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METAI-VOL. III. No. 95 

VOKIEČIAI PAĖMĘ 
NELAISVĖN 183 AME

RIKONUS? 
Nesiseka vokiečiams 

Prancūzijoje 
TALKININKŲ KARIUOMNE VEIKIA 

RUSIJOJE 

HINDENBURGAS PASITIKI 
DIEVU. f 

-
Sako, vokiečių bus laimėta. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, aa reąuired by the act of Oc-
tober e. 1917. 

PAĖMĘ NELAISVĖN 183 
AMERIKONUS? 

True translation filed vvith the post
master at Chicago. 111.. on April 22, 
191 S. as reąuired by the act of Oc-
tober 6. ĮSI 7. 

Paryžius, bal. 21.—Vokie
čiai šiandie oficijaliai paskel
bi*1, kad jie paėmė nelaisvėn 
183 amerikonus su 2.") kulkas-
vaidžiais. Vokiečiai šturmavo 
amerikoniški} kariuomenę ir 
įsilaujė suvirs mylią gilumon 
i amerikoniška linija ties Sci-
cheprey. Anot vokoečių, ame
rikonai panešę didelius nuos
tolius. 

VISU FRONTU BAUBIA 
ARMOTOS. 

Teutonai ruošiasi naujan už
puolimai!. 

Amsterdam, bal. 21.—Laik
raštis Cologne Volks-Zeitung 
padėjo tokį fieldmaršalo von 
Hindenburgo pranešimą, kai
po atsakymą į to miesto pa
siųstą jam pasveikinimą: 

44 Mūsų pasitikėjimas Dievo 
teisybe ir stipri vokiečių tai
ka nenuvils. Šitoj sprendžia
mojoj valandoj paaukokite vi
sas savo jėgas tėvynei, gi lai
mėjimas bus mūsų JJ 

PRANCŪZAI PAĖMĖ VO 
KIEČIŲ ARMOTŲ. 

i 

VOKIEČIAI TURI EITI 
ŠALIN IŠ LIETUVOS. 

To reikalauja visa lietu
vių tauta. 

— . 
r 

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, m., on 
April 22, 1918 as reąuired by 
the act of Oetober 6. 1917. 

K 

Nepasisekė vokiečiams ties 
Bcfthune. 

Paryžius, bal. 21.—Prancū
zų linijos šiauriuose nuo Sei-
eheproy. kur vokiečiai v a k a r ] n i J k o s arniotu veikimo uždan-
smarkiąi buvo u/atakavę pran 
euzus ir amerikonus, išnaujo 
atitaisytos, anot šiandie karės 
ofiso pranešimo. 

AMERIKONAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ ATAKĄ. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober G. 1917. 

Londonas, bal. 21.—Baisus 
vokiečių armotų baubimas vi
su frontu šluoja talkininkų li
nijas nuo Verduno ligi Šiau
rinių jūrių. 

Tas reiškia, kati kas valan
da laukiama naujas vokiečių 
užpuolimas. Talkininkų armi
jų vadai yra pasiruošę atrem
ti atakas. 

Kuomet vokiečiai aiškiai 
sutraukia skaitlinguosius le-
gi jonus užpakalyj tos milži 

Atsiėmė kaimeli ir visas pozi
cijas. 

True translation filed with the post
master at Chicago. 111.. on April 2?. 
1 9 1 S. a s rerjtilre<l b v t h e a c t o f O c -
tobor 6. 1917. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, bal. 21.—Dvylika šimtų 
vokiečių kareivių vakar ank
sti ryte užatakavo ameriko
niška infanteriįa šjaurvaka-
ruose nuo Toul, toj pačioj vie
toj, kur praeitą savaitę per 
dvi dieni sekė mušis. 

Pasekmėje buvo amerikonų 
pilna pergalė. 

Tai buvo didžiausias muši^. 
kokio amerikonai dar nebuvo 
turėję ir kokiam dar nebuvo 
dalyvavę. 

Kadangi vokiečių skaitlius 
perviršijo amerikonus, todėl 
pradžioje pastarieji turėjo at-
>imesti atgal per kilometrą. 
Tuomet vokiečių rankosna pa
puolė sodžiai Seiclieprey, Bois 
du Remieres ir Bois du Jurv. 

Amerikonai atsimetę stojo 
mnšin. Be jokios pašalinės pa-
gelbos per visą dieną mušėsi 
ir pagaliau laimėjo mūšį -
priešininką atgal atbloškė. 

Amerikonams teko 3 sužeis
ti kareiviai. Vokiečiai nepaė
mė nei vieno nelaisvio. Vokie
čiai panešė daug didesnius 
nuostolius už amerikonus. 

Mūšio metu amerikonai su 
anuotomis numušė du vokie
čių lakstytnvu. 

gos naujam užpuolimui, jų 
infanterijos veikimas šiandie 
turėjo tik lokali pobūdi, išė
mus vieną. 

Nepasisekė vokiečiams prieš 
belgus. 

Tasai vienas smarkus vei
kimas įvyko netolies Passclm-
ondnle augštumos, kur mū
šio linijoje stovi belgai. Tenai 
p o s m a r k a u s p r i s i r e n g i a m o j o 
bombardavimo, skaitlinga vo
kiečiu kariuomenė tirštomis 
koliumnomis pasiųsta prieš 
belgų pozicijas. 

Vokiečiai savo skaitlingu 
mu išbloškė belgus iš jų pir
mosios linijos apkasų. Tečian 
tai atlikta tik trumpam lai
kui. Belgai kaip bematai sto
jo kontratakon ir atmušė vo
kiečius. 

Ir visose kitose fronto daly
se talkininkai išėjo pergalėto
jai. 

2 MILIJONAI PIRMOJ 
DRAFTO KLESOJ. 

True translation filed wlth the post
master a t Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, bal. 21.—Karės 
ofisas vakar vakare paskelbė, 
kad prancūzų ataka šiaurva-
karuose nuo Bethune, Flandri : 
joje, pilnai pasisekė. Prancū
zams teko kelios vokiečių ar-
motos. 

TALKININKŲ KARIUOME 
NĖ RUSIJOJE. 

Ateityje jie visi bus pašaukti. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 21.—Pro-
vost Marshal Gen. Crowder 
patarė senato "militariniam 
komitetui, kad pirmojon draf-
to kleson butų intraukta 2 mi
lijonai vyrų, kurie ateityje 
bus pašaukti. 

Be šitų poros milijonų, anot 
Gen. Crowder, dar nuo 500,-
000 ligi 1,000,000 vyrų kas 
metai bus daugiau, kuomet 
kongresas praves bilių, kad 
visi, sulaukę 21 metų vyrai, 
butų šaukiami registruoties. 

True translation filed wlth the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
ia**. as reąuired by the act of Qc- J 
tober 6. 1817. r 

Maskva, bal. 21.—Anglų ir 
prancūzų kariuomenė išsodin
ta Murmanske, šiaurrytiniam 
pakraštyj pusiausalio Kola, 
ties Atktiko okeanu. Ka
riuomenė pasiųsta pagelbon 
marininkams, kurie pirm ke
lių savaičių buvo išsodinti. 

Talkininkų kariuomenė te
nai bendrai su bolševikais ap
saugoja Murman pakraščius ir 
i*oIežinkelį prieš suomių balto
sios gvardijos užpuolinją. 

Rusi) raudonoji gvardija 
veikia bendrai su prancūzais 
ir anglais vadovaujant Mur-
mano karės tarybai, kurion 
ineina vienas prancūzas, vie
nas anglas ir vienas rusas. 

Washington, bal. 21.— 
Pripažinimas Lietuvos 

kaipo neprigulmingosios 
valstybės taikos kongre
se Europoje pa-
liuosuos Vokietiją nuo vi
sokios atsakomybės būti 
Lietuvos globėja", pažy
mėjo Lietuvos Tau
tinė Taryba vakar priim
tose savo rezoliucijose. 
1' Vokiečių nesimaišymas 
į mūsų darbą Lietuvos 
atstatyme labjaus pagei
daujamas, kaip bile kokie 
jų patarimai, paeinantieji 
iš Potsdamo'1. 

t<< Sąlygos, sulig kurių 
Vokietija pripažįsta Lie
tuvai neprigulmybę, ir 
kurios gavo pradžią vbn 
Hertlingo atsakyme Lie
tuvių Tautos Tarybai, A-
merikos lietuvių sutikta 
labai šaltai. Jei tos vokiš
kos sąlygos dar nepagim-
dė protestų mūsų tėvynė 
je, tai įvyko todėl, kad 
jos su kairiąja ranka pa 
siūlytos, gi tuo tarpu su 
dešine ranka pagrūmota 
akstinuota lazda. 

- . 

TURI REGISTRUOTIES 
SVETIMŽEMĖS PRIEŠININ

KĖS MOTERYS. 

Tuo tikslu jau pravesta įsta
tymas. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, as required by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

j | Wasbington, bal. 21.—Va
kar prezidentas Wilsonas pas
kelbė proklemaciją, kad visos 
svetimžemės priešininkus mo
terys turi registruoties. 

Sulyg proklemacijos, visos 
vokietės moterys, kaip Vokie
tijoj gimusios, taip šioj šalyj 
pastojusios pilietės pradėjus 
14 metų amžiaus privalo re
gistruoties. Taippat turi re
gistruoties, onot teisdarystės 
departamento paaiškinimo, vi
sos amerikonės, katros ištekė
jusios čia už vokiečių. 

Neužsiregistravusios sve 
timžemės priešininkės bus a-
reštuojamos ir internuojamos. 
Joms, kaip ir vyrams svetim-
žemiams priešininkams, be 
speeijalio vyriausybės leidimo 
bus uždrausta gyventi tose 
vietose, kurios yra arti suriš
tos su dabartine kare. 

"DRAUGO" ŠBRININKAI 
Jau visas mėnuo, kaip nebegarsinome naujų " Drau

go" Bendrovės šėrininkų. Nors ir neklabinome, bet šė-
rininkų skaičius nuolat auga. Per tą laiką mes gavome 
25 naujus šėrininkus: iš Cicero, m.—16, iš Town of Lake, 
Chicago—4, iš Racine, Wis.—2, iš Bridgeport'o, Chica-
įp, 111.—1, nuo 18 tos, Chicago—1, ir Rockford, 111.—1. 

