tokios konvencijos 
ir jose padarytos sutartys 
nėra vertos tos poperos, 
ant kurios parašytos.

“Neutralės šaiįs, kaip liu
dija istorija, įvairiais budais 
mėgina pakenkti pargalėto- 
jams. Prezidentas Wilsonas 
lošia tokią rolę kaip Napo
leonas III po kovos ties Sa- 
dowa, bet Wilsonas taipgi 
susidurs su savo Sedanu. 
Tegu pirmiau kardas nu 
sprendžia, kol diplomatija 
tars paskutinį savo žodį.

Dr. Beumer, Prūsijos sei 
mo atstovas, atkartojo Bis 
mareko taisyklę: “Vienati 
nis protingas didžiulės val
stybės pamatas yra egoiz
mas, bet ne romanticismas.”

Dr. Beumer rekomenda
vo Vokietijai sugrąžinti Bis- 
mareko apsiėjimą užsienių 
politikos žvilgsniu.

REIKALAUJA LIETU 
VAI TARYBOS.

Berlynas, birž. 6. — Se
kantis pranešimas paskelb
ta iš vokiečių karės stovyk
los Lietuvoje gegužės 30 d.:

“Vyriausias vadas sutiko 
sutverti pasitikimą Lietu
vos tarybą iš žymiausiųjų 
lietuvių.”

(Nežinia ką reiškia šitas 
pranešimas. Gal jis turi są
ryšį su vokiečių gaminamą
ja Lietuvai neprigulmybe).

t

TAUTŲ FEDERACIJA 
RUSIJOJE.

Stockholmas, birž. 6.

.]U-

z

Kiekviena federacijinė ša-

vimu.

DAUGELIS KVIEČIŲ 
SUDEGĖ.

Petrogradas, birž. 6. — 
^Minsko gubernijoj dega 
miškai. Ligšiol išdegė apie 
7 tūkstančiai dešimtinių. 
Gaisras sunaikino taippat 3 
milijonus bušelių kviečių, 
be to didelius javų sandelius 
j r Saratove.

Kaip vienur, taip kitur 
gaisrai tyčiomis buvę paga
minti.

ORAS.

Birželio 6, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie lietus su griaus
mais; smarkus vėjai; vaka
re kiek šilčiau; rytoj gražus 
oras.
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BARONAS ROSEN APIE 
RUSIJOS STOVĮ.

lomatinc mintimi, kuri tu
rėjo būti pasiūlyta tuojaus 
po prezidento Wilsono atsi
liepimo į kariaujančias ša
lis.

“Tečiau tuomet abi ka
riaujanti pusi taip buvo įsi
tikinusi į savo pergales, kad 
apie tai negalėjo būt nei 
kalbos. Ir tik Rusijos re
voliucija atmezgė tą neat- 
mezgamą mazgą. Šiandien 
Rusijos demokratija pirmu
tinė privalo išreikšti nuo
monę, kuri išvilks Europą 
iš to kruvino pakvaišimo, i 
kokį jinai pirm trejų me
tų pakliuvo.”

Rasi, baronas Rosen taip 
rašo nesiremdamas blogo
mis mintimis talkininkų 
žvilgsniu, bet šitas raštas 
begalo sustiprina centrales 
valstybes, suteikia joms 
daugelį drąsos ir ištvermės.

Tiesa, kad Rusija ne
gali tolesniai kariauti. Bet 
taippat tiesa, kad Rusijos 
anarchija negreit išbaigia
ma. Tamsių gaivalų įsivy
ravimas Rusijoje gali jai 
pridirbti netikėtinai didelių 
nelaimių. -a ; A

“DRAUGAS”

LIETUVA IR KE 
RENSKIS.

se=99
1916 m. Tautiškoj Dienoj kada aišku kokiais

±==
tikslais

Sereda, birž. 6 d. 1917 m.

Jie

Buvęs S. Valstijose Ru
sijos ambasadorius ir vals
tybės tarybos narys, baro
nas Rosen, rusų laikraštyj 
“Dien” rašo, kad Rusija 
kuoveikiaus privalo atlai
kyti konferenciją su talki
ninkais, nustatyti taikos są
lygas ir pagal anų susitai
kinti su centralėmis valsty
bėmis. Tai, girdi, vienati
nis šiandie Rusijai būdas iš
sigelbėti nuo besiplatinan
čios šalyj anarchijos. Ki
taip Rusija pražūsianti.

Rosen prirodinėja kad o- 
riginalio karės tikslo, t. y. 
sutraškinti priešininką, ne
bus galima atsiekti. Abidvi 
kariaujanti pusi jau ir šian
die gerokai nusikamavusi. 
Bet nėra jokios vilties, kad 
katra pusė turėtų visiškai 
sužlugti ir pasiduoti. Gi 
jei taip, tai karė be jokių 
pasekmių gali tęsties išti
są eilę metų.

“Rusija atsistojo ant pra
pulties kranto,” rašo Ro
sen, “ir todėl šitą šalį kaip 
nors priseina gelbėti, kol 
jos nesunaikins anarchija. 
Rusija privalo atsisveikin-

TIK KGL1OTIES 
MOKA.

Cbieagos humbugieriškų 
daktarų organas netiki, kad 
Rusijoje siaustų betvarkė, 
kad tenai jau taip butų blo
ga, kaip telegramose paduo
dama. Tiek to. Juk argi 
.ten gali būt kas bloga, kur 
siaučia socialistai, kur jie 
apsišaukę esą ponais ir val
donais.

Dirstclkimc, kaip tas or
ganas paduoda žinias savo 
skaitytojams, kokiomis ži
niomis jis maitina tuos ne
laiminguosius.

Antai po antgalviu “Kas 
dedasi Rusijoje?” (N. 132) 
padėta neva telegrama iš 
Petrogrado, kuri skamba 
taip: ,

“Petrogradas, birž. 4. — 
“Rusijoje siaučia anarchi
ja;” “vienintelis riaušinin
kų tikslas — plėšt, dras
kyt;” “valdžia nei piršto 
nepajudina, idant sulaikius 
jas, riaušes.” Ir taip to
liau ir taip toliau. Tokiais 
stipriais žodžiais vakar pųo 
Sėsi kapitalistinė spauda.”

Matote. Čia neva pade-
ti su visomis iliuzijomis ir dama įpicsta^ iš kur toji ži- 
dirstelti teisybės akysna. nia paeina, bet užuot žinios 
Senobinį obalsį “karė ligi teksto, drožiama paprastas 
galo” reikia sverti faktų ir soeialistiškas “editorija-

šviesoje. las.”

į airių). Idėjinių draugijų tai 
po gi nėra. Buvusi kada tai 
naudinga šv. Petro ir Po- 
Vylo draugija, bet laikui bė
gant į ją įsibriovė blogos va
lios žmonių, kurie sumanė 
net dr-jos vardą pakeisti, 
pavadindami Petro ir Povy- 
lo dr-ja. Girdi, vardas ‘Šven
tas’ perdaug jau juos var
žas.

Socializmas su laisvama- 
nybe šiame tamsybės kani- 
pedyj augte auga. Vyriau
sieji “laisvųjų” vadai, be
rods, yra R. Kinelius ir K. 
Dirsia. Pirmasis R. Kisie
lius, buk kiekviename sek
madienyje sako susirinku
siems Džan Bambos “spy- 
Čius.” Gaila, kad menkai su
sipratę musų broliai lietu
viai eina klausyti visokių 
plepalų.

Tiesą pasakius, yra či& ir 
Į gerų katalikų, kurie norėtų 
kovoti prieš įvairius mulkin
tojus, bet neturėdami pra
kilnios organizacijos negali 
daug ko naudingo nuveikti. 
Laikas Dekalbiečiams susi
prasti, nesiduoti save už no
sies vedžioti.

V. Vincaitis.

kvietė sato kalbėtoji tik de 
ja jų neatsiekė. P-o Al. 
Katkaus prakalbos pasek
mingai pavyko, p. Aiontvi- 
das pabijojo su juo į deba
tus stoti ir pats klausėsi so
cializmu kritikos.

