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RUSIJA KARIAUS IR 
TOLESNIAI

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ ANGLIJA
KINIJA TURI DIKTATORIŲ 

ISPANIJA STOJA KARĖN?

VOKIEČIAI KOVOSIĄ 
UŽ ATLYGINIMĄ.

Amsterdam, biri. 18. — 
Saksonijos finansų ministe
ris kalbėdamas seimo pažy
mėjo, kad Vokietija kovo
sianti už tai, kad gauti pil
nų kares atlyginimų pasi
baigus karei.

Anot ministerio, to reika-

IS VOKIEČIŲ NARDAN 
ČIŲ LAIVIŲ VEIKIMO.

Nuskandinta Japonijos 
karši laivas.
-f-------

Tokyo, birž. 18. — Birž. 
11 dienų Tąrpžcmių jūrėse 
vokiečių ugdančioji laivė

MEKSIKOS LAIKRAŠTIS 
NORI KARĖS PRIEŠ 

KAIZERĮ.

DŪMA REIKALAUJA, 
KAD KARIUOMENĖ 

STOTŲ UŽPUOLIMAN.

NUMUŠĖ VIENĄ 
ZEPPELINĄ.

PETROGRADAS, birž. 
18. — Rusijos durna atlaikė 
slaptą susirinkimą ir pa
skelbė revoliuciją, kuriąja 
reikalauja, kad rusų armi
jos be jokio atidėliojimo 
pradėtų užpuolimą prieš vo
kiečius ir austrus visuose 
frontuose.
. Be to kareivių ir darbi
ninkų atstovų tarybų di
džiulis kongresas galutinai 
nusprendė, kad Rusija jo- 
kiuo budu nedarys atskiros 
taikos su Vokietija arba 
Austrija.

Londonas, birž. 18—Pra
eitų šeštadienį Anglijos pa
kraščius užpuolė kali vokie
čių zeppclinai. Pamesta 
bombos į miestų Kent. An
glų artilerija pašovė vienų 
zeppelinų. Tasai liepsnoda
mas nukrito žemėn.

Nuo bombų žuvo 2 žmogų; 
36 sužeista.

ISPANIJA STOJA 
KARĖN?

sutorpedavo Japonijos ka
rės laivų “Sakaki.” Šitas 

laujų žmonės. Nevaltui juk:laivas buvo susirėmus su 
jie šiandie karės vedimui Inardančia laįve. “Sakaki” 
pašvenčia savo milijardus'57 jurininkąi užmušta; ši

tam skaičiuje ir laivo ko
mendantas. 14 oficierių ir 
kareivių sužeista.

Kiti karės laivai puolėsi 
prieš nardančių laivę, bet 
toji suspėjo pasprųsti.

Londonas, birž. 18. — Va
kariniam fronte vokiečių ar- Nuskendo japonų garlaivis, 
mijų dabartinis stovis yra Boston, Mass., birž. 18.— 
panašus į stovį, kuomet vo- Į Nardančioji laivė nuskandi-

Mexico City, birž. 18. — 
Mjeksikoniškas dienraštis 
“EI Universal” reikalauja, 
kad Meksikos vyriausybė 
paskelbtų karę kaizeriui.

BELGIJOS KOMISIJA 
AMERIKOJE.

Root padaredideliįspudįįrusus
RUSAI NUSPRENDĖ NESITAIKINTI SU VOKIETIJA

S. VALSTIJOS RUSIJAI PAGELBON

markių.

LAUKIAMAS VISUOTI
NAS VOKIEČIŲ AT

SIMETIMAS.

kiečiai staiga atgal atsimetė 
nuo upės Somme. Matyt, 
Hindenburgas ruošiasi savo 
armijas patraukti atgal ne
galint atlaikyti anglų spau
dimo.

TIRPITZ PASITIKI NAR
DANČIOMIS LAIVĖMIS.

Rymas, birž. 18. — Pope- 
žiaus pasiuntinys iš Ispa
nijos Vatikanui pranešė, 
kad Ispanija stojanti karėn 
ir tai talkininkių pusėje. Tai 
daranti, kad veikiau įveikti 
centrales valstybes ir pa
baigti karę. Niekam taip ge- 

Bet Rusija atmeta visokius! rai nežinoma centrailių val-

TSI -f. K

LAUJA TAIKOS.

pasiulijimus.

Petrogradas, birž. 18. — 
Kareivių ir darbininkų at
stovų taryba išleido naujų 
prokliamacijų, kuriąja pasi
priešina atskiriai Rusijos 
taikai su centralėmis valsty
bėmis. Nes kaip Vokietija, 
taip Austrija visokiomis 
priemonėmis gundo Rusiją 
kuoveikiausiai susitaikinti.

stybių stovis, kaip Ispani
jos karaliui Alfonsui.

ISPANIJAI GRĄSIA 
REVOLIUCIJA.

Copenhagen, birž. 18. —
Vokiečių admirolas Tirpitz, 
kurs yra sumanęs aršių nar
dančių laiyių kovų, tvirti
na, kad na rdančiKš laivės ai- fdauzytas7 
sieks savo tikslių, jeigu tik 
vyriausybė nepertrauks ši
to savo pasiryžimo — pa
smaugti Angliją.

no japonų garlaivį “Tau- 
san,” kurs gegužės 9 d. iš 
čionai buvo išplaukęs į Man- 
chester, Angį jų. Žuvo kapi
tonas ir 27 žmonės įgulos.

Įgula išgelbėta. 
Washington, birž. 18. — 

Nuskandinto . žibalo laivo 
“Petrolite” įgula išgelbėta.

Nardančioji laivė torpe- 
davo amerikonišką laivę 
“Ritter.” Tęčiau šis pasprū
do^ nors gerojkai buvo ap-

KINIJA SUSILAUKĖ 
DIKTATORIAUS.

RUSAI STOJA UŽPUO- 
LIMAN.

Stockholmas, birž. 18. —
Anot laikraščio “Sočiai De
mokratei^” Vokietija isnau- 
jo pasiūlė Rusijai taikų ir 
prieinamas sąlygas.

Šiuo kartu tai padarė per 
Šveicarijos federalę tarybų. 
Pastaroji vokiečių siūlomas 
Rusijai taikos sąlygas pa
siuntė savo pasiuntiniui į
Petrogradu. Pasiuntinys tas1 riaušes.

Paryžius, birž. 18. — Čia 
gauta žinios, kad su Ispani
ja yra blogai. Catalonijos 
provincijoje, kuri skaito 
apie 2 milijonu gyventojų, 
pakilo riaušės ir galimas 
daiktas, kad veikiai tos riau
šės pavirs revoiliucija. Cata
lonijos gyventojai kalba jau 
apie atsiskyrimų nuo Ispa
nijos. .

Generalis darbininkų 
streikas sukelta Asturijoj. 
Kitur irgi baisiai neramu. 
Su Ispanija sunku susineš
ti. Koil-kas vyriausybės 
klauso kariuomenė, malšina

Vienna, birž. 18. — Čia 
oficialiai pranešama, kad 
Galicijos ir Voflinijos fron
tuose rusai palengva išsiju
dina iš savo pozicijų ir sto
ja užpuoliman.

GEN. PERSHING KARĖS 
FRONTE.

sąlygas turėjo inteikti rusų 
profesoriui Grimui, kurs ne-

Bet ar ilgai taip bus? 
Kiek paskiau pranešta, kad

senai sugrįžo iš Šveicarijos, jau prasidėjusi revoliucija, 
gi pastarasis — Rusijos vy
riausybei.

Taikos sąlygose pažymė-
į tų šalių gyventojų gimi- 
ningumų(?). Vokietija ap- 

ta, jogei Vokietija taip ilgai leidžia visas užimtas Rusi-
nepradės prieš rusus užpuo
limo, kai bus viltis atsiekti 
pageidaujamų taikų. Vokie
tija po susitaikymo pažada 
Rusijai pagelbėti kaip eko
nominiu, taip finansiniu ir 
komercijos žvilgsniu. Vokie
tija išnaujo nori Rusiją pa-

- statyti ant kojų.
Vokietija pažada nesimai-

šyti j vidujinius Rusijos rei
kalus. Lenkijai, Lietuvai ir 

Kuršui pailieka visišką lais
vę susijungti, atsižvelgiant

jos provincijas su sąlyga, 
kad ir Rusija tai padary
sianti su užimtąja Bukovina 
ir Galicijos dalimi.

Pirm savaitės taiką Rusi
jai buvo pasiūlęs vokiečių 
gen. Hindenburgas. Bet kaip 
anų, taip šitą pasiulijimą 
Rusijos vyriausybė atmetė 
ir pagaliaus nusprendė iš
tremti iš Rusijos visus Švei
carijos ir savuosius socialis
tus, kurie gundo Rusiją prie 
atskirios taikos.

Paryžius, birž. 18. — Suv. 
Valstijų gen. Pershing po 
visų iškilmių iš čionai iške
liavo karės frontan. Tenai 
vyriausioj prancūzų stovyk
loj konferavo su vyriausiuo
ju prancūzui vadu generolu 
Petain.

Kuomet Suv. Valstijų ge
nerolas nuvyko karės fron
tan, Prancūzijos vyriausybė 
paliuosavo iš kalėjimų visus 
mi'ldarinius prasižengėlius.

Copenhagen, birž. 18. — 
Vokiečių spaudos atstovai 
turėjo suvažiavimų Berlyne. 
Suvažiavime tvirtinta, kad 
Suv. Valstijų kariuomenė 
turi mažų vertę vokiečių 
akyse. O iš tos maža dalis 
tegali būt pasiųsta į Euro
pą tik 1918 m.

New York, birž. 18. — 
Pulk. Theodore Roosevelt 
vyriausybei paduoda suges
tiją suspenduoti visus sve- 
timžemių leidžiamus laikraš
čius Suv. Valstijose.