Išviso dabar turime 227 "Draugo" savininkus-šė-
rininkus, tarpe kurių yra 8 draugijos. Iš tų 227-ių šėri
ninkų—69 yra kunigai, o 158 yra svietiškiai. Turint 
prieš akis tas skaitlines, galima lengvai užčiaupti lupas 
tiems, kurie kasžin kodėl vis nori vadinti "Draugą" 
kunigų laikraščiu. Ne! ""Draugas" ne kunigų laikraš
tis, bet katalikų visuomenės dienraštis. 

Pagaliaus, žinoma, gero žmogaus kataliko nei tas 
pavadinimas neatbaidys, nes doras katalikas, juk ku
nigų nebijo ir negaivina į juos jokių blogų jausmų. O 
jei "Draugo" vardas yra baisus nakties apuokams, tai 
lai jie sveiki ir bėga nuo jo į savo dausas. 

Pagal kolonijas "Draugo" šėrininkai išsiskirsto 
sekančiai: 

! 

VON KŲEHLMANN SUSIR 
GO. 

Atidėtos visos konferencijos. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 21.—Vokieti
jos užsienių reikalų sekreto
rius, Dr. von Kuehlmann, su
sirgęs, kaip pranešama iš Am
sterdamo. Po vyriausios karės 
stovyklos aplankymo sekre
torius gavo gerklės uždegi
mą. 

Visos konferencijos su 
partijų lyderiais atidėtos. 

1 ' Dalinan ties karės 
sunkenybėmis Vokietija 
galvoja užkrauti ant Lie
tuvos kontribuciją iš tri
jų daiktų: pinigų, amuni
cijos ir žmonių. Pinigų 
mes neturime, nes Vokie
tija juos iš mūsų jau at
ėmė; amunicijos mes ne
galime pristatyti Vokie
tijai, kadangi tam tikslui 
nėra reikalingų pinigu 
Kanclieris tai visa labai 
gerai žino. Tatai jisai ga
li reikalauti tiktai žmo
nių. Žmonės, katrie patys 
pasiskelbė demokratais, 
turėtų stoti į autokratijos 
eiles? Tai butų beproty
bė! Lietuva nekuomet su 
tuo nesutiktų". 

NUSKENDO DU S. V. LAI 
VAI. 

SUV. VALSTIJŲ KAREIVIŲ 
NUOSTOLIAI. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Žuvusių mūšiuose 275. 
Žuvusių.ar nelaisvėn paim-

. o tų z. 
Žuvusių nuo nelaimingų at

sitikimų 190. 
Mirusių nuo ligų 904. 
Žuvusių jūrėse 237. 
Mirusių nuo žaizdųv94. 
Žuvusių civilių 7. 
Žuvusių nu 0 dujų, nusižu 

džiusių ir del nežinomų prie
žasčių mirusių 46. 

Viso m i r u s i ų 1,755. 
Tol i aus: 
S u ž e i s t ų 1,917. 
Paimtų nelaisvėn 43. 
Nežinia kur djngusių 40. 
Paimtų ar dingusių 2. 
Išviso mirusių, sužeistų ir 

nelaisvėn paimtų su nežinia 
kur dingusiais yra 3,757. 

Cicero, 111 54 
Town of Lake, Chicago.25 
Bridgeport, Chicago . . . 18 
18-oji gatvė, Chicago . 1 7 
So. Boston, Mass 6 
Brooklyn, N. Y 4 
Waterbury, Conn 4 
Roseland, UI 4 

Montello, Mass 3 
New York, N. Y 3 
Philadelphia, Pa. 
Elizabeth, N. J.. 
Mahanoy City, Pa 
North Side, Chicago.. 
Waukegan, UI... 
Racine, Wis 

lj A U , « 
M 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Po du šėrininkų turi: Worcester, Mass.,.Pittstop, 
Pa., Sheboygan, Wis., Cambridge, Mass., Hartford, 
Conn., West Side, Chicago, 111., Gary, Ind., Rockford, 
111. Kitose kolonijose po vieną. 

Ligšiol gražiausiu visiems pavyzdžiu šviečia Cice
ro, 111. Nedidžiausia tai parapija, o daugiau negu dusyk 
pralenkė kitas, kad ir toli nužengusias parapijas. Ne
jaugi taip niekas ir nepavers iš tos kolonijos pirmeny
bės palmės. Ištikrųjų, jeigu visos kolonijos taip nuošir
džiai remtų katalikų spaudos reikalus,—tai visi šlamš
teliai greitai atsidurtų labai vargingame padėjime. 

Indomus yra taippat So. Boston, Mass. Kaip atsi
stojo iš pat pradžių tvirta koja penktoje vietoje, taip ir 
laikosi lig šiai dienai. Nejaugi niekas jo iš tos pozici
jos neišstums. Ten pat juk kaimynystėje yra tokių \£ 
lonijų, kurios galėtų Bostoną pralenkti. Bet kai niekas 
nelenkia, tai ir jisai pats apsistojo ant vietos. Kam čia, 
sako, bėgti, kad niekas neveja. 

Stovi ir kitos kolonijos. Bet visoms reikėtų išsiju
dinti. Ieškokimo visur prietelių mūsų dienraščiui, kad 
padėjus jam taip tvirtai atsistoti, kad jokia galybė ne
pajėgtų jo sunaikinti. 

ANGLIJA NETEKO 12,368 
KAREIVIU. 

Tame skaičiuje yra 2,214 žu 
vusių. 

ANGLIJA ŠAUKS MOTERIS 
KARĖS TARNYBON. 

Tuo tikslu parlamentui induc 
ta sumanymas. 

AŠTUNTA VOKIEČIŲ KA 
RĖS PASKOLA. 

True translation filed with the post
master a t Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, bal. 21. — Iš 
Berlyno pranešama, kad Vo
kietijos vyriausybė aštuntoje 
karės paskoloje surinko $3,-
637,500,000. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 21.—Va
kar karės laivyno departa
mentas paskelbė, kad praras
ta du amerikoniški laivai su 
kuriais žuvo 86 vyrai. 

Lake Moor laivą nuskandi
no vokiečių nardančioji laivė 
balandžio 11 dieną Europos 
vandenyse. Iš 10 oficierių ir 
52 jurininkų, laive buvusių, 5 
oficieriai ir 12 jurininkų išso
dinta Anglijos pakraštyj. Ki
ti visi pražuvo. 

Laivas Florence H. plyšo 
prancūzų uoste bal. 17 d. pu
siaunakčiu. Iš 34 vyrų įgulos 
tik 7 išgelbėta. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. * 

Londonas, bal, 21.—Angli
jos parlamentui bus induota 
sumanjnnas pašaukti karės 
tarnybon visas nevedusias 19 
ligi 30 metų amžiaus moteris. 

Tą sumanymą apdirbo par
lamento atstovas unijonistas 
Sir William James Bull. 

True translation filed \vith the post
master a t Chicago, III., on April 22, 
191 S, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 21.—Angli
jos nuostoliai per vieną savai
tę, pasibaigusią vakar, yra 12, 
368 kareiviai, kurie taip pa
dalinami: 

Užmuštų ar mirusių nuo 
žaizdų—oficierių 575, kareivių 
1,639. 

Sužeistų ar pražuvusių — 
oficierių 2,^75, kareivių 7,891. 

Šitie nuostoliai vra beveik 
perpus didesni, kaip kad už 
pi nubuvusią savaitę. 

JAPONAI SIUNČIA DAU
GIAU KARIUOMENĖS Į 

VLADIVOSTOKĄ. 

Bolševikai vis dažniau užpul
dinėja japonus. 

KARIUOMENĖS SARGYBA 
i AIRIJOJE. 

PADIRBDINS 120 MEDINIŲ 
LAIVŲ. 

True translation filed with the post
master a t Chicago, 111., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917/ 

Washington, bal. 21.—Laivų 
dirbimo taryba padirbdins 
120 naujų medinių laivų, po 
4,700 tonų intilpimo kiekvie
nas. Apie tai pranešė tos lta
rybos pirmininkas Hi^įey. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111., on Aprtl 22. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1817. 

Londonas, bal. 21.—Svar
besnieji geležinkeliai, krasos 
bustai ir telefonų ir telegrafų 
stotys visoj Airijoj padėta po 
militarine sargyba, anot pra
nešimo iš Cork į Lloydo Wee-
kly. 

Depesoje dar pažymima, 
kad užpuldinėjimai tn gink
lais, ir eksplioduojančia> me
džiaga tęsiasi. 

True translation filed with the post
master at Chicago, III., on April 22, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 21.—Kadan
gi Vladivostoke prieš japonus-
užpuldinėjimai ir nerimavi
mai vis didėja, Imtinai reika
linga ten padidinti skaitlių 
anglų ir japonų kariuomenės. 
Japonija siunčia į Siberiją 
kariuomenę ginties prieš rau
donosios gvardijos atakas. 
Taippat ir Anglijo? mari nin
ku skaitlius nutarta padidin
ti. 

Bolševikai kaltinami, kad 
jie mėgina sukurstyti visus 
gyventojus prieš "įsibriovė-
liiis". 

Bolševikų kariuomenė 
koncentruojama už dešimti 
mvliu nuo Vladivostoko. 

True translation filed with the post
master at Chicago, 111.. on April 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Falstaff, Ariz., bal. 21 .— 
Sekretorius AVilliam G. Me-
Adoo, kalbėdamas Williamsf 

Ariz., pažymėjo, kad šiandie 
1,800,000 amerikonų nešioja 
ginklus čia ir Prancūzijoje. 

AMERIKA-TAI PIRMOJI TIKROS LAISVES ŠALIS. JI PADĖS PASILIUOSUOTI VISOMS PAVERGTOSIOMS 
TAUTOMS. PIRKIME LAISVES BONDSUS! 
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LIErU VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
Eina kasdien* išskyrus nedeldienius. 