Aut rytojaus, gegužio 20 
d. socialistai parengė Mont- 
vidui prakalbas, kuriose jis 
mėgino neva kritikuoti ltač 
kaus kalbą. Tarp kitko p. 
Montvydas nusiskundė, 
kad socialistų profesionalų 
neremianti lietuviška visuo
menė, todėl esą daugumas 
jų priversti veidmainiauti. 
Bizni j e jie save vadina 
kitokiais, bet iš tikrųjų tai 
esą tikri sociahstai. Pas
kui kalbėtojas gyrė socialis
tų darbus. Esą Clevelando 
socialistai pareikalavo, kad 
miesto gatvekariai butų vi
suomenės valdžioje. Tuo
met, girdi, kapitahstai pa
būgo ir numažino važiuo
jantiems bilietų kainas iki 
3 centų. .Vadinas, dabar 
Clevelando gyventojai iš so
cialistų malonės gatyeka- 
riais važinėja už 3 centus. 
Aiškindamas moterų paver
gimą socializmui įsikūnijus 
p. Moutvidas beveik pripa
žino p. Račkaus žodžius. 
Girdi, manykite tegul bus 
ir taip, kaip ' “klerikalų” 
kalbėtojas sako, tai visgi 
socialistų gadynėje bus ge
riau negu kad dabar yra, 
nes vyrų apleistos moterys 
su kūdikiais bus užtaikomos 
valstijos lėšomis. Na, o jei
gu atsirastų kitas ir vėl ki
tas vyras, pasakė kalbėto
jas, tai tame nieko blogo ne 
butų. Kuomet buvo paly
tėtas tikėjimo klausimas, 
tai girdi, jei socialistiška 
visuomenė nubalsuo®, kad 
reikia bažnyčios tai bus baž 
nyčia, o jei nubalsuois, kad 
nereikia, tai nebus. Taigi 
kiek vienam paaiškėjo, kad 
socializmo tikslas yra pa
vergti Kristaus bažnyčią, o 
jos vieton įsteigti kokią pa
nokės sociahstai. O kaiku- 
rie dar mano, kad socaadiz- 
mas nekliudo tikėjimo* Bet 
užvis labiausia socialistų 
kalbėtojui nepatiko kam, 
girdi, Račkus reikalauja, 
kad norintis stoti su juo į 
diskusijas turėtų bent ke
turių klesų mokslo paliudi
jimą.

Be to, vietos socialistai 
labai pasižymi naiviais klau 
simais laike katalikiškų pra 
kalbų, į kurias ir pats 
Moatvidas gal nepanorėtų 
atsakinėti. Matyt jų yra 
tikslas su pagelba įvairiau
sių klausimų trukdyti pra
kalbas. Vos tik prakalbos 
prasideda, o jie jau šaukia: 
“Klausimų! klausimų.”

Reikia manyti, kad De 
Kalbo lietuviška-katalikiš- 
ka visuomenė sugebės ir to
liau darbuoties be socialis 
tų malonės. >

Kr. Den.

kalbėjo pp. P. J. Purvis ir A. 
Račkus. O kas link to, kad pa
sitaikė ubu tautininkai, tai nei 
keno nėra kaltė. Čia buvo kvie
čiami ir iš kunigų, kaip gerb. 
kun. Baltuška ir kun. Misius, 
kurie atsisakė ir dar kaip 
gerb. kun. Misius nurodė ieš
koti kalbėtojų Chicagoj, girdi, 
ten yra kalbėtojų “devynios 
galybės.” Mes kvietėm apie 
tuziną kalbėtojų, o apsiėmė 
kalbėti vos du tai J. A. Chrnio- 
liauskas ir J. V. Liutkauskas; 
nors jie už prakalbas verti pa
gyrimo, bet kaikurių laikraš
čių korespondentai juos baisiai 
nešvariai apteršė. Taipgi jo
kios aukos pas mus nėra ren
kamos padengimai jokių ban- 
kietų; vien yra renkamos au
kos per draugijas dėl padengi
mo lėšų buvusios Tautiškos 
Dienos, kuri atsiėjo apie $120: 
už salę, muzikantus, kalbėto
jus ir kitiems mažmožiams. 
Kadangi buvo manyta, kad tos 
lėšos pasidengs iš įžangos ti- 
kietų, o kad to pritruko, tai 
darė rinkliavą. Aukos kurios 
buvo surinktos tarp žmonių dėl 
nukentėjusių musų brolių Lie
tuvoj, tie stovi pas Draugijos 
Centralinį iždininką iš kur 
greitu laiku bus pasiųsta Lie
tuvos.

Aš papeikiu p. Kataliką, ku
ris nežinodamas dalyko rašinė
ja neteisingas žinutes.

Vienas iš rengėjų Tautiškos 
Dienos K. Aksomaitis.

100 delegatų. delegatus 
rinks ir ta dalis Lietuvos, 
kurią vokiečiai dar iki šiol 
jieužgriebė. Joje skaitoma 
apie 350,000 žmonių. Ant
ras tikrasis, lietuvių seimas 
žada būti vasara Vilniuje. 
..Įdomiausia tame visame 
tai nuomonė apie lietuvius, 
kurią paduoda p. James 
O’DonneR Bennett dienraš
tyje “The Chicago Daily 
Tribūne.” Jis sako, kad 
lietuvių pirmyneiga pasku
tinėmis dviem*'1 dešimtimis 
metų yra neapkainoja
mas naujosios istorijos ste
buklas (one of the Unconsi- 
dered marvels , of i.modern 
histčry). Lietuviai mėgda
vę telktis į draugijas ir skai 
tyti knygas, todėl šiandien 
esą kulturingiansi tarp Ru
sijos. tautų, (conseųuently 
today the Lithuanlans are 
the most cultured of all of 
the Russian peoples.) .Lie- 
tuvosBašnyčia esant laisvės 
Bažnyčia (free Church). 
Prieš karės pradžią jie buvę 
kuolabiausiai prislėgti, bet 
dabar jie esą viena iš tų 
stebėtinų jėgų, kurios at- 
sbatysiančios Europą.

1 Nežinome, kam turime 
būti dėkingesni, ar Kerens- 
kini už tokią gražią nuomo
nę apie mus, ar p. J. O’Don- 
nell-Bennett’ųi už jos pa
skelbimą pasauliui. .Dėkin- 
gi-gi esame abiem. .Drauge 
paduodame p. Kerenskio 
portretą. Vakarykščias 
“Chicago Herald” padavė 

'Jie ketina atlikti prirengia- paveikslėlį, ant kurio išrei- 
mąjį seimą Petrograde 10 kšta, kad p. Kerenskis ui- 
birželio šių metų, Kiekvie sidėjęs ant pečių neša didelę 
ni 2,000 lietuvių pabėgėlių! mešką — Rusiją. Ir mes 
rinks į tą seimą po vieną (linkime tam vyrui, kad jis 
delegatą. Tokiu budu Pet-! ją užneštų ant laisvės ir 
rograde susivažiu?< * apie1 tvarkos kalno.

Iš Stockholmo ateina ži
nia, kad jaunas ir naujas 
Rusijos karės ministeris 
sugalvojęs naujai sutvarky
ti visos viešpatijos žemes, 
tarp tų ir Lietuvą.

Manoma sudaryti visą ei
lę respublikų nuo Baltųjų 
(Baltokos) iki Juodųjų Jū
rių. Tokiu budu Suomija 
(Finlandija), Ygaunija (Es 
tlandija), Latvija, Lietuva, 
Lenkija ir Ukraina bus sa- 
vystovios respublikos. Jo
se visose bus 30 milijonų 
žmonių. Bet jos vįs-gi bus 
po Rusijos valdžia, kuri ves 
užrubežinę politiką už save 
ir už jas.

. Kiekviena respublika tu
rės savo prezidentą, renka
mą penkeriems metams ir 
ministrų tarybą, privalan
čią išduoti apyskaitą sei
mui pačių žmonių išrink
tam.

Sugalvota ir vidujinių re
formų toms respublikoms. 
Viešpatijos ir Bažnyčios že
mės turėsiančios tapti vie
šąją respublikų nuosavybe 
dovanai. Didjžiųjų dvarų 
žemes, kurių yra 43 nuošim
čiai, respublikos valdžia iš- 
pirksianti priverstinai. Vi
sas tokiu budu įgytas žemes 
kiekviena respublika išpar- 
duos tiems žmonėms, kurie 
patys ją apdirba savo ran
komis.

Kerenskio projektą la-

ATSAKYMAS.