Pekinas, birž. 18. — Kini
ja turi diktatorių. Juo yra 
gen. Chang-Hsun. Preziden
tas Li-Yuan-Hung todėl 
užtemdytas.

Insurgentai militariniai 
gubernatoriai sušaukė kon
vencijų į Tien Tsin, kur bus 
sudaryta laikinoji Kinijos 
vyriausybė, kurios prieša
kyj stovės diktatorius, kurs 
atlikinės prezidento ir mi- 
nisterių pirmininko parei
gas.

Naujo diktatoriaus moti- 
vai tiesiog purvini, nes sa
koma, kad jis taip elgiasi re
miamas monarchijos šalinin
kų, kurie rūpinasi Kinijai 
sugrąžinti Manchu dinasti
ją.

Šitas diktatorius, sakoma, 
kuoveikiausiai paskelbsiąs 
karę Vokietijai.

Tuo tarpu prezidentas Li- 
-Yuan-IIung nenori paleisti 
parlamento, ir todėl užsi
traukia dar didesnę insur
gentų neapykantą.

---
Princenton, birž. 18. — 

Vietos universitetas suteikė 
LL. B. (Tiesų doktoratas) 
visiems talkininkų ambasa
doriams ir pasiuntiniams, 
be to Suv. Valstijų sekreto
riui Lansing ir maisto admi
nistratoriui Hoover.

. Washington, birž. 18. — 
Vyriausybė kongreso parei
kalavo paskirti $4,600,000 
šiltiems drabužiams dėl ju
rininkų.

>
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Washington, birž. 18. — 
Amerikon atkeliavo Belgi
jos komisija, kurios prieša
kyj stovi baronas Mon- 
cheur.

Washington, birž. 18. — 
Vidujinė karės paskola Suv. 
Valstijoms pasisekė kuoge- 
riausiai. Buvo norėta surin
kti 2,000,000,000 dol., gi su
rinkta 2,951,000,000. Taigi 
daugiau negu reikėjo. 

NULINČIAVO JUODUKĄ.

Oklahoma City, Okla.,
birž. 18.—Susirinkusių apie 
tūkstantis baltųjų vyrų ir 
moterių nulinciavo juodukų 
Henry Conlv. Šitas, sakoma, 
pirm kokios savaitės buvo 
užpuolęs baltų moterį.

PRIVERSTINAS KAREI
VIAVIMAS KANADOJ.

Ottawa, birž. 18. — Kana
dos ministerių pirmininkas 
Borden indavė parlamentui 
aptarti vyriausybės suma
nymų apie priverstinų karei
viavimų Kanadoje. Karei
viavimui metai nustatyta 
nuo 20 ligi 45.

Vyriausybės sumanymas 
visus tinkamus kareiviauti 
vyrus padalina į 10 skyrių, 
kurie turbut paeiliui butų 
laukiami.

Prie 1, 2 ir 3 skyriaus pri
guli jaunikiai nuo 20 iki 23 
m., nuo 24 ligi 28 m. ir nuo 
29 ligi 34 m.

Prie 4, 5 ir 6 skyriaus pri
guli to paties amžiaus vedu
sieji vyrai.

Prie 7 skyriaus nevedę 
vyrai nuo 35 ligi 41 m.; gi

EUHU ROOT KALBA Į 
RUSŲ MINISTERIUS.

Rusai pasižada tolesniai 
kariauti.

vų Rusiją Amerikoje pa
gimdė visuotinų užsiganėdi- 
nimų ir krikštavimų. Visi 
Suv. Valstijų gyventojai 
sveikino laisvųjų Rusiją.

....... . Viso pasaulio demokratija
Petrogradas, birž. 18. — su ištiestomis rankomis su- 

Praeitų penktadienį Suv. tiko atgimusių savo seserį. 
Valstijų diplomatinės komi- Todėl Amerikos demokra- 
sijos pirmininkas E'lihu tija Rusijos demokratijai 
Root kalbėjo rusų ministe- siunčia savo sųjausmo žo- 
rių tarybos susirinkime. Jis džius, išreiškia jai draugiš- 
paskatino rusų tautų ka- kūmų ir brolybę, 
riauti už demokratijos su- Šiandie mes jau žinome, 
stiprinimų. Anot jo, Suv. kad galingoji Rusija laisva, 
Valstijos stojo karėn ne dėl įstengia savim valdyties ir 
kokio pasipelnijimo, bet dėl tas didžiai amerikonus 
žmonijos laisvės. džiugina.

Rusijos ministeriai Root’ų Mes turime jumyse vi- 
užtikrino, kad Rusija nepa- suose pasitikėjimų. Mes mel- 
liaus kariavusi prieš žmo- džiame Dievo palaiminti jus 
nijos laisvės priešininkę Vo- visus. Mes pasitikime, kad 
kietijų, kol šita pagoliaus jus išrišite savo sunkias 
bus įveikta. problemas, sustiprinsite sa-

Root tarp kitko kalbėjo į vo laisvę ir kad musų dvi 
ministerius: Jdidžiiili tauti žengs kita ša-

“ Komisijų, kurios vardu le kitos į demokratijos angų,
turiu garbę kalbėti, pasiun
tė Suv. Valstijų vyriausybė

kol pagaliau senoji pasaulio
’aldymo tvarka nebus pa-

ir_£yvęntojai .pagaminti ac- keista demokratija.
timesnius sąryšius su Rusi
jos vyriausybe ir gyvento
jais.

šiandie Rusijos laisvei 
grųsia miditarinė autokrati
ja, kuri atsidūrusi čia pat.

Šita komisija atėjo iš de-|Ta pati m'ilitarinė autokra- 
mokratinės respublikos. Ko- tija grųsia ir talkininkams.
misijos narius paskyrė ir įga Tuo tarpu Amerikos prie-
liojo prezidentas, kuris yra angluose nėra jokio prieši- 
augščiausiuoju valdininku minko. Ir Amerika stojo ši- 
suvirš 100 milijonų gvven- ton karėn ne save ginti, bet 

ginti viso pasaulio laisvę.tojų šalies, ir kurs ton augš- 
ton vieton išrinktas kelioli- Suprantamas daiktas, kad ir
kos milijonų piliečių visuoti-1 jus mylite laisvę. Gi jei taip, 
nuoju, betarpiu ir slaptu j tai turite bendromis jėgo- 
balsavimu. mis stoti prieš tos laisvės

Per 140 metų Suv. Valsti- j priešininkų. Tuo priešininku 
jų gyventojai susidūrė su yra Vokietija. Jinai gundo
stipriomis valdymosi proble
momis. Neapsieita be klai
dų išdirbant pačių žmonių 
valdymųsi. Prisiėjo susidur
ti su daugeliu visokių kliu-

Rusijų taikinties. Reiškia, 
jinai kėsinasi prieš jūsų pa
čių laisvę ir pasaulio demo
kratijų. Ne£ jei Vokietijai 
pasisektų susitaikinti, jinai 
ilgai imtų viršų ant tallkinin-čių. Tečiau sunkiausios kliu-

tįs įveikta, bi tik atsiekus j kų. Tas reikštų, kad milita- 
gyventojams pageidaujamų- rinis imperijalizmas išnaujo 

prie 8 skyriaus to paties am- ją laisvę. imtų krikštauti.
ziaus vedusieji. j Šiandie mes labiau bran- į Kariaujančiai demokrati-

Prie skyriaus 9 priguli piname laisvę negu sveika- į nei Rusijai taigi mes atei- 
nevedę nuo 42 ligi 45 m.; gi tą- Mes mylime laisvę ir nam pagelbon.”
prie 10 — tų pačių metų džiaugėmės tuo idealu, už 
vedusieji. j kurį musų tėvų tėvai pa-

Paliuosuojami nuo karei- guldė savo galvas, kad pa- 
viavimo visi tie, kurie užsi- daryti laisvų Ameriką.
ima žemdirbyste. Bet jie tuo 
reikalu turi kreipties į teis
mus.

Žinios apie atgimusių Jais-! ja.

Jo kalba padarė didelį 
įspūdį į ministerius.

Rusija jokiuo budu atski
riai nesitaikins su Vokieti-

Augusto Ciuffelli, parla-i turą. Pirm paleidimo guber-

ITALŲ KOMISIJA 
CHICAGOJE.

mento atstovas.
Gen. Guglielmotti.
Guglielmo Marconi, be

vielio telegrafo išradėjas.
Caealiere de Parente, iš 

užsienių reikalų ministerijos 
sutiko atstovas.

j Francisco Saverio Nitti, 
buvęs žemdirbystės minis-

Vakar Chicagon iš Wash- 
ingtono atkeliavo Italijos 
karės komisija. Tūkstančiai 
čikagiečių svečius 
krikštavimais.

Komisijoje yra:
Enrico Arlotta, transpor- teris. 

tacijos ministeris. -------------------------
Markizas Luigi Borearclli, Springfield, UI., birž. 18. 

valstybės posekretorius. — Paleista Illinois legisla-

natorius Lo\vden priminė, 
kad ateinančiais metais Illi
nois valstija paminės 100 
metų sukaktuves nuo šitos 
valstijos prisidėjimo prie 
Unijos.

Laredo, Tex., birž. 18. — 
Du internuotu vokiečiu mė
gino pabėgti į Meksiką. Vie
nas jų pašautas. Abudu su
imta.
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H Dienos II
II Dienon

PRANCŪZAI APIE WILS0- 
NO KARĖS PROGRAMĄ.

Prancūzų spauda su didžiau 
siu pasiganėdinimu pasveiki
no S. V. prezidento AVilsono 
notų, pasiųstų Rusijai, kur iš
dėstyta karės programa.