P R E N U M E R A T O S KAUTA: 
Metams $5.00 
Pusei metų $3.00 
b Perkant atskirais numeriais po 2c. 

P r e n u m e r a t a molsasi iš ka lno . La i 
k a s skai tosi nuo užai rasymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, v i sada re ik ia pris iųst i 
Ir senas adresas . P in iga i ger iaus ia 
siųsti i š p e r k a n t k raso je a r exprese 
"Money O r d e r " a r b a [dedant p inigus 
| registruotą, laišką. 

M 

Lietuvių Vyriausioji 
Taryba. 

LITHUANIAN DAILY F R I E N D 

Published Daily escept Sundays by 
DRAUGAS PUBLISHTNG OO.t Inc. 
1800 W. 4«th Street, Chlcago Illlnots 
Phone: McKlnley 6114, Establ. 1908 

TERMS OF SUBSCRTPTION: 

One year $5.00 
Six montns $3.00 
Thursday's Edition $2.00 

At News—Stands 2c a Copy. Adver-
tising rates on application. 

Draugas" PubUshlng Co. 
1 8 0 0 W . 461 h S t . Tol. McKialey 6114 C h l c a g o , UI. 

Pirmadienis, bal. 22, šv . Soteras. 
Antradienis, bal. 23, Šv. Jurgis K. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
GANA JAU SU MULKIN

TOJAIS! 

Amerikos lietuvių visuo
menėje kaip seniau, taip ir 
dabar trankosi visokio piau-

- Eo mulkintojai, apgaudinėto
jai. Bet tur but didesnių šar
latanų ir niekšų nerastum, 
kaip nezaležninkijos apaš
talai. Tie apaštalai — tai pa
prastieji bambizos, pasivadi

nusieji "kunigais.' r Jie yra 
ne kas kitas, kaip didžiausi 
tamsuoliai ir nupuolę doroje 
sutvėrimai. Jie žino gana ge
rai, kad lietuviai darbininkai 
yra pamaldus. Jie taip pat 
žincJį kad lietuvių tarpe yra 
dar nemažas nuošimtis nesusi
pratusių, neskaitančių gerų 
laikraščių, nežinančių kas de
dasi margam pasaulyj. Tokie 
nelaimingi žmonės šarlata
nams ir yra paakstinimas juos 
išnaudoti, daryti iš jų lengvą 
sau pragyvenimą. ^ 

Tarpe tų šarlatanų apgau
dinėtojų šiandie pirmą vieta, 
užima tamsuolis, mulkintojas, 
Mickevičius. Šitas pigios rų-
sies gudruolis vienam mieste 
įsisteigė ten kokį maldnamį, 
pasivadino " vyskupu'' ir 
meškerioja nesusipratusius 
lietuvius darbininkus. Negana 
kad jis lietuvius skriaudžia 
medžiagiškai, bet dar ir dva
siškai. 

Savo leidžiamam šlamšte 
tas ypatingas nezaležninkų 
"vyskupas" tiesiog save va
dina "vyskupu." Rodos, tu
rėtų gėdą šven t vagianti, to-
kiuo vardu vadinties. Bet ar
gi pas apgaudinėtojus 
nors trupučiuką gėdos. 

Mickevičius, kaip jau yra 
žinoma, jokių dvasiški] mo
kyklų nelankęs, jų nebaigęs. 
Pats per save pramokęs skai-

pats. Ir jisai galvojąs apie 
"didelius darbus." Gi tie "di
deli" darbai — tai nesusipra
tusių lietuvių atkalbinėjimas 
nuo tikrosios Bažnyčios, nuo 
paties Dievo. 

Bet vargiai vienas — kitas 
mūsų brolis paklausys to tau
tos niekšo. Nes jei kas jo 
klauso, tasai klauso bile ko
kio valkatose bile kiekvieno 
bomo. Tokiam ir bjausiausias 
koks seilius saliunininkas at
rodo "kunigas" arba "vys
kupas", jei turi smailų liežiu-
vį, jei neturi nei gėdos, nei 
doros. 

* * 

Dabar gražus laikas pakly
dusiems lietuviams susipras-
ti. Atsimesti nuo tų niekšų 
mulkintojų, katrie jiems daro 
gėdą ir veda amžinon prapul
tim 

Gražus laikas lietuviams 
užsisakyti gerus katalikiškus 
laikraščius ir juos skaitant 
šviesties, atsikratyti vaikiško 
supratimo, kad bile kokį val
katą laikyti "kunigu" arba 
kokiuo tai "vyskupu." 

Gana su tais mulkintojais! 
Parodykite jiems šluotas! 

(užbaigą) 
Politikos darbas Rusijoje. 

St. Šilingas praneša apie 
darytinus politinius- žingsnius 
Rusuose šiuo metu, ypač tu
rint omenyje besirenkantį 
Steigiamąjį Susirinkimą. 

Pranešimą apsvarsčius pri
imamas Pr. Mašioto pasiuly-
mas: 

Įgalioti L. V. Tarybos Pre
zidiumo dalį Petrapilyj sekti 
Lietuvos klausimą ir, kiek ga
lima iš anksto susižinant su 
Voronežu, reaguoti į visa, kur 
bus liečiama Lietuvos ateitis. 
Urnų reikalų esant ir nega
lint su Voronežu susižinoti, 
L. V. Tarybos Prezidiumo da
lį Petrapilyj įgalioti savisto-
viškus žingsnius daryti, smul
kiai pranešant L. V. Tarybai 
apie juos paskum. 

J. Jablonskis siūlo L« V. 
Tarybos Prezidiumo daliai 
Petrapilyj raštų ir dažnai in
formuoti Voron.ežą apie svar
besnius politikos atsitikimus. 

J. Jablonskio- pasiūlymas 
priimamas. 

Atstovybė užsieniuose. 

J. Vokietaitis kelia klausi-

tis į visas tremtinių organiza
cijas (Centro Komitetas, jo 
sekcijos ir skyriai ir tt.)F į 
visas lietuvių kolonijų orga
nizacijas (Maksvos, Odesos ir 
tt-.), o ypačiai į profesinės lie
tuvių draugijas (mokytojų, 
matininkų, paštininkų ir tt.), 
kurios jau yra registravimo 
darbą dirbusios, ir prašyti su
teikti L. V. Tarybai kuo ap-
sčiausios medžiagos. 

Pr. Mašioto pasiūlymas 
priimamas. 

Tremtinių grąžinimas. 

Z. Žemaitis kelia tremti
nių grįžimo klausimą ir at
randa, kad L. V. Taryba tu
rinti tuo dalyku pasirūpinti. 
St. Šilingas praneša, kad 
Lietuvių Karininkų Sąjungos 
Centro Komitetas jau daro 
tam tikrus žingsnius ir nori 
susižinoti su Didžiąją Lietu
va, kurios atstovai, suėję 
drauge su Rusijos lietuvių 
atstovais, nustatytų busimojo 
grįžimo tvarką. 

Pr. Mašiotas siūlo: 1) krei 
ptis L. V. Tarybos vardu į 
visas lietuvių tremtinių or
ganizacijas ir priminti joms 
reikalą jau pradėti ruošti 

mą niusų atstovybės sustip- t v a r k i n g a l i e t u v i u tremtinių 

Geras atsakymas. 

Nesenai iš vieno savo drau
go iš Seattle, Wash. esu ga
vęs štai kokį laiškėlį: 
' ' Mielas Drauge: — 

Buvai mano draugas, dabar 
neesi mano draugas, dėlto, 
kad eini žmonių žudyt. Jau 
senai mačiau jus, ale daugiau 
ir nenoriu matyt. Paskutinį 
kartą su jumis kalbu; mano 

rasiwadresas prapuolė del jūsų." 
Atsakau viešai per laikraš-

tį: 
Brangus Lietuvy! Klausiu 

tavęs, ar turi tėvus, ar turi 
brolelių ir seselių. Nesakyk, 

tyti ir rašto. Bet jam jokio kad neturi; aš žinau, kad tu-
mokslo nei jiereikia. Jis savo
tiškas "mišias" lietuviškai 
atgieda. 

Tečiau tokiam tamsuoliui 
kai-kurie lietuviai nusilenkia. 
Sako, tai "mūsų tautos vys
kupas." Gi šitas uvyskupas" 
už tai dar labjaus pučia nuga
rą. 

Prisidengdamas dangaus 
ir žemės Sutvėrėjo vardu ta
sai šventvagis tamsuolis sayo 
šlamšte padėjo neva atsišau
kimą į lietuvius, Girdi, "šian
die jaučiu jau galįs atlikti 
mūsų tautai didelį darbą." 

Kaipgi," jis "vyskujjas", 
reiškia didelis žmogus, todėl 
galįs atlikti ir "didelius dar
bus." Bet tur but jis nenusi
mano, kad jis mūsų tautoje 
nėra daugiau niekas, kaip tik 1 Tu, drauge nori gražiai kai 
paprastas padauža, ot, ba-m-
bizėlis, aplink kurį susispietę 
totie pat mulkiai, kaip ir jis 

ri: neesi iškritęs iš mėnulio. 
Pamislykime, broliai lietu
viai: ne vieno mūsų tėveliai, 
ne vieno broleliai ir seselės 
: rangosi po krūmus, arba gal 
jpagal kelio kur grabėje, neval
gę, pavargę, nudraskyti vo
kiečių. Gal kitas jau šaukia 
pagelbos: broliai lietuviai, 
gelbėkite mus nuo mirties ir 
nuo vokiečių jungo. Nebepa-
keliame jau jų plėšimų, žudy
mų, mūsų mergaičių gėdini
mų. N , 

Skanci vokiečių kumštis.... 
Argi nereikia* kad mes, lie

tuviai kareiviai, prisidėtume 
prie kitų tautų kareivių ir ap
suptume vokietį geležiniu len
ciūgu iš -visų pusių ir surištu-
me, ir pareikalautume iš jo at
skaitos iš visų jo bjaurų dar
bų. 

rinimo užsienyje 
St. Šilingas praneša, kas 

buvo šiuo klausimu kalbėta 
Antrojoj Stokholmo Konfe
rencijoj, ir randa ypač rei
kalinga siųsti atstovus į An
gliją ir Prancūziją, kur nič
nieko Lietuvos nepriklauso
mybės reikalu nepadaryta ir 
nedaroma, nors ten kaip tik 
labai reikėtų. Be to St. Šilin
gas pažymi reikalą turėti sa
vo atstovą Olandijoj, kurioj 
gali būti paskirta vieta Tai
kos Kongresui ir kuri pasi
rodė labai dbsni renkant pi
nigus per kolektą karo su
naikintai Lietuvai, ir nusiųsti 
du atstovu Šveicarijon, kad 
juodu drauge su Didžiosios 
pagaliau sudarytų Vyriausią 
ir Amerikos lietuvių atstovais 
Užsienio Tarybą, kuri sudary
ti buv0 nutarta dar pirmojoj 
Lozanos Konferencijoj, ir tas 
nutarimas buvo pritartas An
trojoj Lozanos Konferencijoj 
dalyvaujant Didžiosios l i e tu-
vos atstovams. 