Kad bankietas buvo iš
keltas kalbėtojams J. A. 
Chmieliauskui ir J. V. Liut- 
kauskui pas J. Zvolskį bu
vo jūsų pačių pagarsinta 
laikraštyje ' “Dirvoje” ir 
kad užmokėta J. A. Chmie
liauskui it J. V. Liutkaus- 
kui ne $20, bet $69.90 taip
pat buvo pagarsinta jūsų 
pačių “Dirvoje”. Tai gi, 
žinutė tilpusi “Draugo” 
120 numeryje ne iš piršto 
išlaušta. Kodėl gi pinigus 
likusius laikote pas Juozą 
Šalčių!

Katalikas.

DE KALB, ILL.

Baltojo namo 
algas.

S. Valstijos turi 10 įvai
rių sekretorių (ministerių) 
kiekvienas jų gauna po 12,- 
000 dol. metinės algos.

Senatas susideda iš 96 se
natorių, kiekvienas jų gau
na po 7,500 dol. į metus, o 
senato pirmininkas gauna 
12,000 dol. į metus.

Atstovų butas susideda iš 
435 natrių, jie kiekvienas į 
metus gauna algos po 7,500 
dol. ' 1 1 1 ’Y.

Roseno nuomone, stovis ', turd-b staugia sios sakes biausiai pareiTlįą lietuviai. 
•• • • « ’• *-• 'kapitalistine spauda, kad'— - -- ... .Rusijoje vis labiau aršėja, 

betvarkė vis labiau plečia- Rusijoje 
si. Tai gerai žino kaip prie
šininkas, taip talkininkai.
Rusija šiandien deda ant 
svarstyklių tai, kad gali būt 
talkininkų apleista, arba 
būt priversta padaryti ne
garbingą taiką, jei dabar 
neišnaudos vinatinės ir vie
natiniai galimos progos.

“Privalome nusikratyti 
žodžių, kurie neturi aiškios 
ir apibrėžtos reikšmės.
Užuot šito privalome stoti 
diplomatinėn konfereucijon 
su talkininkais ir Suv. Val
stijomis, kad surastume ir 
pagamintume sąlygas, pa
pai kurių galėtų būt pada
ryta taika, užganėdinanti 
abi puses.

“Rusija, kas tiesa, pervė-

siaučia anarchija. 
Kaip ten gali būt anarchija, 
jei visoj šalyj šeimininkau
ja socialistai.

Ot* imtum žmogus ir pa
manytum, kad tų žinių-edi- 
torijalų rašė jas geriau už 
kapitalistų spaudą žinąs, 
kas Rusijoj veikiasi.

Tokioms tai “žinioms” 
maitinami nelaimingi to or
gano skaitytojai.

Suv Valstijose kurčių ir 
nebylių 1915 m. buvo 19,154, 
iš tų 10,504 vyrų ir 8,650 
moterų. Daugiausiai kur
čių ir nebylių yra New Yor- 
ko valstijoje 2,342, o ma
žiausiai Wyomingos valsti
joje vos 14 žmonių. Ulinuis 
valstijoje — 1,310, iŠ tų 720

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

lai pakįla su tos rųšies dip-|vyrų ir 590 moterų.

Cleveland, Ohio.
Jūsų gerb. laikraštyje 

“Drauge” No. 120 tilpo žinutė 
iš Clevelando, Ohio, kurioje 
prirašyta daug neteisybės. Gal 
leisite tartie pačiame laikraš
tyje pataisyti man kaipo neka
lbios dalykus iš buvusios Tau
tiškos Dienos (kovo 5 d.) ku
rioje kalbėjo pp. J. A. Climic- 
liauskas ir J. V. Liutkauskas 
ir kaipo buvęs tos dienos ren
gėjas norėčiaii apie tai išsi
reikšti.

Kaip tarp vietinių lietuvių, 
taip tarp lietuviškų laikraščių 
pasklido visokių neteisingų pa
skalų, buk tai Tautiškoj Die
noj iš surinktų aukų kalbėto
jams bankietas kėlė ir šiaip 
daug pinigų jiems išmokėjo. 
Kalbėtojams jokių bankietų 
nebuvo kelta. Vakarienę kalbė
tojams davė vietinis aptieko- 
rius p. J. Zvolskis, kuris už tai 
nno nieko nereikalavo jokio 
apmokėjimo — tai buvo jo pa 
ties dalykas. Kalbėtojams ni 
sugaištą laiką buvo apmokėta 
po $10 ir kelionė, taip kaip ir

Seniau vietos lietuviai ka 
talikai kaikada veikdavo iš
vien su sociadistais, bet kaip 
tik socialistai vis labiau ir 
labiau ėmė šmeižti ir nie 
kinti jųjų krikščioniškus 
jausmus, tai katalikai pra
dėjo šalinties nuo socialia 
tų. Šiais metais katalikai 
ypač pasižymi rengimu pra
kalbų, į kurias parsikviecia 
žymesnius katalikų kalbė
tojus. Iš kalbėtojų, kurie 
Čia buvo apsilankę, labiau
siai pasižymėjo savo gabu
mais ir iškalbingumu medi
cinos ir sociologijos studen
tas p. A. Račkus. Socialis
tai, matydami, kad katali
kiška visuomedė nebenori 
sekti jų pėdomis kiek galė
dami stengiasi pakenkti 
musų rengiamoms prakal
boms, kelia trukšmus. Kuo
met 19 d. gegužio buvo pa
rengtos prakalbos gerbia
miems pp. A. Račkui ir A. 
Sutkui, tuo pačiu laiku so
cialistai per telefoną pasi
kvietė iš Chicagos p. A. 
Montvidą. Tąs nežinocla- 
ma« kame dalykas Ir turhut 
manydamas, kad yra kvie
čiamas ant baliaus, atvažia 
vo su visa šeimyna. G;ana

Jusą pinigai tori bato pa
dėto geroje saugioje vals- 

i « tijos bankoje

Secand Šiurių Bank
---------- OF CHICAGO ...
Mlluraukee Avenue,

kampas tFestern Ate. 

3% ant Jūsų Pinigu
ėlbUs Ir Subatomfe 
n 8 valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

DE KALB, ILL.

Šis miestelis nelabai dide
lis. Jame gyvena pusėtinas 
būrelis lietuvių. Iš viso jų 

priskaitoma, berods, arti 70 
šeimynų Ir virš 100 pavie
nių. Bet vietos lietuvių tar
pe viešpatauja tam
sumas.

Lietuviai katalikai savos 
bažnyčios neturi (vaikšto į

tENKLAS DANUOS SAUGUMO.
Chicago Clearing Heme Narystė
Bankos priklausančios prie Chlca- 

*o Clearing H o ūse yra po Joe atsar
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent 
syk] t metus, Clearing House revl- 
sorlal nuodugniai lfttiria savo bankų 
etovj ir bud* Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, botos, bondai, 
mortgagei ir kitos apsaugos peržlu- 
riamos Ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti ir knlngos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugi vertė gali 
būti kningosa parodyta. Abejotina 
tvafka arba atsargumas, yra neda- 
loidžiamas. Jeigu banka nustoja 
savo Clearing House teisių, tas yra

įklas Jos abejotino stovio.
Tiktai tvirčlausios Ir saugiausios ban
kas gali būt Clearing House nartais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo {vestas pirm 
deSimt metų. Ir nuo to laiko nei vlo- 

Clsarlng Houso banka no suban- 
krutljo. Reikalaujant, Clearing House 
bankos ateina viena kitai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas J metu*

Ji talp-gl yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliarlSkal tirlnėjama 
ir kas met* IMduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos IITInois.
Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra iS- 
nokaml ant kiekvieno pareikalavimo 

Čia galima gauti Pirmus Aukso 
Mortgages. Telpgi Aukso Mortgege 
Bondsua po 9100.00 ir 9600.00.

ils bankas yra atsakančlaualas 
Lietuviams.

čia kalba Lietuviškai ir iAnkiSkat.
Kapitalas ir pervlSIus: 9*00.oeS.ee.

ildsntaa
8T«TB »AN«,

Kampas: Blue Maad Ava, Loomls 
ir 19-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllaia Ketvertais 
|r Bubatomli Iki 9:90 vai. rak,

00.oeS.ee
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(Birželio 18, 19 20 d., 1917 
m., Pittsburgh, Pa.