Republikoniškas konservati- 
stų organas '“l’Eclio de Pa
ris” rašo:

‘‘ Visiems abejojantiems -ir 
tiems, katrie nekantriai tei- 
riaujasi paskutinės pergalės 
kelio, ateina pagelbon Wilso- 
no pranešimas rusų vyriausy 
bei. Europos valstybių vy
rai, pirmiausia austrai, paskui 
prancūzai ir anglai atjautė pa
linkimų sunormuoti taikos są
lygas, remdamies be to žo
džiais, kokius pavartojo nau
ja rusų vyriausybė už poros 
dienų po savo užgimimo.

“Wilsonas seka jų pavyzdį, 
bet — kaip tai visai kitoniš
kai! Veltui kas ieškotų jo lu
pose pavojingos ir dvireikš- 
mės formulos apie “taikų be 
aneksijų ir atlyginimų”. Suv. 
Valstijų vyriausybės galva 
naujiems valdininkams Petro
grade pastato keturis katego
rinius savo tvirtinimus”.

Prezidentas Wilsonas būtent 
savo notoj tvirtina, kad Vo
kietijos vyriausybė mėgina 
pasinaudoti socialistų propa
ganda su tikslu nusilpninti 
savo priešininkus; kad “sta
tus quo ante bellum” (prieš
karinis dalykų stovis) yra 
nonsensas; kad busimoji tai
ka turi būt paremta vien tik 
tautų teisėmis, ir kad paga
liau šita karė turi būt laimė
ta dabar arba niekuomet.

Apie paskutinį punktų “Fi
garo” rašo:

“Tiesa, kad dabartiniam ka 
rėš stovyj musų priešininkų 
pageidavimai nesileis sutaikin 
ti hu faktais”.

Plačiausiai Prancūzijoje 
skaitomas' “Petit Parisien” 
sifcko:

“Prezidento Wilsono pro
grama yra musų programa; 
ir iš kiekvienos to svarbaus 
dokumento eilutės matoma 
skaistus ir pilnas Alzaso-Lota- 
ringijos klausimo išrišimas. 
Taip mintija ir Prancūzija.”

Tik vienų socialistų laikraš
čiai prunkščia prieš prezi
dento VVilsono notų. Jiems 
niekas negali intikti, kaip ir

Nėra reikalo čia aiškinti, 
kas yra musų didžiausi prie
šininkai. Ir be to mes visi 
gerai žinome. Jie prieš Lie 
tuvos neprigulmybę darbuoja
si kaip Europoj, taip ir Ame
rikoj. Jų pragaištingus dar
bus gali sukoneveikti tiktai 
musų pačių vienybė. Nes, a- 
not patarlės, kur vienybė — 
ten galybė.

Suv. Valstijų prezidentui 
daugel kartų prisiėjo kalbėti 
ir rašyti apie dabartinės ka
rės stovį ir jos programų, ly
giai ir apie karės pasekmes, 
be kurių talkininkai negalės 
pradėti taikos derybų su Vo
kietija.

Tose kalbose ir raštuose 
dažnai paminima nuskriausta 
Airija, nuteriota Belgija, su
naikinta Lenkija. Apie Lie
tuvą nei neprisimenama.

O juk kuo geresnė, sakysi
me, Airija arba Lenkija už mu 
sų tyvynę Lietuvą. Juk visų 
jų apystovos vienodos. Jos 
visos ligšiol priklauso nuo ga
lingesnių tautų ūpo ir noro. 
Jos visos turi vienodus troš
kimus, nors savo gyventojų 
skaitliumi nėra sau lygios. 
Tečiau kas yra miela ir bran

gu tokiai Lenkijai, tai tas y- 
rą visai neprieinama Lietu
vai.

Aišku, Lietuvos priešininkai 
nesnaudžia.

KIEK ČIA PAS JUOS 
SUPRATIMO.

4ai pačiai rusų

Bažnyčios teises ir Politike.
Bažnyčios sunaudojimas telpa. Jei kada laisvamanių 

politikai.
Išreiškusi norų, kad kuni-

gai neužsiminėtų politika, 
“.Vienybė Lietuvninkų” pri 
pažįsta atskiriems kuniga
ms pilietiškas teises, bet 
prideda:” Visiškai kas kita, 
kuomet kunigas panaudoja 
bažnyčių savo partijos rei
kalams. Tat reiškia, kad ku
nigai bus baudžiami už kiši
mąsi į politikų, kuomet 
jiems bus prirodyta, kad jie 
bažnyčioje padarė kų nors 
politiška.

Juridiškai imant dalykus, 
pilietiškoji laisvė yra nepil
na, kuomet vienos rūšies 
žmonėms valia naudotis po
litikai - jų įstaigomis, o ki
tos rūšies žmonėms nevalia. 
Tas labai bus aišku iš pa
vyzdžio. Sakysime vienoje 
vietoje kovoja dvi partiji. 
Toje vietoje tėra tik dvi 
svetaini: viena karinamoje, 
kita bažnyčios mokykloje. 
Pirmajai partijai prijaučia 
karinamos savininkas, o ant
ros partijos programe yra 
svaigalų vaisbos apribavi- 
mas. Ta antroji partija pa
daro surinkimų bažnyčios 
mokykloje. Policija ateina 
ir išvaiko, antrąjį surinki
mų, nes mokykla priklauso 
bažnyčiai, o bažnyčios daik 
tų nevajlia vartotį politikos 
tikslams.

Kadangi Lietuva yra so
džių šalis, kur daugiausiai 
miestelyje, arba bažnitkie- 
myje yra viena bažny-

žmogų, sulyg jos įstatų, jei]pasak£me, jog afimti poli-'prie neturtingos mus dra-
tas žmogus tapo sugautas 
beplaunant repubUkouų 
partijos atsišaukimus.

iš šito pavyzdžio matyt, 
kad reikia atskirti yiešpati-policija užstos Lietuvoje,

“Vienybė Lietuvininkų”ne . ,,, . .pribus su savo paaiškuii- vuhtouąku, nuo draugi

• -------------- • čia. ir aludė, kadan-gi žinia,
Amerikos lietuviški sociali-;jog vienos rūšies partijoms 

štai pastaraisiais laikais taip labiau prijaučia karčiamos,

sve

augštai ėmė statyties, tary
tum, jie pusę pasaulio butų 
apvaldę ir įsisteigę savo sva
jojamų “rojų”. Jų laikraš
čių “šerengos” neprasilenkia 
nei šios šalies prezidentas, nei 
kitų šalių diplomatai ir įžy
miausieji pasaulio veikėjai. 
Visus jie peikia, kritikuoja, 
mokina, kaipir kokios didelės 
“asabos”.

Šiais laikais lietuviški soci
alistai daugiausia užimti Ru
sijos revoliucija, kuri įvyko 
net jiems nežinant.

Antai juodašimtiška “Lai- 
pilna burna gyrėsi, kad

jinai turinti savo korespon
dentus ne tik Petrograde, Vil
niuje ir Rygoj, bet net Pary
žiuj, Danijoj ir pietinėj Apri- 
koj.

Tečiau apie kilusių Rusijo
je revojiucijų tie “korespon 
dentai” “Laisvei” nieko ne
pranešė. Tiek teverti “Lais
vės” pasigyrimai.

Socialistai daug rašo apie 
Rusiją. Ne tik svarsto Rusi
jos valstybės reikalus, bet dar 
stato klausimų, ar Amerikos 
lietuviški socialistai privalų 
toleruoti dabartinę Rusijos 
buržuazinę vyriausybę!

Kur čia tau! Girdi, nega
lima jos toleruoti. Reikia jai 
išreikšti nepasitikėjimo žodis!

Toks musų socialistų pasiel
gimas liudija, kad jie neteko 
elementarinės nuovokos v, ie 
savo tokio pasistatymo reikš
mę, kuri nesulyginamai ma
žesnė už zero.

.NAUJAS “KANKINYS”, 
NAUJOS AUKOS.

kitos rųšies partijoms dau
giau pritaria bažnyčios, tai 
uždraudimas sunaudoti baž
nyčios daigtus palitikai yra 
savaimi šelpimas vienos rū
šies partijų ir trukdymas 
kitų. Kas nenori, kad kar- 
čiamų dvasia viešpatautų 
Lietuvos politikoje, tas ne
pritars “Vienybės Lietuv
ninkų” skelbiamoms pažiū
roms.

Tas laikraštis gali teisin
tis ne svetaines turėjęs min 
tyje, rašydamas apie baž
nyčios nenaudojimų politi
kai. Kų jis mintijo, to mes 
nežinome, mes parodome jo 
žodžių prasmę ir kas juose

mais. Kalbant apie poli
tiškus daiktus reikia kalbė
ti aišiai.

•Brooklyno laikraštis rei
kalų uždrausti kunigams 
kišimusi į politikų prirodi
nėja tuomi, kad “kunigas 
gali būti anarchistu, o kas- 
gi išeitų, jei tokis kunigas 
pradėtų bažnyčiose vietoje 
Dievo žodžio skelbti anar
chijų 1”

Atsakome,* kad greičiau 
už kunigų anarchistu gaili 
tapti laikraštininkas. Ar
gi iš to išeina, kad viešpa
tija turi uždrausti laikraš
tininkams užsiiminėti poli
tikai

Juokinga butų viešpatija, 
jei kovodama su anarchiz
mu, draustų įvairių liuOsų 
užsiėmimų žmonėms: gydy
tojams, inžinieriams ir ki
tiems, užsiimti politika, iš 
baimės, kad jie netaptų a- 
narchistais. Iki šiol civi
lizuotose viešpatijose anar
chistai skaitėsi lygiai su ki
tais kriminališkais prasikali 
tėliais .(vagimis, žmogžu
džiais etc.). Kaip visus 
kriminališkus prasikaltėlius 
taip ir anarchistus viešpati
jos prokuratįora traukdavo 
teisman. Tos priemonės už 
tenka kitur, jos užtektų ir 
Lietuvoje, bažnyčia negi
na kriminališkai nusikaltu
sių savo tarnų nuo teismo, 
negintų nei . anarchisto ku
nigo, jei tokia pasitaikytų.