Pr. Mašiotas siūlo: 

grįžimą Tėvynėn, 2) parašy
ti tam tikrą atsišaukimą, ku
riuo perspėti tremtinius lie
tuvius del didelio pavojaus, 
nepatikrintiems gandams pa
plitus ir oficyinai grįžimo są-
lygoms nepaaiškejus, žiemos 
metu, be tvarios traukti prie 
fronto, esant visoj, šalyj di-
džiasiai netvarkai; 3) L. V. 
Tarybai prisidėti prie ruoši
mo tvarkingo grįžimo Lietu
von lietuvių, tremtinių ir tuo 
tikslu pavesti L., Prezidiumo 
daliai Petrapilyj, drauge su 
Lietuvių Karininkų Sąjungos 
Centro Komitetių nusiųsti sa
vo atstovų, pasitarti su Di
džiosios Lietuvos atstovais, jei 
tat pasirodytų galima. 

Pr. Mašioto pasiūlymas 
priimamas. 

R. Skipičiui pavedama pa
rašyti šiuo reikalu atsišauki
mas į mūsų tremtinius. 

Nutariama išspausdinti jo 
10 tūkstančių egzempliorių. 

Centro Komiteto vice-pir-
mininkas kun. J. Jasenskis 

sime persistatyti sau kelionę 
atgal į Lietuvą. 

Kelionės vargą galėsime 
susimažinti ir daug savo gy
vybių išsigelbėti, jei t§ kelio
nę, prieš leisdamiesi * į kelią, 
šiek tiek sutvarkysime, jei 
klausysime tų ergtniaacijų, 
kurios rūpinasi," kad tremti
niams vargas grįžtant atgal 
butų mažesnis. 

Taigi Lietuvių Vyriausioji 
Taryba Rusijoje kviečia visus 
tremtinius ramiai laukti tik
rų žinių ir nurodymų, kuomet 
ir kuriais keliais galėsime 
grįžti. Kelias tuo tarpu dar 
uždarytas ir vargu taip staiga 
atsivers: jeigu Rusų su VOPN 
kiečiais ir baigtųsi karas, tai 
vis dar vienas kitas mėnuo 
praeis, kol galėsime kaip rei
kiant naudotis savo didžiajam 
reikalui Rusijos keliais. 

Vj^as organizacijas, ku
rios rūpinasi mūsų tremti
niais, ypačiai tas organizaci
jas, kurios yra susidariusios 
arčiau Lietuvos sienos, Lietu
vių Vyriausioji Taryba kvie
čia uoliai rengtis, kad trem^ 
tiniai galėtų grįžti tvarkingai, 
su didesne nauda sau ir tiems, 
kurie taip mūsų laukia. 

Taigi bukime kantrus ir 
ramus. Tėvynė mūsų laukia _ne 
paliegusių, bet stiprių ir ga
linčių darbą dirbti žmonių. 
Tik tvarkingai grįždami galė
sime stipresni ir sveikesni su
grįžti į savo tėvų žemę. 

Lietuvių Vyriausioji Taryba. 
1917 m. gruodžio m. 4 d. 

— 

SUVIENYTŲ VAL8TIJŲ 
ARKIVYSKUPŲ LAIftKAS 

PREZIDENTUI. 

bėti, bet savo žodžiais, tu tik 
pridengi savo bailumą. Tu 
drebi už savo kailį, Tu bijai Į les, Arizona. 

praneša, kad tą atsišaukimą 
Pavesti, L. V. Tarybos Tre-j j g s i | m t i l l ė g i ę s C e n t r o Komite-

zidiumui Petrapilyj ir Voro- t 

neze pasirūpinti sustiprinti 
lietuvių atstovybę užsieniuo- Mūsų tremtiniams. 
se, tuo tikslu nužiūrėti tinka- j , Kasdien vis labiau eina 
mus žmonės ir tartis su jais, gandai, kad į Lietuvą jau tuoj 
o tuoj nusiųsti bent du at- galėsime grįžti, 
tovu į tas valstybes, kur Pre- Dvejus trejus metus sveti

moj žemėj išbuvę, daug vargo 
išvargę, neberimstame be sa
vojo krašto. Užtektų mažutės 
žinelės, kad jau atsivėręs ke
lias, — ti tūkstančiai mūsų 
tremtinių su mažiukais ir se
neliais kiltų grįžti namo. 

Tik koks dabar grįžimas 
pačiu viduržiemiui Daugiau
sia mūsų tremtiniai šimtais ir 
tūkstančiais varstų yra nuo 
Lietuvos atskirti. Nuo vargo 
ir menko maisto sunykę, men
komis drapanomis apsivilkę 
—įgausime grįžti ilgą vargin
gą kelionę. 

Atsiminkime, kaip karo ug
nies išvyti bėgome iš gimtojo 
krašto, — tada buvo ne žie
mos metas, visur dar duonos 
sočiai buvo, ir tai kiek vargo 
patyrėme! Gi dabar pakelėje 
dažniausiai už jokius pinigus 
duonos kąsnio nenusipirksr. 

Pridėkime dar visą Rusijos 
šio laiko suirutę, tą baisiąją 
gelžkelių netvarką, — ir galė-

zidiumui atrodys reikalin 
giausia. 

Pr. Mašioto pasiūlymas 
priimamas. 

Kultūros pajėgų registravi
mas. 

Pr. Mašiotas siūlo: 1) pa
vesti inteligentinių lietuvių 
pajėgų (profesorių, mokyto
j a gydytojų, inžinerių, juris
tų, agronomų, medininkų, ve-
terinorių, valstybės tarnauto
jų įvairiose šakose, matinin
kų, mechanikų, telegrafistų, 
gelžkelininkų ir tt) registra
vimą L. V. Tarybos Prezidiu
mo daliai Voroneže; 2) kreip-

pasišventimo del labo žmoni
jos. Už tat Tau ateityje lai 
sya žmonija suras vietą užpeČ-
kyje, kur visiems šeškams bus 
vietos. 

Pot. A. M. Laucius, Co. B. 
35th InJ. U. S. Ariay, Noga-

Pone Prezidente: Tvirtai 
laikydamies katalikų tradici
jos ir istorijos šios tautos nuo 
pat josios užgimimo, mes, šįo-
je valandoje mūsų sunkeny
bės ir ištyrimo, išreiškiame 
mūsų nuoširdų ir gilų patrijo-
tizmą ir lojališkumą, mūsų 
kraštui mūsų vyriausybei ir 
mūsų vėliavai. 

Iki širdžių, gilumos suju
dinti galingu šauksmu Su1 v. 
Valstijų prezidento ir mūsų 
tautiško kongreso žygiais, 
mes priimame visa širdimi ir 
be jokių aprubežiavimų nuta
rimą šios įstatymų leidimo įs
taigos* jog šita šalis yra ka-
res stovyje. 

Mes meldėmės, kad Ap-
veizda mus paliuosuotų nuo 
inėjimo į šį konfliktą. Bet da
bar, kada karė yra paskelb
ta, mes nusilenkiame paklus-

s 

NEIKIE SESUTE. 
" i 

Neikie sesute už tokio bernelio, 
Kuris tik "myliu' ' žino pasakyti, 
Jis nepadės tau paskui kęst vargelio 
Žiaurių likimą turėsi matyti, 

Neikie už tokio, kuris vien tik žiuri, 
Kad payylioti tave 4el gražumo, 
Meilės širdyje jis tikros neturi — 

Ji Saugokis sesut vylingo gabumo, 
Neikie už tokio, kurio nepažinsi, 
Kokią tur širdį, nes paskui pražūsi, 
Savo jaunystę po kojų paminsi, 
Vargo bangose visą amžių busi. 

Neikie už tokio nors tau turtus žada 
Ir čia ant žemės tau gamina rojų, 
3is ne iš meilės, žinok tave veda 
Vėliau tu busi paminta po kojų. 

Turtai, gerybės ir kas tiktai yra 
Ant šio pasaulio, ar ką akis mato, 
Nieko brangesnio nėr už meilę tyrą — 
Ji tiktai laimės gyvenimą stato. 

Jei jau bernelį, sesut, pamylėjai, 
Širdies jam greitai dar nepažadėkie, 
Paž in į jį pirma, ar galvoj ne vėjai, 
Nors tave žada per amžius mylėti. 

Nežiūrėk turtų, bet kad but* protingas, 
Kad tave paskui varguose užjaustų, 
Visas gyvenims, kad butų laimingas, 
Kad jisai niekad tavęs nenuskriaustų, 

O kaip pažinus jau gerai jį busi, 
Kad jis y r ' vertas jaunos širdies tavo. 
Veskis su tokiu, niekad nepražūsi, 
Eikie už tokio — rasi laimę savo. 

• 

> 

I. Aras. 

nume pašaukimui, kad ir mes 
paneštume savo dalį — su iš
tikimybe, su drąsa ir su pasi
šventimo dvasia, kurią mes, 
kaipo lojališki piliečiai, turi
me parodyti — apgynimui 
mūsų švenčiausių teisių ir vi
sos tautos gerbūvio. 