Birželio 18-tą š. m. 10 va
landą rytmety j, bus iškil
mingos Šv. Mišios ir pamo
kslas Šv. Kazimiero bažny
čioje, kampas 22-ros ir Sa- 
rah Strs., S. S. PitsburgE, 
Pa. Laike iškilmingųjų Šv. 
Mišių, svečiai-vargoninikai, 
vadovaujami vietinio — p. 
J. P. Jankevičiaus, giedos 
“Missa in honorem St. Ig-

se, išsimėtę. Šio miestelio 
svarbesnės pfamonijos įs
taigos yra vokiečių ranko
se, apart vienos mėsinės lie
tuviai dar užlaiko 8 smuk
les. Čia gyvuoja Panelės 
Švenčiausios Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapija. 
Yra pastatyta ir nedidelė 
medinė bažnytėlė. Bet šia
me laike lietuvio kunigo 
Sbeboygane nėra. Buvusis 
kun. A. Tiškevičius tapo iš
keltas iš čia. Pažvelgus į 
vietos lietuvių gyvenimų 
nesimato didelio tautiško su 
sipratimo. Nors jie turi 
pritvėrę daugybes draugi
jų, bet visos neskaitlingos, 
mažokai veikia. Ypač idė
jinės draugijos labai nevei
klios. Žodžiu sakant She- 
boygauo lietuviai apsnūdę 
ir nėra kam smarkiau pasi
darbuoti tarpe jų. Taiūatii.” Taigi šiuomi ža

danti atvykti seiman, sve- J p0 gį farpG .lietuvių nčra di-
čiai-vargonininkai, maloniai 
kviečiami prisiruošti giedo
jimui.

Tų pačių dieną, 1-mą va

dėlės vienybės, dažnai jie 
mėgsta vienas kitų apkalbi
nėti, Nors jie skaito laik
raščius, bet nevisi gerus.

landą po pietų, prasidės. pamokinančius. Sheboyga- 
pirmoji seimo sesija ; Fort niečiai išsirašo “Laisvę”
Pitt Hotelyj ant antrų lu
bų. Hotelio antrašas:— 
kampas 10-tos ir Penu. Avė. 
Telefonas 3000 Grant. At
keliavusieji Pennsylvania 
traukiniais, Union stotyje, 
turi eiti Liberty Avė. že
myn lygi IO-tai gatvei; at
keliavusieji Baltimore Ohio 
traukiniais, turi eiti Smitb- 
field gatve lygi Liberty Av. 
ir paskui eiti lygi 10-tai ga
tvei. Atkeliavusieji Wa- 
basli traukiniais, turi eiti 
Liberty Avė. lygi 10-tai gat 
Yei. ,

Nedėlioj, birželio 17-tą 
vpo pietų ir panedėlyj birže

lio 18-tą, visą dieną, visose 
trijose stotise, bus vienas iš 
Pittsburgh’iečių, — sutikt 
delegatus ir nurodyti kelius 
į viešbutį.

Tų pačių dieuą, vakare 8- 
tų valandų įvyks perstaty
mas veikalo — Manigirdas 
arba kitaip užvardinant 
“Kerštas.’’ .Veikalas para
šytas Liūdo .Giros. Persta- 
timas įvyks Šv. Kazimiero 
parapijinėje svet., kampas 
22-ros ir Jane Strs.. S. S. 
Pittsburgh, Pa. *,

Pirmojoj sesijoj nusista- 
tys dienotvarkis visam sei-

“Keleivį” ir kitus bedieviš
kus raštus. Broliai ir sesu
tės, susipraskime I Kas ken
ksminga, kas nedora, praša
linkime iš savo širdžių. Tik 
branginkime ir siekime prie 
dorybės, prakilnumo.

V. Vincaitis.
—-- — -

SHEBOYGAN, WIS.

mui.
19- tą birželio, 8-tų valan

dų vakare įvyks prakalbos 
Šv. Kazimiefo parapijos 
svetainėje,kampas 22-ros ir 
Jane Strs., S. S. Pittsburgh,

cMb
20- tų birželio, -8-tų vai- va 

kare įvyks koncertas ir ba
lius Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje, kampas 22- 
ros ir Jane Strs., S. S. Pitts 
burgh, Pa.

Reikaluose įnešimų 
kuopų ar kitais seimo 
kalais, malonėkit uždėti 
antrašų sekantį: 32-ram sei
mui 0L&KA., 1910 Carson 
Str.,SJ8. Pi t ts burgh, Pa.

Prirengimnl sėtino 
komisija.

aimaroAN, wis.

1S

Nedėlioję, gegužės* 27 d., 
2-rojc vai. popietų, parapi
jinėje svetainėje įvyko in- 
domios prakalbos. Vakaro 
Vedėjas p. J. Mickeliunas 
prabilo į susirinkusius, pra
nešdamas, kad kalbės žy
mūs veikėjas katalikų tar
pe p. A. Sutkus (iš Cbi- 
cagos).

Kalbėtojas kalbėjo dvie- 
jais atvejais. Pirmoje sa
vo kalboje p. Sutkus nupie
šė spaudos vertę, aiškinda
mas, kad gera spauda teikia 
žmonijai laimingų ateitį, o 
bloga neša prapultį, ištvir
kimų.

Be to kelios mergaitės pa- 
dcklemavo eiles. Pertrau
koje buvo platinama katali- 
kiška literatūra. Antroj© 
prakalbos dalyje p. Sutkus 
aiškino apie beturiu išeivi
jos jaunimų, gražiai nupa
sakojo, kaip tikri Lietuvos 
vaikai atvykę šion šalin ir 
pagyvenę Čia kiek laiko iš- 
tvirkšta, prisiskaito netiku
sių raštų ir paskui nenori 
žinoti nei tautos, nei tikėji
mo. Paskui p. Sutkus aiš
kino apie Lietuvos Vyčių 
organizacijų ir ragino jau
nimų prigulėti į jų. ^isi iš 
šių prakalbų grįžo namo 
linksmi, nes turėjo progos 
išgirsti daug naudingų pa
tarimu.

* v.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ BAMIMKŲ ASRZSAI.

PASTABA: skyrių, žvaigždutėmis pažymėtų, raštininkų 
adresų eentro sekretorius neturi, todėl paduoda pirmininkų 
arba iždininkų adresus. Žvaigždutėmis pažymėti skyriai tu
ri prisiųsti savo raštininką adreso®, nes jie eentro sekretoriai 
būtinai reikalingi.. Jeigu kurie adresai katu neteisingi, tai 

prašome teisingus prisiųsti.
Centro Sekretorius K. Pakštas.

917 W. 2®rd St,, Chicago, in.
1. J. Liudvinaitis, 112 Ferry St., Newafk, N. J.
2. A. M. Sutkaičiutė, 1910 Carson St, S. S. Pittsburg, Pa.
3. J. Raibikis, P. O. BoX 323, Girardvifle, Pa.
4. * V. Radžins, 3602 Cedar St., Indiana Harbor, Ind.
5. A. Neverdauskas, 329 Church St., New Britain, Conn.
6. J. Pautienius, 722 W. Lexington avė., Baltimore, Md.
7. P. Cibulskis, 2349 So. Oakley avė., Chicago, III.
8. K. Dargis, 6070 Lafayette avė., Chicago, 111.
9. * K. Žiogas, 1626 So. 5th St., East, Cedar Rapids, Iowa. 