Petrogradinio Centrabo 
Lietuviu Komiteto projekte 
yra pasakyta, kad dangsty- 
masi religija nepaliuosuoja 
žmogų nuo atsakomybės už 
krįminalį prasikaltimų. Jei
gu tat atsirastų kokia paika 
ir nedora religija, kuri ban
dytų vagystę ar žmogžudy
stę teisinti religijos pažiū
romis, tai tat nei kiek ne 
paliuosuotų « nusikaltėlių 
nuo atsakomybės.

Dėlto reikia aiškiai kal
bėti, nemaišyti kriminališ- 
kų prasikaltimų su tikėji
mu ir politika. Krimina- 
liškų prasikaltimų nevalia 
niekam, nei kokiais tikslais. 
Politika valia visiems ir vi- 

nekriminališkomis

Musų socialistai susilaukė 
naujo “kankinio”. Juo yra 

kareivių nr Pranas Urbonas iš Montello,

Mass., kurs pasidarė galų, ir 
kurį žinomas Mikas Petraus
kas savo “daile” pašarvojo.

Yra “kankinys”, reikės jam 
pagaminti paminklas, socialis
tams ir vėl prisieis aukas rin
kti.

Stebėtinas tas naujas soci
alistų “kankinys” Urbonas.

Jis parašė ant popieros šmor 
telio tuos žodžius:

‘ ‘ Prakeiktas kapitalizmas 
pražudė mano motinų, visus 
brolius ir išplėšė širdį mano 
mieliausiai draugei. Tokiuo 
budu man nieko daugiau ne
liko daryti, kaip tik eiti į am
žinų pasilsį”.

Urbonas po to keikdamas 
nuėjo ant geležinkelio ir puo
lė po bėgančiu traukiniu.

Ar pamišėlis Urbonas da
bar turės amžinų “pasilsį”. 
tai jau kitas klausimas. Bet 
socialistams jis paliks kanki
niu.

Tas saųžudis buvo uolus so
cialistų laikraščių platintojas 
ir socialistų sąjungos narys

somis
priemonėmis.

Kunigai ir valdininkai.
Prirodinėdama savo paž- 

valgas ‘Vien. Lietuvninkų’ 
rašo: “Nesikišimo į politikų 
mes reikalaujame netik nuo 
kunigų bažnyčiose, bet ir 
nuo visokių urėdninkų, už
imančių viešas vietas drau
gijoje.” ,

Kad viešpatijos valdinin
kams draudžiama varginti 
pavaldinius tai labai gera. 
Tiktai kam čia “Vienybė 
Liet.” priplakė draugijų! 
Nejaugi ji mintija, kad nei 
viena draugija viešpatijoje 
neturi teisės tvertis politi
kos! .Amerikoje yra dvi di
deli draugi ji: viena vadina
si republikonų partija, kita 
demokratų. Abidvi turi 
raštinių, arba ofice’ų, ku
riuose dirba tų draugijų, ne 
viešpatijos, valdininkai. Ai
šku kaip saulė, kad demo
kratų partijos raštinėje jos 
valdininkai turi pilnų tei
sę nubausti į jų užsirašiusį

jų valdininkų. Viešpatijos 
valdininkams turi būti pa
likta laisvė dirbti politikos 
srityje, bet pavaldiniams 
tun būti gvarauV’ota poli* 
tiškų pažiūrų laisvė, taip, 
kad jos negalėtų mažinti vai 
dininkai. atsisakydami pil
dyti priedermes nesavo pa
žiūrų žmonėms.

Mes tvirtiname, ku4 ku
nigai nėra viešpatijoB val
dininkai, nes Bažnyčia tai 
ne viešpatija ir .viešpatija 
tai ne bažnyčia. Iki šiol 
mums rodėsi, kad ir “.Vie
nybė Lietuvninkų” tų skir 
tumų žinojo. Dabar jau ma
tome, kad to laikraščio pa
žiūrose nėra arba aiškumo, 
arbo nuoseklumo. Nenori
me įtarti, kad kas nors sle
piama politiškos .v.ertelgys- 
ės tikslais. New Yorke y- 

ra organizacija Secret Oatb 
— Bound Order, kurios tik
slas yra kovoti su kataliky
ste nesisakant to, o tik skel
biant norų užkirsti katali- 
tystei kebų kištis į politi
kų. Apše tų organizacijų 
tada nors parašysime pla
čiau. Paminėdami jų, neį
tariame “V. L.,” kad pri
klauso prie organizacijos, 
let negalime tvirtinti, kad 
tas laikraštis nepasiduoda 
jos intakai. a

Bafeyčiair partijos.
“Jei bažnyčia butų pa

naudojama partijų tiks
lams tai suprantama, kad 
priešingos partijos jų per
sekiotų, kaipo savo partijos 
priešų, o tas išeitų tautai 
ant blėdies, nes bažnyčia y- 
ra pozityve bepartyvė įstai
ga,” rašo “.V. Liet.”

Nei viena viešpatija dar 
nepadarė, kad Bažnyčia ne
turėtų priešų. Mies tik no
rime, kad pati viešpatija, 
nebūtų Bažnyčios priešas. 
Jei-gu kartais Bažnyčios 
priešai susitelks i draugijų 
ir pasistatys sau tikslų pa
griebti viešpatijos valdžių į 
savo rankas, tai ta Bažny
čios priešų draugija bus tik 
ra pobtiška partija. »
. Mes negirdėjome, kad 
.“Vien. Lietuvninkų” butų 
proektavosi įstatus drau 
džiančius tokiai partijai su
sidaryti. Brooklyniškis 
laisvamanių - tautininkų 
laikraštis tėdršudnia tik 
Bažnyčiai į pobtikų kištis. 
Nei tos partijos slaptas na
rys negalėtų geriau tarnau
ti jos tikslams, nes negalė
tų geriau trukdyti Bažny
čiai gintis nuo priešų.

Vidurinių amžių viešpa
tijos bandė ginti Bažnyčių 
nuo jos priešų, neduodamos 
jiems telktis į draugijas. 
Prityrimas parodė, kad ta 
viešpatijos globa nei Baž
nyčiai naudos neatneša, nei 
viešpatijai. Senovėje tarp 
pačių katalikų būdavo bal
sų nesikišti į politikų, nes 
tikėtasi, kad nuo priešų ap
gins viešpatija. Tuos ka
talikų ištuštintus senų obal- 
sių kevelus, dabar pasisavi
na nekatalikai, kaip “Vien. 
Lietuvninkų” ir kiti.

Protas teisėjas. 
Kritikuodami “Vienybės 

Lietuvninkų” pažiūras mes

tiškas teises iš Bažnyčios matiškos raštijos labai žy
dai1 ir dėlto negalima, kad'mų dalykų. Vertimo kalba 
nėra teisėjo augštesnio už gera. Tik vietomis nuina- 
viešpatijų ir Bažnyčių. Jei- nu, kad versta iš angliško, 
gu viešpatija sakys, kad ne iš prancūziško originalo, 
Bažnyčia kišasi į pobtikų, nes palikti angliškieji sole-
o Bažnyčia tvirtins kad ne
sikiša, kas tada galutinai 
nuspręs!

“Vien. Liet.” mums at
sako, “protas.”

Protas, žinoma, geras 
daiktas, bet klausimas beka 
vis-gi be atsakymo. Juk ir 
viešpatija turi proto, ir 
Bažnyčia turi proto, tai vis
gi nežinia, keno protas iš
duos ištarmę, jei tuodu pro
tai tvirtins vienas vienaip 
kitas kitaip.

“Vienybė Liet.” moka 
neduoti atsakymo ir apsi
mesti buk duodant. Prie to

cizmai. Juos reikėjo pakei
sti lietuviškais. Vietoje “tri- 
skatikio” galima buvo pa
sakyt “dvylekį.” Perdaug 
artimas prie prancūziško 
vertime paliktas vardas Ti- 
įbautas (Thibaut). Lietuviš
kuose kalendoriuose jis ra
šosi “Teobaldas.”

Leidžiant betuviškų ver
timų reikėjo pridėti keletu 
paaiškinimų mus režisie
riam mėgėjam, neturintiems 
laiko įsigibnti į veikalų. 
Pats Mobere’as buvo ir au
torius ir režisierius ir akto
rius, tai jam nereikėjo dėti

ji dar pridėjo: “Juk žemiš-1 daug paaiškinimų prie vei 
kiančiųjų asmenų surašo. 
Išleidžiant Mobere’o kome
dijų betuvių artistams, rei
kėjo paaiškinti, kad Geron- 
tas yra dvarponis, kad Liu
kas ir Voleras yra jo tar
nai, kad Tibautas (Teobal
das) yra turtingas ūkinin
kas, o Sganarelas bežemis 
kampininkas, gyvenantis iš 
girios darbų.

“Daktaras iš prievartos” 
lengva atlošti tokiems artis
tams kokių mes turime. Ne
reikia nei labai brangių tan
kiai mainomų dekoracijų. 
Todėl p. Alytienės darbas 
yra tikrai naudingas ir gir
tinas.

kuose dalykuose ir Draugas 
neatmeta proto.” Tie žo
džiai parašyti į kiek laiko 
po to, kaip “Draugas” bu
vo išdėstęs didelę proto 
reikšmę tikėjime ir priro- 
dęs, jog “Vienybė Lietuv
ninkų” klysta, tvirtindama, 
buk subjektyviškai klaida 
ar tiesa niekuomi nesiskiria.

Jei žmonės ims mus kal
tinti, kad perdaug pasitiki
me “Vien. Liet.” protu, tai 
mums nelengva bus išsitei- 

....■ '

NAUJOS KNINGOS.

Mobere. Daktaras iš prie
vartos. Komedija trijose 
veikmėse. Išvertė Ona Aly- 
tienė SLA. leidinys No. 30. 
New York. 1917 m. 59 pus
lapiai.