Linksma mums išreikšti 
dėkingumą, kurį mes visada 
jautėme už globą ir mūsų dva
sios laisvę ir liuosybę, mūsų 
katalikiškų įstaigų po šios ša
lies vėliava, mes pažadame 
savo atsidavimą ir savo pagė-
gas užtikrinti mūsų krašto 
garbingai pirmenybei vykini-
me, prakilniausių principų, 
kuri ta pirmenybė yra gražu 
Amerikos pasididžiavimu. 

Ne vedami baimės ar ne
apykantos, bet inkvėpti šven
tais jadsmais tikriausio ir gi
liausio patrijotizmo, mes sto
vime pasiruošę, mes ir visi 
mūsų globai pavestieji—dirbti 
išvien įvairiais galimais bu
dais su mūsų Prezidentu - ir 
mūsų tautos vyriausybe — iki 
galui, kad didelis ir šventas 
laisvės reikalas galėtų, trijim-
fuoti ir kad mūsų mamylėtas 
kraštas išeitų iš tos ištyrimo 
valandos stipresnis ir praįdl-
nesnis, negu kada nors. 

Mūsų žmonės ir dabar, kaip 
ir visada, paliks, kaip vienas 
žmogus tarnauti kraštui. Mū
sų kunigai ir pasišventusios 
moterys, kaip ir pirmiau sun
kiose krašto valandose, taip ir 
dabar savo narsumu, gerojiz-
mu ir pasišventusiu tarnavi
mu, ingys naują pagarbą ir 
pripažinimą. 

Mes esame visi Amerikos 
sunųs, pasirengę ant kiek tik 
mūsų amžius, gabumai ir sąly
gos leis — daryti viską del 
užlaikymo, progreso ir trijun-
fo mūsų mylimos šaHes. 

Lai Dievas kreipia ir ve
da mūsų prezidentą įr mūsų 
vyriausybę, kad praėjus ši
tam sunkiam kriziui, mūsų 
tautos gyvenime ateitų ant 
galo artimiausė vienybė tarpe 
visų piliečių Suv. Valstijų ir 
kad pastovi ir palaiminta tai
ka apvainikuotų visas aukas, 
kurios pasirodys šioje karėje 
reikalingos. 

J. Kardinolas Gibbons'as, 
Baltimorės arkivyskupas. 

w. Kardinolas O'ConneU'is. 
Bostono arkivyskupas. 

J. Ireland'as, 
St. Paul'o arkivyskupas. 
J. J. Glennonas. 

* 

St. Louis, arkivyskupas. 
Ef. G. Messmer'is, 

fluwaukee, arkivyskupas. 
B. tfoeller'is, 

j 

Cincinnati arkivyskupas. 
Edv. J. Hanna, 

San Francisco arkivyskupas. 
G. W. Mundelein'as, 

Chicagos arkivyskupas. 

\ 

E X T R A 
Tik ant vieno mėnesio. 
Kas per manę užsirašys 

"Draugą" ant vienų metų, 
tas gaus šias dovanas: 

1. Braižinėliai 45c. 
2. Lietuvos Istorija 25c. 
3. Karės baisenybės 

\ Lietuvoje 20c 
4. tiesos žodis soci-

jalistams 10a 
9. Kopernikas 08c. 
6. Apevarstyk N08c. 

Viso $1.13 
Pinige siųskite "Money 

Orderiu'' ant šio antrašo: 
A. Dūda, 

20*9 W . 2 2 S t , Chicago, UI. 

Stocks tr Bonds Perkami ir Parduo-
Idatoi veiklus darbas. Aodrews & Co., 
'108 So. La SaUe st., a idė ta 1900 m. 

.. 
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Pirmadienis, balandžio 22 d. D R A U G Ą S' 
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C H I C A G O J E 
VALPARAISa, IND. 

. « 

Balandžio 13d., A. L. K. K. 
M. S-mo 2 kuopa buvo suren
gus vakarėlį. Programa iš
pildyti buvo žadėję atvažiuoti 
iš Chicagos, bet kasžin del ko
kių priežasčių chicagiečiai ne
atvažiavo, jiems neatsilankius 
programas tęsėsi neilgai. Pro-
gramui pasibaigus, jaunimas 
linksmai pažaidęs išsiskirstė. 

Po viskam kuopos nariai ir 
svečiai, kurie buvo atsilankę 
pas savo pažįstamus, visi su
sirinko į Union Hali, kur buvo 
rengiama vakarienė. Iki vaka
rienė tapo prirengta, susirin-

ti atsargesni su tokiais kolek
toriais bei kalbėtojais. Valdžia 
gali tokia, kolektorką ir auko
tojus sukišti į belangę. At
minkit, kad Suvienytų Valsti
jų valdžia daboja kiekviena 
socijalistų bolševikų žingsnį. 
J i gali netik juos nubausti 20-
eiai metų į kalėjimą už prie
šinimąsi valdžios tiesoms, bet 
k tuos, kurie juos remia. Tat 
gi atsargiai su ugnele. 

Vyturėlis. 

Prieš keturius mėnesius čia 
buvo apsigyvenęs socijalistų 

kuS ieii"pada r in'a;o°kdialį 'dal f S l a m r t o "Naujienų" viena, 
nelių. Neilgai trukus visi ta
po pakviesti prie stalo. P-as 
Rukštalis pirmiausia paprašė, 
kad kurie yra šaukiami Suv. 
Vai. kariuomenėn išreikštų sa
vo nuomones, kaip jaučiasi be
siartinant tam laikui. Prašne 
kėjus busimiems kareiviams 
J . Martišiui, R. M. Kalinaus 
kui ir Rakauskui paskui tęsė
si trumpi narių ir svečių lin
kėjimai. Is busimųjų kareiviu, 
kalbų galima buvo suprasti, 
kad jie neturi jokios baimės 
besiartinant tam laikui, bet 
yra tvirtai pasiryžę kovoti u/, 
šios šalies ir visų laisvę. Dau
gumas išreiškė užsiganėdini -
mą svečių atsilankymų su ku 
riais retai sueina. Šveičia i 
taipgi išreiškė savo užsiganė-
dinimą tokiu puikų vakarėliu 
ir vakariene. Paskui visi pil
ni gerų įspūdžių išsiskirstė. 

Ant rytojaus visi susirinkę 
mieste pas Jotografista nusi
traukė paveikslus, kuris pa
liks atminčia buvusio bendro 
suėjimo. Ramonas. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

SO. CHICAGO, ILL. 

agentas, kuris partrauk
davo "Naujienų' ' del visos 
So. Chicagos. Jis buvo apsi
gyvenęs pas lietuvius katali
kus, bet jau persiėinusius so-
cijalizmo dvasia. Praslinkus 
keturiems mėnesiams minėtas 
• * Nau j ienų'' agentas vieną 
naktį išlindo per langą ir pa
bėgo iš So. Chicagos, palikda
mas skolingu šeimininkams už 
valui ir pragyvenimą 120 dol. 

Labai liūdna yra, kad čia 
randasi daug tokių nesusipra
tusių /ietuvių katalikų, kurie 
duodasi save išnaudoti viso
kiems tamsunams. Gyvena čia 
viena katalikiška šeimyna, ku
rios motina kas šventadienis 
eina į bažnyčią, vaikus leidžia 
katalikiško n mokyklon, bet 
vienam savo vaikui leidžia 
po namus nešioti socijalistų 
šlamštą. 
Jeigu tas vaikas iš jaunų die
nų jau yra pratinamas prie to
kio nešvaraus darbo, tai kas 
bus, kuomet jis užaugs. Tada 
jis atvirai platins bedievybę. 
Jus, tėvai, atminkit, kokią at

sakomybė laukia jūsų nuo 
Viešpaties Dievo už tokį dar
bą. Juk jums reiks atsakyti 
prieš Dievą netik patiems už 
save, bet ir už visus tuos, ku
rie per jūsų priežastį bus su
klaidinti. 

Žiaurus pavasario oras sa
vo ligomis palietė ir mūsų ko-
lioniją. Apsisukus giltinė su 
dalgiu pakirto jauną lietuvį. 
Balandžio 10 d., pasimirė Jo
nas Bartošius, 23 metų am
žiaus. Velionį figa urnai užklu
po ir po trumpo sirgimo turė
jo keliauti į savo amžinasties 
tėvvnę. 

Velionis buvo dar jaunas ir 
gana sveikas. Manė, kad jam 
teks dar ilgai pagyventi, užtai 
ir nelabai rūpinosi savo sielos 
likimu. Tiesa, atlikdavo vely
kinę išpažintį, bet daugiau mė-
go linkti prie " cicilikėlių.'' 
Kaip kada net ir atvirai pasi
juokdavo iš tikėjimo ir bažny
čios. Susirgęs prašė pakviesti 
kunigą ir kaip girdėjau tai iš
pažintį atliko, tik komunijos 
nesuskubo priimti, nes pradė
jo kliedėti ir nepaliovė iki mir
ties. 

Palaidotas tapo biednai. Ve
lionis priklausė prie vienos 
taip vadinamos tautiškos 
draugijos ir buvo apdraudęs 
savo gyvastį. Buvusieji jo 
draugai "ratebi inkai ," ku
riems jis taip uoliai tarnavo, 
nei gėlių ant jo grobo neuždė
jo. Mat numirę's jiems nebuvo 
jau reikalingas. 

Balandžio 16 d. šiame mie
ste buvo rinkimas nekuriu al-
dermonų. Išrinktas ir vienas 
lietuvis, Antanas Srebalius. 
Toje vardoje net trįs kandida
tai ėjo į aldermonu*, bet lietu
vis " sub i t ino" visus. 

Panedėlyj, balandžio 15 d., 
vietos socijalistai buvo suren
gę prakalbas. Kalbėjo kasžin 
kokia bobelka. Vargšė aimana
vo, kad valdžia tržrakino be
langėje kelius " d r a u g u s " už 
priešinimąsi valdžiai. Ragino 
duoti aukas paliuoeavimui tų 
savo draugų. įmonių buvo la- | 
bai ruazai. Lietuviai tuietų bu- ^ ^ ^ m-autuvesė. 