*10. Kun. M. Pankanskas; 439 Park avė., Bridgeport, Conn.
11. A. Navikas, 124 C. Street, So. Boston, Mass.
12. J. Gailiunas, The Lithuanian Store, Athol, Mass.
13. K. Dumblis, 85 No. 4th St., Brooklyn, N. Y.
14. J. Vabolas, 7 Webster St,, Lnzerne, Pa,
15. Kun. M. Kazėnas, 318 Fifth St., Donorą, Pa.
16. P. Medeikis, 169% State St., Meriden, Conn.
17. J. Mikoliūnas, 319 Hinkson St., Chester, Pa.
18. P. Montvila, 419 RodOey St., Brooklyn, N. V,
19. B. Stumbras, P. O. Box 246, Cottinsville, III.
20. J. Permenas, 1109 N. 7-th St., East St. Louis, III.
21. J. Tamulevičia, 115 Wliarton St., Philedelphia, Pa.
22. J. Sakalauskas, 2120 St. Clair avė., N. E., Cleveland, O.
23. J. Grebliunas, 315 Fourtli avė., Romestead, Pa.
24. L. Jančaičiutė, 166 Lincoln St., Rochestef, N. Y.
25. St. Keliotis, 1344 So. Jackson St., Waukegan, IB.
26. * V. Lukaševičius, General Store, MifcersviHe, Pa.
27. J. Austrevičius, 1414 New York avė,, Sheboygan, W#b,
28. A. Radauskas, 2 Bazei St., P. G. So. Baltimore, Md,
29. Kun. J. Aleknavičius, 151 Kogers St., Lowell, Mass.
30. K. Mažeika, 23 Harchman St., Worcester, Mass.
31. J. Kudirka, 732 W. 19tli St., Chleago, IB.
32. A. Nansiedienė, 917 W. 33rd St. Chicago, III.
33. A. Pateckis, 234 Park St., Hartford, Conn.
34. A. Leskauskas, 311 W. Mahanoy avė., Mahanoy City, Pa.
35. * A. Vaisiauskas, 14 Moore St., Cambridge, Mass.
36. A. Sodeika, 1807 No. Main avė., Scrahton, Pa.
37. * M. Abračinskas, 187 Ames St., Brockton, Mass,
38. A. J. Gudaitis, P, O. Box 73, Silver Creek, Pa.
39. J. Palekas, 4528 So. Waslitenaw avė.,' Chicago,
40. P. Būdžius, 16 James St., Waterbury, Conn.
41. V. Stasevičia, 1351 Hamiltoft avė., Grand Rapids, Mieli.
42. O. Babarskiutė, 305 Columbia St., Tamaųaa, Pa.
43. * A. Nausiėdas, 1658 Wabansia avė., Chicago, III.
44. V. Gremba, 842 Lincoln avė., Roefcfosd, I1L
45. Ig. Dambrauskas, 326 W. 6th St., Kęwanee, III.
46. M. Milukas, 416 Hooper St., Brooklyn, N. T.
47. F. K. Stryneckis, P. O. Box 1264, Melrose Park, III.
48. * Kūn. A. Janusas, St. AnthoUy’s Lith. R. Cath. Chureh,

Forest City, Pa.
49. A. Stųugas, llO Merrimeck St., Manchester, N, H.
50. Kun. M. Durickas, St. Casimir’s Church, St. Clair, Pa.
51. J. Grudis, 111 W. 5th St., Spring Valley, III.
52. Pr. Kudirka, 31 Franklin St., Nortfeod, Mass.
53. P. Giedrys, 416 Viola St., Camden, N. J.
54. * Kun. K. Vasiliauskas, P. O. Box 82, Westfield, Mass.
55. K. Velivis, 359 St. Joes avė., Trentonj N. J.
56. J. Jonuška, P. O. Box 327, Bedford, Ghio.
57. K. Stupinkeviče, P. 0. Box 945, Stuthers, Ohio.
58. A. Deržius, 175 Humplirey St., Ne# HaVen, Conn.
59. P. Čekanauskas, 1530 So. 49th avė., Cieecro, III.
60. J. Poška, 1850 W. 45th St„ Chicago, III.
61. M. Vilumaitis, P. O. Box 17, Rainbo#, Conn.
62. J. Sagaitis, 844 — 2nd St., Beloit, Wfe. f
63. L. Vasauskis, 18 Sand St., Pittston, Pa.
64. S. Augštuolis, 12120 So. Halsted St., Chicago, III.
65. St. Simonavičius, 260 E. Main St., Amsterdam, N. Y.
66. J. Daugeliunas, 1 Bartlett St., Middleboro, Mass.
67. J. Romanauskas, 10722 Prairie ate., Chicago, III. *
68. A. Živaitis, 1641 Texas avė., St. Lenis, Mo. -
69. A. Glemža, 806 N. 8th St., Springfield, III.
70. J. Legeckis, 1412 Wentworth avė., Chicago, Heights, III.
71. J. Stalgaitis, 140 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa.
72. J. Bareišis, 818 — First avė., Milwatfkee, Wis.
73. J. Blažys, P. O. Box 106, Benton, III.
74. J. Kumbreviče, 2420 Grand avė., Sionx City, Iowa.
75. B. Juozapavičius, 278 First., Elizabeth, N. J.
76. J. Neverdauskas, 332 So. 8th St., Reading, Pa. z '
77. A. Pažėra, 1936 W. I5th avė., Gary, Indiana.
78. J. Druktenis, 408 Linden St., Kenosha, Wis.
79. J. LaZdauskas, 815 Park aVe., Racine, Wis. z *
80. St. PlečkMuskas, P. O. Box 202, Oglesby, III.
81. K. Aidininkas, 771 Grand Avė., Port Washington, Wis.
82. A. Šilkaitis, P. O. Box 48, St. Charles, III.
83. K. Spranaitis, 113 Mofttgomery St., Faterson, N. J.
84. A. Laurusevičius, P. 0. Box 143, Gilbėrton, Pa.
85. J. Karpatičia, Lock Box 7, WesttiMe, III.
86. A. Balčiukonis, 497 Kane St., Aurora, III.
87. * A. Petronis, 12 StfL, Box 486, Lawreftce, Mass.

KO VIRTI TOKI! Ifi- 
VlDtlOJIMAI.

BOTMAlfTON IR
rriCA, m. y.

Šis miestelis nelabai di
delis. Jis guli prie Michi- 
gnn ežero. Iš viso gyven
tojų jame randasi arti 30,- 
000. Daugiausiai Sheboy- 
ganc yra vokiečių. Lietu
vių yra tik arti 1,000. Mū
siškiai gyvena pakraščiuo-

Tėvas V. Kulikauskas lai
kė misijas Utieoje ir Bing- 
hamtone, N. Y. nuo gegužės 
17 d. iki 25 d. Kaip vienur, 
taip ir kitur keli šimtai žmo
nių atliko išpažintį. * Ypač 
daugelis išpažintį atliko 
Binghamtone. Tarpe pri
ėmusių Šv. Komunijų per 
misijas buvo ir tokių, kurie 
pirmiaus pnšaipydavo Baž

nyčių. Bet Binghamtone vis 
gi dar yra nemažas būrys 
labai ištvirkusių žmonių be 
jokios doros ir gėdos. Tie 
ištvirkėliai laike tų misijų 
parsikvietė net du tamsy
bės apaštalu, kurie mulki
no tuos nelaimingus per ke
lis vakarus, nors už savo 
“džiabų” * te'auriuko tiktai 
$5. Tiesa, daugelis, pamatę 
save suvadžiotais, grįžta 
prie tikėjimo, bet kiti nyk
sta savo dvasiškame supu
vime. Pempė.

Biffslio bokštas.

Prancūzijos fnieste, Pa
ryžiuj© yra geležinis bokš
tas vardu Eiffel. Jį statant 
suvartota 1,700, tonų geter 
žės. Jo augštis 1,000 pėdų. 
Jo kaina apie 1,500,000 dol. 
Tas bokštas vadinamas jį 
stočiųęio inžinieriaus Eiffe-
lfe piftJfaĮa.'1'*

Vienas ketvirtainis colis 
vandeni jūrėse nuo vienos 
angliškos mylios gilumo iki 
viršaus sveria vieną toną.

Laisvamaniškam laikraš
tyj “Tėvynė” 'peržvalgos’ 
skyriuje štai kas sakoma:

“Kur-gi logikai — Kleri
kalų gpauda nuo kurio laiko 
vis pasakoja, buk tautinin
kai Centraliame Komitete 
pasisavinę teisę kontroliuo
ti Liet. Dienos aukas. Kas- 
gi kaltas, kad visa našta ir 
atsakomybė pasiliko ant 
tautiuinkų pečių! Ko-gi 
katalikų atstovai pasitrau
kė iš C. K. t Delko jie su
laužė savo prižadus, duotuę 
tiems, kurie juos siuntė! 
Juk jie patįs apreiškė, kad 
bus Komitete tol, kol bus 
paskelbtos atskaitos ir kol 
visi pinigai bus išsiųsti į Eu 
ropą*. Vietoj užsipuldinėji
mų ant tautininkų, tegul 
jie patįs pasiteisina prieš 
visuomenę, kurią Suvilio
ja **J°- x

Ko verti tokie išvedžioji
mai! Reiškia, kad laisva
maniai pliauškime laikosi 
vienodos taktikos su socia
listais.

