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AM SEIME DALYVAUJA SUVIRS 1.200 DELEGATU 
ODESSA TEUTONŲ RANKOSE 
Trockis Petrograde šeiminin

kauja. 
VOKIEČIAI VĖL NAUDOJASI ZEPPELINAIS 

^ ————————— 

Šiandie prasideda rusų kongresas Maskvoje. 
VOKIEČIAI JAU ODES SUOMIJOS PREMJERAS 

NUMUŠAMI VOKIEČIŲ 
LAKSTYTUVAI. 

66 asmenys besigelbėdami 
užtroško. 

SOJE. 

True translation filed witn tho post-
master at Chicago, 111.. on March 14. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

BERLYNAS, kovo 13.— 
Vokiečių kariuomene inėjo 
Odesson. Taip čia šiandie 
vikare paskelbta oficijaliai. 

BERLYNE. 

Bolševikai apleidžia 
laivus. 

savo 

True translation filcd wlth the post-
mastcr at Chicago, 111.. on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Cc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 13.— 
Stockbolmo depešos prane
ša, kad Suomijos premjeras, 
teisėjas Kvinbufvud nuk( -
liavęs Berlynan. Jis paspru-

True translation ftled with the post- x^ *# . 
master at Chicago. 111.. on March 14. Cięs i š ( r e l s i U ^ f o r s o , i Š k l l l \ 
1918, as reąuired by the act of Oc 
tober 6. 1917. 

SOVIETŲ KONGRESAS 
MASKVOJE ATIDĖTAS. 

MASKVA, kovo 11. (su
vėlinta).—Visų rusų sovie 
tų kongresas, ijurc buvo su
šauktas patvirtinti padary 
tą taikos sutarti Rusijos su 
Vokietija, atidėtas i kovo 14 
diena. 

KURLANDIJA SIŪLOMA 
KAIZERIUI? 

True translation filed jrith the post-
master at Chicago, UI., on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

COPENHAGEN, kovo 13 
—' ' Kurlandi jos kunigaik 
š t i ja" pasiūlyta vokiečių 
kaizeriui. Tą pasiūlymą at
liko Kurlandi jos (Kuršo) 
seimas išnešta rezoliucija, 
anot pranešimo :š Berlyno. 

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 
LONDONĄ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 13.—Ana 
naktį vokiečiai lakūnai už
puldami Paryžių neteko 4 
savo lakstytuvų. 

Užpuolime ėmė dalyvumą 
devyni skadronai—apie 60 
mašinų. Vienas lakstvtuvas 
pašautas ir liepsnodamas 
nukrito už trijų mylių nuo 
Chateau Thierrv. 

Be kitko 66 asmenvs už-
troško, kuomet žmonių mi
nia su didžiausia pasiauba 
užpuolimo metu pradėjo 
veržties metropolitan gele
žinkelio inojiman, kad ap
sisaugoti bombų. Tarpe nu
kentėjusių yra didžiuma 
moterių ir* vaikų. 

Sekretorius Baker turėjo ei
ti į viešbučio rūsį. 

S. V. karės sekretorius 
Baker buvo Paryžiuje, kuo
met mieste užpuolė vokie-

tvirtovę, kadangi nepasitiki čįrį^ lakūnai. J i s viešbutyj 
aptrinti Suomijos sostinę. k*onferavo su amerikoniško 

SEIMĄ VEDA KRIK 
ŠČIONIS DSMOKRATAS. 

Seimo pradžia labai gyva. 
("Draugo7' telegrama). 

NEW YORK, kovo 13.— 
Atidarė seimą krikščionių 
demokratų partijos atstovas 
J. Kaupas. Atstovų yra a-
pie tūkstantis du šimtu. 

Kandidatai į pirmininkus 
pastatyta: nuo krikščionių 
demokratų J. G. Miliauskas; 
nuo tautininkų demokratų 
—S. Gegužis. Miliauskas 
gavo 641 balsų, Gegužis 361. 

Kitas prezidijumas yra 

AMERIKONŲ VEIKI 
MAS PRANCŪZIJOJE. 

Vis dažniau jie daro užpuo
limus. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on March 14, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

• 

Su Amer* Armija Prancū
zijoje, kovo 13.—Šiauriuose 
nuo Toul praeita naktį ir 
vėl amerikonai įsibriovė j 
vokiečių apkasus, tik jau 
kitoj vietoj, kaip užpereitą 
naktį. 

Jie atrado pirmąją vokie
eių liniją apleistą, kaipir 
pirmbuvusiam užpuolime ir 
todėl neparsigabeno su sa
vimi nelaisvių. 

Amerikoniška artilerija 
nutildė užpakalines vokie
eių batarėjas. Kulkasvai-

anot premjero, raudonoji 
gvardija jau išsikrasčiusi su 
savo stovykla į Sveaborgo 

Visi rusų Baltijos jūrės 
karės laivai stovi Gelsing-
forso uoste. Visų laivų in-
gula išbėgiojo. Ant laivų pa
silikę tik sargai. Dreadnau-
tai veikiai išplauks į Kron-
štacltą, bet visi kiti palieka
mi vietoje. 

Transportiniai Baltijos 
laivai—Rus, Mitava, Palla-
da, Morkuri, Laeh, Okean, 
Diana ir Zuslav pakeisti 
Raudonojo Kryžiaus lai
vais, ant kurni išskleista R. 
Kr. vėliavos. 

ANGLŲ LAKŪNAI BOM
BARDUOJA VOKIEČIUS. 

štabo viršininku gen. Bliss. 
Sekretoriui Baker nepa

kenkė nei gaisrininkų švil
pynės, nei ginančių miestą 
armotų griausmai, kuomet 
miestui artinosi pavojus. 

Teėiau viešbuėio valdvba 
* • 

patarė jam ir jo partijai del 
at vangumo pereiti viešbu
ėio rusin. 

Ponas Baker su gen. Bliss 
-

tęsė konferenciją rūsy j , kur 
paskiau prie konferencijos 
prisidėjo ir maj. generolas 
Blaek. 

misras. 
Kalbėtojai nuo krikščio-jf_ži»is sulyginta ^ ; . ™ . I ° 

nių demokratų J. G. Mi
liauskas ir kun. J. Jakaitis. 

NUSKANDINTA DVI NAR
DANČIOS LAIVES 

Kuo toliaus, tuo labiaus nesise
ka vokiečiams. 

True translation filed with the post-j t r a l - i i r i n i i m s n A i r i i n c r\n. 
master at Chicago, 111., on March 14, v a k a n n i U O S C A H 1 J O S p a -

ki'ašėiuose, Britanijos šar
vuotas patrolinis garlaivis 

1918, as reąuired by the act of Oc~ 
tober 6. 1917. 

Nuo tautininkų demokratų 
—P. Vinikaitis, advokatas 
Balutis ir S. Gegužis. 

Seimo pradžia gyva. * 
"Draugę" reporteris. 

SKAITLINGAS LIETU 
VIŲ SUVAŽIAVIMAS. 

Yra delegatų ir iš Kanados. 

Ilgas laikas vokiečiai nesi
naudojo tais orlaiviais. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 14. 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober C. 1917. 

Londonas, kovo 13.—Pir
madienį mes atlikome į 
keturias dienas trečią die
nos metu užpuolimą ant 

Londonas, kovo 13.—Pra- Vokietijos, " pranešama ofi-
eita nakti trvs vokiečių 
zeppelinai užpuolė Angliją, 
kaip praneša Anglijos na
minio apsiginimo viršinin
kas gen. French. 

I š zcppclinų tik vienas 
praskrido per apsaugojamą 
šalies apskritį. Keturios 
bombos pamesta į Hull. Su-
grauta vieni namai ir viena 
moteriškė žuvo. 

Kiti zeppelinai p e r ' v a 
landas skraidė po tolimes
nes apylinkes ir pametė 
bombų į atvirus laukus. 

—Wasbington, kovo 13.— 
Čia mirė Charles Page 
Brvan, žinomas šios šalies 

• 

diplomatas. Ėjo 62 metus 
amžiaus. 

cijaliai iš lakūnų veikimo. 
4 'Šiuo kartu atakuota dirb
tuvės, stotvs ir kazarmės 

7 * 

Ooblenze. Pamesta suvirs 
tona bombų. Visur buvo pa-
tėmyta pasekmingas ir tik
slingas bombų veikimas. 
Pagimdyta du gaisru. Piet
vakarinėj miesto daly j pa
liesta bustas, kur matėsi di
delė ekspliozija.' Susiremta 
su keliomis priešininko ma
šinomis. Visi mūsų laiksty-
tuvai sugryžo 

*> 

Los Angeles, Gal., kovo 
13.—Čia mirė buvusio Suv. 
Valstijų prezidento Gar-
fieldo žmona našlė, Mrs. 
Lucretia Rudolph Garfield. 
Ėjo 8G metus. 

TROCKIS NAUJAM KO 
MITETE. 

Paskelbta prakeiksmas bol
ševikams. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. V 

Petrogradas, kovo 11 (su-
\ėlinta).—Kuomet vyriau
sybės komisarai iš čionai 
persikėlė Maskvon, vietoje 
sutvertas specijalis revo-
liucijonierių militarinis ko
mitetas iš. 7 narių. To komi
teto pirmininku paliko Leon 
Trockis. 

Kitas komitetas iš dešim
ties narių, reprezentuojan
čiu komisarų tarybą, bus 
sutvertas su Lenino pase
kėju Zenovjevir priešakyje. 

Neutralių šalių pasiunti
nybės nusprendė pasilikti 
Petrograde. Šiltinės epide
mija pasibaisėtinai platina
si. 

Vokiečiai, marguojantieji 
ant Odessos, sutinka smar
kų bolševikų pasipriešini
mą Slobodka—Znamenka 
linijoje. 

True translation filed wlth the post-
master at Chicago,. 111., on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

NEW YORK, kovo 13.— 
Suvirs 1,200 delegatų iš vi
sų Suvienytų Valstijų kraš
tų ir iš Kanados suvažiavę 
čionai šiandie pradėjo sei 
mą. Madison Sąuare Gar-
den. 

Seime bus diskutuojama 
Lietuvos stovis dabartinėj 
pasaulio karėj, šiandie ir 
rytoj seime bus aptariamos 
priemonės apie gelbėjimą 
nukentėjusios lietuvių ša
lies. 

kiečių apkasai, kur buvo 
nukapotos dygliuotų tvorų 
vielos. 

Po kulkasvaidžių prie
danga jankiai pėstininkai 
entuzijastiškai išėjo iš savo 
apkasų ir pasileido pirmyn. 
Jie vokiečių apkasus atrado 
sulygintus su žeme ir suar
dytus duburius. Vietomis 
atrasta sąnariai lavonų, ku
riuos į šmotus sudrasko 
smarkiai eksplioduojantieji 
amerikonų šoviniai. 

Keli šūviai sumainyta su 
vokiečiais, kurie pasivėlino 
pasprųsti. Amerikonu bū
rys sugryžo į savo apkasus 
praėjus penkiolikai minu-
v • 

cių. 

AMBASADORIUS FRAN 
CIS VOLOGDOJE. 

Visas Rusijos patrijarko 
ir Maskvos metropolito 
Tichono prakeiksmas bolše
vikų buvo perskaitytas va
kar visose cerkvėse. 

Gauta žinios, kad Austri
ja sugryžusius iš Rusijos 
karės nelaisvius laiko at-
skiriai, kad jie nesusieitų 
su gyventojais arba karei
viais ir nepaskleistų bolše
vikų propagandos. . 

S. V. KOMISIJA APLEI 
DO JASSY. 

True translation filed with the post 
master at Chicago. 111., ort March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, kovo 13.— 
Valstybės departamentas 
šiandie gavo telegramą nuo 
savo ambasadoriaus Fran
cis iš Vologda, Rusijoje. 

Telegramoje nieko nesa
koma, kad jis ir talkininkų 
ambasadoriai turėtų apleis
ti Vologdą. 

Telegramoje pažymima, 
kad Vologdos majoras su
rengęs* pokylį ambasados 
štabui. 

Londonas, kovo 13.—Bri
tanijos karės laivas Ariel 
nesenai nutvėrė ir nuskan
dino vokiečių nardančią lai
vę ir paėmė nelaisvėn 8 
žmones ingulos. Arici pa-
troliavo pakraščius, kuomet 
gavo pranešimą apie nar
dančios laivės pasirodymą 
šiaurės vandenvse. 

w 

Patemijusi laivės peris
kopą kokios mylios atoku
me, Ariel atidarg ugnį iš 
armotų prieš nardančią lai
vę. Kadangi Ariel'o kano-
nieriai yra puikiai išlavinti 
šaudyme, kaip bematai pa
leistais šoviniais ir sutruš-
kino periskopą. Po šito A-
riel visu smarkumu pasilei
do plaukti, tiesiog ant pa
žeistos nardančios laivės ir 
savo kunpalaikiu ko tik ne-
sutriškino jos. Po šito JM-
žeista laivė tuojaus iškilo 
iŠ vandens. 

Iškilus iš vandens laivės 
Lngnla dar mėgino gintie* 
su anuotomis. Tečiau Ariel 
pirm to paleido į ją apie 
tr is mirtinus šovinius. 

Laivės ingula matydama, 
kad jos pasipriešinimas yra 
bepasekmingas, iškėlė ran
kas augštyn, kas reiškė pa
sidavimą. Nuo Ariel nu
leista kelios valtvs, kurio-
mis išgelbėti skęstančios 
laivės 8 žmonės ininilos ir 

UKRAINAI AREŠTAVO 
BOLŠEVIKŲ RADĄ. 

paimta jie nelaisvėn. 
Arti Blacksod užlajos, 

įveikė kitą vokiečių nardan
čią laivę po smarkaus susi
rėmimo. 

Kuomet šarvuotas gar
laivis buvo Blacksod užla
joj, gauta žinia,- kad vokie
čių nardančioji laivė šaudo 
prekybinį laivą čia pat šalę 
AchiilHead. 

Patrolinis garlaivis iš
plaukęs iš užlajos kuovei-
kiausiai pasuko dešinėn pu
sėn ir už valandos ieškoji
mo susekė už kokių poros 
mylių juodai nudažytą nar
dančią laivę. 

{tuomet patrolinis laivas 
link jos buvo prisiartinęs 
už kokių 800 jardų, jinai ė-
mė šaudyti į laivą. Tečiau 
visi šoviu^ai,buvo be pasek
mių ir po to laivė jau buvo 
inTgimisi ^pasprųsti. Bet 
patrolinis laivas paleido ug
nį iš savo armotų. • 

Neužilgo iš nardančios 
laivės ėmė veržties durnai ir 
jinai staiga sustojo. Ėmė 
skęsti styiiniu galu. Kiek 
palankus laivė pagrimzdo ir 
ant vandens paviršiaus pa
siliko beriogsanti tik dalis 
bokštelio. Po šito staiga ji
nai išnyko vandenyj, iš ku
rio išsiveržė tik juodų du
rnų kamuoliai. 