SEPTYNI LIETUVIŠKI 
STEBUKIiAI. 

pagal Charles l y U o b i n s o n . 
Buvo bankietas didžiajam New 

Yorko mieste, namuose Pono Tho-
mas Barrow, Tame bankiete daly
vavo, Amerikonai, Prancūzai, Anglai 
ir keletas Italų, švedų, vienas Ru
sas, Mexikonas ir Žydas. Apart tų 
čia radosi moterių ir panelių viso
kios tautos. Didžioji šokimo salė bu
vo pilna šokikų. Kitam kambarij 
sėdėjo ir šnekučiavosi tarpe kurių 
buvo ir panelę Ethel Barrow vy
riausia duktė pono Barrow. Tarpe 
senovinių septynių stebuklų tapo pa
minėti Egypto Piramidai, Kabantie
ji Daržai Babylono ir kiti. 

"Kaslink manęs" pratarė Ethel 
aš pirmoj vietoj statau moderniškų 
stebuklų k. t. bevielinis telegrafas, 
aeroplianas, telefonas ir t. t. o kas
link važiavimo pamatyti Capyon, 
Coloradoj arba Niagara Fa l l s , ' kam 
čia eiti teip toli kad čia pat šiame 
kambarij, o tuomi yra Columbijos 
Grafonola," ir teip bekalbant uždė
jo vieną rekordą. "Žinote, kad ma
no brolis yra skersai, jie tankiai 
dainuodavo "Kur banguoja Nemu
nė l i s"— E. 2537 ir mano motina šią 
dainelę ypačiai mėgsta." 

Muzika šokamam kambaryjį nus
tojo, pradėjo Grafonolai grajinti, vi
si apie jį susirinko. 

"Ar ne gražus," sakė Prancūzas, 
"galima išgirsti dainą bile kokioj 
kalboj ir kada tik nori". 

"Ištlkrųjų, kad tai stebuklingas 
dalykas" paantrino Amerikonas štai 
adatėlė surenka visus balsus perduo
dama i triubą, faktas yra, kad Čo-
lumbia Grafonolas yra vienas iš di
džiausių stebuklų pasaulyj! teip pat 
sutaupo laiką, norint mokėti kal
bą, reikia pasimokinti, o ant Gra-
fanolas uždėjei kokį nori rekordą 
ir gali džiaugtis kitų tautų dainomis 
ir muzika. 

Vienas iš svečių išreiškė pageida
vimą sužinoti kaip rekordai yra pa
daromi, ir sakė, kad prie pirmutinės 
progos tą padarys. 

Sekančią dieną visi nuvyko į Co
lumbijos labaratorijos rekordų kuri 
randasi pačiam viduryj New Yorko; 
Čia yra vieta kame daugiausia sve
ti mtauškų rekordų yra išdirbama. 
Čia matoma artistai pasirengę dai
nuoti, orkestros groti prieš triubas, 
kurios renka kiekvieną balsą. 

Svečiai tapo supažindinti sų užžiu-
rėtoju, kuris juos nusivedė ir paro
dė kaip rekordai yra daromi. 

Ką tik buvo baigiamos rekordas 
armonikų duetas "Tamsioji Naktis" 
( E 3799). Artistai stovėjo grupėmis 
ir kiekvienas laukė savo kaleinos. 
Kitas rekordą pradėjo "Eisiu" ( Ė 
3796). Visi svečiai gėrėjosi gražiu-
raų dainų ir muzikos. Jie norėjo nu
sipirkti tuojaus, bet sužinojo kad tik 
nuo Balandžio 20 bus pardavinėja-

Nemažai randasi pia taipgi 
katalikiškų šeimynų, kurios 
priima ant "fcurdo" visokius 
" Naujienų/' "Keleivio" ir 
kitų Šlamštų skaitytojus ir 
platintojus. Reikia žinoti, kad 
kas tiktai priima į ̂ avo namus 
kokį soeijalistų šlamštų skai
tytoja ar platintoja, tas jau 

Viee-pirm. Pranas Very-
ga, 4539 So. Marshfield ave., 
Chieago, UI. 
Nut. r a s t Julijonas Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct., Cicero, UI. 
Fin. rast. Aleks Dargis, 726 
W. 18th st., Chieago, 111. 

Iždin. kun. Anfanas Staniu-

• 

prisideda prie platinimo ir k y n a g ) 2634 W. 67th Sk, Chi-
stiprinimo bedievybės. Kas j ^ ^ ĮJJ 
tiktai platina prieštikybinius 
raštus ir priima ant " b u r d o " 
tokius socijalistus, tas jau ne
siskaito kataliku, nors ir pil
dytų katalikiškas pareigas, 
nes katalikų Bažnyčia atskiria 
tokius iš skaitliaus tikinčiųjų. 
Jeigu norime, kad tarp mūsų 
viešpatautų meilė, vienybė ir 
dora, turime visų pirma pra
šalinti iš savo namų visokius 
laisvamaniškus šlamštus ir į 
savo namus neįsileisti nei jo
kio socijalisto ar laisvamanio. 
Vykime juos iš savo tarpo. 

Cirvlis. 
• i 

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

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 AuĮrarn ave., 
Chieago, UI. 

Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabansia ave., Chieago, 
m. 

DIREKTORIAI: 
Visi Chicagoje. 

Frank Veryga, 
4539 So. Marshfield ave. 

Jonas Petraitis, 
4549 So. Talman ave. 

Povilas Mažeika, 
3315 Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J. Elias, 
4600 So. Wood st. 

Kun. Antanas {Staniukynas, 
2634 W. 67th s t 

Kun. F. B. Serafinas, 
2327 W. 23rd PI. 

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood st., 

And. Bruožis, 
653 W. 18th s t 

Boleslavas Sekleckis, 
3427 Auburn ave., 

Marijona Vainauskienė, 

• 

-E 

"Draugo" Bendroves Knygynas. 
Visiem* savo prieteliama patartam* •kaityti 

Ir platinti mūsų išleistas knyga*. 
Užsisakant knygas v i s a * reikia pažymėti kny

gos numeri ir vardą. Pinigus reikia slysti {skalno 
išperkant money order arba registruotam* laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

l t 

.10 

.10 

TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS • R POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 | $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. $750.00 ir $1000.00. 

M J 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 mėty am
žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
šiandien tu esi jauniausias, negu'kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi, 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas paperauj nariai gauna dykai. 

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengi kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: t 

.26 

.30 

.15 

.10 

.16 

.15 

.10 

& 

>. MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

• 

Tiakaraiausis lietuviams laikraštis yra 
"I \ A DDflaTTIan/ A t*» 

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žiniai* darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
l darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
(visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus, y 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gralių eilių, 
l dailių vaizdelių ir apysakaičių. *. 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi-
į ninkui s v- a r b u, n a u d i n g a , i n d o m u i r 
[ s u p r a n t a m a. 

"DARBININKAS5' nuolatai iSleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite v"Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metame 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. S 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

• i 

m 

No. 5. Anykščių šileli*. A. A. Vysknpo A n t 
Baranausklo amžina atmintis, yra tai 
perlas lietuvių poesijo*. PusL l t . . . 

Ko. 10. Aureolė. Oratorija. Paakirta Lietu
vių Gnlcago, 111. Sv. Kaatmiero Sese
rims. ParaSė M. Gustaitis, 1914 m. 
Gražios dainelės. Pusi. 14 "Draugas" 

No. IS. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ši lošimui knlngelė. Pusi. 14 

Ko. 18. Gurkllutės Eilės. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. PuaU 82 1© 

No. 25. Kanklėm. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis ' 
II dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ko. S0. MeUė Poema, Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1914 m. Pusi. 14 

Ko. 46. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kas. Goral-
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas 
scenai veikalėlis 

Ko. 48. Katriutė. Trlvelksmis dramos paveik
slėlis iš liaudies gyvenimo 

TfO. 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 3-juose ūktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai . . .<* \ 

No. SO. K o m e d l j e l ė s : Č i g o n ė s a t s i l a n k y m a s , 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. Gurklį ulė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 84 . . 

No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse, 6 aktuose. Parašė X J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . 

Ko. 85. Antsnnkas. Apysaka B. Prūse. Ver
tė Šėlimas. Antra laida. Pusi. 49. Pa 
sakaitė iš lietuvių gyvenimo 

No. 87. Bralžlnėliai. Tai labai {domios apy
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
dė. Chieago, UI. 1915 m. 

No. 90. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
, Parašė F. V. Perspausdinta iš "Dar

bininko", n laida. Graži pasiskaity
mui kntngutė. Pusi. t l 

Ko. 95. Hucklcbcrsy Firmas. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią apysaką, 
kalba lengva ir kningos ln talpa .Inte
resuojanti, vertė Jonas Kraitaa . . . . 

Ko. 98. I š daktaro pasakojimų. Parašė Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 79 . . . . . . 

Ko. 103 Kares Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą ir jos Siaurumą 
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas", 
pusi. 6€ 

Ko. 196. Lietuvos Vyčių Dovanėlis Parašė 
kun. Dr. MT Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Jsigyti Vy
čių Dovanelę. Chieago, 111. 1916, 
* U S L i s ; i š 

No. 110. Oliveris T-vristas. Tai viena Iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus angių rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsi-
vilsl gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 620 pusi. $1.00 

No. 115. Patarlės ir Išminties grūdeliai. 
Surinko Ir išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

No. 139. Trįs Keleiviai. Krikščionis, Žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 96 

No. Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
6 -gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vaiz
deliai. 1917 m. r 

Ko. 190. Lietuvių Tautos Memorijalas. Pa
rašė ir indavė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
26-19 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pusi. 11 

Ko. 162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

Ko. 164. Lictuvlų-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 600 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1412— 
1913) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. PusL 64 . . . . 

Ho, 169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai \ visokias srovės 
žmonijos. PusL 168 

Nb. 173. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys* faktų apie soci
jalistų mokslą ir jų melagystes. Pusi. 

\ 16 . . . 