Tiesa, jei katalikiškos vi
suomenės atstovai butų ir 
toliaus veikę tame jų “ecn- 
traliam komitete,” surink
tos aukos jau senai butų 
buvusios pasiųstos nuken
tėjusiai Lietuvai.

Bet taippat tiesa, kad jei 
tie atstovai butų pataikavę 
laisvamanių norams, tai bu
tų nusižengę visuomenei, 
kuri juos siuntė Lietuvių 
Dienos Centralin Komite
tai!, bet ne kokian ten “cen- 
traKu komitetan,” kurį pa
sigamino laisvamaniai tau- 
tirnnkai priešginiaudami 
visuomenei.

Kas gali išvien darbuo- 
ties su tokiais žmonėmis, 
katrie, nepabaigus dar Lie
tuvių Dienos apyskaitų, Lie 
tuvių Dienos Centralį Ko
mitetą pavadina “centraliu 
komitetu,” kurie nuolat uz
urpuoja svetimus nuopel
nus!

Buvimas katalikų atsto
vų Lietuvių Dienos komite
te pasidarė negalimas toje 
valandoje, kada jame tapo 
atimta balso teisė dviem na
riam pavedusiam ją trečia
jam, ir kada tokiu budu su
darytas laisvamaniškos di
dumos baflsais Lietuvių Die
nos Centr Kom. tapo panai
kintas, o sutvertasis jo 
vietoje naujasis C. K. pasi
ėmė priežiūrą pinigų, įtikė
tųjų pirmajam. Teismas 
tūrėtų nuspręsti, ar toki da
lykai galimi Amerikoje. 
Katalikiškoji visuomenė ne 
pasiduoda teisman, nes ne
gražu rodytis svetimtau
čiams su tokiais dalykais. 
Teisme pasirodytų, kad kai- 
kurie lietuviai moka apsi
mesti katalikais.
•••••♦••i

VyrMki Bnnsilir(iMl
ITanJI. ftnrtliftfl. daryti ant 

irtsakyma Matai ir orarkotai. 
▼artės nuo <88 Iki t EB .dabar

M |1< Ir 1S doL
Sktariml nuo 

|1B Iki |BB aiutal Ir orerkotat.
ame ft.SB m 11 deleria.

PltMae
Mm uitu

MMtkli
overkotu.

katilą

, Vl«al matai vartoti aiutal Ir 
eMa^etal vertėm a«o BU iki 
t<S. dabar $t Ir augMlau. Kel
nės nuo 81.58 Iki 14.50. Vai* 
ku aiutal nuo 18.00 iki 17.50. 
Vkltaoa ir Kuporal.

Atdara Kasdiena, aedėllomte 
ir vakarais.

S. GORDOK.

PASISKELIRMAI “DRAU
GE” ATNEŠA GERĄ 

NAUDĄ.
Amrlkn LMuiiy Mokykit
Mokinama: anglUkoa Ir UoturU- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tėa, atenearakijoa, typoarritlng, pirk* 
lyboa telalu, Suv. Valat. latorijoe, 
abelnoa latorljoa. geografljoa, polltl- 
kinėa ekonomijos, pilietystėa. dailla- 
ratyatės.

Mokinimo miandos: nuo B ryto 
Iki B po plotu: rak. nuo 7:00 Iki 8:80 
»1O« So. Halsted St.. Chicago 111-

Phonc Yards 8731

DR. Js ofONIKAlTlS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LJGAS
3315 S. RateUd it., 

CRK3A4O, ILL

SKAITYKIT! IK RLATMKIT!

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

“DARBININKĄ”, *
CINĄ OTAANINKAIS. KCTVCRGAI8 IR SUBATOMIK

Jame rasite žinią iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, nouidinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams v, 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkeje 
Užrubežyje 
Vienas numeris

V

$3 00 
$150 
$4 00 
$4.25 

3c.

Reikalnldte pas ageitos arba r T

“DARBININKAS”

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Akiniai prašalina nesmagumu, kada Moksliškai lieka Pritaikinti. 
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesą f reikalingų vietą. 
Morėdamas tinkančiai akinius nešioti —- kreipkitės pas K. Murkaitj. 
VHtaiglau akhf mokslų Northern Illinois Coicgijoj.

K. NŲRKAITIS, OFTH DR.
1617 R. Rebey Street

Prie Milwaukee Tol Hnmbold 4018

DAR NEVELU INGYTĮ

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido 
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino 
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus. , ? '• .- .• \

Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų 
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus 
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis

z
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos. i ’ V . ; *

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi. 
turi 128, kaina tik 25c.

Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00 
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. > 4

Užsakymus siųskite adresų:

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

uiimimmiiininiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiNi

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

“TAUTOS RYTAS’’ |

Kaina metams Suvienytose Valstijose ................  $ .75 =
Į kitas valstijas ..................................................... 1.00 S

1 Pavienis numeris ......................................................07 a

“TAUTOS RYTAS”
120 Bowen St., ------::------ So. Boston, Mass. =

Tel. S. B. 2168 - M.
IIIIMIHIIIIIIIIHUIIimillIlUINIIINNINIHIIIIimillllllllllllllllllllliailllllllllilIlIlIlIiluf
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PRANEŠIMAS.

"DHiUGAB I » Seredą, birž. 6 d. 1917 m.

Trečiadienis: 6 birž. Šv. 
Norberto vysk., kuris pra
dėjo Premonstratėnsų vie
nuoli ją XI amž., o ta pakėlė 
kultūrą didžiai apleistoje 
Prancūzijos daly j. šv. Pau
linos, šv. Kandidos.

Ketvirtadienis: 7 birželio 
Dievo Kūno šventė, arba 
Devintinės. Šventimas per
keltas į ateinantį sekmadie
nį. Šv. Roberto, Jeremijo, 
Sabiniono.

CICERO, ILL.

Liet. R. K. Labd. Sąjun
gos, Centro susirinkimas tu 
rėjo įvykti 30 gegužio, bet 
iš priežasties bažnytinių pa
maldi; tapo perkelta, į bir
želio 6 dieną, 8-tą valandą 
vakare. Susirinkimas įvyks 
Dievo Apveizdos par. sve
tainėje, 1800 So. Union avė.

Centr. rast., V. Balanda, 
634 W 35th St.

BRIGHTON PARK.

vo labai daug vargo, kadan 
gi policija buvo uždraudu
si rodyt'i šį paveikslą, kuris 
buk įžeidžiąs tautiškus ang
lų jausmus. Po ilgų bar
nių byla atsidūrė teisme. 
Teisinas peržiūrėjęs pavei
kslą pavelijo rodyti jį pub
likai.

AREŠTUOJA UŽ NEPA
DORIUS ŠOKIUS.

Vietos vyčiai.
Pavasario gražumui pasi

rodžius ir vietiniai vyčiai 
bei vytės pradėjo lyg, kad 
paukščiai kažinkur skrajo
ti. Susirinkime laikytame 
seredoje, gegužio 23 d. na
rių buvo susirinkę labai ma
žai. Net jau irgėda vieti
niai kuopai apie tai primin
ti. Bet gi iš susirinkusių 
buvo galima patėmyti, kad 
tai yra neabejotini vyčiai ir 
vytės: pilniausi energijos ir 
prakilnios dvasios, turinti 
stipri; pasiryžimą organiza
cijos tikslui vykdinti. Su 
tokiais dvasios milžiniais, 
nors jie neskaitlingi butų, 
visgi bendromis jėgomis pa- 
sitikėtina irties nesustabdo
mai pažangos linkui.

Visupirmu per šį susirin
kimą tapo priimtas naujas 
narys Jonas Gibronas. Ti
kimasi, kad ir jis persiifttt 
musų dvasia. Buvo išreikš
ta padėka tikrai ją užsitar
navusiam p. St. Daunorui 
už pasisekimą vietinių vy
čių vakaro, atsibuvusio geg. 
.19 d., dalei kurio jisai taip 
uoliai darbavosi. Išgirta ir 
'dalyvavusieji programe.