Patrolinis laivas apylin
kėse išlukeriavo apie porą 
valandų, tečiau niekur ne
pamatė nei pedsakio nar
dančios laivės. 

MIRĖ BUVUSIO PREZI 
DENTO ŽMONA. 

NUMUŠĘ 19 LAKSTY 
TUVŲ. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 13.—Uk-. 
rainai ir saksonų kariuome
nė Kijeve areštavo bolše
vikų radą, kuri rivalizavo 

Wasihington, kovo 13.--Isu tikrąja bolševikų rada, 
Suv Valstijų ir talkininkui anot Central Nevvs depešos 

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., on March 14, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Berlynas, kovo 13.—Vo
kiečių vyriausioji karės sto
vykla šiandie paskelbė, kad 
vakar prancuzų-belgų fron
te vokiečiai numušę 19 tal
kininkų lakstytuvų. 

True translation filed with the post-
maister at Chicago, 111., on March 14, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 8. 1917. 

specijalės komisijos Rumu
nijoje nariai apleido Jassy 
iškeliaudami į Odessą. fea-
vo keliones apdraudimą ga
vo nuo Rumunijos kara
liaus. J ie buvo sulaikyti del 
kvarantanos. 

Reikahnga 25,000 patrijotą. 

iš Zuricbo. 

—Washington, kovo 14.— 
Yra sumanymas pavasarį 
kaikurių dirbtuvių darbi
ninkus pasiųsti prie laukų 
darbų porai savaičių. 

Su balandžio pradžia visose 
Suv. Valstijose bus pardavi-
nojama trečiosios laisvos pas
kolos bondsai. 

Chieagoje tuo tikslu jau iš-
anksto darbuojamasi, kad kuo-
daugiausiai parduoti tą pas
kolos bondsų. Tam tikslui no
rima suorganizuoti nors 25,000 
patrijotu, katrie apsiimtą par
davinėti bondsus. 

Kas nori vvriausvbei ir ša-
liai tuo tikslu patarnauti, vi
suomet gali kreipties į First 
National Bank, viduraiestyj, 
kur gaus reikalingas informa
cijas. 

Kai-ktiriose miesto dalyse 
bus įsteigtos specijalės mo
kyklos, kuriose bus mokinami 
tie visi* katrie apsiims parda
vinėti laisvės bondsus, kaip 
juos pasekmingiau parduoti. 

Viso»e bankose bondsai bųs 
pardavinėjam!. Kiekvienam 
žmogui bus duota proga įsi
gyti laisvės bondsą be jokių 
iškašėių ir be laiko praleidi
mo. 

_ J 
Pavogė teisėjo automobilių. 

Užpįreitą naktį viršesnio 
teismo teisėjo Sullivan auto
mobiliu pavogė nežinomi 
juokdariai. Automobilius sto
vėjo ttes rezidencija. Kuomet 
policija po visą miestą ieškojo 
pavogto automobiliaus, tie 
juokdariai išnaujo ėmė auto
mobilių ir sugrąžino teisėjui. 
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a DRAUGAS tf 
LIETUVIŲ KATA1 IKŲ DIEMRAČTIS 
Ein* kasdieną tfekyrus asdėldlenius. 

PRENUMETIAT08 KAINA: 
^•tama $5.00 
V*™t *»•*! $1.9* 

Perkant atskirais numeriais po 2c 
Prenumerata mokast iŠ kaino. Lai

kas skaitosi nuo užsirasymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųaU.ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti lipcrkant krasoje ar eiprese 
"Money Order" arba {dedant pinigus 
t re^struotą laišką. 
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Socijalistų lailcr. ""Nau
jienos" padėjo žinia, kad 
vokiečiai atsisaką duoti 
Lietuvai neprigulmybę, ku
rią buvę žadėję. 

Tas reiškia, kad begė
džiai socijalistai veltui ir 
be jokio pamato buvo užsi-
puolę prieš Jo Malonybę 
vyskupą Karevičlių. Be jo
kio pamato jie buvo jį 
šmeižė. 

* 

Socijalistai juk nėra tiek 
daug paiki, kad vyskupas 
Karevičius ką nors bloga 
vclvtų savo Tėvvnei, arba 
kad vokiečiai taip lengvai 

I duotu užkariautam kraštui 
neprigulmybę. 

Bet šmeižė vyskupą, kad 
tuo būdu dar pikčiau įkasti 
Amerikos lietuvių visuome
nės veikėjus. 

Nemažai socijalistai su
purvino lietuvių visuome
nės vardą net svetimtaučių 
spaudoje. Gamino jie pro
testus prieš kokius vis tai 
"klierikams." I r po pro^ 
testais skardžiai pažymėda
vo, kad, girdi, tas daroma 
lietuvių darbininkų vardu. 
. Mūsų socijalistai savo 
bjauriausiems tikslams ir 
darbams vis dar panaudoja 
lietuvių v darbininkų vardą, 
nors nepalyginama tų dar
bininkų didžiuma neturi 
nieko bendra su socijalis-
tais, su tais tautos išgamo
mis. 

Tokį savo pasielgimą tur
būt jie motivuoja nesenai 
4' Draugo'• prasit arimu, 
buk kokia tai ten soeijalis-
tų " ta ryba" turinti prie 
savęs patraukusi tik vie
nam Ohicago apie.... 90 
draugijų. 

Tą prasitarimą socijalis
tai laiko kaipo tikrą "fak
tą" ir todėl jie remiasi dar
bininkų "nujuiomis." 

Jei jie taip elgiasi, tai 
bus tikro plauko naivėliai 
ir tamsuoliai. 

Gaila labai, kad nėra įs
tatymo, kurs draustų to
kiems išgamoms rašyti, kal
bėti ir nepatinkamus sau 
žmones šmeižti visų darbi
ninkų vardu. -

Jei mūsų socijalistai tu
rėtų kiek sąžinės, gėdos, 
pagaliaus ir to paties žmo
niškumo, kokio jie yra ne
tekę, tai tuojaus atkauktų 
tuos savo purvus, išdrėbtus 
prieš garbingąjį Lietuvos 
sūnų, vyskupą Karevičių. 

Nes jie turi žinoti, kad 
jei vokiečiai nenusilenkia 
prieš stipriausius pasaulio 
valstybių plieno šarvus, to
li gražu jie nesiderės su 
mu&ų garbinguoju vyskupu 
užimto krašto reikalais. 
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Kągi dabar mūsiškiai pa
daužos bjaurios ir kaltins, 
kad vokiečiai atsisako duo
ti laisvę Lietuvai? 

Negi vokiečius socijalis-
tus? Juk šitie ranka ran-
kon eina su savo vvriausv-
be. 

NET LENKAI PRADŽIUGO. 

DIENOS 
PERSIGANDO IE SUKĖLĖ 

TBUKŠMĄ. 

Kuomet mūsų socijalistai 
prapliupo savo nepraus
tomis burnomis prieš Jo 
Malonybę vyskupą Karevi
čių, jų pasmerktinas šauks
mas prieš "klierikams" at
sidūrė net ir Amerikos len
kų spaudon. 

Lenkai su pasigerėjimu 
socijalistų rezoliucijas ir 
nutarimus atspauzdino ir 
pažymėjo: Nors viena svei
koji lietuvių dalis atsirado, 
kuri priešginiauja vokie
čiams ir pačiam vyskupui 
Karevičiui. 

Lenkai, be abejonės, ma
no, kad jei socijalistai šniei-
žia vyskupą ir piestu šoka 
prieš vokiečius, tai jie bus 
tie patys žmonės, kurie yra 
linkę prie šiais laikais len
kų vedamos politikos. 

Lenkai tečiau nežino, kad 
tie socijalistai vysk. šmeižų-* 
jai yra lietuviški bolševi
kai, rusų bolševikų sėbrai. 
Lenkai nežino, kad tų lietu
viškų bolševikų didžiuma 
yra neištikimi šiai žaliai ir 
pačiam šalies prezidentui 
už tai, kad ši šalis kariau
ja už tautų laisvę. 

Bet jie štai kelia protes
tus, šmeižia mūsų veikėjus, 
kad Lietuva jokiuo būdu 
neišslystų iš bolševikų ran
kų ir nebūtų paskelbta sa
vistovi, neprigulminga ša
lis. 

Nes tuomet neprigul-
mingoj L i e t u v o j n e b ū t u 
k a s ve ik t i i š g a m o m s i r 
j i e m s p r i se i tų l igi gyvos 
galvos bastyties po sveti
mas šalis ir suokalbiauti. 

Pradžiugo lenkai mūsų 
šmeižėjais socijalistais. Bet 
kad jie žinotų, su kuo jie 
turi reikalą, kad žinotų, kas 
per paukščiai tie šmeižtų ir 
rezoliucijų gamintojai, ži
nomas daiktas, kitaip jiems 
užgiedotų. 

Nesunku bus jiems te
čiau apie tai gužinoti. 

^ISUR JIE NEPRAUSTA
BURNIAI. 

Visam pasaulyj neras
tum didesnių palaidūnų ir 
nedorėlių, kaip mūsų lietu
viškieji socijalistai. 

Antai iš Westvilies kore
spondencijoje ('4 Draugas H 

— "Naujienų" socijalistai in-
gavo iš baimės net kinkų drebėji
mą. 

— Bet kas jiems tą baimę in-
varėf 

—Mažių maži ausis ant pažiū
ros dalykas, pasklydusi laikraš
čiuose žinia, buk Žemaičių vysku
pas rterevicius Berlyne išsireiškęs, 
kad lietuviai užjaučia Lietuvoje 
' ' monarchiškos, konservatyviškos, 
krikščioniškos valdžios formai". 

— Tai, mat, rado nuo ko per-
sigąstL 

— Tau tai taip rodosi, kad 
čia menkniekis, o visko bijan

tiems socijalistams tai, vyre, ir su
puvusi bulvė atrodo bomba ir 
į nusiminimą invaro. 

— Gal tas ir yra tiesa, bet ar
gi išteisybes vyskupas taip ga-
iejo išsireikšti? < 

— Nagi kodėl ne. Juk dabar 
tenai karės stovis, perdaug prie
šintis nėra ko ir baisiai pavojin
ga, o gudrus politikieriai dažniau
siai taip šneka, kaip aplinkybės 
leidžia. — O taip daro, kaip jo są
žinė diktuoja ir nevisuomet poli
tikoje žodžiai tą patį reiškia, ką 
mes apie juos manome. 

— Bet visgi iš to galima pada
ryti išvedimą tokį, kad vyskupas 

^norėtų, kad Lietuva turėtų koki 
karaliuką ir butų krikščioniškai 
monarchiška šalimi, o gal net Vo« 
kietijos dalimi, o tas tai jau labai 
nedemokratiška. 

— Vyruti, politikoje yra var
tojami įvairių įvairiausi triksai, 
ir juos apvertinti teisingai gali
ma tiktai tuomet, kuomet pasiro
do jų pasekmės vaisiai. 

— Bet socijalistams nebūtų ko 
nusigąsti, jei Lietuva butų ir mo
narchiška šalis, arba net ir dalis 
Vokietijos, tuomet turėtų prieš ką 
Lietuvoje kovoti, ką griauti, o 
susijungti su Vokietijos socija
listais mūsų lietuviškiems butų, 
daug didesnė garbė, negu, kad 
su rusų bolševikų trukšmada-
riais; vis-gi vokiečiai kur kas kul
tūringesni. Mūsų raudonpanče-
kiams nuo jų pasimokyti kultū
ringumo butų labai ne prosai j . 

— Nagi, pabandyk, sveikas, 
jiems apie tai priminti, tai tuoj ir 
pastatys keteras, kaip treigiai 
gaidžiai raudonas skiauteras. 

— Na tiek to su jų pančiako-
mis, skiauteromis ir raudonais 
kaklaryšiais, tai vis "monki biz
nis", bet ką-gi galėtų reikšti tok
sai vyskupo išsireiškimas t 

— Pirmiausia reikia pasakyt, 
kcl, gal vyskupas taip išsireiškė, 
o gal ir ne, nes tos žinios paeina 
iš vokiškų šaltinių, o vokiečiai vis
ką taip perstato, kaip jiems no
rėtųsi, kad butų, ir ne kartą iš 
adatos čielą vežimą priskaldo. To
kia mat jau pasaulio politika. 

— Su tuomi sutinku, tas galė
jo būti, kad vyskupas visai tų 
žodžių nesakė, arba visiškai ki

taip juos pasakė, e jeigu ištieeu. 
pasirodytų, kad sakė, tuomet kas! 

— Visiškai menkniekis, daa-
giaus nieko, kaip tik vien politiš
kas triksas prieš lenkus. 

— Kaip taif 
—Visiškai natūraliai. 

Lenkai stengiasi pasiglemžti 
Lietuvą prie Lenkijos, per savo 
aristokratiją stengiasi toje link
mėje daryti intaką į vokiečių val
džią, o tas labai kenkia Lietuvos 
politikiniams reikalams. Lietuvos 
veikėjai tą suprato, permatė ir 
atjautė ir pasistengė lenkų pie
nus suardyti, suvelti ir sukompli
kuoti, kad iš lenkų pusės Lietu
vai graaiantį pavojų prašalinti. 

Mes iš laikraščių matėme, kad 
Lietuvos veikėjai: Smetona, Basa
navičius, vyskupai Karevičius ir 
tt. važinėjo į Berlyną su paskai
tomis apie Lietuvą ir galima da-
siprotėt, kad varė ir lietuvių 
nuo lenkų apgynimo propagan
dą... 

Ir tą viską turint omenyje, 
jau mums nėra sunku dasiprotė-
ti, kad pavartota net toksai po-
litiškas triksas, kad tik vokiečių 
užuojautą pakreipti nuo lenkų 
prie lietuvių reikalų. 

Žinoma, mes nesakome kad 
taip tikrai buvo, bet taip but ga
lėjo. 

Visgi vokiečiai Lietuvos apsis
prendimą ne išpirštų ištHušė, Lie
tuvos etnografinius rubežius nus
tatė gana teisingai, ypač nuo Len
kijos pusės ir tt. 

— O kaip su Lietuvos demo
kratizmu t 

—Demokratizmas nuo to nei 
kiek nenukentėjo. 

Vokiečiai pamatę lietuvių tro
škimą nuo lenkų nusikratyti, tam 
prijautė, nes tas sutinka ir su jų 
politiškais tikslais, nes jiems kur-
kas geresnis yra isrokavimas tu
rėt pe šonu keletą silpnesnių val
stybėlių, negu kad vieną galin
gesnę, o antra vertus, gal jie ma
nė, kad ir ištiesų lietuviai puls 
is meUės į jų glėbį ir visus jų pa-
siulimus priims be mažiausiu 
svarstymų ir priešinimosi, del to 
leido ir Lietuvių Tarybą įsteigti 
ir seiman delegatus šaukti. 

Delegatai susirinkę rodė, 
kad jie yra pilni demokratai, taip^ 
pat apreiškė, kokiais budais tu r 
but nustatyta valdžios foymą, ir 
visa tvarka, tai yra, lygiu, slap
tu, visuotinu visų Lietuvos gy
ventojų nubalsavimu. 