Prancūzijos raštija žydėjo 
XVII amžiuje. Tuo laiku 
buvo du didžiausiu tos ša- 
bes dramatiškų veikalų ra- 
šėju: Nacine ir Mobere. 
Juodu žinomu visam pasau- 
bui savo genijabais veika
lais.

Mobere’o veikalų dorinis 
turinys žemokas. Čia mini
moje komedijoje augščiau- 
sia mintis yra, kad tėvai lei
stų dukterims tekėti sulyg 
širdies noro, o ne sulyg jau
nikio turto. Šitų mintį rei
kėtų musų žmonyse platin 
ti, dėlto ir “Daktaro iš 
prievartos” vertimas yra 
naudingas darbas.

Bet toje komedijoje yra 
ir nenaudingi;, da-^i kenks 
mingų, daiktų. Mobere 
smarkiai pašiepia gydyto
jus. Kadangi mes dar kar
tais kreipiamės prie burti
ninkų, o visoki “felčerės” 
ir kiti toki tarpsta žmonių 
nemokėjimu atskirti tikrų 
gydytojų nuo prigaviko, tai 
kaikurie Sganarelo trumpi 
ir turiningi sakiniai gali tik
ti klausytojų širdyse ir gy
dytojų autoritetų dar la- 
biaus sumažinti.

Mobere buvo kebaujančių 
teatrų (balaganų) artistas. 
Jiems jis ir rašė savo vei
kalus. Gatvės goveda rink
davosi žiūrėti tų komedijų. 
Jų tikslas buvo juokinti. 
Naturalės psichologijos, ti
pų širdies supratimo, veik
smų nuoseklumo nereikia 
ieškoti Mobere’o veikale.

Kadangi “Daktaras iš 
prievartos” yra labai juo
kingas, kadangi jame daug 
veiksmo, tai išvertimas tos 
komedijos vis gi prideda

Vienas iš garsesniųjų ir 
pats seniausias New Yorko 
gydytojas yra Tbomas Ad- 
dis Emmet. Jis yra katali
kas, Gegužio 24 d. 1917 m. 
katalikiškasis Washingtono 
universitetas, pažymėdamas 
senelio gydytojo nuopelnus 
žmonijai apskelbė jį “btte- 
rarum bumanarum docto- 
rem,” t. y. žmonių mokslo 
daktaru. Lotynų kalboje 
taip vadinasi Uteraturos 
daktaras, bet tas titulas yra 
duodamas ir kitų šakų mok- 
sbninkams kurių nuopelnai 
plačiau siekia negu jų spe- 
ciabškumas. 4

S. V. KOMISIJA APSI
STOJO ŽIEMINIUOSE 

BUMUOSE.

Petrogradas, birž. 16. — 
Suv. Valstijų komisija, ku
riai pirmininkauja Ebhu 
Root, apsistojo žieminiuose 
rūmuose, kur kituomet gy
veno Rusijos carai.

Komisijai paskirta kelio- 
bka kambarių vienam rūmų 
sparne.

Rumus saugoja specialė 
sostinės sargyba. Pašali- 
niems žmonėms aštriai už
drausta ineiti į rumus.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Secind Secvity Bmk
op omoAGo ... ...

Mllwewlree Avė
Weetern Avė.

ant Ju»ų Pinigų
Atdara PanedMtats Ir Kebetosnfc 

Vakarai* Iki 8 valandoj

Skoliname pinigu* ant Kaani

Persiunčiame pinigus j 
Europa ir galima gauti 

Laivokartea.
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UETUVIAI 
AMERIKOJE

SIOUK CITY, IOWA.

! j ©ras nerimauti, pradėjo Šau- 
kti, kelti triukšmą. Bet 

I kalbėtojas kalbėjo toliau, 
nors socialistai visa gerkle 
šaukė: “seminarijos klieri
kas” ir “kunigą papirktas” 
ir kitaip. Katalikai tai ma
tydami džiaugėsi savo kal
bėtojo iškalbingumu ir drą
sumu, kuris pirmas nulaužė

Pas mus Dievo Kūno šven musą socialistą ragus, 
tę minėjome 10 birželio. Pa
sirūpinus gerb. klebonui 
kun. M. Cibulskiui ir ki
tiem pasišventusiems žino-

P-no Rukštelio prakalbos 
pasekmės bąvo naudingos: 
daugelis atšalusią kataliką 
sugrįžo prie tikėjimo ir ge-

nėms .visos iškilmės pavyko TOkai tap0 išplatinta kata.
kuogeiiausiai. Bažnyčia1 
buvo gražiai išpuošta įvai
riais medeliais ir žolynais.

likiška spauda. 
Pageidaujama, kad šitas

Dailiai išrodė ir penki alto- Į energingas vyrukas dažniau 
riai, puošniai prirengti tos!sakin«W prakalbas po įvai- 
dienos iškilmėms. ' rias lietuvių kolionijas

Iškilmingos mišios prasi
dėjo pusę po 11-tos valan
dos iš ryto. Musą klebonui 
per mišias asistavo 2 svetirn 
taučiai kunigai, Šv. Trejy
bės kolegijos profesoriai, ir 
Columbijos seminarijos lie
tuvis klierikas P. .Vaitukai-

•’ft. Echo.

ATSKAITA 15-jo TAUTOS 
FONDO SKYRIAUS, 

DONORĄ, PA.
Kaip tik prasidėjo auką 

rinkimas badaujančiai Lie
tis, kuris grįždamas iš ’ tuvai ir Donoros lietuviai 
Chamberiand sustojo kele-1 neatsiliko nuo to prakilnaus
itai dieną pasisvečiuoti mu
są apielinkėje. Pasibaigus 
mišioms prasidėjo procesija 
į kiekvieną altorią, kurioje

darbo. Is pradžią tik taip 
sau kuopelė prakilnesnią tė
vynainių darbavosi, o pas
kui t. y. vasario 20 d. 1916

dalyvavo trįs lietuviškos' m. legališkai pagal konsti- 
draugijos: Šv. Kazimiero, | tuciją susiorganizavo 15-asis 
Šv. Jono Krikštytojo ir Šv.i Tautos Fondo skyrius. Nuo

Selis Jonas 35c.
Po 25c.: Andrikas Marti

nas, Urbonavičių Mikolas.
Vilkas Karolis 10c.
Išviso $46.95.
Smulkią auką ant pirmo

jo susirinkimo suaukauta 
$2.76.

(Gegužės 30 d. per 
prakalbas po $1.00 
aukavo: Pranas Sa
dauskas, Antanas Ru
džius, Mykolas Ru
džius, Petras Kazė
nas, Jonas Sakalaus
kas, Kazys Budrys, 
Mikolas Aleksoms ir 
Petras Erčius. Smul
kesnių auką $9.50. iš
viso ... r.................. $ 17.50
Per “Tag Day,” ko
vo 25 d. surinkta__  282.72
Bažnyčioje dėžutėje .96
Re v, H. G eibei__  1.00
Nuo A. Račiūno kru
tamą paveikslą liko 18.83 
Kun. Magnus Kazė
nas ant Velyką pa
aukavo ............. . 12.04
Bakaitis Domininkas
iš Whitsett, Pa........ 2-00
Višniauskas Juozas iš
Whitsett, Pa............  2.00
Už 200 guziką....... 10.00
Šv. Juozapo Dr-stė iš 
Donorą, Pa. paauka
vo ............................ 40.00
Kovo 25 d. 1917 m. 
Bakaitis Domininkas 2.00

remrns

Originališkas >
BORIbTEb
Tfluzum

Del KŪDIKIU
Nėra. <ere«nlo ir greitesnio p*ien<- 
▼lnlmo Jaunai odai ycaip Mennen'a 
Daktarai Ir tiaufintojaa JI pataria— 
nea Jl« yra gryna*. Dabar šauna
ma* naujo styliaus dėtuUae; ruo
ša ralatlnyčloaa

•ta MMtUulaa Suma ut-
tlkrlna, kad tai ne Imita
cija. Vifcuomgt račiau
kite Mennen'a.

ValsbažanklU.

GKRBARD MKNMEK CHEMICAL CO, NEVARU, N. i.

PASISKELBIMAI ‘DRltlfiE’’ ATNEŠA 
GER$ PELAI

Onos. Džiaugėmės iškilmė
mis mes, o dar labiau džiau
gėsi svetimtaučiai, pas ku
riuos nėra tokią papratimą. 

" Tos pačios dienos vakare, 
7 vai., parapijos svetainėje 
kalbėjo aukščiau minėtas

to laiko bent kiek sparčiau 
auką rinkimo darbas pastū
mėta pirmyn. Bet praeitą 
metą pabaigoje ir šią pra
džioje vėl apsistojo ant vie
tos. Mat Lietuvią Diena, 
organizavimas Moterį; Są-

kliorik. .Vaitukaitis. Gabus jungos kuopos ir kitokie vie-
moksleivis daugiausiai pa
sakojo apie draugijinį gy-

tos darbai lig ir nusilpnino 
veikėją jėgas dėl Tautos

vonimą aiškino gerą drau- Fondo. Bet dabar vėl žada
•7 . T VI 11OVllIUo 11

Išviso surinkta __ $555.38
1914, 1915 ii- 1916 

m. Tautos Fondan pa-
siąsta .......................$399.34
Už drapaną pasiunti
mą freight ir Tag '
Day išĮaidos .*....... 8.91
Balandžio 28 d. 1917 
m. Tautos Fondan pa- 
siąsta .. -................ 147.13

giją vertę. Labiausiai p 
Vaitukaitis ragino sutverti 
Apaštališkos Širdies Vieš
paties Jėzaus draugiją, kas 
jam pavyko.

Šios prakalbos susirinku
siems neabejotinai patiko ir 
žmonės klausė pažymėtinai 
ramiai ir atydžiai.

Girdėjęs. 

HERRIN, ILL.

P-no Vinco Rukštelio pra
kalbos.