Užvis svarbiausia tai bu
vo išrinkimas delegato ats-

Kaip kitur, taip ir musų 
apielinkėje yra lietuvių, ku
rie mėgsta vadinttes pro- 
gresistais, socialistais ir 
tam panašiais vardais. Ypa
tingai jie pasižymi dorišku 
sugedimu. Tie “progresi- 
stai” netik patys nieko 

I naudinga neveikia, bet ir 
eitiems trukdo varyti ramų 
kultūros darbą. Susirinkus 
keliems į būrį pasišnekėti, 
tik žiūrėk atsiranda ir jie 

savo “spyriais.” Kito
kios kalbos jie nežino, kaip 
tik šmeižti tikėjimą ir ku
nigus. Ir, rodos, ko jiems 
reikia kišties? Juk kuni
gai neverčia jų mokėti pi
nigus bažnyčios reikalams, 
tikėjimas taippat ne moki
na ką nors bloga daryti, ne
liepia vogti, apgaudinėti, 
skriausti ir tt. Nors jie ir 
vadina savę laisvės atsto
vais, bet jie laisvę skelbia 
tik sau, ne kitiems. Dauge
lio širdyj dar yra likusi ki
birkštėlė įgimto tikėjimo Į 
Dievą, kuri neduoda jiems 
ramybės, graužia, jų sąžinę. 
Už tai norėdami savę nura
minti ir savo sugedusį pro
tą pertikrinti, buk nėsą Die
vo, nesą amžinojo gyveni
mo, niekina tikėjimą, šmei
žia katalikus ir viską, kas 
dora, šventa. Galima butų 
su jais pasiginčyti, kad jie 
butų nors truputį apšvies- 
tesni, mandagesni. O dabar 
ką nors užklausi, tai nesu- 
razdami atsakymo tik pra
deda blevizgoti, kad net gė
da ir klausyties, Reikia

Šiomis dienomis Casey’s 
šokių salėje (4645 So. State 
Str.) policija areštavo 125 
šokėjas ir šokikus. Jie vi- 
31 kaltinami už nepadori; 
šokimą.

Niekur gal nėra taip biau 
rių šokių kaip Amerikoje. 
Labai gera, kad policija pra 
deda juos persekioti. t Lie
tuvių jaunimui patartina 
nešokti nepadorių šokių.

šokite lietuviškus 
Jie yra žymiai pa-

gė savo tardymas apie mai
sto pabrangimą. Girdėti, 
kad šeši spekuliantai arty- 
miausioje ateityje bus pa
traukti teisman už bereika
lingą kainų kėlimą. Sako
ma, kad labiausiai nusikal
to maisto spekuliavime svic 
sto ir kiaušinių pirkliai. Mi
nėta komisija turinti neuž
ginčijamų prirodymų, kad 
sviesto ir kiaušinių pirkliai 
buvo padarę sutartę taupy
ti šiuos produktus su tikslu, 
kad jie kas kart labiau bran 
gtų.

NAUJAS BANKRUTAS.

PRANEŠIMAS. 
Nofintieję kad paskelbi

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

“DRAUGO” ADM.

Pajieskojimai.

Geriau
šokius.
doresni ir gražesni.

GALYBĖS ŠNIPŲ.

Frcdrikas II Didysis, 
Prūsijos karalius, kitados 
pasakė: “Kuomet maršalas 
Stonbisc eina kariautų, tai 
ima su savim 100 virėjų, o 
kuomet aš einu — imu 100 
šnipų.” Taigi, šiame at- 
vėjuje Fredriko reikalavi
mai buvo labai maži. Bis
markas karėje su prancū
zais turėjęs virš 30,000 šni
pų, o kiek jų turi dabarti
nis kaizeris Vilius, tai ne- 
besuskaitysi. Galybės tų ne
garbingų žmonių buk rado 
sau vietą Chicagoje. Fede 
ralis tardytojas Charles F. 
Clyne sako, kad m.usų mies
tas esąs sostinė Amerikoje 
veikiančių vokiečių šnipų. 
Chicagoje esą jų viršinin
kai, kurie prižiūri šnipų 
darbavimosi visoje Ameri
koje.

NUSIŽUDĖ DELEI 
KAREIVIAVIMO.

Po vyriausybės priežiūra 
pakliuvo ir apsidraudimo 
bendrovė “Commercial Na
tional Fire Insurance Co.” 
Manoma, kad su šia bend
rove yra bloga. “Commer
cial National Firė Insuran-v
ce Co. susibankrutavimas 
buk įvyko iš priežasties žiu 
gimo Morgan Park ir Au- 
burn bankų. Tuose ban
kuose. “Commercial Natio
nal Fire Insurance Co.” tu
rėjo pasidėjusi $72,000 gry
nais pinigais ir $265,0000 į- 
vairiais brangenybės raš
tais. Tų raštų dalis buk 
pražuvo bankierių rankose.

NENORI DARBININKŲ 
IŠ RYTŲ.

Girdėt, kad Chicagos Dar 
bo Federacija žada siųsti 
protestą kongresui prieš ga
benimą darbininkų iš Japo
nijos ir Kinijos ir Vakari; 
Indijos. Kinų darbininkus 
vadina žodžiu “kuli.” Tas 
vardas gali tekti ir kitiems 
Azijos ateiviams.

LINKSMA ŽINIA.

tovauti šitą kuopą busian
čiame vyčių kongrese. Ta- pažymėti, kad daugelis tų 
po išriktas žinomas musų
tautos veikėjas, p. Al. M.
Račkus.

Reikia dar priminti, kad 
vyčiai turintieji kokių iš
dirbinių ar piešinėlių susi
žinotų su p. Al. M. Račkum 
ir per jį išsiųstų kuodau- 
giausia tokių dalykų į pa
rodą, kuri bus kartu su

“progresistų nemoka nei A. 
B. Č. skaityti. Bet kas ar
šiausia, kad jų tarpe yra 
baisių veidmainių, šventva
gių. Daugelis jų eina į baž
nyčią ir net prie bažnytinio 
choro priguli. Parėję gi iš 
bažnyčios jie visaip išdirba, 
išniekina kunigo pamokslą, 
net ir giesmės blevyzgomis

Angliški laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
bijodamas priverstino karei 
viavimo nusižudė tūlas Pet
ras Čigas (1642 So. Spal- 
ding Avė.). Prieš nusižu- 
dysiant jis bandė nušauti- 
savo moterį, bet tat nepavy
ko: paleido dvi kulki, bet 
nepataikė į žmoną.

SIUVĖJAMS KELIA 
- ALGAS.

kongresu. Iš to bus didelė | paverčia
nauda musu tautai.

Pr.

DAILĖS PARODA.
“Independeut Society of 

Artint.”
Chicagoje “Fine Arts 

Building” 410 S. Michigan 
Avė. ant 5-tų lubų, kamba
riuose “The Arts Club of 
Chicago,” birželio 1 dienoje 
g. m. atsidarė paveikslų pa
roda, kuri tęsis tris savai
tes. Paroda atidaryta tik 
šiokiomis dienomis nuo 9 v. 
iš ryto iki 6 vai. vak. Įžan
ga 25 c., o nariams dykai. 
Šioje parodoje dalyvauja ir 
lietuvis dailininkas Jonas 
Šileika su savo simboliška 
kompozicija “Išgelbėji
mas” “Rescue.” Be to, yra 
daug ir kitokios rųšies viso
kių vaizdų. Norintieji tu
ri dabar proga pamatyti.

S.

Tai netikusios spaudos 
pasekmės.

Brightonparkietis.

NELAIMINGAS ATSI
TIKIMAS.

Dviejų metų mergytė Nei 
lie Berelich (3123 Prince- 
ton Avė.) bažaizdama pra
rijo centą ir taip nelaimin
gai, kad po kelių minučių 
baisiausių kančių mirtinai 
užspringo.

VERTA PASIŽIŪRĖTI.

10.000 siuvėjų dirbančių 
prie Hart, Schafner, Marx 
& Co. susilauks algos padi 
dinimo. Darbdaviai pažade 
jo pakelti užmokesnį 10 nuo 
šimčių.

MILŽINIŠKI NAMAI.

Vidumiesčio teatre “Or
chestra Hali.” prie Michi
gan Avė., netoli Dailės In
stituto, dabar pradėta rody
ti “Spirit of 76.” Tame pa
veiksle atvaizdinama Ame
rikos kova su Anglija už ne- 
prigulmybę. Delei “Spirit 
of 76” filmų bendrovei bu-

Vienatini* badas Rimines su
rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą" dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
jimą | “Draugą” šiandien.