96 

.26 

.16 

.25 
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.19 

.46 

.96 

.76 

.26 

.16 
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.26 

.26 
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.76 

.69 

.96 

.19 

No. 178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
' laiškai) . Parašė K. A. K. Pasikalbė

jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

No. 183. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 

No. 190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo 
Herezija ir mirtis. Parašė F. V..- ir 
Oosls Didžios vertės knygutė 

kev 19ŠL Tiesos žodis Socijalistams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"ciclllstai". Su paveikslais 

Ko. 199. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Tra tai vie
na {domiausių knygų lietuvių kalbo
je, č i a rasi daugelį paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių informacijų, dainų, pasakai
čių ir t t Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šj knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drūtais drobės apdarais $1.00 

Ko. 210. Blogi Kudikų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Gralču-
nas; kiekvienai motinai ši knygelė 
patartina perskaityti 

No. 222. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas 

Ko. 360. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

No. 254. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės a p dar. . . . . 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koneilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimus ir atsa-

/ kimus pritaikytus pradedamlsmslsms 
skyriams. Kaina •• . . . . . . . . . . . . ^ 

Ko. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Koneilijaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas, š i tame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

Ko. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis švietimo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1916 m.. 
pusi. 26 

Ko. 274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. <Juillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus {rankjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. PusL 166 

Ko. 279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošlantiems } pirmąją išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išletdo^kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116 

Ko. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje Šv. Kaina 

No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Tpat ingra i j a u n u o m e n e i p a t a r t i n a 
skaityti ir platinti šią knygele . . . . 

No. 305. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juos. Damijo
naiti s , /viet inis Lietuvių Kalbos vado* 
vėlia tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . * 

No. S07. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nau>> 
{statymo. Parašė kun. 1. šuster. 
Kieto popero apdarais 

Ko. 816. Vaikų. Žvaigždutė. Bendoriaus, 
dalis I, kieto poperos apd. 

Ko. 816. Valkų žvaigždutė dalis II, kietais 
apd. - . . . 

Ko. 320. Trumpas aiškinimas Tiesų Katall-
\ kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gū

sis . 1916 ra. Knygutė paatmokini-
mul tikybos dalykų. Pusi. 68 . . . . . 

326 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglą kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. PusL 196 

No. 360. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L D. S. Tra tai pul
kus leidinys Ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių įsigyti. Boston. PusL 
129 

Ko. 379. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas ir Galilėjus, p u s 32 
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. 16 
d) I Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g ) Socijalisty norai ir darbai, pusi. 1 
1) Revolincijonierių tarpe, pusi. 19 . 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 28 . . 

Ko. 894 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pus 
186. Su paveikslais, audimo apd. . . 

Lithuania and the Autonomy of Poland wltk 
a map., by J. Gabrys. Paris «. 
rys. t ciris. * • • • • • • • • • • • • • • • • • * » 

A Skdtch of the Lithuanian Nation. by J. 
Gabrys. Paris * 

Album Lithuanian Dances for orchestra, 
Corrceted and arrauged by Vlncent 

Niekus, Chieago. L 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių (4.09. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. Šimkus 

Oželis. Mišriam chorui prie forteplano. P a 
rašė St. Šimkus 

Ko. 378 įžadų Katekizmas. Parašė, kun. A. 
Staniukynas. PusL 79 . . . . . . . . . . 

Ko. 875. Ypatingas sąžinės perkratlnėjl-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo vlrsel. 

No. 856 Dvasiškojo gyveninio vadovėlis. 
PusL 409. Audeklo apdarais f 1.00 
Popiero viršeliais 76 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygl po 500 pusi. 
Audeklo apdarais $8.00 
Poperos viršeliais '. 2.09 

Ko. B 1. Maldų knygelė. P. 836. Juodos sku-
relės apdarais 
Juodais audeklo apdarais . . 

Ko. 862 P*m1m*t* F«*Mi* ti t**ėJ9JMn *r»ic-
jąj^iza ffeiaL 4 a auuealo apdarais 

Ko, 14)8 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai 

Ko. 393. Trečioji skaitymui knyga. PusL 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A. 
dravičiaus . . . . 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, dideni 
Mažesni po . . 

IV. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da, taikos apačioj, didelis paveikslas 

Foplerų laiškams rašyti, pas Tėvyus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 2 už 

Ko. 205 Katekizmas Apie alkoholių. B 
Prancuzičko vertė' J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 32 
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MALDŲ KNYGOS. 
Ko. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera ir -
aiškios raidės. PusL 394. Poperos apd. .99 
Baltalo kauliniai apdarais f l . f š 

Ko. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. PusL 266. 
Kaina poperos apdarais . . . . 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . 
Baltos skurdės apdaruose 

Ko. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. PusL 299. Kaina au
deklo apdarais 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. i k i - r . 91*59 

fikaplcrių karmelltansku. Iš Lietuvos su pa
saitėliais Ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie
ną nuo 2c. Iki 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X20). Kaina už vieną . . 

.46 

.76 

.66 

.49 

.69 

.16 

.19 

36 

44 DRAUGAS" 
1800 W. 46th Street/ 

•MEEEEEE v g 

PUBLISHING CO. 
:-: Chieago, Illinois 

i = 

• 

l 

m 



D R A U G A S Pirmadienis, balandžio 22 d. 

MILŽINIŠKAS VISU LIETUVIU APVAIKČČIOJIMAS. CHICAGOJE 
Laisves Paskolos Reikalais 

7-ojo Regimento Salėje, 34 gat. ir Wentworth Av. Apvaikščiojimas Įvyks Nedalioj, Balandžio 28,1918 
VISOS DRAUGIJOS, KUOPOS, SKYRIAI, KLIUBAI IR PA VIENIAI DALYVAUS TAME MILŽINIŠKAME APVAIKŠČIOJIME. VISI LIG VIENO LIETUVIAI TURĖS BUT. TAISYKITĖS IS- ANK
STO TAUTIŠKAS VĖLIA VAS. SPALVOS—KAIP BUVO NUTARTA SEIME: RAUD ONA, BALTA, ŽALIA. VIDURYJE—ŽIRGVAIKIS. 
Platesnės žinios apie tai bus paskelbtos "Drauge ." Tėmykite f pranešimus "Drauge ." ^TJ?* - M r̂fivš'KSį APVAIKŠČIOJIMO VALDYBA 

jjiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin 

I. CHICAGOJE. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimT 

DIDELIS DARBININKŲ PA-
RODAVIMAS. 

Praeitą šeštadienį įvyko di
delis darbininkų parodavimas 
l'hicagoje. Apskaitoma, kad 
parodavime dalyvavo suvirs 
50 tiikstaneiii darbininku. Tai 
buvo išreikšta gyvas pa t r io 
tizmas, prisirišimas prie ša
lies šiuo išmėginimo momen
tu. 

Ne veltui juk parodavimo 
priešakyje buvo nešamas pra
šąs: *'Laisvės paskola, tai 
Laisvės gyvybės apdrauda. 
Šita parašą nešė plumberiu 
unija, iš kurios net 256 nariai 
kareiviauja. 

Šaltas oras, lietus, nepa
prasta dargana nesudrumstė 
darbininkij parodavimo. 

Tai buvo gražus paragini
mas, kad ne tik turtingieji, 
bet ir darbo žmonės pirktų 
laisvės bondsus ir tuo būdu 
prisidėtij prie nugalėjimo prie
šininko, kurs mėgina pavergti 
pasaulį. 

SERGA KUNIGAS A. 
STANIUKYNAS. 

Šiomis dienomis labai sune-
galėjo visų gerbiamas kim. A. 
Staniukynas. Kraujas prasi
mušė per burną. Negali nei 
kalbėti. Gydytojai labai susi-
rnpine. Visiems katalikams 
reikėtų atsiminti ji savo mal-
ck*se) 

TĖVAS PR. MEŠKAUSKAS 
NETRUKUS IŠVAŽIUOJA 

Į DARBĄ. 

sirinkimą. Reikės pasitarti 
apie savo rengiamą vakarą, 
kurio pelnas yra skiriamas su-
šelpimui nuo karės nukentėju
sių lietuvių, o ypae reikia ge
rai prisirengti- prie didelio 
patrijotiško apvaikšėiojimo, 
kuris atsibus nedėlioję, balan
džio 28 d., š. m. 

Rengimo Valdyba. 

Kun. A. Staniukynui reko
menduojant ir Jo Malonybei 
Arkivyskupui leidjiant, kuni
gas marijonas tėvas Pr. Meš
kauskas netrukus išvažiuoja į 
rytines kolonijas kolektuoti 
l>ažnvėiose ir svetainėse Šv. 
Kazimiero vienuolyno naudai. 

ITALŲ PARODAVIMAS 

Vakar mieste įvyk0 skait
lingas italų parodavimas. Ap-
rokuojama, kad jų dalyvavę 
apie 15 tūkstančių. 

Ateinantį sekmadienį įvyks 
milžiniškas visos Chicagos lie
tuvių parodavimas. Tame pa-
rodavinie dalyvaus visos drau
gijos, kuopos, skyriai, kliubai 
ir tt. Pageidautina, kad paro
davimas išeitų kuoskaitlin-
giausias, kad jis galėtų užim
ponuoti svetimtaučiams, ypae-
gi amerikonams. 

Amerikonų prielankumas 
lietuviams ypač reikalingas. 

SVETIMŽEMIŲ REIKA 
LAIS. 

Praeitą šeštadienį miesto 
kliube turėjo susirinkimą vie
šųjų mokyklų prmeipalai, 
mokyklų tarybos nariai, kole
gijų profesoriai ir kai-kurių 
svetimžemių laikraščių redak
toriai. Tartasi, kokiuo būdu 
svetimžemius pramokinti ang
liškos balbos. Buvo paduota 
visokių sumanymų. Tarp kit
ko sumanyta, kad svetimže
mių laikraščiuose dėti angliš
kos kalbos pamokas. Žmonės, 
skaitydami laikraščius, turė
tų progos pramokti ir ang
liškos kalbos. Tai apsiėmė 
daryti kaikurie lenkų ir če
kų laikraščiai. 