— Tai reiškia tie vyskupo žo
džiai Lietuvai globos nepadarė. 

— žinoma, kad nepadarė, o 
prieš lenkų intrigas gali but, 
kad net ir labai daug ką prigel-
bejo. 

— Kaip matau, socijalistų 
baimė ir šukavimas paeina tik iŠ 
jų kvailumo, kad to nesupranta. 

— Ne, jie tą supranta, bet jie 
stengiasi lietuvių tarpe prieš ku
nigiją ir vyskupą sukelti neužsi-
tikėjimą ir neapykantą, del" to jie 
kiekvieną faktą taip ir ; aiškina, 
kad katalikai butų perstatomi 

šviesoje, nes 
tiesas norėtųsi, kad juos kas kel
tu, aagštyn kai ant šakės 

—Aeių ka. paaiškinai, o fi&ip 
tai gal ir aš bučiau jų zaunų pa
klausęs, ir šiaip ir taip apie tą 
dalyką manęs. 

— Visuomet, kaip tik ko ne
suprasi, tai velyk pasiklausk ki
tų — bet žinoma, kitų aiškinimus 
išgirdęs dar pats savo galvoje ge
rai juos apsvarstyk ir tiktai tuo
met jiems intikėk, kuomet persi
tikrinsi, kad tai yra tikra tiesa. 

— Gudbai, lig pasimatymo. 
— Sudiev. F. V. 
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Kaip geriau: Su saliu-
nais, ar be jų? 
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IŠ BRIGHTON PARK. 

šv. Kazimiero dienos paminė 
•» jimas. 

Šv. Kazimiero dienos, kai
po tautiškos šventes paminė
jimui, kovo 3 d. vietos Nekal
to Pras . Šv. M. P . parapijos 
svetainėje buvo surengtos pra
kalbos. 

Žmonių vakaran susirinko 
pusėtinas būrelis. Pirmiausia 
gerbiamasai mūsų klebonas 
kun. A. Briška, at idarydamas 
vakarą, pakalbėjo į susirinku
sius. Papasakojo apie Šv. Ka
zimiero gyvenimą, Lietuvos 
vargus ir tt . 

Paskui vakaro vedėjas R. 

(Tąsa). 

Ukė. 

Pirma Presbiteri jonų ba
žnyčia turi pirkusi 60 akrų 
ukę, apie 40 mylių nuo mie
sto tarpe pušynų kalnuose. 
Ten puikus namas yra pa
statytas, kuriame telpa 15 
žmonių. Tas namas yra 
po priežiūra Dr. Johnsono. 
Jame buvo užlaikomi persi-
gėrę žmonės, kad jie atgau-
txi savo sveikatą ir sustip
rėtų, ir paskui galėtų dirb
ti ir save užsilaikyti. Pro-
hibicija sugadino visą sky-
mą — dabar tas namas jau 
nebereikalingas. Kuomet 
aš ten buvau, jie žadėjo jį 
panaudoti vaikų-špiegų la
geriui. 

Pigus miegojimui namai. 
Lovos už 15, 20, 25 cen

tus per naktį. Tokios lo
vos daugiau nebevartoja
ma. Tokie namai jau yra 
be užėmimo. 

Penkcentiniai ar dešimt-Andreliunas pakvietė kalbėti, 
moksleivį V. Stulpiną. ^ ^ - j C e n t i n i a i ' v a l g i a i i r penk io-

l ikcen t inės lovos v r a t i k t a i žadino susirinkusių širdis. 
Kalbėjo apie Lietuvos laisvę 
ir neprigulmybę, ką lietuviai 
po šios karės turėtų gauti . 
Skatino New Yorko seiman 
pasiųsti kuodaugiausiai de
legatų, gerų lietuvių, taip kad 
nepasiduoti mūsų išgamoms 
socijalistams. Ragino lietu
vius nesigailėti aukų Lietu
vos reikalams. 

Panelė Gužiutė dailiai pa-
deklemavo. Paskui prasidėjo 
aukų rinkimas. Aukavo se
kantieji : 

Švr Kazimiero Gvardija 
per P . Kvietkų indavė $8.30. 

Dr. A. K. Rutkauskas $5.00. 
A. Šalčius $4.00 

Po $2.00: A. Žilienė ir Z. 
Jonikienė. 

Po $1.00: Kun. A. Briška, 
B. Jovaišas, P . Nureika, V. 

pažeminimas miestui, kuris 
juos užlaiko. Jie yra lie
kanos girtuoklystės. At
imk gėralus nuo žmonių, o 
jų savęs-pagarba tuojau 
sugrįž, jų žmoniškumas at-
gys, ir jie ieškos geresnių 
dalykų ir galės už juos už
mokėti. Čia paduodu trum
pą pasaką iš Oregono Ne-
dėldienio žurnalo: 

"Aš prieštaravau prohi-
bi€ijai,,, sako vienas darbo 
parupinimo agentas, "bet 

j kuomet aš pamačiau skir
tumą, kokį prohibicija pa
darė žmoguje, kuris ateina 
iš darbo į mano ofisą, aš da
bar esu jos šalininkas. Žmo
gus turi teisę dykiniuoti, 
jei tik jis užsimoka savo 

Žerumskaitė, J. Kalita, K. Že-| b l l a s - v J u k P<* " i** b u " 
rumskis, J. Paškauskas, F. i n a n t dirbtuvėse arba lau-
Macijauskas, B. Nevartonis, k u 0 6 « nusibosta. Nusidir-
R. Andreliunas, J. Vilimas, S.|bSs žmogus kartais ateina 
Žielis, T. Traškienė, P. Kvie t - I m i e s t a n k e l e t 3 d i e i m P a s i l 

No. 59.) rašoma, kad tenai 
lietuvių susirinkime kalbė beti tokiu© bjaurumu. 

jęs žinomas mūsų. veikėjas 
p. Račkus. 

Kaip visur, taip ir tenai 
gerb. kalbėtojas atsakinėjo 
į paklausimus, paduotus 
raštu: Paklausimus gi dau
giausia paduoda tamsuoliai 
cieilikai, kurių vadovai ne-
kuomet ko gera jų neišmo
kina. 

Tarp kitų vienas klausi
mas buvo * paduotas toks 
bjaurus, kad gerb. kalbėto
jas ne tik nedrįso, bet ir 
negalėjo jo perskaityti vie^ 
šai. Tik paleido' per pub
likos rankas jai pasiskaity
ti ri patirti, kokias juodas 
ir purvinas sielas turi lietu
viški cicilikai, kuriuos tos 
pačios "Naujienos'' vadina 

pažangiuoju*' elementu. 
Žmones uegalėjo atsiste-

kus. 
Po 50c.: K. Zakarąvičius, 

M. Juozapavičius," K. Stul-
ginskas, A. Jokūbaitis, A. Va
liulis, J. Ambutas, J. Gužas, 
S. G rasta, J. A. Poška. 

Viso labo Lietuvos laisvės 
naudai surinkta $44.25. 

Lietuva bus mums dėkinga 
u ž t o k i ą g r a ž i ą a u k ą . 

Taip elgiasi socijalistai] P a**u i kalbėjo Dr. A. K. 
ne t i k ^ e s t v i l l ė j , be t i r v i - , > R u t k a u s k a s > išdėstydamas ei 

n 

sur kitur. Jei jie mato, 
kad oponento prirodymų 
negali sumušti savo argu
mentais, tuomet pavirsta 
t i kromis ' * skunkėmis'9 ir 
nuodija orą. 

Kas juos padarė tokiais 
palaidūnais ir nepaprastais 
išsigimėliais f 

Vis tai darbas tų, katrie 
nesusipratėlius mūsų žmo
nes maitina savo žadamojo 
1' rojaus'', dvesiena. 

Jei socijalistų bjauriai 
spaudai ir tolesniai mūsų 
visuomenė neužmaus senai 
reikalingo antsnukio, mes 
čia susilauksime visą eilę ne 
tik desperatų išsigimėlių, 
bet ir pagarsėjusių razbai-
ninkų. 

Neg cicilikai vis eina ar-^ 
šyn ir bjaury n. 

N 

cilikų nesusipratimą Lietuvos 
laisvės reikale, jų priešginia-
vimą rengiamam visuotinam 
seimui. Gerb. kalbėtojas ragi
no visus aukoti, kas kiek iš
gali, Lietuvos laisvės išgavi
mui ir siųsti delegatus sei
man. 

Žmonės visas laikas labai 
r imtai užsilaikė. I r pasibaigus 
vakarui gražiai ir ramiai iš
siskirstė. Tai gražus apsirei
škimas. J . A. Polka. 

Pašovė pdiemoną. 

sėti. Jis būva blaivus, 
pavalgo keletį gerų pietų, 
nueina teatran, nusiperka 
kiek drabužių ir paskui vel 
imasi už darbo. Tegul jis 
nueina į parkus, pasivaikš
čioja ir pasisėdi tenai, jei 
tiktai jis to nori. , , i , 

Prohibicija prigelbsti 
bizniui. 

Visuose mano lankytuose 
miestuose ūmus biznio pa
kilimas prasidėjo, kuomet,. 

Maistas. 
Pirmiausia žymiai padi

dėjo išpardavimas valgomų 
produktų — mėsos, grose-
rijos, fruktų, ir t t Taip 
pasakojo C. B. Blethen, re
daktorius "Seattle 'Times," 
kuris smarkiai prieštaravo 
prohibicijai. 

"Nebuvo nei vienos gro-
sernės Seat tie, kuri nebūtų 
turėjusi padidėjimo biznio, 
sausio mėnesyje (1916), di
desnio negu bile kokiame 
mėnesyj pirmiau visoj mie
sto istorijoj, išėmus 'tiktai 
švenčių laiką. Daugiau
siai padidėjo išpardavimas 
fruktų, pakuotų dalykų ir 
tinkamesnės groserijos.'' 

Kiekvieno miesto rapor
tai parodo, kad diduma pi
nigų, kurie pirmiaus būda
vo praleidžiami prie baro, 
dabar yra sunaudojami pir
kimui geresnio maisto savo 
šeimynoms. 

Departamentų krautuves. 
Visos didžiosios departa-

mentinės krautuvies prane
ša apie didelį pakilimą biz
nyje- Vienas didžiausios 
krautuvės Seattle ; savinin
kas, kuris nenorėjo, kad jo 
vardas butų čia minėtas, 
man pasisakė, kad jis bal
savęs už "šlapiuosius, , , bet 
dabar niekas nebenori, kad 
saliunai sugrįžtų. J is su
sieinąs su austinių dalykų 
verteiviais — visi balsavę 
už "slapiuosius," bet dabar 
nei vienas nebenori saliunų 
sugrįžimo. M 

Didelis pakilimas išpar
davime visokių audeklų, 
moteriškų ir vaikų drabu
žių buvo. 

Vienoje didelėje departa-
mentinėj krautuvėj Oma-
hoj būdavo likerių departa
mentas. Dabar jų vietą 
užėmė keptiniai dalykai — 
vieton gėralų žmonės perka 
duoną ir kitokius keptinius. 

Ponas E. M. Reynolds, 
vienas iš savininkų Benso-
no ir Thorne departanienti-
nės krautuvės, Omahoje, 
man pasakojo, kad antrame 
šeštadienyje po uždarymo 
saliunų, jie patėmiję daug 
daugiau: vyrų vyriškų pa-
rėdahį departamente, ir jie 
turėję suvirs du šimtu nau
jų kostumerių toj dienoj, 
kur i e d a u g i a u s i a i p i rko 
kaklaraiščius, nosines, kal-
nierius, ir tt. Žmones da
bar yra blaivus ir daugiau 

prohibicijos įstatymas inė- j atsargesni savo asmeniška-

m * • •• . 

Panaktinis David Samuels 
pašovė poliemoną Thomas 
Egan, kurį palaikė piktada-
riu. Tai įyyko ties 4736 Drexel 
blv. 

mmmm •y 
stotk* iv Umte MtaNtfl ir Favdao-
*oa So. fca Šalie •*., aidėt* 1*0© m 
flaml reikliu darbas. Andre ps A GD., 

jo į galę. Kiekviename 
mieste aš klausiau dviejų 
klausimų: , 

1) "Ar nebuvo suardvmo 
biznyje, kuomet saliunai li
kosi uždaryti?" , 

2) "Kiek laiko ėmė, iki 
kolei pasirodė pagerini
mas V 

Kiekviename mieste aš 
gavau tiktai du atsakymu, 
bet nuo kelių skirtingų biz
nierių. 

1) "Nebuvo jokio suar
dymo biznyje perėjime pro-
bibicijon." 

2) "Kaikuriuose bizniuo
se pasigeriiiimas tuojaus 
apsireiškė, o į 30 dienų be
veik visi teisėti bizniai pa
sigerino." 

me apsiejime. 

INDIANA HARBOE, IND. 

Kaip man teko girdėti, 
ir mūsų bolševikams visai 
nesiseka. * Kovo 3 d., SLA. 
185 kuopa turėjo savo susi
rinkimą. Toj kuopoj pri
guli keletas bolševikų. 
Taip visko buvo iš bolševi
kų paduotas protestas, kad 
busiantis seimas New Yor-
ke nebūtų vadinamas visuo
tinas, nes tenai socijalistai 
nedalyvauja. Bet nieko 
nabagėliai nelaimėjo. Da
bar sėdi ir laukia kitos pįo-
gos, kur but galima užpro
testuoti. 
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Kun. Pr. Bučys. 

Šis-tas apie Pašaukimų 
. Auklėjimą. 
Tautai reikia visokių luomų. 

Kad senoje stabmeldžių Romoje plebėjai supykę ant patri
cijų nebenorėjo jų pripažinti, garsusis tėvynės mylėtojas pri
kalbino liaudį grįžti j gimtinį miestą, pasakęs prilyginimą 
apie kojas ir pilvą. Daug vėliau po to didysis Tautų Apašta
las priminė tų palyginimą savo mokiniams, pažymėdamas, kad 
didelėje visuomenėje, kaip Bažnyčia, ne visi nariai gali būti 
vienoki, o kad iš jos įvairybės susideda draugijos tobulybė. 
Mus laikais visuomenės mokslininkai ir tėvynės veikėjai pa
žymi panašumą terp žmogaus kūno ir terp tautos arba vieš
patijos. 

Mes esame tauta ir rengiamės būti viešpatija1. Turime 
apsižiurinėti, kad mums nepritruktų reikalingų sąnarių. Ne
gali sakyti, kad mes nesirūpiname savo ateitimi. Jau ir da
bar vieni sakome, kad atgijančiai Lietuvai reikės kareivių, 
kiti, kad reikės amatninkų. I r susiginčijome del to. O būtu
me lengvai galėję santaiką prilaikyti, pripažindami, kad rei
kės abiejų ir dar jų neužteks. Tautos kūnui dar reikės ir kitų 
organų. 