Kaip kitur taip ir čia il
gą laiką lietuviai buvo tam- 
sybią gaivalą valdžioje. Už
tat žmonės neturėdami ge
rą vadą netik kad nėjo ge
ryn ir šviesyn, bet darėsi 
tamsesniais. O socialistai 
nuolat klaidino juos su savo 
neįvykdomais išvedžioji
mais. Dori, katalikiški laik
raščiai čia buvo labai men
kai išsiplatinę ir užtat kai- 
kurie lietuviai atšaldavo nuo 
tikėjimo, tyčiojosi iš Dievo.

Neperseniai čia apsilankė 
žinomas katalikiškos litera
tūros platintojas p. Vincas 
Rakštelis. Sutiko jis pasa
kyti ir prakalbą. Susirinko 
daug žmonią pasiklausyti 
svečio kalbos. Užėjus ant 
scenos ir pradėjus prakalbą 
sakyti, visi socialistai pra
dėjo linksmai delnais ploti, 
sveikinant jį. Mat jie min
tijo, kad jis yra socialistą 
kalbėtojas, nes pirm kitokią 
srovią žmonės čia beveik 
niekados nekalbėdavo. Bet 
neilgas buvo ją džiaugsmas. 
Kuomet socialistai išgirdo 
katalikiško turinio tą jo 
prakailbą, jie jautėsi lyg 
šaltu vandeniu perlieti. Jie

atgyti veiklumas-, kuris lig 
ir apmiręs buvo.

Tad kad paskatinus visus 
prie .to švento ir prakilnaus 
darbo, čia paduodame ištisą 
atskaitą kiek Donoros vei
kėją pasidarbuota prie Tau
tos Fondo. Todelei čia ištisą 
atskaitą paduodame, nes ne 
kurios aukos, nors ir pasią.- 
stos Tautos Fondan, bet iki 
šiol dar nebuvo pagarsin
tos:

Per 1914 ir 1915 m. surin
kta $116.62.

15-jo Tautos Fondo sky
riaus nariai per 1915 m. su
tinka vo:

Kun. Magnus , Kazėnas 
$6.00. •

Po $3.00: Rudžius Miko
las, Kazėnas Petras ir Ru
džius Antanas.

Ona Ercicnė $2.00.
Po $1.50: Steponaitis Mo

tiejus, Norbutienė Ona ir 
Šimkonis Juozas.

Po $1.00: Nainys Izido
rius, Nainienė Morta, Kin- 
deris Antanas, Aleksonis 
Mikolas, Erčius Petras, Šar- 
kauskas Jonas, Bubilas Jo
nas, Norbutas Antanas, 
Paulauskas Antanas. Val
kauskas Ignas, Jakaitienė 
Antanina, Paulauskaitė An 
tanina, Aržulaitienė Magdė, 
Vaičaitienė Apolionija, Mun 
deikis Pmas, Čižauskas Jo
kūbas, Ribinskienč Ona, Ta- 
karaifis Kazys, Armonienė 
Uršulė ir Jokubauskienė 
M arei joną.

Po 50c.: Sadauskas Pra
nas, Dambrauskas Tadas, 
Launikonienė Magdė, Polte- 
riutė Marijona, Vanagaitis 
Ignas, Lebeda Jonas, And- 
riunienė Izabelė, Stankienė 
Joanna, Vaičaitis Jonas.

Išviso pasiusta __ $555.38
Su tikra pagarba, 

15-jo Tautos Fondo 
Skyriaus Valdyba:

.Ona Ercienė, pirm.
Kun. Magnus Kazėnas, rast. 
Antanina Jakaitienė, ižd.

P. S. Reikia pažymėti, 
kad 15-me T. F. skyriuje 
yra 61 narys, bet iš tą 20 
nei kiek nepaaukavo nuken- 
tėjusiems lietuviams nuo 
karės. Prie progos gal rei
kštą ir nieko neaukavusius 
paskelbti laikraščiuose.

PIRMIEJI DVI DIENI 
NIKALOJAUS U A LĖK 
SANDRO RŪMUOSE IR 

JO LIKIMAS.

Kuomet Nikalojus II at
vyko Aleksadro rumuosna 
jis, praeidamas pro sargy
bą, pasveikino ją.

— Sveikatos linkime, ju- 
są augšta gimtybė, p. pul
kininke, — atsakė jam ka
reiviai.

Keletą valandų prieš buv. 
caro atvažiavimą, ketinta 
pranešti apie tai jo sunui. 
Liuosas puolė ant įpėdinio 
dieduko traukinio konduk
toriaus Derevenkos. Įpėdi
nis klausėsi atydžiai visa, 
ką, diedukas jam pasakojo; 
tečiau kaip tiktai sužinojo, 
kad tėvas atsisakė nuo sos
to už save ir už jį, jis ėmė 
isteriškai raudoti ir išmėti
nėti.

— Aš taip mylėjau karei
vius — dabar visa pabaig
ta,
. Jis “mylėjo” kareivius 
ne mažiau kaip ir jo tėvas,

nes kareiviuose buvo visa 
viltis, kad nuramins badau
jančias darbininką minias 
šoviniais ir kardais. Te
čiau kareiviams tai daryti 
atsisakius, lygiai kaip tėvas 
veidmainis taip ir sūnūs sa
kas kareivių didžiausias my 
lėtojas.

Todėl skubinos atsiliepti:
“Aš taip myftėjau karei

vius.” Juk ir caras nere
tai sakydavo: “Aš taip my
liu žmones.”

Nikalojus II randasi pir- 
mąjame ąugšte. Buvusioji 
carienė ir liguista jos šei
myna (d^kterįs) o taip pat 
ir ponios Virubova, Nariš- 
kina, grafienė Gendrikova 
yra antrame aukšte.

Vakar 3:30 vai. dieną Ni
kalojus II prašė pasakyti 
saugojančiam oficieriui, 
kad jisai norįs eiti pasivaik
ščioti.

gos
Krečevskįs. Už keliolikos 
minučių apskritojon salėn 
išėjo Nikalojus II su kuni
gaikščiu Įlolgorukiu. Sar
gybos viršininkas Verik 
kreipėsi į buvusį carą su 
klausimu:

— Jeigu jąs manote vaik
ščioti po visą parką, tai tuo- 
jaus man apie tai praneški
te, ir liepsiu jus leisti.

— Gerai, — atsakė Ni
kalojus.

Sargybinis atidavė garbę 
“p. pulkininkui” ir pralei
do jį iki išeiginių durą.

Nikalojus išėjo vienas a- 
Jiejon ir žengė labai greitai.

Vaikštinėjo apie 30 minu
čių. Sugrįždamas atgal pa
klausė sargybos viršininko:

— Sakykite, prieš mano 
atvykimą čia, beabejonės 
butą suvienyto pulko — ir 
parodė išmindytus takus.

Gavęs patikrinantį atsa
kymą, jis kreipėsi į sargy
bos viršininką sekančiu
klausimu:

— Kokios jąs karo mo
kyklos?

— Vilniaus, — atsakė pra 
porščikas Verik.

— Taip, vilniečiai 
draugiški — pasakė Nika
lojus — iš ją tarpo išeina 
geri šaidiai.

Paskiau jis kreipėsi į pra 
porą Klečkovskį su tokiu 
pat klausimu.

—i 'Aš Tifliso karo moky
klos.

— O mane jąs matėt kuo
met aš buvau Tifliset — 
pjtklausė jis praporo.
- Ne 

sai.

Bąvusis caras pertraukė 
kalbą, paėmė lopetą ir ėmė 
valyti kelią. Taip dirbo 
beveik visą valandą.

Kunig. Dolgorukis paė
męs lopetą taippat ėmė va
lyti sniegą nuo kelio.

Visą parką saugojo sar
gybinis dažnai apeidamas 
visus jo kraštus.

Prasidėjus 6 vai. Nikalo
jus sugrįžo namo apskrito
jon salėn, padėkavojo paly
dėjusiam jį praporui ir in- 
ėjo savo butan. Tuoj aus 
durįs užrakinta.

Carui besivaikščiojant iš 
savo lango žiurėjo Teodora 
Aleksandra ir Virubova. 

Buvusio caro likimas.
Kaslink Nikalojaus ir jo 

šeimynos likimo yra dvi 
nuomoni. Darbininką ir ka
reivių Tarybos reikalauja,

’tL.. Jfad Nikalojus pasiliktu Bu-
vadiutf s«Un ffiSjo sau-fr^ h„.

oficiens praporščikas

labai

sijoje. Jie nurodo, kad bu 
jvusiam carui daug kas žino
ma ir išvažiavęs užsienin jis 
galėtą nors iš pykčio ker-, 
šyti išduodamas valstijos 
paslaptis ir tuomį daug pa
kenktą valstijai.

Tečiau laikinoji valdžia 
ir V. Dūmos pildomasai ko
mitetas į tą dalyką žiuri vi
sai antraip. Jie nurodo, 
kad tuotarpu tereikia nura
minti šalį ir išgabenti Nika- 
loją užsienin, nes pasilikda
mas Rusijoje jis dažnai er
zins ir nervins žmones.

Taigi laikinoji valdžia ir 
įpildomasai V. Durnos komi
tetas būtinai pastovi ant to, 
kad išsiųsti Nikaloją užsie
nin.

Gaunama patikrintą ži
nią, kad Nikalojus visgi ta
riama išsiųsti Angljon.

Laikinoji valdžia ir pildo
masai komitetas tikrina, 
kad Anglijoje busiąs tokio
se aplinkybėse, kuriose ne- 
kuomet negalėsiąs susižino
ti su vokiečiais ir pakenkti 
Rusijai.

Kalbama, kad ir kareivių 
-darbininką taryba žada 
sutikti są ta nuomone, 
i Ar tai galimas daiktas? 

(“Rygos Garsas”)

KARDINOLAS
LENKIJAI.