Tečiau amerikonams ne an
gliška kalba rupi. Visupirmu 
pageidaujama surasti prieina
miausią priemonė, kokiuo bū
du lengviau butų svetimže
mius snamerikoninti. 

Anot aprokavimų, Cliicago-
je randasi apie 200 tūkstan
čių svetimžemių, nemokančių 
susikalbėti angliškai. 

NAUJAS "DRAUGO" RE 
DAKCIJOS NARYS. 

•>y 

EXTRA SUSIRINKIMAS. 

L. D. Sąjungos 20 kuopos 
extra susi linkimas įvyks ba
landžio 23 d., Šv. Mykolo par. 
svetainėje. Pradžia 7:00 vai. 
vakare. 

Visi kuopos nariai yra kvie
čiami atsilankyti į tą susirin-
kimą, nes bus svarstoma kas-
link insteigimo nuosavos krau 
tuvės, kuri mums darbinin
kams ir darbininkėms yra la
bai reikalinga. 

Taigi nariai malonėkite visi 
n teiti į susirinkimą. 

Kuopos Valdyba. 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyrų, Moterių ir Valkų 
Ilgas vė lus vėliausios santifiko 

metodos. 

2401 So. Iiroaduay St., 

ST. LOUIS, MO. 

Ofiso telefonas, Bell Sidney 170 
Kinlock Victor 1026 

Gyvenimo telefonas Central 7364 R 

f 

Šiomis dienomis "J>raugo 
redakcijos komitetai] Įstojo ir 
pradėjo dirbti redakcijoje — 
p. Tgnas Sakalauskas, iš Cleve-
land'o, buvęs "Santa ikos" ir 
"Di rvos" redaktorium. Asme
nyje p. Sakalausko mūsų dien
raštis susilaukė brangaus ir» 
gabaus redakcijos darbininko. I 

P. M. Žaldokas atsidavė 
vien savo profesijos-darban:; 
(inžin. arki tekt ) . 

A. f A. 
Vaclovas Zajauskis 

29 m. amžiaus, mirė balandžio 
20 d., 11 vai. išryto. 

Velionis n II lindime pa liko tris 
brolius ir tris seseris. Velionis 
Amerikoj išgyveno 11 metu. 

la idotuvės atsiims utominkc, 
balandžio 23 d., 9 vai. išryto į 
Av. Antano pa ra p. ba/nyėią ir 
iš kur bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. 

Velionio kūnas randasi po 
nnmeriu 1301 So. 49Ui Ave., 
< ieero, 111. 

Meldžiame visas primines Ir 
pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Kviečia, 
BROMAI IR SESERJS. 

ALE*. MASALSKIS ' 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuves ko-
pigiauslal. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobillus. 
Taipgi dides
nė dali grabų 
patįs dirbame. _ _ ^ _ ^ _ _ 

3307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 4189. 

Demokratiji Demokratija Demokratija 

» » » « » • • • , , $ , » 

NUSIPIRK M O S T E 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moseia per ke
lia vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00., Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass. 

Illinois valstijos maisto ad
ministracija balandžio 30 d. 
į Auditorium sušaukia virėjii Į r} 
ir šeimininkių susirinkimą, 
Bus tartasi apie maisto taupi-
nimjj gaminant valgius. 

-
Ties Van Buren gatve eže 

re atrasta pliuduruoįantis ko
kios 18 metu merginos lavo- i 
nas. Paimtas lavoninyėion po 
nnm. 426 So. Dearborn* gat. 

lomi pranešame savo kostume-
i. o. kad mes apie Gegužio 1-mų 

i .raustomos. į mūsų naujų ir didelį 
narna kuris randasi po numerių 
•1608 S. ASHLAND AVE. Mes turėsi
me pilną eilę skurų ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. Kaplan & Sons 
1016 W. 47 St. Chicago. 

Telefonas Yards 3404. 

IIENINE 
IR , 

(akarini MOKYKLA] 
Jei nori rreital ir pasekmingai temokti Anjli-

kaikaJbėti. skaityti ir risyti, tai lankyk masuj 
mokyklą. Apart Anfių kalbos, <Sia mokinama: 
Lietuvių kalbos S.V.borljo? LaiSkų RaSymo 
lenkų " S.V.Val.iybos Priokybos Teisii 

otynų " S. V.Puietybtt Gramatikos 
ritme tikos Geografijos Retorikos, ir tt 
GRAMMAR Ir RIGH SCHOOL Kursų. Gyve-I 
eius toliau mokinamo per laiškas. Viskas 

ama lietuviškai. ' 
American College Preparatory Schcol ! 

3103 S. HALSTED S T . CHICAOO lu_.4 

KAMPAS 31-M0S IR RALSTED GATVIŲ 

Mes trys 
sutartinam linksmume, 
Kariaujame už Laisve! 

Helmar del manęs— 
del manęs-del manęs 

Rųšis-Šauni 
Išdirbėjai Geros R ašies Tarkišką 

. ir Egiptiškų Cigaretą Pasaulyj 

"S 

TURKIŠKI CIOARETAI 

Visa iš penkių nariu Šei
myna po num. 180;} West 17 
gat. susirgo Pavalgiusi mo
šos. Susirgo Jolin Stopka, jo 
žmona ir 3 maži vaikai. Poli
cija veda tardymus. 

Šiandie vakare miesto ta
ryba trnrės savo poprastę su-
sirinkimg. Sakoma, susirinki
mas busiąs trūksmingas, ypač 
kabaretą reikale. 

REIKALAUJA 
REIKALINGAS. 

Geras vargonininkas * kuris su
pranta gerai chorą vesti. Gera vieta 
geram žmogui, apie išlygas kreipki
tės laiškais sekančiu adresu: 

"DRAUGO" ADM. 
1800 W. 40th St., Chicago, m . 

P A I E Š K O 

DR. I . DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
PIIOIM Drover SOS2 CHICAOO 

Sveikatingumo komisijonie-
rius Dr. Robertson vienam 
sandelyj susekė sugadintų 40 
tonų miežių, , kurie netinka 
žmonių maistui. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešama, kad 
draugijų atstovų susirinkimas 
įvyks pirmadienyj, balandžio 
22 d., šv. Mykolo parapijos 

Policija areštavo R. R. Ro- | svetainėje. Susirinkimo pra-
berts, 1131 Stevens Building, <***« 7:00 vai. vakare, 
kurs nebūdamas gydytojumi Draugijų atstovai neatbuti-
praktikavo medicinoje. nai privalo atsilankyti į šj su-

Paieškau Jono Parnarauskio pa
eina* iš Nemakščių par., Raseinių 

\pav., gyvena No. West Męrs; jau 
bus penki metai; taipgi Prano Bak
šio Lolių parap, Raseinių pav. So
dos Ainikių, du metai atgal gyveno 
VVaukegan, 111., Jie patys ar kas 
juos žino malonės pranešti sekan
čiu antrašu. 

Kasim. Razls. 
3041 W. 42 St. Chlcago, m . 

PASIDUODA. 
Parsiduoda keptuvė lietuvių apgy

ventoje vietoje. Yra kepama balta 
ir juoda duona. Biznis gerai išdirb
tas nuo senų laikų. Priežastis, savi
ninkas išvažiuoja karėn. Atsišaukite. 
906 \V. a i St. Chlcago, m . 

(Kampas 31 Ir Throop gatv.) 
Telefonas Drover 5935. 

Tol. Prospect 4866—7805. 

DR. J. M. BLUM 
Lietuvis-Rusas Gydytojas—Chirurgas. 

Specijalistas akušerijos, moterų ir 
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų. 

5058 SO. ASHLAND AVE., 
Kamp. 51 gat , Chicago. 
VALANDOS: 10-12 ryto 1-3 popiety 
ir 8-8 vak. Nedėliotus, 10-12 ryto. 

Pr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimai) ir Ofisas 
8146 8. Morgan St., kertė 82 t. 

Chicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moterišku, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 
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Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nekėliomis pagal sutarimą. 

471S 6 0 . ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 
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DR, P, ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
\ i 
o 
I 

Gyvenimą vieta į 
1201 BO. HALSTED STREET o 

TeJ. Drover 7178 • 
OFISAS: 

1859 So. Leavitt St. 
V AL.: 4—8 vakarą, nedėilo-
mis 10—12 ryte. 
Tol. Ganai 4846, Chicago, n i . 
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§ JOSEPH C. WOLON I 
LIETUVIS ADVOKATAS 

3 Kamb. 824 National Life Bld*. = 
S 19 So. LaSalle S t , 
S Y ikara i s 1568 Mllvraukee Ava. S 

Central 8891 E 
Rasldenca Humbuld 17 i 

CHICAGO, m * ' 
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Telefonas: McKINLEY 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8487 SO. WESTERH BLVD. 

Kampas W. 16-tos gatvės 

Sergėkite savo Akis 

Neužsltikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekoriui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųs akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištyrt jųs akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

8-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai diena. 

Čia yra Jusy Proga! 
Gauti geresnį darbų ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Darbai laukia. At 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— "15.00. • 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos. pa

gal Jųsų mierų — bi-
le stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos. _. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. E . Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gatvė. Kambarys 
416-417. Prieš City Hali. 

BANK 

fiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin 

P U S BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina gra-
jisi į 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syBte-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankšičau. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 
arti 3 4-tos gatves 
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Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug krau 
tuvių parduoda tų fmttĄ 
kavų po 8 0 c 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COOOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 l A 
bent kokia, l Į l i 
1-2 sv. 

D AIRY 
SVIESTAS 

40c 
WEST 8JDE 

2054 Milwaukee a. 
1878 MUwauaeea. 
1064 Milwaukee a. 
1518 W. MadisoD 
2888 W. Madison 

1844 W Chlcago a. 
1888 BĮue Island a 
2812 W. North a. 
1217 S. Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1818 W. l l t h *t 

8182 W. 22nd st 
SOUTH SIDE 

NORTH SIDE 
46f W. Divtslonsl 

8427 a Halsted tt! 
4728 ą Ashland a. 

8244 Lincoln av. 
8418 N Clark st. 
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