Visos įvairiosios žmonių triūso rųšis yra tam tikri tautos 
kūno sąnariai. Tečiaus juos galime padalinti į dvi rųši: pel
no ir pasišventimo. Dar galima butų paminėti trečiąją būtent, 

^prievartos rųšį, nes viešpatija, nesulaukdama užtektino skai
čiaus pasišvenčiančių, kartais, priverčia žmones pildyti jai rei
kalingą uždavinį, pavyzdžiui kareiviauti. 

J au viešpatijai vargas yra, kada reikia griebtis prievartos 
priemonių, o tautai dar daugiau visako reikia negu viešpati
jai. Tauta negali apsieiti be kaikurių nepelningų darbo ru
sių, prie kurių viešpatija negali versti ir neverčia. Pavyz
džiui mokslas yra labai nepelningas daiktas, labdarybė dar 
mažiau. Nors tauta negali apsieiti be žmonių pasišvenčiančių 
mokslui ir labdarybei, tečiau nei kokia prievarta nepasiga
minsi mokslininkų ir labdarių. 

Yra ir kitų būtinai reikalingų pasišventimo triūsų. Šian
dien Amerikoje lietuvė grindi) plovėja gauna 60 dolerių pelno 
kas mėnesį, o sesuo-mokintoja ima algos tik 25 dolerius mėne
siui. Kiekviena mergina, kuri sugeba vaikus mokinti, suge
bėtų ir grindis plauti. Išsirinkdama nepelningą pašaukimą ji, 
tarsi, sudera sU tauta aukoti tėvynei po 35 dolerius kas mė
nesį, neskaitant laiko ir lėšų, kurias ji yra indėjusi į savo 
diplomą. 

Kuo daugiau bus tautoje asmenų šitcip pasišvenčiančių 
idealiems tikslams, tuo sparčiau didės kultūrinis tautos tur
tas. Tai-gi rimtai mintijanti apie savo ateitį tauta turi rūpin
tis pašaukimais į pasišventimo luomus. , 

Pasišventimo luomai Lietuvoje. . 

Aš žinau ketveriopą pasišventimo luomą: kunigiją, vie
nuoliją, mokslą, kareiviją. Apie kareiviją čia nekalbėsime. 
Arba jos mums nereikės, arba ją pagamins prievarta. Lieka 
trys pasišventimo rųšįs: mokslas, vienuolija ir kunigija. • 

Iki šiol pasitaikydavo Lietuvoje pašaukimų į tas tris pa
sišventimo rųšis, daigiausiai į kunigus, mažiausiai į mokslą. 
Nors visi inteligentai yra išėję žemesnius ar augštesnius mok
slus, tečiaus ne visi jie yra apsirinkę pasišvenčiančio mokslo 
pašaukimą. Tas prasideda tik tenai, kur prasidedąs savy sto
viai tyrinėjimai dalyku, kurių pasaulis iki šiol dar nėra ištyręs. 
Tokių mokslininkų šiandien mes turime mažiau negu vienas 
žmogus vienos rankos pirštų. 

Kadangi mokslininko pašaukimas žmoguje pradeda pra
sikalti tik jam universitetą, arba šiaip augštąją mokyklą, be
baigiant, tai tą pašaukimą tegali auklėti tiktai augštųjų mo
kyklų profesoriai, arba kiti sudentams artimiausieji asmenys. 
Šitame straipsnyje norėčiau šį-tą paminėti apie auklėjimą 
pašaukimų į likusiu du pasišventimo luomu. 

Jš kunigų man teko girdėti, buk lietuvės seserįs nesan
čios teip geros, kaip norima. Iš šiaip žmonių teko girdėti nu
siskundimų kunigais. Prityrimas man suteikė porą skaudžių 
pampkinimų Amerikoje. Kada asmenįs, kurių aš nenoriu mi
nėti, išvydo mano kunigystės ženklus rūbuose, išreiškė man 
širdingą pagarbą. Kaip tik pasisakiau esąs lietuvis, tas pa
garbos jausmas dingo, o pasirodė noras kas greičiausiai atsi
kratyti manęs. 

Ne visur ir nevisada svetimtaučiai teip daro su lietuviais 
kunigais Amerikoje. Bet vis-gi daro ir tai tankiau negu aš ti
kėjausi, nors to priežastis būva tik vietinė ir laikina. Kadan
gi man skaudu kentėti pažeminimas, tai jieškojau priežas
ties ir noriu ją pasakyti broliams kunigams bei rimtiems tau
tiečiams. Mes permažai rūpinomės jaunuomenės pašaukimais 
į kunigiją. 

Gamta yra geras daiktas, bet tobulybę jį pasiekia tik kul
tūrai tepriaidėjus. Pašaukimai į kunigus ir vienuoles Lietu
voje, ypač terp Amerikos lietuvių, palikti gamtai. Kiek ji tų 
pašaukimų atveda, kokius ji juos nunokina, tiek tokių ir te
būva. Į savo kuniginius ir vienuolinius pašaukimus mes turi
me įdėti daugiau kultūros, kad jie nebūtų rūgštus ir maži 
kaip laukinės obelies vaisai. 

Seminarija suteikia mokslo ir išlavinimo pašauktiems. 
Juos ji padaro kunigais. Tokį pat uždavinį vienuolijoje atlie
ka novicijatas. Kaip pramonijoje nuo medžiagos gerumo 
daug pareina išdirbinio vertė, teip ir pasišventimo luomuose 
daug reiškia koki yra pašaukimai. Nei geriausias virėjas iš 
laukinių obuolių nepadarys to, ką vidutinis gali padaryti iš 
rinktinių vaisių. 

Pašaukimas ir palinkimas. 
Yra didelis skirtumas terp pasaulinio luomo ir tikėjimi-

nio pašaukimo, nors yra ir panašumų. Žinia, kad ne visi stu
dentai gali mokintis medicinos. Kaikurie pabando pjaustyti 
lavonus ir, metę viską, pereina į kitą fakultetą. Kas labai 
šlykštisi pūvančiais daiktais, keno minkšta širdis negali žiū
rėti į kraują, tas gydytoju nebus. Tai-gi kandidatas į gydy
tojus turi turėti Mokį-tokį skaičių įgimtų ypatybių ir norą, 
arba širdies patraukimą užsiiminėti ligoniais. Iškalbingumas 
gydytojui nėra būtinai reikalingas, bet advokatas be jo ne
gali apsieitį ir dar turi mėgti užsiiminėti svetimais reikalais 
bei viešai kalbėti. Lengva pririnkti ir kitų pavyzdžių, paro
dančių, kad pasaulinėm žmonių triūso rųšims reikia ir tam 
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tikrų gabumų ir įgimto širdies patraukįmo.* 4Juos gabumus 
ir tą širdies patraukimą mes vadįsime vienu vardu palinkimu. 

Į dvasinio pasišventimo luomus taip-gi reikia tų dviejų 
daiktų pavadintų vienu palinkimo vardu. Ne j kiekvienas vy
ras gali būti padoras nevedęs ir ne kiekviena mergina gali 
būti padori netekėjusi. Keno įgimtieji jausmai smarkiai trau
kia moterystėn, tas negali tapti kunigu arba vienuole. Bet 
ne kiekvienas asmuo, galintis išlaikyti skaistybę, tinka būti 
kunigu arba vienuole. Pasauliniems luomams užtenka vienu 
įgimtų ypatybių, o dvasiniems luomams neužtenka. Kunigu 
arba vienuole tegali tapti tik tas asmuo, kurį Dievas pašau
kia. "Nei vienas nesiima sau garbės, o tiktai tas, kuris yra 
Dievo pašauktas, kaipo Aaronas. Teip nei Kristus ne pats 
save išsiaugštino, kad butų Augščiausias Kunigas, o Tas, ku
ris jam buvo taręs: Tu esi mano simus, šiandien pagimdžiau 
t ave" (Žyd. 5, 4. 5). 

Gamta sudaro palinkimus, p gamtos apdovanotiesiems, 
nors ne visiems, Dievas prideda pašaukimai. 

Šitą, dalyką pažymėjus lengva matyti į kurią dalį galime 
kreipti savo pastangas, norėdami pasidarbuoti prie pašauki
mų kultūros. Mes negalime nei padaryti nei prirengti pa
šaukimo, imant tą žodį siaurąja prasme. Mes negalime pa
daryti įtekmės ant Dievo. Bet mes galime palengvinti gamtos 
darbą ir sutvarkyti jos veiksmus. Mes galime išarti ir išakė
ti širdžių dirvą, kad Dievas galėtų į ją pasėti pašaukimo 
sėklą. . 

Pašaukimas yra antgamtinė malonė, bet jis negali įvykti 
nesant patogių gamtinių sąlygų. Todėl tautose, kur kultūra 
yra pakilusi augščiaus, ir pašaukimų atsiranda daugiaus. 
Smunkančiose tautose pašaukimai į pasišventimo luomus bū
va reti. 

Lietuva teturi tik po vieną kunigą trims su viršum tūk
stančiams žmonių, o vienuolių ji turi dar mažiaus. Portuga
lai tuomi žvilgsniu stovi žemiaus už kitas kultūringas tau
tas, o lietuviai žemiaus ir už portugalus. Mes ne savo kalte 
nusmukome. Rusų biurokratija visu savo sunkumu užgulusi 
slėgė Lietuvą ir naikino joje pasišventimo pašaukimus ir jų 
šaltinius. Turime pripažinti, kad tas pragarinis darbas žy
miai pasisekė. Dabar atbusdami ir susiprasdami sayo darbų 
tikslus, turime atitaisyti kenksmingo priešų veikimo pasekmes. 

Palinkimų auklėjimas. 
Nei vienas veikėjas negali iš'nesančių daiktų padaryti 

esančius. Tai-gi nei protingiausias klebonas negali sudaryti, 
kad atsirastų palinkimų į pasišventimo luomą žmoguje, ne
turinčiame jų. 

Tankiu ir sumaningu įkalbinėjimu galima padaryti, kad 
jaunas jausmingas asmuo geistų tapti kunigu arba vienuole. 
Bet geismas neatstoja įgimtų, tiem luomam reikalingų ypa
tybių. Yra buvę daug nelaimių pasišventimo luomuose iš to, 
kad kaikurie pašaukimų auklėtojai neatskyrė noro nuo pa
linkimo. Noras yra būtinai reikalingas prie palinkimo, bet 
jis būva naudingas tik tada, kada prie jo yra tų įgimtų ypa
tybių, kurios sudaro pamatą pasišventimo darbams. 

Kunigystės ir vienuolijos palinkimo *pamatą sudaro trys 
įgimti daiktai: psichologiškas skaistybės gabumas, idealistiš
ko veiklumo pamėgimas ir taikus būdas. o i ; • . ; , 

Tą žinodamas, protingas nuodėmklausis savo išmanan
čiu prisidėjimu gali dar sustiprinti grynai gamtinį jaunųjų 
ideališkumą. Kunigas per išpažintį gali patarti jaunam arba 
jaunai tokių darbų, skaitymų ir pažinčių, kurie dar labiaus 
sustiprina idealistišką pakraipą žmogaus gyvenime. 

Jaunųjų draugijos dar labiaus tinlm šitam tikslui. Ro
maniškų tautų mintys labai lakios: jos sugalvojo Marijos 
Dukterų draugijas. Praktingi vokiečiai ir anglo-saksonai 
urnai suprato pedagogišką tų draugijų naudą ir tuojaus per-
sisodino jąs į savo žemes. Tik šitie nepasitenkino idealistiš
komis merginų draugijomis. Jie mokėjo suorganizuoti mil
žinišką GesellenverehVą ir begale Youngmen Societies. Tas 
krypsnys iš katalikystės perlėkė į protestantizmą. Sugrįžęs 
į Prancūziją, jis pagamino Sillon'ą ir Association de la 
jeunesse cbrėtienne. 

Mes turim Vyčių. Į Jų kuopas, beabejo, susitelkia idea
listiškieji asmenys iš parapijos jaunuomenės. Kunigas pa^ 
dėdamas vyčiams vargti jų vargus ir besidžiaugdamas jų 
džiaugsmais, lengvai gali pastebėti paeitus idealistiškiausius 
asmenis. Savo protingomis patarmėmis jis gali sustiprinti 
jų idealistiškumą. Tokiu būdu karštas vytis gal taps kuni
gu, o vytė vienuole. Vyčių kuopai iš to nebus nei mažiausio 
nuostolio, nes pirmyneigai smarkėjant Vyčių tikslai pildosi. 

Vietomis yra Mažų Vyčių abejos lyties vaikams, Aniuolų 
Sargų draugijų bernaičiams, Nekalto Prasidėjimo kuopelių 
mergaitėms. Tos pratina vaikus prie organizuoto gyvenimo. 
Jas vesdamas klebonas auklėja savo parapijos ateitį. Prie 
to jis turi progos pastebėti idealistiškesnėsės prigimties bu
dus pačiame jauniausiame amžije^ Jei jis protingomis pa
tarmėmis sustiprina idealistiškumą, tai susilaukia gražių pa
šaukimų. 

Skaistybė. 
Ne visi idealistai ar idealistės turi pašaukimą tapti kuni

gais ir vienuolėmis. Idealistų reikia visiems luomams todėl 
yra priežasčių, sulaikančių gan žymų skaičių idealistų nuo 
pasišventimo luomų. 

Kunigystė ir vienuolybė reikalauja skaistybės įžado. Tą 
įžadą gali drįsti padaryti tik asmenys su tam tikromis fizi-
jologinėmis įgimtomis ypatybėmis. Vienij žmonių fizijolo-
gija smarkiau juos trankia moterystėn, kitų neteip smarkiai. 
Kai kurie jau užgema su teip dideliu palinkimu į šeimynos 
gyvenimą, kad nei kokis auklėjimas negali to palinkimo su
stabdyti teip, kad asmuo visą gyvenimą išlaikytų skaistybę. 
Bet yra labai žymus skaičius asmenų, kuriems moterystė 
toli neturi tokios masinančios jiegos. Šitos antrosios rųšies 
terp sveikų asmenų yra daugiau negu pirmosios. 

Bet antrosios rųšies asmuo lengvai gali įgyti daug aksti
nų, priešingų skaistybei, jei pats nesisaugoja ir nėra kam jį 
protingai pakreipti. Ir skaitymai, ir paveikslai, ir reginiai, 
ir draugavimas daug padaro. 