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:

Vieną kartą ..................... 50c.
Trjs kartus ..........................*1.00
Vieną savaitę......................*1.50
Pinigus galima siųst krasos žen
kleliais, arba ragistruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertlslng Dept.)

1800 W. 4«th St., Cblcago. DL
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA" |
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie = 

šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- § 

gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

3«

S 46 Oongress Avė.,
“ŠVIESA”,

Waterbury, Conn.
imniiiiniiiiiiHiiiinmiiiiiiiiiiuiiiiiiiniimiiiiiiiiiniiuiiiiiiumiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiu*

KĄ ŽMONES SAKO
Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

• < PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI”

VISŲ GERBIAMAS KUN. 
LES” RAŠO:

PROF. BUČYS APIE “PATAR-

PaieSkau savo bralio Victorio Dal- 
ntlio Suvalkų gubernijos Nauinesčio 
pavieto briškabudžio parapijos kai
mo Sadviju.

Atsišaukite sekančių adresių. 
JULIIS DAINĖMS

1505 So. 40 et. CICERO, ILL.
Paieškau savo tikro dėdės Pran- 

ciško Jaso, paeinančio iš Kauno gu
bernijos, Raseinių pavieto, šviekšnos 
parap., Galdiekų sodos. 10 metų 
kaip gyvena Amerikoje, nekurj lai
ką gyveno Springfield, III. Kas a- 
pio j) žinote malonėkite pranešti se
kančiu adresu:

AGOTA BRAZAITĖ,
917 W. 33rd St., Chicago, III.

Paieškau savo draugo Kazio Pe- 
trulionio paeinančio iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav.. Pažerto gmino, Be- 
brinikų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu:

f JONAS RUGIENIUS,
• Glrardville. Pa.

REIKALINGA.

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Atiduodu randon gražius dabarti

nės mados 4 kambarių pagyvenimą 
ant pirmų lubų. Aš esu nevedęs ir 
pasilieku sau penktą kambarį. No
rėčiau, kad butų bevaikiai.

J. KAMINSKAS.
1231 So. 60th Avė., Cicero, III.

Berlynas, 5 birželio.
Vokiečių ryto1 fronto va

das 30 gegužės išdavė šitokį 
apskelbimą: Aukščiausiasis 
vadas (turbut Hindenbur- 
gas. Red.) patvirtino įsikū
rimą ištikimosios tarybos, 
susidedančios iš žymiausių 
lietuvių.

Del telegramos trumpu
mo sunku sužinoti kokiame 
mieste pasidarė ta Taryba, 
kas į ją įstojo ir kokios bus 
jos teisės. Bet-gi Lietuvai 
naudinga ši žinia.

Didžiausias akmeninis tiil 
tas pasaulyj yra Chinijoj, 
Lagang, pastatytas 1885 m. 
Jis yra 6 rusiškų verstų il
gio. ' Y.

Vyčių Draugas — katras mokytų 
vakarais jaunuomenę, o Šventėse Sv. 
niSių chorą. Galėtų gauti atsakan
ti darbą mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra {eigos. Atsišau
kite katras iš dudorių ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatius Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos |60.00 Ir lneigos. Reikia sa- 
kristijonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

Reikalauju gerą atsakant] vargo
nininką mokant) vesti chorą Ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

įįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ 
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RAČIUNO PAVEIKSLAI 
BUS RODOMI:

The Westem Union Tele- 
graph Co. ruošiasi statyti 
Chicagoje labai didelius na
mus prie gatvių La Šalie ir 
Van Buren. Tie namai at- 
seisią virš 2 milijonų dole
rių. Jie užims 300x101 pė
dų žemės, už kurią užmokė 
ta virš pusės milijono dole
rių. Tai busiąs paskutinis 
technikos žodis namų staty
me.

ŠEŠI SPEKULIANTAI
TRAUKIAMI TEISMAN.

Federacijos priesiekusių 
teisėjų komisija jau užbai-

Seredos vak., birželio 6-ta 
d., Bažnytinėj salėj, Mil- 
vvaukce, Wis.

Kctvergo vak., birž.* 7-ta 
d., Bažnytinėj salėj, Raci- 
ne, Wis.

Pėtnyčios vak., birž. 8-ta 
d., Bažnytinėj salėj, Keno- 
sha, Wis.

Nedėlios ir Panedėlio va
karais, Šv. Onos Bažnytinėj 
salėj, Spring Valley, IU., 10 
ir 11 d. birželio.

Utarninko vak., birž. 12 
d A. Samolaičio salėj, Og- 
lesby, Hl.

A. T. Račiūnas.

“Ir turiniu ir išvaizdų maloni knygutė. Skaitytojai nc- 
sigailė nusipirkę šitą knyyutę . Ypač naudinga ji kalbėtojams, 
norintiems savo žodžius pastiprinti patarlėmis.

Kun. P. BUČYS.”

(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai sakys)
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LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 324 National Life Bldg.

29 So. LaSalle 8t„
Vakarais 1666 Milvvaukee Avė. 

Central 6390 
Rasldence Humbold *7 

CHICAGO. IL.
fiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihi

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos 
dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. krasos ženkle
liais šiandien adresuojant:

“Draugas”, 1800 W. 46th St., Chicago, UI.

“TIKYBA ir DORA”
Laikrašti* leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago)*, 

eina du kartu | menes)

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali- 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
nžklausimns iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c. 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

"TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chicago, III.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 

? ženklelį.

Tol Drevei TM*

Dr. C. Z. Vezelis
LINTUVIU DKNTOTA* 

Valandos: nuo * ryto Iki • vak 
Nedaliomis pagal sutarimą. 

<712 So. AahlaaJ Avė.
# art 47-toe gatvė*

PARMOSI! FARMOSH
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje 

Jetuvių kolonijoj, kame yra 380 
Jetuvių apsigyvenusių. Puikiausioj 

apielinkėje Scottvllle, Micb., kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Fermerių Draugystė, yra 
ietuviška parapija. Todėl kreiplamėa

Jus, kurie norite turėti geresn) gy
venimą pirkite pas mus farmaa, kad 
galėtumėm visus anglus ir vokie
čius. iš tos kolonijos Išprašyti. Mea 
turime iš Jų suėmę jų farmas ir no
rime jas parduoti, turime didelių ir 
mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir kl- 

1 reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant lšmokesčio. Norint gauti 
daugiau Informacijų rašykite muma, 
o gausite gražų kataliogą ir mapą.

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Telefonas MeKtalar 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOK1AS LIGA8 
>4*7 to. Itattra tirt. kaupas W. M gatvės

ie Valandos: 
meta nne 8 Iki 10 valandos po plotą 
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 Iki 830. 

Šventomis dienomis*!! ryte 8-10 
Ir nuo t iki 8 po pietą.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aut Durt|, Luotai Remtj Ir Stoginiu Poplera*

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

Atidarymas nauja) lietoj 
Laikrodžių Kraitinis.

Turėsiu dideli išpardavimą atida
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu pigtaus, 
kaip tik galima, tai yra ui tiek, ui 
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvieną, 
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

ko reikalinga ii auk
sinių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas 
mane, Ir Jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų Store negalit gau
ti piglaus, kaip pas

mane, nea aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai viską parduodu.

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
nių dėl skauda
mų akių, tai a- __
telkite pas mane, o aš Jums prirink
siu akinius kuogeriansla.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostnmerius į naują vietą ir meldžiu, 
kad Ir ant toliaus mane remtumėt. 
kaip pirmiau*, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti, rir 
mians aš gyvenau: 2258 W. 23 st. 
dabar-gt persikėliau | naują vietą — 
2128 W. 22 Rt, tarp Leavttt Ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Klek- 
vieną užprašau atsilankyti j naują 
vietą.

P. Miller
22nd St., Chicago, VII.

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

RYŽIAI COCOA

2128

12a vert*., 
pa. 
oi

1644 W CMeaeoav.

1812 97. Narth av. 
1217 8. Halatad et. 
1882 8. Halatad et. 
12U W . 12th sL

8!c
Gerlaosla Bankas.
satyrine so ą a14c

Pilkai Stalam 
Sviestas 40c

«io« w.amd st.
SOUTH RIDU 

8092 Waatworth i 
8427 9. Beištari i 
4128 8.

408 W. Utvtston lt. 
720 w. Narth sv1 
2840 Uneota av. I 
8244 Liaeetaav, 
8412 N. Clark Si