Chicagos lenkiškas dien
raštis “Dziennik Związko- 
wy” praneša, kad lenkų 
spauda tėvynėje sužinojusi, 
jog Vatikanas svarstąs su
manymą dabartinį Varša-
vog arkivyskupą kun. Alek- 

—atsakė pastara- sandrą Kokovrskį paskirti 
kardinolu.

“MOKSLEIVIS*
Amcriioa Luduvtą fi.-K. Moksleivių Suriv.

Vienašiinii mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.

Kaina metams $1.00; pusei met. 50 a
Užsisakyk taojaas:

Pr. Južkaitis, 20 Webster St., Montello, Mass.

liejo ii Spaudos
“APMĄSTYMAI VJSJEMS METAMS IR 6VENT&MS” 

t Dvi stambi koygi, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ...................................... .. *3.00
Popleros vlriellals ........................ ■.............................. |2.50

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdarytas ............................................ .............. *1.00

Popieroa viršeliais ................................................................... *0.75

o
Seoe

Galima Jus gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chlcago, Iii. 
ir pas Kvtu. A. Stauiukyuų, 2634 Vest. 67th St., Chlcago, IU.

“TIKYBA ir DORA”
Lalkraitla leidžiamas Kunigų Marijoną Chicagoj*.

•Ina du', karta | menes;

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c.

§ Agentams nž metinę prenumeratą duodame 30c., už £ 
§ pavienius numerius po 2c.

Adresast

"TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chlcago, IU.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.

DAR NEVELU INGYTĮ

KALENDORIŲ 1917
-VV t .. , . .. i. -A.

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 
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.

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.

Užsakymus siųskite adresų:

“DARBININKAS"
242 W. Broadway, S©. Bos to a, Mass.

5
5

i
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8

Naujanybe
Jau galima gauti naują knygelę

PATARLĖS
IŠMINTIES GRŪDELIAI.

Surinko P. Mulevičius,
Tai yra vienatinė to« rųžies knygelė lietuvių kalboje.

• je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. ’ Sena*, 
į jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva- 
£ aišku peno. Knygelė nemaža ir daili.

Pi

Jo-

inigufi galima siųsti krasos ženkleliais. 
Kainuoja tik 25c.

o Adresuokite:
5 DRAUGAS PUB

180Q West. 46th Street,
CO.

Chicago, UI.
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■'DRAUGAS”

' '

Pauedėlls, birž. 18, 1917 m,

SUAREŠTUOTA 400 NE 
UŽSIREGISTRAVUSIŲ.

Pirmadienis: 18 birž. Šv. 
brolių Morkaus ir Marcelli- 
no, kankintinių.

Antradienis: 19 birž. šv. 
Julijonos Falconeri. Ji bu
vo ligonių slaugintojų pa
vyzdis; įkūrė vienuolijų 
Mantellatae. — Tų pačių 
dienų šv. Gervazo ir Prota- 
zo kankintinių.

IŠ CICERO,

Kun, Ežetskiui pagerbto 
vakarėlis.

Kaip ir galima buvo tikė- 
ties, vyriausybės gręsinimai 
pradėdami pildyti. Kaiku- 
iriuose miestuose neužsire
gistravusius vyrus tarp 21 
—31 meta; amžiaus teismas 
jau nuteisė metams į kalėj i 
mų. Neužilgo taip bus ir 
Chicagojeį, o kol kas čia tik 
daromi .neužsiregistravusių 
vyrų areštai. Laikraščiai 
praneša, kad iš viso į vairio

ms policijos stotyse laikoma 
400 suareštuotų neužsire- 
gistravusiu vyrų. Neilgai 
trukus jie atsidurs prieš 
teisėjus ir gal daugumui 
teks pakaflėti. Taigi, pa
rėdymų nepildymas visuo
met padaro daug bėdos. 
Užtat mes ir raginome skai 
tvtojus, kad visiems reikia

normališkas pliovotojas Mo 
ckus negavo svetainės. Tai- 
,i, ir šiame reikale labai 
daug pasidarbavo musų mo
terys, kad užkirstų kelių 
begėdiškiausioms bleviz- 
igoms prieš švenčiausius 
kiekvieno doro žmogaus 
jausmus.

Garbė tebūna mus motu
tėms ir sesutėms, kad taip 
uoliai darbuojasi lietuvių 
tautiškoje dirvoje. Jų gra 
žus pavyzdis privalo paska
tinti kiekvienų IMųvi išsi
žadėti snaudulio ir Kvmgrei- 
čiausiai kibti prie naudingo 
darbo.

Cicero draugas.

BUK SUAREŠTUOTI DU 
ALDERMANAI.

SENATAS ATMETĖ 8 
, VAL. DARBO MOTE

RIMS BILIŲ.

Springfield, UI., birž. 16. 
— Legislaturos senatas at
metė bilių, kuriuomi buvo 
siūloma pravesti moterims 
darbininkėms 8 vai. dienos 
darbų visoj valstijoj.

kitę katras 19 dudorlų ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis, 

728 Talbot avė., Braddock, P*.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algęs $60.00 Ir Inelgos. Reikia za- 
crlstljonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIU8,
Elsworth, Pa.

Reikalauju gera atsakanti vargo
nininką mokanti vesti chorą ir mo
kyti valkus.

KUN. J. JONAITI8.
Omaha, Neb.

rajieskojimai. g naujas laikraštis

vesti dideli bažnytin) chorą vargoni
ninkas Į šv. Juozapo lietuvių para
pijų, Mahanoy City, Pa.

Kreipkitės.:
KUN. P R. AUGUSTAITIS,

614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

Susiv. L. R. K. Amerikoj 
balandžio pabaigoje, i. m.

Nedėlioję, 10 birželio, Šv 
Antano parapijos svetainė-| užsiregistruoti, 
j e buvo surengtas smagus
vakarėlis pagerbti gerbia
mo klebono, kun. A. Ežers- 
kio vardadienį. Jį suren
gė Šv. Antano parapijos 
vaikeliai, seserims mokyto
joms vadovaujant. Vaka
rėlio programas, galima sa
kyti išpildytas beveik be 
klaidų ir buvo labai turi
ningas. Jis susidėjo iš dai
nų, dialogų ir įvairių gim- 
nastikinių kompozicijų 
((drilių). Kaip vaikai, taip 
ir mergaitės labai dailiai 
išpildė savo užduotįs.

Toliau sekė vaikelių lin
kėjimai savo mylimam kle
bonui. Linkėjimai buvo sa
komi lietuviškai ir angliškai 
Labai dailiai pasakė linkė
jimų lietuviškai O. Šalčiu- 
tė, o taipo gi publikų daug 
prijuokino dialogas “John 
and Jim,” kurį išpildė L. 
Kokanauskas ir J. Rimšos. 
Malonu buvo žiūrėti ir kaip

Užsiregistravimo paliudi
jimus (mėlynas korčiukes) 
visuomet nešiokite drauge 
su savim, nes policistai ir 
detektyvai gali visuomet pa 
prašyti jas parodyti ir ne
turinčius areštuoja. Nors 
užmiršusieji name registra
cijos paliudijimus paliuo- 
suojami, bet daug reikia pri 
kentėti nemalonumų, kol 
draugai atneša tas korčiu
kes arba kitokiais keliais 
policija sužinos apie jūsų 
registracijų.

SERBŲ RINKLIAVOS 
DIENA.

Girdėti, kad neužilgo Chi
cagoje įvyks nauja rinklia
va karės aukoms Europoje.
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"

Chicagoje pasklido gan
das, kad policija suarešta
vusi du “miesto tėvus” ir 
kokį tai žymų politikierių 
laike “medžioklės” ant tūlo 
McGovemo “kabareto,” ku 
riamc nučiupta bešokant 
nemorališkus šokius ir be
dainuojant nepadorias dai
nas. Apart tų ąldcrmanų 
tame pačiame kabarete su
areštuota arti 100 vyrų ir 
beveik tiek pat moterų.

ORO MALONĖS.

Parsiduoda namų, furųičiai (rakan
dai) labai pigiai. Vartoti vos tik 
vienų mėnesį. Atsmaukite po an
trašu:

3401 Auburn avė.
Tel. Drover 1071

Parsiduoda už bile kaina žieminis 
Ir verdamai pečiai.

Priežastis pardavima aš Įsikrau
čiau garu šildoma narna.

Atsišaukite
F. Staųtis

3341 So. Auburn. Avė. 
i 3čios lubos iš užpakalio.

Paieškau pažįstamų Stanislavas, 
Juozapas, Marijonos ir Aleksandras 
Paulauskučių paeinančių iš Berziniš- 
ktų Sodos, kelmės parap. Raseinių 
PaV., Kauno gubernijos meldžiu at
sišaukti siujomi adresu:

Julijonas Belskis
151 Reeder Str. Detroit, Mich.

Paješkau Prano ir Viktoro Počlų 
paeina iš Skrisnemunės parap. Rasei
nių pav. Vensloviškiu kaimo 3 me
tai atgal gyveno Chicagoje turiu 
svarbu reikalų.

Pranas Petraitis 
2231 W. 21 PI. Chicago III.

pradėjo leisti savaitinį 
laikraštį

“Garsas”
2 “GARSAS” eis kas ket- 
o vergas didelių 8 puslapių, 7 
o kol., formate.

2 “GARSAS” bus vienu ge- 
° riaušių ir svarbiausių Ame

rikos lietuvių kat. laikraščių.
“GARSUI” sandarbinin- 

kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, 
publicistai, visuomenininkai. 

“GARSO” prenumerata
• metams $2.00, pusm.—$1.00. 
2 Prenumeratai ir korespon- 
° dencijoms siųsti antrašas:

“GARSAS”
o 456 Grant St., Brookiyn, N. Y.