Klebonas gali turėti įtekmės parapijos knygyno sustaty
me. Jis gali patarti ir Vyčiams ir kitoms draugijoms, kokių 
veikalų pirktis skaitymams, o patardamas gali turėti omenyje 
skaistybės auklėjimą jaunuomenėje. Veikalai išgiriantieji pa
čią skaistybę mažai naudingi, nes juos skaitant atyda laikosi 
prie lyties dalykų, o tat silpnina skaistybės pagrindus fizio
logijoje- Už tat veikalai, aprašantieji stipraus budo žmones 

EAST CHICAGO, 

Beklausydamas jaunuomenės išpažinčių kunigas veikiai su jiį didžiais veikalais sustiprina tas skaitytojų dvasios jie-
gali pajusti asmenis turinčius tas tris įgimtas ypatybes. 
Bet jei-gu jam šis dalykas nerūpės, tai jis ĵo nepastebės, 
kaip žmogus, eidamas mieste pro triobą, nepastebi kiek eilių 
langų yra joje. Užtatai sėdant išpažinčių klausyti reikia at
siminti savo uždavinį pastebėti įgimtuosius penitentų pa
linkimus. Juos pastebėjus reikia penitentui »«r penitentei 
pridėti patarmių, sustiprinančių tas genijų ir brangią jų pa
linkimų ypatybes. 

Pradžioje netinka sakyt jauniems, kad jie turi pašauki
mą, nes ir pats nuodėmklausis gali apsirikti ištyrimo pra
džioje, ir silpna penitento dvasios jiega gali neatkelti tos 
žinios. Žmoguje pergreitai įtikėjusiame į savo pašaukimą 
atsiranda atkakli ambicija. J i mažiau rūpinasi įgyti pa
šaukimui reikalingą ypatybių, o daugiau deda pastangų pa
šaukimą įkūnyti, t. y. tapti kunigu arba vienuole. Tai-gi 
nuodėmklausio uždavinys pradžioje turi būti pašaukimo ypa
tybių auklėjimas, o ne stiprinimas intikėjimo į pašaukimą. 

Klausydami išpažinčių mes paprastai pasitenkiname per
sergėję penitentus nuo mirtinų nuodėmių ir blogų įpročių pa
vojaus. Asmenys, turintieji pašaukimą, paprastai, būva toli 
nuo tų pavojų. Tai-gi jų išpažintis užbaigiame greitai. Bet 
jei užsidėtume priedermę auklėti pašaukimus, tai ir prie jų 
turėtume užtrukti. Tokiu būdu užsiėmimas pašaukimų auk
lėjimu, kunigui atseina gana brangiai, nes pailgina išpažin
čių klausymą ir padaugina darbo konfesijonale. 

Jis jo padaugina dar ir šiaip kur. Nesakant penitentui, 
jog jis turi pašaukimą, negalint jam sakyti, kad jis turi 
didesnę už kitus žmones priedermę saugotis mažų kaltybių, 
vis-gi reikia duoti kokį nors motyvą* tam didesniam atsar
gumui. Betai skaitant asketiški) veikalų, mažai mintijant 
apie vidujinio gyvenimo augštųjų įpročių brangumą, nėra JŠ 
kur gauti tų motyvų, kuriais galima butų sujudinti peni-
tentą ir suteiktojo protui bei širdžiai užtektinai stiprių mo
tyvų saugoti augštuosius palinkimus nuo pavojų, arba nesi
gailėti sunkių ir tankių pastangų, kad prasikaltų ir užaugtų 
ką tik žymios dvasinės ypatybės, neteip reikalingos pačiam 
asmeniui, kaip augštajam luomui, <Į kurį tas asmuo gali kar-
tuntais patekti. Tai-gi kunigas, užsiimdamas pašaukimų 
auklėjimu savo parapijoje prie ilgesniųjų išpažinčių sugaiš
ties, dar turi sugaišti skaitydamas asketikos raštų ir perrnin-
tydamas juos. 

Iki šiol aš kalbėjau ir toliau kalbėsiu tik apie jaunųjų 
pašaukimo lavinimą.. Mat ir kunigija ir vienuolija negali ap-
seiti be sistematinio ir visatinio lavinimo budo. Subrendusio 
žmogaus būdas buya nusistovėjęs ir sukietėjęs. Lavinimo prie
monės lieka be pasekmės, nors jos lavinamajam subrendusiam 
žmogui atseina kelisyk sunkiau, negu jaunam, kuriam jos 
labai pasekmingos. Ir seminarijos ir vienuolijos teturi išsi
dirbusios geni priemonių tik jauniems būdams lavinti, todėl 
pašaukimų kultūra turi rūpintis vien labai jaunais asmeni
mis. Subrendęs asmuo tik netikėtai gali tikti vienuolijai ar
ba kunigystei, kaip Šv. Pranciškus Borgia ir kiti toki. 

Ideališkas veiklumas. 
Tankiai mainosi rudens orai. Neteip tankiai persikeičia 

žmogaus ūpas, bet ir jis yra gana nepastovus. Jaunatvė gera 
tuomi, kad tankiose upo permainose ideališkumo pasitaiko 
daugiau negu subrendusio amžio žmoguje. 

ga^ t kurios labiausiai cnvalįlo kūno geidulius. Didžiavyrių 
bijografijbs ir net pasakos, apie stipruolius, kaip grekų mytai 
apie Gerkulesą, rusų dainos apie bogatyrius, jaunų skaitytojų 
dvasioje labai sustiprina tas kūno ypatybes, kurios palengvi
na skaistybę. Uz visa, kas tik yra šitoje rųšyje, geriausi 
krikščionijos kankinių kritiškai populeriški aprašymai. 

Pastebėjęs kokį idealistiškai nusiteikusį jauną asmenį su 
gerais saistybės pamatais, klebonas, arba šiaip protingas pa
rapijos veikėjas kunigas, gali sutarti su to asmens tėvais, pa
mokindamas juos, kaip reikia sustiprinti jų kudikije dorybes 
teip retas kaip žemčiūgai ir dar brangesnes už juos. 

Nesykį skaistybei priešingų palinkimų sustiprėjimas pri
klauso nuo žmogaus užsiėmimo. Teip-gi nesykį parapijietis 
ar parapijietė klausiasi klebono apie užsiėmimą. Auklėjant 
pašaukimą, reikėtų nesigailėti tyčia pajieškoti patogų užsi
ėmimą tam, kuris šiaip galėtų prastoti pašaukimui reikalin
gos ypatybės. Šitą dalyką reikia dar labiaus atsiminti skir
stant roles lošimuose, kurių dabar daug būva visose lietuviš
kose parapijose ir visose katalikiškose jų draugijose. Jei-gu 
klebonas protingai įsigilintų į tą rolių skirstymą, nevaržyda
mas niekeno laisvės, atsižiūrėdamas į visų norus ir palinki
mus, tai kultūra žymiai stiprėtų parapijoje. Jug interesuo
tis kas ką lošia kokiame dramatiškame veikale ar vaizdelije 
netik nepadyvas klebonui, bet dar yra ženklas, kad klebonas, 
kaip tėvas, rūpinasi savo parapijiečių žaidimais, kaip ir rim
tais reikalais. 

Taikus būdas.' 
Skaudu prisipažinti, kad mus budaš netaikus, bet tat yra 

tiesa. Dėlto mes turime daug mažų draugijėlių, o nepajiė-
giame sueiti į dideles organizacijas; dėlto kiekvienoje mūsų 
parapijoje yra po kelias pašalpines draugijas visai vienokio 
tikslo ir vienokios dvasios, dėlto vyrai pykstasi be paliovos su 
pačiomis, dėlto nesutinka kaimynai, dėlto mokyklose sunku 
užlaikyti tvarką be skaudžių bausmių, dėlto partijos nesušne
kamos, dėlto kauniškiai šnairuoja ant suvalkiečių, suvalkie
čiai ant vilniškių, vilniškiai ant abejų. 

Tikėjiminio pasišventimo luomuose netaikos dvasia teip 
kenl :ainga, kad netaikus asmuo beveik teip netinka jiems 
kaip ir asmuo negalys išlaikyti skaistybės. Geras vienuoly
nas gali pasidaryti teip linksmas kaip dangus, bet nesutaikai 
įsisukus į jį, jis pasidaro lyg pragaras. Krūva jausmingų 
merginų amžinai susivienijusių įžadais ir amžinai palinkusių 
pyktis turi virsti širšių lizdu, nors ir skaistybę išlaikytų ir 
idealistiškai darbus dirbtų. Idealizme yra labai daug vietos 
asmeninių pažiūrų skirtumams, o tie skirtumai tai progos 
susipykti bendrame darbe. 

Netaikus būdas lygiai kenksmingas pasauliniam kunigui, 
kaip vienuoliui arba vienuolei. Kunigas gali būti vienas kle
bonijoje, bet apie klebqniją yra parapija. Jei jis netaikaus 
budo, tai nesusipratimai dygsta parapijoje lyg grybai po lie
tui. Kartais sunku matyti jų priežastį. 

Dvasiški ja yra tautos auklėtoja, o auklėjimo darbas turi 
būti sutartinis. Kur dvasiškijoje privysta netaikaus budo 
žmonių, ten reikalingiausi visuomenei darbai lieka nenudirbti, 

(Tąsa 5-tam puslapy j) 

Visuotinas lietuvių susi
rinkimas. 

Kovo 3 dieną įvyko čia 
visuotinas vietos lietuvių 
susirinkimas. Keistai j is 
įvyko IT dar keisčiau pasi
baigė. Susirinko draugi j ų 
valdybos ir nu ta rė šaukti 
visuotiną lietuvių susirinki
mą. <iirdi, kas čia gali 
vald3Tbome pasipriešint L 
Tuo tarpu tų valdybų pir
mininkai yra kuone visi ei-
cilikai, nors draugijose ka
talikų narių skaitlius kele
riopai yra didesnis. Bet 
kas iš to, kad mums vis dar 
t rūks ta reikiamojo susipra
timo, jei keli cieilikai suge
ba visą draugiją kaip patin
kama už nosies vedžioti. 
Seniau eieilikai prikalbinė
jo draugijas, kad jos prisi
dėtų prie kokios ten lietuvi
škų bolševikų tarybos. Skel
bė nar iams j ie visokius gra
žius pažadėjimus. Nesusi
pra tę žmonės patikėjo. Gir
di, reikia Įstoti soeijalistų 
tarybon. Vyriausybe pa-
liuosuos nuo kareiviavimo. 

! Lietuvai iškovos neprigul-
mybę. Paklausė kelios 
draugijos ir prisidėjo. Ci-
cilikams to t ik i r tereikėjo. 
Tuojaus visas draugija* 
ėmė tempti ant savo kurpa
lio. Sako, ta ip tur i būti , 
kaip mes norime, bet ne 
taip, kaip kiti nori. 

Taip išėjo ir su visuoti
nojo susirinkimo sušauki
mu. Pirmiausia ciciliktj 
tūzai išd*umė Chieagon, te
nai atlaikė savo susirinki
mą, iš ten sugryždami par
sigabeno daugiau savo 

'Įd#^ųgų' iv atliko čia susi
rinkimą. Nedaug lietuvių 
tesusirinko, bet ir šitiems 
daug visokių nebutniekių 
pripasakota. Apšmeižta 
vyskupas Karevičius ir kiti 
veikėjai. Girdi, j ie norį 
Lietuvą parduot i vokie
čiams. K a d tuo t a rpu sp-
cijalistai Lietuvą nori. pa
vesti rusų bolševikų globon 
ir tenai, pravest i socijalisti-
šką " rojų, " J i e aštriais žo
džiais pasipriešino šaukia
mam į tNew Yorką lietuvių 
visuotiniam seimui. 

Susirinkusieji, išgirdę 
nuo soeijalistų t ik vienus 
šmeižtus, pradėjo skirsty-
ties. Paliko svetainėje ko
kie penkiolika žmonių po
draug su socijalistais. Tuo
met, žinoma, likusieji nuta
rė, ką t ik jie norėjo. J i e 
pasipriešino šaukiamam vi
suotinam seimui. Tuo tik
slu pagamino rezoliuciją 
vardą 500 lietuvių! Kokią 
jie teisę turėjo kalbėti var
du 500 lietuvių, ta i tik 
j iems vieniems žinoma. 

Taip ir pasibaigė tasai 
soeijalistų "v i suo t i na s " su
sirinkimas. 

Dabar socijalistai per sa
vo laikraštpalaikius giriasi, 
kad vietos lietuviai, esą 
" v i s i " pasipriešinę šaukia
majam seimui, kad tuo tiks
lu jie turėję "v i suo t iną" 
susirinkimą. Suprantama, 
kad nereikia didesnės niek-
šystės, kokią išdaro socija
listai išgamos. 

Ten buvęs. 

GABSINKITĖS 
"DRAUGE." 

• 
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Laisvamaniai ir tautininkai 
parsidavė bolševikams. 
Kuctoet ALT. ir T. T. 

nusprendė šaukt Visuotiną
jį Seim$, ta i visi gerieji 
tautininkai ir katalikai ruo
šėsi kuotiksliausiai prisi
rengti. Bet socijalistai! 
panorėjo ir norv tam vis
kam pakenkti. Pas mus gi 
socijalistai laike susirinki
mus susirinkimėlus ir lan
džiojo iš namų į namus pri
kalbinėdami, kad nesiruoš-
ti prie Seimo ir nesiųsti 
delegatų į Visuotinąjį Sei
mą. J ų elgimasis buvo 
tikrai bolševikiškas. O 
nesusipratusieji ir aklieji 
laisvamaniai tautininkai 
beveik visi pasidavė socija-
listų intakai ir, kuomet va
sario 24 d. sušaukta visų 
draugijų ingaliotinių susi
rinkimas, o socijalistams 
rėksniams gavus viršų, tai 
laisvamaniai tautininkai tie 
siog parsidavė bolševikams, 
kad pasirašyti po protestu^ 
prieš Visuotinojo Seimo i-
vykdinimą. Katalikiškų
jų gi draugijų ingaliotiniai 
nepasirašė i r nuo jų atsi
skyrė. 

Šv. Antano draugijos 
susirinkimas. 

Kovo 3-čią d. tuojaus po 
sumai atsibuvo Šv. Antano 
iš Padvos draugijos (kuri 
in corpore buvo bažnyčio
je) susirinkimas, kuriame 
svarstyta apie Visuotinąjį į 
Seimą ir apgailestaujant, 
kacL.bųsiapt'ioįo Seimo Jgįj* 
ta labai toli ir kelionė daug 

| kentėjusių nuo karės. Ta- Į 
me laike sekė kitų vaikučių 
kelios deklemaoijos, kurios 
t£po puikiai atliktos. Už
baigiant vakarą kalbėjo ve
dėjas p. J . Junevičius, kurs 
tiksliai nušvietė vietos "pa
žangiųjų" bei "progresyvi-
škųjų" pragaištingą bolše-

E'kų darbą. Socijalistai ir 
isvamaniai tiesiog neri

mavo ir raukėsi, bet pama
te savo kladas, be abejonės, 
stengsis atitaisyti. Galopi 
paklausus, kurie priešingi 
yra rengiamajam Seimui, 
tai nei vienas nepakėlė ran
kos. O ųž Seimą, visi pa
kėlė. Tuo ir viskas užsi
baigė. Vakaras atnešė 
pelno $60.62, kurie pinigai 
bus pasiųsti Tautos Fondui. 

Kaip iš visko matyti, tai 
programas, pamargintas į-
vairiais margumynais, pu i 
kiai pavyko, o žmonės, ku 
rie atsilankė, nesigailėjo ir 
buvo matyti, patenkinimas 
jų veiduose. 

Ask-Ar-Ben'ietia. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Vaikiškos diskusijos. 
Vietos lietuvių soeijalis-

tų kuopa kovo 3 d. turėjo 
surengusi diskusijas, kū
rins įvyko Lietuvių svetai
nėje. Susirinko keletas ei-
cilikėlių ir ėmė diskusuoti 
temoje " A r Lietuvai reika
linga įiepidgulmvbė V 

Diskusijų tema liudija, 
kokie vaikiški yra mūsų ei-
ci^ilikai, pasivadinusieji so-
fcijalistais. Tokį klausimą 

| rišti ir apie jo išrišimą abe-
lėšuotų, tad-gi nutarta n e ^ j o t į _ Vdi Lšgamų darbas. 
siųsti delegato, o prisidėti 
žodžiu prijaučiant ir pare
miant Visuotinąjį Semą. 

Tautos šventė. 

Tą pačią dieną buvo taip
gi paminėjimas Šv. Kazi
miero dienos, kaipo Tautos 
Šventės. I š ryto bažny
čioje atlaikyta iškilmingos 
pamaldos. Sumą atlaikė 
gerb. kun. A. Tamuliunas, 
gražų pamokslą pasakė 
gerbiamas kun. Jurgis F . 
Jonaitis. 4-tą vai. po pie
tų New Settler HalPėje at
sibuvo puiki programa, 
kurią surengė vietos kle
bonas, gerb. kun. J . F . Jo
naitis. Svetainėje buvo 
susirinkę apie 200 žmonių, 
kurie džiaugėsi apturėję 
malonius įspūdžius ir daug 
ko pasimokinę. 

Vakaro vedėjas buvo p. 
J . Junevičius, kurs gabiai 
sugebėjo perstatyti dalyva
vusius programoje. Pir
miausia mažų vaikų choro 
tapo puikiai atgiedota 
"Lietuva, Tėvyne, muaų," 
po vadovyste p . B. J. Ba-
zaro. Po to kalbėjo kun. 
J. Jonaitis temoje "Mūsų 
t ikslas ," tiksliai nurodyda
mas, prie ko. mes, fietuviai, 
turime eiti. Vietos klebo
no kalba visiems patiko ir 
kart-kart ė mis plota ranko
mis. Paskui sekė vaikučių 
dalelės, susidedančios iš 16 
įvairių temų. v Prieš užbai-

liunas apie "Rengiamąjį 
Seimą ir fondus." Po jo 
kalbai sekė kolekta del nu-

Tuk visi lietuViai yra tarę 
savo neatmainomą žodį, kad 
mūsų tauta Lietuvai reika
lauja laisvės ir neprigul-
mvbės. Gi mušu eieilikai 
gi vis dar abejoja apie Tė
vynės neprigulmybę. Mat, 
jierns rupi Lietuvą pavesti 
rusams bolševikams ir pas
kui tenai kelti tmkšmą, pa
našų rusų bolševikams. Oi-1 
cilikai statosi daug žiną, 
bet tuo tarpu pasirodo, kad 
pas juos supratimo yra ma
žiau, kaip pas mažus vai
kus. 

Pabaigoje nubalsavo, kad 
Lietuvai nereikalinga ne
prigulmybę. Nes jei Lie
tuva butų, pasak jų, nepri-
gulmiuga, tuomet tenai ci-
eilikams nebūtų kas veikti. 

Kur gi rasi didesnius iš
gamas už mūsų eicilikus. 
J ie nėra verti, kaip sako
ma, nei Dievui, nei žmo
nėms. 

Žinomas daiktas, kad ei-
eilikų balsas, tai tik vėjas 
laukuose. Visuomenėje jis 
nieko nereiškia. Bet jie 
savo daro ir nemano pasi
duoti, kaipo atkakliausi 
vaikėzai. 

Ten buvęs. 
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Kovo 3 d., S. L. Ę. K. A. 
199 kuopa turėjo susirinkimą, 

gą kalbėjo, kun. A. Tamu-JTame susirinkime, šalip kitų 
dalykų, svarstyta jr musų 
brolių ir seserų gelbėjimo rei
kalas. Nutarta parinkti au-

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai^ pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. -

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė "mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli 
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „ INKARAS" ir iod i» 
„LOXOL," o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S parduodamas visose 
ap tiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patar iame 
pirkt buteliuką už 63 centus, nes jame yra gyduolių] 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 
F . A£X RICHTER Sk C O . 

74-SO Washington Street, New York 

kų. Tam tikslui išrinko du 
nariu: Jonų Danių ir Stasį 
Mastavičių. Išrinkti kolekto
riai parėjo per stubaš netik 
lietuvių bet ir svetimtaučių 
rinkdami aukų. Aukojo se-. 
kautieji asmenis: 

Po $5.00: V. Vaikšnoras, 
J. Danius ir A, Skrebulis. 

Po $2.00: J. Slavinskas, A. 
Naujokas, G. Krizbom, F. 
Koeh, Wm. Zinsellak ir Dr. 
W. Ducoįrib. 

Po $1.00: A. Vaikšnoras, 
S. Mastavičius, J. Laurinskis, 
V. Laurinskienė, J. Norvaišas, 
Z. Janušienė, K. Levendravi-| 
čius, V. Skrickis, J. Šalinskas, 
J. Kolenauskas^J. Mažeika/, 
F. Eskins, M. Armonas, B. 
Armonienė, K. Lasrius, J. 
Paškevičius, J. Okas, F. Ra-
guckas, G. Tekertas, J. Rozen-

tberg, T. Norvaišas, J. Luko
ševičius, A. Slavinskas, J. Mi-
liauskas, M. Slmiitli, C. C«oe-

bei, Wm. Cesy, J, Liimis, C. 
J. Leonard, E. Zinschloc, F. 
Rabists, S. M. Kaplar, J. 
Beckemeyer, F. Maklandt, 
Wm. Delanees. 

Po-50c.,. P. Daukšas, P. 
Wijtek, S* Mizera, L. Hnini, 
Wrm Schiller, F. Zaumsil, Ed. 
Beckemeyer, E. T. Hoffman, 
J. Bpittles ir P. Masgoj. 

Po 25c. — J. Kubilius, J. 
Woigt, Df. J. Louis, M. Mc-
Kalester, F. Ciheffler, G. Ca-
roff, P. Penclegart, J. Ryąn ir 
A. Washford. 
S. Mikalaitis aukavo $1.50 
Lietuviai sudėjo aukų $46.75 
Svetimtaučiai 24.00 

PAJPDEK SAVO PINIGUS T 
Seniausia Taupinimo Banką Chicagoje 

THE 
HIBERNIAN BANK 

Mok. 3 % %£5J* 
TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ 

\ . 

Po Valdžios. Priežiūra 
SUVIENYTU VALSTIJŲ PINIGAI CIA LAIKOMI 

* 

208 South La Salle Street 
-v 

Seniausiai gyvuoja. Saugi Taupinimui 
mmmmm^m im m 

^llllllllllItllIlIlIlIlIlIlIHItlIieillllllllllllllIflIiilIlIlIlIlllIltfBlIlIilillIlIlIlIllIlIlIlIlIlIIIlllllllllllUlIli lllllllllli 

l Nuo oradžios atydarymo, pereitą Rudeni 
Mus NAUJOS DIDĖS DRAPANŲ IŠTAIGOS 

Didžiausia ir geriausiai įrengta ant South Sidės mūsų tikslas buvo sueėdyti 
Roaelando ir apielįnkės vyrams nesmagumą važiavimo "į miestų", del jųjų reik
menų. Jųs galite persitikrinti kad nieko neišlošama leidžiant laikų tokių būdu, 
kadangi jųs čia atrasite,tas pačias Society Brand drapanas ir Wilson Brothers Fur-
nishings — tie patjs kurie pardavinėjami didmiestyje. Mes esame prisirengę eiti 
lenktymėn su didžiausia ir geriausia krautuvė Chieagoj, turėdami iš anksto misi 
pirkę pirkinius, pavasariniam Sezonui, kurie ištikrųjų užiriteresuos kiekvienę rei-
kalaujanti kų nors Vyrų aprėdaluose. Toks didelis supirkimas ir pilnas įrengimas 
Siutų, Viršutinių Kotų ir kitų aprėdalų niekados nebuvo parodiją šioj miesto da-
Jyj. . ^ 

Ateikite ir jųs busite maloniai nustebinti atradę tokį įivn^imų puikių pirki
nių savo pačių apielinkėj. . * \ 

THEODRE WERNER fc CO, 
DIDŽIAUSIA VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVE ROSELANDE 

1114042 Michigan Ave. 
J. J. Stonkus, lietuvis narys šios Įstaigos 

Atdara Panadelio, Šarados, Petnyčios ir Subatos Vakarais 
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Dr. A. R. Blamanthal 0 . 0 . 
Aldų Specialistas 

Patar imas Dykai 
Offiso A.dynos: nuo 9 iŠ ryto Iki 9 

vai. vakare. Nedėlloms 9 Iki 12. 
4440 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Y arda 4817. 

i Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 36 metai 

§ Gyvenimas ir Ofisas 
814» S. Morjran 8t., kertė 32 st. 

Chicago. I1L. 
i i SPECIJAFilSTAS 

Moter^Kij, Vyrioko ir Vaiku 
Taipgi ClironJSkų lAgų. 

OFISO VALA.NIJOK: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki « po piet 
Ir nuo 8 iki 8:30 vak. JTedėlio-
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Teleptione Yards 687 
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faUriBe MOKYKI 
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i »»7 

Jei nori grrikii ir wseknrfnrii ijNotkti 
' l kalbtti, skaityti ir rišytį Ui laikyk rnost, 

yklą. Apart Aaflų kalbos, tia mokioa«u:-
ietnvių kalbos S.V.lsririjoa Laiškų Raiymo 
enkų " S.V.Valdfboe PriekybosTeishi 

aų " S, V.Pilistybės Gramatikos 
netikos Ge»srafi)o<s Retorikos, ir XX, 

.. GRAMMAR ir RIGS SCHOOL Kursą. ̂  
lančius toliau moktaame per laiškui. Yt 
tikinama lietuviškaL 
AmtriciR College Pnpirttiry Sefceol 

23103 S. HAI-STED ST . CHJCAGO lu>.| 
KAMPAS 31-MOS IR RALSTED GATVIŲ 

Viso .. $70.75 
Visos aukos pasiųsta Tau

tos Foiidan per K. Pakštą, T. 
F. rast. ' A. S. 

w*m*^^ i 

PLATINKITE 
"DRAUOA" 

DIOZtAUSIA 

KRAUTUVE 

LIETUVIŠKA 

OHICAGOJt 

* « 

Užlaikome laikro
džius | r laikrodėliu*, 
auksinius žiedus, Sliubl 
nius ir deimantinius, 
muzikas* gramofonu* 
su lietuviškais rekor
dais, koncertlnas, ant 
kurtų eali crotl ir ne- y 
mokantis visokius šo- H S ^ ^ H ^ ^ ^ H ^ ^ B ^ I ^ ^ ^ B 
Mus, ermonikas rusiška* Ir prūsines, importuotas ir taip Jau 
ruaiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėliui, visokius musikališkus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantiiojame. Mūsų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siusti per laiškus. 

STEPONAS P . KAZLAWSK1 
4632 S. ASHLAND AVE.. CHICAGO, I1*L 

TKLEPHOHE DROVBR T3W Ęįį 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už i c štampą 

i 

\ 



Ketvirtadienis kovo 14 d. D ft A U G A S' 
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ŠIS-TAS APIE PAŠAUKIMŲ AUKLĖJIMĄ, 
(Pabaiga nuo 3 puslapio). 
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i 
nes asmeninės antipatijos neprileidžia prie tų darbų pačius 
atsakanciausius žmones. 

Tai-gi klebonai, auklėdami pašaukimus, turi gerai įžiūrėti 
į budo taikume. 

Sunku pasakyti, ką klebonas gali padaryti, kad jauno] 
asmens būdas taptų taikus. Bet aišku, kad klebonas neturi 
kalbinti įstoti į vienuolynų arba eiti į kunigus asmenį, kurio 
būdas aiškiai netaikus yra. 

Taikumų platinti ir stiprinti mes, kunigai, privalome ne | | 
del pašaukimų, o dėlto, kad išpildytume savo uždavinį tauto
je. Netaiką yra didelė žmogaus jeibė, smarki meilės prieši
ninkė, galinga kultūros ir doros trukdytoja. 

Kas mažina keiksmų ^paprotį šeimynose, tas netaikų ma
žina. 

Antras būdas kovoti su ja yra platinimas žmonėse su
pratimo, jnog asmenų yvairumas visai be kaltės sudaro pa
žiūrų yvairumų. Kas tų žino, tas negreit supyksta ant kitų, 
tas pasidaro taikesnis. Pamoksluose galima pasakyti daugelį 
labai aiškių pavyzdžių, kaip nuomonių skirtumas sudaro pik
tumų neišmanantiems. 

Vis-gi taikumo stiprinimas visuomenėje yra tik tolymes-
nis pašaukimų prirengimas. Tiesioginis-gi jų gaminimas ap
ima skaistybės ir idealistiškumo auklėjimų jaunuomenėje, pri
silaikant protingo pieno, pritaikinto prie atskirų asmenų pri
gimties, arba nors pildant apskritas gero auklėjimo taisykles. 

Kuo protingesnis būva tas pienas ir kuo daugiau darbo 
nesigailima jį vykinant, tuo gražesnės, naudingesnės ir gar
bingesnės išeina pasekmės. 

Nors tat pedantiška ir nuobodu, bet, kad skaitytojui, no
rinčiam apimti čia išreikštas patarmes nereikėtų antrusyk 
skaityti šito straipsnio, čia paduodu surašą tų taisyklių, ku
rių, man rodos, reikėtų laikytis auklėjant pašaukimus: 

1. Sėdant klausyklon atsiminti pašaukimų auklėjimo 
reikalų, kad jie neliktų nepastebėti. 

2. Peržiūrėti ir permintyti asketiškųjų literatūrų apie 
pamatines pašaukimų dorybes, kad nepritruktų ar
gumentų, bekalbinant pašauktuosius prie tų dorybių. 

3. Visų domų kreipti tik į jaunus asmenis, kad juos ge
rai prirengus, idant seminarija ar vienuolija galėtų 
pasekmingai atlikti visatinį ir sistematinį išlavini
mo darbų. 
Tuose jaunuose asmenise pastebėti ir sustiprinti idea
listiškų nusiteikimų, parūpinant progos idealistiš
kam veikimui iš mažų dienų. 

5. Skaistybės žvilgsniu sveikus asmenis apsaugoti nuo 
priežasčių, stiprinančių žemuosius kūno geidulius. 

6. Tam tikslui atsakančiai parengti knygynų arba kny
gynus parapijoje ir sutvarkyti pasilinksminimus. 

7. Neužmiršti taikumo reikalą tam, kas ketina dirbti 
tikėjiminio pasišventimo luome. 

Neabejoju, kad šitame rašte yra klaidų. Jų neskaitant, 
jis yra toli nepilnas. Aš darau šiokių tokių pradžių; malonu 
butų, jei kiti daugiau prityrusieji klebonai atsilieptų, išdėda-
mi savo pažiūras į šitų tikrai svarbų dalykų. 