6)
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REIKALINGA.
Vyčių Draugas — katras mokytu 

vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. 
mišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra įeigos. Atsišau-

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas,

3203 S. Halstcd St., Chicago 
C Tel. Drover 7179

Pastaromis dienomis Chi
cagoje buvo šaltoka. Ne
panašu, kad tai butų birže
lio vidurys. Dabartinis o- 
ras greičiausiai primena 
gruodžio mėnesį. Ant gat
vių vėl pasirodė ploščiai, o 
pasilinksminimo daržų sa
vininkai nusigandę laukia

Šį kartų rinkliavų rengia tikriausio bankruto, jeigu 
;rbai. kurių Ievyne labai oras neatšiSs. ^eužsiganė-serbai 

išpustyta.
Duok Dieve, kad šis lab

dinę šalčiu ir 
krautuvninkai.

drabužių

kiekvienas arba kiekviena I daringas darbas atneštų
(linkėtojas ir linkėtoja šir
dingai apdovanojo savo kle
bonų gėlėmis ir įvairiais ki
tais daikteliais.

Matyt, kad gerb. kun, A. 
Ežerskis labai gražiai sugy
vena su savo parapijiečiais, 
jeigu taip gausiai dovano
mis apteikiamas ir taip nuo 
širdžiai visi jį sveikina.

Iš to reikia tik pasidžiau
gti, nes tas priduoda dau
giau spėkos darbuotis para
pijos labui.

Viso programo negaliu 
nei atsiminti, nes buvo dau
gybė įvairiausių dalelių, la 
bai pavyzdingai atliktų. 
Garbė seserims už taip gra
žų vaikelių išlavinimų.

Vincas S.

CHICAGO. — MEDIČI 
NOS CENTRAS.

kuogeriausias pasekmes.

CICERO.

Moterų veikimas.
Skaitant dienraštį ‘Drau

gą’ dažnai atrandu įvairių 
žinučių iš Cicero lietuvių 
gyvenimo, bet labai retai jo 
se paminima musų moterų 
darbavimasis, tarytum jos 
yra visiškai apsnūdusios.
Ne, — Cicero lietuvės tau
tiško susipratimo žvilgsniu 
greičiausiai pralenkė dauge 
lį, daugelį lietuvių kolonijų.
Musų moterys darbuojasi 
daug, noriai ir su dideliu at
sidėjimu. Jeigu lietuvių Šiomis dienomis viešbu- 
katalikiška spauda taip la- tyje La Šalie tapo sutverta 
bai išsiplatinusi tarp Cice-inauja organizacija vardu: 

Iros lietuvių, tai tame reikia 
! pripažinti daug nuopelnų ir 
moterims. Nuolatinės mo-

CHICAGOJE PARDUOTA 
UŽ $330,000,000 LAISVĖS 

PASKOLOS OBLI
GACIJŲ.

Chicagiečiai šiuo momen
tu pasirodė tikrai patriotiš
ki. Labai daugelis abejo
jo ar Chicagoje bus parduo
ta Laisvės Paskolos obliga
cijų už 200 milijonų dole
rių, bet pasirodė, kad čia 
vyriausybei paskolinta net 
330 milijonų dolerių.

RŪPINSIS GYVENTOJŲ 
SVEIKATA.

terų pastangos išvyti iš na
mų bedievių spauzdinius nu 

Artymiausioje ateityje sisekė geriausiai ir dabar 
čia žadama pradėti statyti' socialistėlių agentėliams 
milžiniškiausių medicinos labai menka dirva mu-
mokyklų. Chieagos univer
siteto prezidentas Dr. Har- 
ry Pratt Judson praneša, 
kad šiam dalykui jau su
rinkta pusšešto milijono do
lerių. Žadamoji statyti mo
kykla savo tobulumu bu
sianti pirmoji Suv. Valsti
jose. Joje netik mokinsis 
studentai, bet ir baigę mok
slus darys įvairiausius tyri
nėjimus. Šios mokyklos 
sumanytojai norėtų pada 
ryti iš Chieagos pasaulinį 
medicinos centrų.

sų padangėje. Skaičius so- 
cialistiškų laikraščių tarp 
ciceriečių nuolat mažinąs, 
o jų vietų užima padorus 
naudingi katalikiški laikra
ščiai. Girdėti, kad Cicero 
susipratusios lietuves šei- 
mvniukės artymiausioje at
eityje žada iškirsti “šposą” 
vietiniams 'lietuviškiems bi
znieriams, kurie laiko be
dieviškus raštus srba kito
kiu budu prisidėda prie jų 
platinimo.

“Drauge” andai jau bu
vo rašyta, kad Cioeroje ne-

’hieago Public Health As- 
sociation.” Iš pat pradžių 
jon prisirašė 800 daktarų, 
daugybė sanitarijos inspek
torių ir visuomenės veikėjų. 
‘Chicago Public Health As- 
sociation,” kaip pats var
das parodo, žada d‘ti visas 
pastangas, kad pa koltų chi- 
eagiečių sveikatingumų.

IŠRINKTA 19 DELE
GATŲ.

Neužilgo Washingtone į- 
vyks milžiniškas žydų kon
gresas. Chieagos žydai vi
suotinu balsavimu išrinko 
19 delegatų į tų kongresų. 
Daugiausiai balsų gavo Max 
Shullman, antrasis sulyg 
balsų daugumo teisėjas liū
go Pam, trečiasis — teisė
jas Henry M. Pisher.

 ,,........ A
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Auksuoti Rožančiai i

kurį skaitydamas pats apsiŠviesi ir kitam galėsi prie 
šviesos parodyti kelių

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumų.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI I pasiskubinkite užsisakyti 

“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- 
kiuoja tik 1 doleris.

- “ZVIRBUS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

3*53®-;

“VYTIS,, 52

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO S 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Kainuoja metams $1.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza

cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
Adresas:

| 1800 W. 46 St.,
“VYTIS”

Chicago, III. 5
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- s 

S tink ir remk ty idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždą- E 
s vinių yra išbudinti Amerikos lietuviy jaunimą, uzinteresuoti 5 
S didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- £ 
= vos reikalų.
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No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. • 
Reikalaunant paminėkite kokios fe 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis * 
ir kryželis storai auksuoti kaina * 
su prisuntimų ....... ;. . . ......... 75o

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti aut 5 metų. «

Tik kų aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausių rožonžių įvairių 
spalvų.

Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

•zeti -«>n«
'To. 1439. Galama 
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su pri siunti
mu .................................... $2.00

gauti įvairių

'* ii

(No. 1489.
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigas 

.galite siųsti iiperkant money order, registruotame laiike, arba visa- H 
eentiniaia krasos ženkleliais. Adresuokite: į

DRAUGAS PUBLISH1V. C'MPANY S
| 1800 W. 46th Street, Chicago, III. •

SKAITYKIT! IR SLATIRKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraltį

“DARBININKĄ”
CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCROAIS IR SURATOMK

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

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams $3 00
Vieną kartą savaitėje ” • $1.60
Bostono apielinkėje ” $4 00
Utrubežyje ” $4.25
Vienas numeris 3c.

Reikalaukite paa ateitis arka

“DARBININKAS”

242 VV. Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2358 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

MA5TER

Kas turite silpnas akis ir trum
pų žiūrėjimų arba galvo skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantaoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žino
vu į trumpų laikų.

Mes turime didžiausius ir 
eriausius kirpimo-designing 

ir siuvimo skyrius, kur mes 
suteiksime praktiškų patyri
mų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos 
musų siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami ap
lankyti ir pamatyti musų mo
kyklų bile laiku — dienų ir 
vakarais ir gauti speciališkai 
pigių kianų.

l’atrenos daramos pagal Jū
sų mierų — bile stailės arba 
didžio, iš bile madų knygos.
J. F. KASNICKA, perdėtoms, 

118 N. La Šalie gatvė
prieš City Hali

Kambarys 416-417

Tel Dvbvbt 700

Dr. C. Z. Yezelis
LEBTUVI! DBKTOTA! .

nno 8 ryto iki 9 vak.
Nadėliomia pagal sutarimų.

4711 So. AahlaaA Ava. 
art 47-tos gatvėsirA ** ~ -w_«* Į _«» ^1 M »« —> —« «» »» Į—Į »» JAaA
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i JOSEPH c. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
= Kamb. 324 National Life Bldg.

29 So. LaSalle St.,
— Vakarais 1566 MIlwaukee Ava.

Central 6390
" Raaldence Humbold 97 

CHICAGO. IL.
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Tdrfonu McKln)w 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIAS LIGAS 
>4*7 <«. Ibi. kiapas w. M |«tm

Lfffonla Priėmimo V.lando.: 
ryto mota n«o 8 iki 10 vahuidoa po ptotų 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 830.
Švente mie dienomis M ryto 1-10 

Ir nuo t iki 3 po pietų.

coffeeW
GAB8I 8ANTO8 KAVA. AA-
Visur parduodama po 28c ir |y Įj 
po 80e.....................................

RYŽIAI
oerlanelod ruMee, 
12c vertše, 
nersidiinde 
■B

_ BIDB-V irw>ntw*ii ev.
2084 Mlivankee ev; 
1064 Mllrraneee av. 
1(10 W MadPea et, 
2880 « Usdlsan et.

COCOA

a lb.

rueiee,

8įc
KMMMZOTe
14c

Gerl.uel. Bankee. 
•nlyrine su 
bent kokia.
1-t ev.

Pulkis Stalam

1844 WXa«iea«oav. 
1RM Blua lelaiui av. 
M12 W. North av. 
1117 8. Beletad et. 
1RS2 8. Balated et. 
1818 W. 12tk et.

noa W. OBd et.

SOUTH SIDB
8427 S. Haleted et. 
4728 S. Ashland av.

* OBTH 8IDH 
408 W. Bivislon et. 
7» W. Nerth av' 
2840 I.lncola av. I 
3244 Lincoln av. 
1411 N. Clark St.

.......... ........... ....... ............
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MU1U KAINAS

Aat D«rq, Lmit«| Ramų Ir Stefftala Pnalarp.

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