Nelaukite! Ti 
Uždarome savo krautuvę po nr. 1327-33 Mi!waukee Ave. 1 d, Baland. 
Likusis sandelis $150.000 vertes Rakandu, Pečiu, Bivcnu ir tt. 

Turi būti parduotas už kainas kokias patys pasiūlysite. 
Tie kurie jau pirko, džiaugiasi! Gailesttes tie, kurie dabar nepirksit! 

Faktiškai, dar niekad ant svieto nebuvo parduodami toki puikus | 
ta vorai už taip žemą kainą. Ta voras mus neyra sugadintas -- arba | 
ugnies apdegintas, arba senas kaip kad jus manote, bet yra tikrai ge- | 
ras ir neatbūtinai turi būti parduotas iki 1 dienai Balandžio. ! i 
Ateikite pamatyti mūsų tavorą l anguose — o persi t ikrinsi te I 

Jog apsimokės jums nusipirkti tavorą dabar. š 

Niekas nebus paliktas — Viskas turi būti išparduota 
BROLIAI PERLOWCY 

Pr i s ta tom dykai į Pulįmaną, 
Roseland, YVest Pullman, 
S. Chicago, Eas t Chicago 

Hammond ir Oary. 

Tavorą pristatome dykai. | 

4. 

CftICAGOJE. 
TOWN OF LAKE. 

Vakaras šv. Veronikos Mote
rių Mergaičių draugijos. 
3 kovo, š. m., 6v. Kryžiaus 

parapijos svetainėje mino 1.1 
draugija surengė puikų vaka
re. Pradžioje žmonėms kun. X. 
Pakalnis pasakė gražią pra
kalbą, už ką gerb. kalbėtojui 
nesigailėta ovacijų. 

Paskui sulošta keturių vei
ksmų drama — Šventa Elzbie
ta. Vefkalą vaidino Lietuvi?) 
Teatrališkas kliubas. "Lietu
va". Sulošta gyvai, tat ir 
žmonėms patiko. 

Turiu pridurti, kad vaka
re žmonių buvo pilna svetai
nė. Spėjama, kad gryno pelno 
draugijai atliksią arti 50 dol. 

Tegyvuoja Šv. Veronikos 
draugija, nes jinai kelia savo 
nares morališkai ir finansiš
kai. 

D. P. C. 
N 

IŠ CICERO, ILL 

Hitam susirinkime dr-jaj 
nutarė prisidėti prie delega
tų siuntimo visuotinan eeiman 
New Yorke. Kadangi viena 
atskiriai negalėjo siųsti dele
gato, tai paaukojo tam tikslui 
iš savo iždo 20 dol. 

Vietos lietuviams verta at
kreipti domą į šitą draugiją 
ir į ją rašyties. Nes jinai rū
pinasi kaip tautos, taip Baž
nyčios ir tikėjimo reikalais. 

Panelės Švenė. dr-ja savo 
susirinkimus laiko kas nąėnuo 
paskutinį nedėldienį bažnyti-

jnėje svetainėje. Turi jinai 
apie 150 narių. 

Chak. 

Iš WEST PULLMANO, ILL. 

Kovo 3 d., įvyko susirinki-1 formacijų 
mas dr-jos Panelės Švenčiau
sios po globa Š v. Juozapo. Su
sirinkimas buvo bažnytinėj 
svetainėj. v 

Nors apie šitą dr-ją-laikra
ščiuose nieko nerašoma, tai 
gal ir manoma, kad jinai yra 
užmigusi ir nieko neveikia. 

Taip nėra. Šita draugija 
yra viena iš veikliausių šitoj 
lietuvių kolionijoj. Jinai yra 
dar jauna, bet Lietuvos rei
kalais darbuojasi kur-kas 
daugiau, kaip kitos senesnė-. 

Vietos Tautos Fondo 64 
skyriui amerikonas p. F. M. 
Carter prisiuntė $10 aukų, pa
žymėdamas: " Sužinojęs, kad 
jus subruzdotė savo Tėvynę 
gelbėti, aš irgi noriu jums pa
dėti gelbėti savo tautą iš ne-
laimės'' 

Tai vis pasekmės gerų in-

1327-29-31-
Milvvaukee Ave. 

V. Arti Paulina gatv. 

Krautuve a t d a r a vakara is Utar -
n i rike,* Ketverge ir Subatoj. 

1327=29=31-33 
Milwaukee Ave. 

Arti Paulina gatv. 

£ 

S 
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J. S. 
P. S. "Draugo' ' 57 num. 

iš West Pullmano L. V. 35 kp. 
aukose pasakyta, kad K. Pal-
dauskis aukojo $2,50, gi turi 
but $o.50. . \ 

J. S. 

REIKALINGI AGENTAI. 
Reikalingi visose lietuvių 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 

L. R. K. LABDR SĄ GOS 
CENTRO VALDYBA. 

Pirm. Antaną- Nausėda, 
1658 Wabansia ave., Chicago, 

110. * ' * ^ *** "? 
* 

Vice-pirm. Pranas Very-
ga, 4539 So. Marshfield ave.,| 
Chicago, UI. 
Nut. rast. Julijonas Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct, Cicero, 111. 
Fin. rast. Aleks Dargis, 72b' 
W. 18th stf, Chicago, 111. 

Iždin. kun. Antanas Staniu-
kynas, 26&4 W. 67th St , Chi
cago, 111. 

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
Chicago, III. 

DIREKTORIAI: 
Visi Chicagoje. { 

Frank Veryga, 
4539 So. Marshfield ave. 

Jonas Petraitis, 
4549 So. Tai man ave. 

Povilas Mažeika, 
3315 Auburn ave. 

Marijona Vainauskienė, 
Kun. Mykolas ĮCrušas^ 

3230 Auburn ave., 
Juozapas J. Elias, 

4600 So. Wood st. 
Kun. Antanas Staniukynas, 

2634 W. 67th st. 
Kun. F. B. Serafinas, 

2327 W. 23rd PI. 
Kun. Alex. Skrypko, 

4557 So. Wood st., • 
And. Bruožis, 

653 W. 18th st. 
Boleslavas Sekleckis, 

3427 Auburn ave., 

prie savo orererio vasario 2 d., 
1918 metų, j&kančig. pastabą: 
"Šešiolika vietų atgal, kuo-
met sirgau labai pavojinga li
ga virš šešią* savaites, New 
York'e, Trįner'io Amerikoniš
kas Klixiras Karčiojo , Vyno 
tuojau mane pagydė." Trine-
rio Amer. ET!xiras Karčiojo 
Vyno visuomet pagelbsti už-

|kietėjimui, nevirškinimui, iš
pūtimui, galvos skaudėjimui 
nemigai, nerviškumui, abel-
nom negalėrhs, ir tt. P-nas 
Frank Lycka rašo mums iš 
Lansing, Mich. vasario 14 'd., 
1918 m.: "Aš rekomenduoju 
Triner'io Amer. .Elixirą Kar
čiojo Vyno visiems savo tau
tiečiams V. Po išmėginimo ir 
jųs taip pat darysite. Kaina 
$1.10. Aptieko**e. Triner'io Li-
nimentas neturi sau lygaus 
del reumatizmo, nenralgijos, 
strėnų diegimo, išsisukimų, 
ir tt. Kaina 35c. ir 65c. A p-

i 

tiekose. Per pačta 45o. ir 75c. 
Joseph Triner Company, Iš
dirbėjai Chemistai, 1333-1343 
So. Ashland ave., Chicago, 
111. 

(Apg.). 

UQP 

VAKAR, ŠIANDIEN IR 
RYTOJ. 

Kiekvienas turi malonu at
siminima apie vaistą, kuris 
jam pagelbėjo vakar. Jis žino, 
kad jie jam pagelbės šiandien 
ar rytoj, jeigu blogumai vėl 
pasirodytų. P-nas JohnZla-
tohlavek, Dysart, Ia., pridėjo 

BRIDGEPORTIEČIAMS 
ŽINOTINA. 

Pranešame Bridgeportie-
čiams, jog Dienraščio "Drau
go" generališku agentu yra 

VIKTORAS BALANDA. 

Negaudami laikraščio ar no
rėdami atnaujinti prenumera
tą, ar su kitokiais reikalais 
malonėsite kreiptis sekančiu 
adresu: 

VIKTORAS BALANDA, 
3313 S. Haisted St., 

Chicago, 111. 

Hh™ ^cr 

& FRE 
METINIS IŠPARDAVIMAS "ELY 

WALKER" VYRIŠKŲ MARŠKINIŲ 
Prasidės Ketverge, Kovo-March 14tą ir tesis iki 

Subatai, Kovo-March 16 d. 

sflH 

oK.YKiUb 1 VERTI IKI $1.00 
K0ŽNAS | M 

Šitas skyrius susideda 
iš 100 tuzinų Vyrų Išskal/ 
btu MarŠkmiii. r^ro" rv-
sies perkelio, kuriuos iš
dirbėjai vadina antraran-
kiais. Jie yra gerai žino
mos "E. & U." išdirby's-
tes; visokių didžių ir ne 
nusišerenčių spalvų. Di
delis rinkinys įvairių ma
dų, didžio Uy2 i*i l ? " 
Specialiai po 

Q l f V D U TQ O $1.15 IR $1.50 VER-
O I Y I I M U O LA TES KOŽNAS PO 

Susideda iš "Ely & Walker" VYRŲ IŠSKAL
BTI MARŠKINIAI, su kietomis ar minkštomis man-
kietomis, iš puikiaus perkelio, crepe, ir madras mate
rijų. Kiekvieni marškiniai gvarantuojami nesišeren-
čios spalvos ir pilno didžio. Duosime naujus marški
nius už tuos kurių spalvos nubluks. Naujausios pava
sarinės mados. Visi marškiniai yra visiškai geri. Di
džio nuo 14 iki 17%, apkainuoti po. \ 

KRAUTUVĄ ATDARA 3 
VAKARUS SAVAITĖJE: 

PANED. KETVERGE IK 
SUBATOJ. 

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĄ 
ANT SOETH MD! s 

(TOWN OF LAKE). 

• 1 

4805.43 SO. ASHLAND AVE. 

* 
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ISTORIŠKA TRAGEDIJA 
= R E N G I A = = 

i SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIS rNeturtingu Moksleiviu NaudaU 

Nedėlioję, Kovo-March 17 d. 1918 m. 

lilMlIlllilIlMiilMMM.MiMlMiillMili"™"™*"""""™""" 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS S V E T A I N Ė J E 
32nd Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valanda vakare T?kietas 25c, 35c ir 50c. 
Yra tai didelis perstatvmns, .kuris esti vienas iš puikiausiu ir lietuviams suprantamų. Nes tenai yra perstato

ma, kaip moteris tikrai mylinti savo vyrą kariauja prieš nedorėlius užpuolikus, kurie nori atvesti ant blogo Keno. 
Todėl patartina visiems vyrams ir moterims ir merguitėmsatsilankyti ant •'Genovaitės" perstatymo, o užtikriname 
kad nesigailėsite. * . 

šis veikalas nors jau buvo nekuriosc vietose statytas, bet jo gražumas ir prakilnumas duoda mums teisę jj ?"D"~ 
kai ir vėl pamatyti. Prie to-gi šj veikalą stato aug&ii išsilavinę aktoriai kaipo: panelė E. Gedgaudaite, losusi Hut-
vilę", labai pavyzdingai, ponas D. Zdanis, B. Liebonas ir kitj žymus veikėjai. Todėl tikime kad šis veikalas dar 
nebuvo niekados taip gražiai perstatytas, kaip dabar kad Scenos Mylėtoju Ratelis yra prisirengęs perstatyti. 

]'cinas šio vakaro eina ant pagelbos neturtingų studentų baigiančių mokslą. Todėl gerbiama publika atsi.ankiusj, 
nevien pamatis gražų teatrą, bet ir sušelps neturtingus moksleivius. 

Kviečia visus SCENOS MYLfcTOJV RATELIS. 
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C H S O A G O J E 
Ketvirtadienis, kovo 14 d. Sv. Matilda Karai . 
Šeštadienis, kovo 16 d. &v. Heril>ertas. 

BRIDGEPORTAS. 

k 

šv. Kazimiero Dienos apvaik-
ščiojimas. 

Šv. Ju rg io parapija apvai
kščiojo Tautos švente labai 
gražia pramogėle, būtent, šv . 
Jurg io par. mokyklos vaiką 
vakarėli u. 

Pramogėle parėmė gražiai 
mušu par. žmonė:-, nes svetai
nė pilna buvo publikos. 

rio pusė pelno bus skiriama 
blaivininku organui "Tau tos 
Rytas*', gi kitą dalį pinigų, 
savo kuopos naudai. Visas 
darbai pavesta: V. Stancikui, 
A. Baltutienei ir L. Tirunai-
tei. 

Paskui nuskirta į Lietuviu 
Politiška Seimą delegatas — 
M. Petruševičienė. Kadangi 
jinai turėjo tikietą, tai tik be-
įvikėjo šiek-tiek jai sumesti 
kelionės išlaidom 

^L^ 

LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPA TOWN OF LAKE 
Statys scenoje "Hamletą" Danijos Karalaiti 5 veiksmu, 20 atidengimu tragedija 
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Vakarą at idarė ir vedė p . ' P a d a r i l l s r i n k i i a v a aukavo 
A. Nausėdienė. Pamarginimui 
vakarėlio buvo r-iužių dėkle-
Ihaciju, j ui taikintu prie šios 
šventės, (liūneliu, driliu, bt t , 
ypaė kas į širdį smego, tai gy
vieji paveikslai. Pirmas pa-
veikslas Dorstatė Lietuva, re-
tėžiais prikaltą prie uolos ir 
apsiaustą **ašaromis" (ma 
žios merg>iės su' baltomis le
lijomis rankutėse ir sidabri
nėmis " a š a r o m i s " , plaukian
čiomis žemyn). 

Po to sekė kalba gerb. kun. 
I. Albaviėiaus, kurioje gražiai 
ir iškalbingai nurodė svarbai 
mušu Tautos Šventės. Tarpuo
se (Orkiestra p. B. Ežerskio 

Nedėlioję, Kovo- 17,1918 
SCHOOL HUL SVETAINĖJE 4758 So. Honore gat. 

Pradžia 4- valandą po pietų 
\ 

> 

Hamletas yra labai įspūdingas ir užimantis veikalas. Nes jis padoro kiek
vieno žmogaus gyvenimo atsitikimus. Ir kurie nepamatytų to veikalo, prisieitų 
ilgai gailėties, nes ta proga daugiau gal neįvyks. Šiuo veikalų, L. V. 13 kp. užtik
rina, kiekvienas bus pilnai užganėdintas. 

^ 5= m 
sie: 

Kun. X. Pakalnis $2.(K) 
Po $1.00: M. (Sąsparavi

rius, .J. Raminskis, X. Sokaitė, 
B. Tiškus, J . Jurgai t i s , J . 
Pilnokas, V. Stancikas. 

Po oOe.: D. Šilaitė, V. S., 
Ona Poeaitė, K. Vezelaitė. 

Smulkiu $2.20 

T -

Viso $i:).20 
Zosė. 

L. VYČIŲ CHICAGOS A P 
SKRIČIO CHORO NARIAMS 

PRANEŠIMAS. ' 
L. Vyėiu Cbieagos apskrl-

4$ 
KL€£ 

poap—gpooagi. 
TARPAI > A K P A I 

ATMUrOIAI TARPAI j 
Bfflfiluuane Befl Fotmdry O 

M.L L. & .V 

S5 

ėio clioro '('peticijos nebus at-
U'oio šmotelius iš operų • ,• », ,- • , «-
1 J ' ' nanti penktadienį kovo 1..) 
gnm-s.m, , muzikos t n i | . i i . / - | ( U ,,^,.,„„5 f . l m r o . Į i r i ^n t a s , 
liūs, tik sailn, ka.l žmom-s ly,,' |p> A ^ . ^ y n i S v . l ž i a v c s 
neapibrangino to, nes neper- ,- ,. . 

1 iv i i io tman lietuvi i; seiman, 
daug ramiai užsilaikė. Bet pa- 'v . v- , , • , 

jNcv lorkan , kaipo choro at-
tartina but ateitvje surengi 

* *'v . stovas, 
koncertą, nes p. Ežerskio bo
nus susi(!eda iŠ tikrai gab 'u j . 
muzikantu. 

Vakarėlis užbaigta.-
* K » l l . 

clioro Lietuvos himnu. ( 1K> : 
ra vedė mušu gabus vargoni
ninkas p. B. .Janušauskas. 

gon, vedė, atsižadėjo anarchiz
mo mokslo ir ėmė gydytojau
ti. 

Kituomet jis Clevclande bu
vo suareštuotas už platinimą 
literatūros gimdymu kontro
liavimo reikale. 

Clevelando teismas jį andai 
nubaudė (i mėnesiais kalėji
mam 

Dr. Heitman turės važiuoti 
Cievelandan ir tenai atlikti 

0 

bausme. 
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Gavėnios laiku yra parankiausia turėti šias knygutės: 

Stacijos arda Kelias Kryžiaus ir Rožančiaus 
Parašyta Kun. P. G ūgio 

KAINA 15 c. 
* 

KANČIA V. JĖZAUS arba apmastymai ant kiekvienos 
dienos per GAVĖNC. 

x \ . i \ . j . JN i \ 3:UC. 

PAMALDŲ VADOVĖLIS, su GRAUDUS VERK-
SMAI ir STACIJOMS, taipgi kitoms reikalingiausioms 
bažnyfinėmisrjnaldelėmis audimo gražus apdarai. 

KAINA 40 c. 
1 DRAUGO'' BENDR. KNYGYNAS 

1800 West 46th St., Chicago, 111. 
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Ką Bell Systema 
Veikia 

A PIE 2,500 pratiškų telefono \yrij tapo lai
kinai atstatyti per Bell Systema, kurie tar

naus kariuomenei, kaipo ofieierai ir privatiniai 
kareiviai prie Signal Corps, ir ('oast-l)efense Re-
serve. - • 

Du tūkstančiai darbininkų yra nariais Na
tional G naru" arba Navai Militia, arba yra prisiek
dinti persistnfvti kuomet bus pašaukti. 

Apie 1,500 darbininkiĮ prisirašė prie Ofi-
cici'iu lavinimosi skvriaus. 

t. * 

Daucfiau vyriškų spėk^ turi būti paskirta 
mūsų šalies tarnystėm 

Bell Systema didžiuojasi narsumu ir ištiki
mumu savo darbininkų, kuriu pasitraukimas rei
kalauja stiprių spėkų, nuo tų kurie pasislieka, 
kad telefono patarnavimas butų palaikomas kaip 
kad iki šiol. s 

* rs.& 
u u i i i m 

VNITIO rr*ns 

^HICAGO TELEPITONE COMPANV 

1 

Nnžiidyla turtingas žmogus. 

Sekanti cbo i j repeticija 
kovo 22 dier.ą, kuomet 

į turi susirinkti visi daininin-

(Joshen, Ind.. ant sa
vo un..os namuose atrastas 
mižu ytas turt ingas nevedęs 
farm< s Isaac Bashor. Atras
tas : u perskriostu kaklu. 

vaiku ! "Sausieji" traukiami tieson. 
J . Vilimas, clioro raštin. 

Į Ką reiškia ženklai languose. 

Grand jtiry atrado kaltais 
ir patraukė kriminalin teis
man 8 "sausuosius'' už suk-

Cl.icagoje kaikurių privati- ^ ^ r o i k a l e P a r a ^ u w P ° ' 
Didelė padėka priguli imi-

eų parapijos mokytojoms. Se

serims Xazaretietėm.S vpac - " ' ' ] ' „ it',. n-ii-.>brn1.i t ^ ' l i n » k u r i ^ P a ( ] a V ( * ' Pav i e to tai "ir Ciniškai. Norintieji an^iu ar 
rUlU naiUU kingi.O (' p.lK.O ...U.. ! , . , T «. ^ • porsikolti 1 Mtą. viet^ atslSankitb pas: 

REIKALAVIMAI. 
Koikalingras darbininkas dirlw;.s 

kepykloj, antrarankis pckorlua de
ra vieta peram žmofcui. Atsišaukite: 

4017 SC). PAUIJNA ST. 
Tol. Prover 977!). 

Reikalaujam moterų prie skirsty
mo popieru patyrimas nereikalingas. 
Gera užmokestis. 

KKAIS t() GOL1UJS 
R836 Tlu-oop St. Oilcapo. 

Ki'ikaliiiffas nankui klerkas musn 
Taupymo Skyriuje. Turi kalbėti: 
Angliškai, Lenkiškai ir Lietuvišku;. 
Atsišjiukite i>as: i 

Ii. DmVENSKT, 
Peoples liauk, Aslifennd ave., kamjmH 
47tb St. 

P R A N K H I M A S . 
Visiems pcrkrnustiimj (mufavimu) 

ir pristatau angles. Patarnauju grei-

Perdėtinei Seserei, M. Torcv 
• 

lijai, kurios gražiai mokina ii" 
lavina mušu jaunąją kart?}. 

Pažymėtina, kad mokyklos 
vaikai atsižymėjo grynumu 
lietuviškos kalbos ir lietuviš
ku akcentu, scenoje elgėsi na-
turališkai, nesuvaržytai, ir 
viską uražiai išmokė iš 
minties. 

balta vėliavėlė ant raudono 
dugno. Ant tos vėliavv'.V ma
tosi mėlinos žvaigždės, kuria 
vienur yra viena, kitur dvi 
arba trvs ar ir daugiau. 

Tasai ženklas reiškia, kad 
iš tu namu kas-nors tarnauja 
kariuomenėje, (ii žvaigždutės 

at- reiškia skaitliu vyru, kurie 
tarnauja. 

Tikimės, kad mušu gerb. A l l t a i " n t Chieagos federa-
Seserv> surengs ateityje dau
giau panašiu, vakarėliu. 

Reporteris. 

TOV/N OF LAKE. 

Blaivininku susirinkimas. 

3 ko\-v>, Š. m., Sv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, vietos 
blaivininkai turėjo susirinki 
m a. 

4, 

sį sykį susirinkusieji nu
veikė gana daug naudingu, da
lyku. J i e nutarė po Velykų 
surengti vakarą teatrą, ku 

lio busto (kur yra vyriausio
ji miesto krasa) išskleista bal-
ttt ant raudono dugno vėliava. 
Ant jos yra viena žvaigždė ir 
apačioje skaitlinė: 431. Rciš-
kia, kad tiek žmonių, tarna
vusių tam buste, šiandie ka
reiviauja, 

Dr. Reitman eis kalėjimam 

klerkui, kad saliunu klausimą; 
padėti ant baloto. 

"DRAUGO" SKAITYTO
JAMS ŽINOTINA. 

Kiekvienas skaitytojas no 
rėdamas savo adresą permai
nyti, turi būtinai prisiųsti ne
tik savo nauj$ adresą bet ir 
senąjį, nes kitaip sunku yra 
surasti. Taigi malonėkite at 
kreipti dom$ į tai. 

JIOZAPA*? VAIiSKIS, 
4^09 S. Mnrshl'ield Ave., (liicaffo, I H. 

PAIEŠKOJIMAI 

iiiimiiniiisiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiifiiiiitiiiiii 
1 JOSEPH C. WOLON i 
S linsTuvrs AJ>VOIVATA8 ~ 
= Kam b. 324 National Life Fu d g. S 
§ 29 So. LuSalle St.. = 
S Vakarais 1668 Milwaukeo Ave S 
H Central 6B99 :. 

RasideHce HumbuJd 97 -; 
CHTCA.OO. IT.L. = 
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Dr. Reitman, cbieagietis, 
per dešimtį metų vedė anar-
ebistiška gyvenimą, besival
kiodamas po visą šalį. 

Perniai jis sugryžo Cliica-

Tel Drover 7042 

Dr.C.Z.Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 yak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arU 47-to« CatTės 

t — . 
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Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti £er*n) darb* i» 

dnujftb'i pmicru 
Visur relkftllngm daug 

kirpėjų. trlmerlŲ, ranko
vių. kiAanių tr skylučių 
dlrbf-jy. Taipgi preseri^ 
ir siuvėjų elektros taaai-
nomis. Dabai laukia. At-
3ikite dlenouila arba va-
kamls Lengvi inokeačlal. 

Specialiai kursai nier-
k'inoii-.H formų kirpimo 
pritaikinime ir siuvime 
— $15.00. 

Duodama diplomai. 
Patranos daromos pa

sai Jųnu laiertj. — btl© 
stallAs arba dydžio. * IA jtjj 
bile madų knygoa. 

M A S T E B DESTONTNG HCOOOL 
S. F. K B su i oka, r.r#JčrtaUi 

118 N. ZJB, baile gatve. Kambarys 
416-417. Prfed Cltf n«JL 

E S E = 

Telefonai; McKlNLhJT 57^4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIOAg 
5 I i i oO. U'ESTEUN BLVD 

KHi i ipAH W . J<6-tof> gratv«-». 
• 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

3E 

* 

4 

ws.s. 
VTAR SAVIHGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERKMEKT 

TAUPYK H^ 
SKOUNK DĖ

DEI ŠAMUI 
TAUPINJ. 

3ffl 

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. . \ 

Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybino Paranka ueša 4-ta sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienyty 
Valstijų Taupymo Markes. j 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų. 

Tas yra jūsų pareigai Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šit? karę! 

fe 

t 

^ 
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Pristatome j visas.miesto dalis. Telefonas: BOULEVARD 9671 

MILDA FLORIST 
JOS. F. RASZINSKIS, Sav. 

Gyvos gėlės:- BUKIETAAIS, VESTUVĖMS, BANKIETAM3 
PAGRABAMS PAPUOŠALAI ir 1.1. 

V" 3112 SO. HALStED ST. 
m 

T:. 

U 
Netoli 31 gatvės. CHICAGO. ILL. 

»vSS^^ ! fe4 := iJa iS^ 

Paieftkau savo brolio Juozano 
Dirmeikio, paeina Kauno grub., Tla-
seinių pav. Nemakščių parap. 6 pėdų 
augščio, tamsiai geltoni plaukai, iru--
lynos akys. Amerikoje jau 13 mefų. 
7 metai, jau kaip buvo Ohicagrc.ic. 
Jis pats ar kas jj žino malonės pra
nešti šiuo antrašu: 

STANISLOVAS DIRMEIKIS, 
4613 So. Woo«l sU Chicayro, III. 

ANT PARDAVIMO. 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos, daugumos lietuviu, kurio gra-
jlja koneertina ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koneortina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galltne jo^ parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalą tikite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai. 

TIKRAS PIGUMAS 
Parsiduoda 2 augštu mūrinis na

mas su akmeninių fundamentų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius. Pa iš
siduos labai pigiai. Naujas "gara-
gius" užpakalyje. 
3445 So. Ashland Ave. Chlcago, III. |SK5»8»f5»Sg5WMRWMR»8a8 

Georgi & Vitak Music Co. 
1540 W. 47th St., Cbicago, 111. 

t 

Home Blcnd vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tnvių parduoda ta pnėia 
kavą po SOc A «y C 

GERIA USIS 
SVIESTAS 

47c 
t i. eš učių Sviestas 
l.«i.bai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
į sulyginę su 
: bent kokia, 
11-2 sv. 14c 

DAERY 
SVIElSTAS 

43c 
WEST SIDE 1844 W Cbicago a.13102 W. 22nd at I 1TORTH SIDE 

llll SJUW* , ,tea *-|»Sl2 ^ e » S S V l S O U T H ***>* <•• W. Dlvislonsl 
2054 Miivvaukee a. 
1054 Milwaukeea. 
1510 W. Madison 
2830 W. Madison 

: : ->• H i . - . ^ t . o s j Wentworth a ĮJ J , ^ J ' o ^ " . ^ 
3427 S. Halsted st 3244 Lincoln av. 
4729 S. Ashland a. 3411 N. Clark st. 

1832 S. Halsted st 
1818 W. 12th st. 
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KAIN 
IO] 

TRO 

Vo 
TALK 

RUSAI 
JIN' 

Karės at 
lauja 

True transJatl 
master at C"hi 
1918, as requ 
tober 6. 1917. 

Washing 
Buvęs bo 
reikalu mj 
priešinasi, 
sas pripaž 
tų padaiy 
taikos suta 
perorganiz 
mene ir £ 
tai eia pr: 
rius Fra n r-

DIDKUN 
TI 

-

Vokiečiai Į 
užėir 

True translat 
mnster at Chi 
1P18, as reqv 
tober 6. 1917 

Londone 
knnigaikšt 
buvo Petr 
tas, kaipo 
kalbyje su 
žinti Rusi; 
siustas ne 
mvliu į ry 
palei Sibe 
mo iš Pei 

Berlvne 
w 

kelbta , ka 
paėmę, no 
ta ikos su1 
jos v y r i a i 

S u t a r t y 
ta, kad R 
vumą ten 
gabenime 
Besarabija 

I š Petr t 
k a d tėiiai 
sai tiesioj 
plėšiami, 
sidėjo, ku 
k r a u s t v t i 

« 

P u i k i a i 
brangint i ] 
imta i r g; 
kelis doli 

J ū r i n i n 
lės da ik t i 
ž imus i r 
s iuntė į 1 

BAND] 
VIENĄ 

Clevela 
Netoli šie 
tomobilin 
le geležii 
stovyklą, 
nužudė, 1 

Paėmę 
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