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Talkininkai pasitaisė savn 
pozicijas 

KOKIOS TAIKOS VOKIEČIAI 
NORI? 

3,000,000 KAREIVIŲ ŠĮMET 
Į PRANCŪZIJĄ. 

Toks yra šios šalies vyriausy 
bės sumanymas. 

TIK SUŽEISTUOSIUS REN-j KĄ REIŠKIA VOKIEČIŲ 
TAIKA. 

Londlpnas, geg. 2. — Field-
maršalas Haig vakar vakare 
pranešė, kad vokiečiai vakar 
smarkiai šaudė Bethūne ir 
Locre apylinkėse, Flandrijoje. 

Talkininkai tuo tarpu bom
bardavo Kemmel kalvą nuo
dingomis dujomis. 

Reuterio korespondentas pa 
žymi, kad vokiečiai vakar die
ną praleido berinKdami savo 
sužeistuosius ir laidodami už
muštuosius musių laukuose. 

Reiškia užgrobimas visų pa
muštų šalių. 

V/ashington. geg. 2.-*—Karės 
sekretorius Baker yra pasi
rengęs pranešti kongresui, jo-
gei Suv. Valstijos turi būti
nai pastatyta Prancūzijoje 
kuodidžiausią armiją. Tuo tik
slu sekretorius kreipsis kon-
gresan ir pareikalaus jo auto
rizacijos. 

Sekretoriaus Baker'io plo
nai užvakar buvo diskusuoja-
mi kabineto posėdyje. Kalba
ma, kad šįmet kariuomenės 
skaitlius turės but padvigu
bintas ir ligi pabaigos metu 
Prancūzijoje turės atsirasti 
apie 3 milijonai amerikoniškos 
kariuomenės. 

12,000,000 ŽMONIŲ PIRKO 
LAIStĖS BONDSUS. 

Lig vakar pietų surinkta 
$2,509,814,600. 

MIRĖ GAVRIO PRINZIP, 
SERBAS. 

• 

: 

Jis nužudė Austrijos sosto 
įpėdinį. 

PRANCŪZAI STIPRINA 
SAVO POZICIJAS. 

Anglai ima nelaisvėn vokie 
čius. 

Londonas, geg. 2.—Užperei-
ta naktį prancūzų kariuomenė 
pagerino ir sustiprino savo po
zicijas Locre apylinkėse, Flan-

Washington, geg. 2.—Pasi
savinimas Flandrijos pakraš- j 
čių, kolionizacija Lietuvos, 
Kurlandijos ir dalies Lenkijos, 
taippat užgrobimas anglinių 
ir mineralinių plotų Prancū
zijoje ir kitur, tai yra vokie
čių tikrasis noras ir jų "t ik
roji ta ika" . 

Tuo tikslu vokiečiai ] T 
išleidę polikinį katekizmą .bn 

I V si 
kizmas padalintas vokiečių 
kareiviams vakarų fronte. 

Oficijalė prancūzų depeŠa 
čionai pranešė, kad kuomet tą 
katekizmą vokiečių parlamen
te paskaitė atstovas Noske, 
vokiečių karės ministeris pa
žymėjo, jogei jis nieko nežinąs 
apie tą katekizmą. 

POPEŽIUS PASIŪLYSIĄS 
SUSITAIKYMĄ. 

WASHINGTON, geguž. 2.-~ 
Pinigynb departamentas va 
kar paskelbė, kad trečiosios 
laisvės paskolos bondsus lig 
šiol nupirko 12 milijonų žmo 
nių. Taigi negirdėtas rekor
das. Per buvusi dvi pirmutini 
laisvės paskoli tiek daug žmo
nių neprisidėjo prie bondsų 
pirkimo. 
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Taippat įmigyno departa 
mente paskelbta, kad vakar 
laisvės paskolos jau buvo sv 
rinkta $2,509,814,600. 

TILTUS PAVADINA GENE 
VARDAIS. 

I 

Apie tai praneša vokiečių laik-
rasčiai. • 

s 
Hague, Holandija, geg. 2.— 

Sv. Tėvas Benediktas XV su
manęs paskelbti naują taikos 
ftnsiulymą kariaujančioms ša-

<lri.jos fronte, praneša k a r , ^ T u o m e t knt&[ikų p a r t i j o S ! 

lyderis, atstovas Erzberger, 
Meteren išpjovoje anglai p akiles pranešė, kad karės 

užpuolė vokiečių priešakines r n įn į s teris nori prisidengti me 

ims Sekminių dienoje (gegu-
I šiuros formoje. Tasai k a t ( . j « - ^ ) ^ a i p praneša Colog-
li_: J_I:_X„ „_i.:.?-... nės laikraščiai. 

Tasai popežiaus dokumen-
las, sakoma, busiąs daugiau 
stipresnis, kaip pirmiau jau 
kartą buvo paskelbtas. Jame 
busią konkretiniai pasiūlymai. 

Be to, sakoma, prie to pa
siūlymo taikinties prisidėsiu 
ir neutralių šalių valdovai. 

Berlyne toji žinia, sakoma, 
labai nuolankiai sutikta. 

sargybas ir paėmė nelaisvėn 
kareivių. 

ARTILERIJA VEIKIA 
AMIENS FRONTE. 

Vokiečiai kol-kas nestoja 
ofensyvon. 

lagyste, nes jis pats, Erzber 
ger, tą brošiūrą pirm kelių 
savaičių buvo indaves minis-
teriui. 

Tasai katekizmas, vokiečių 
karinės vyresnybės patvirtin
tas, kaip praneša prancūzų de-
peša, paduoda, pav., tokias 
sentencijas: 

" Demokratija yra aršiau
sioji valdžia. 

Demokratijos šalininkai 
reichstage mėgino mus pri
versti per streikus ir išdavys
tę pasirašyti po pažeminančia 
taikos sutartimi. 

Pinigai yra svarbiausias 
veiksnis demokratinės val
džios. 

Obalsiai: Laisvė, Lygybė, 
Anglų Armija Flandrijoj, i Brolybė — pridengia tarptau-

Paryžius, geg. 2.—Užpraei
tą naktį Somme fronte, arti 
Villers-Bretonneux, ir abiem 
upės Avre puėm, pietrytuuse 
nuo Amiens, smarkiai veikė 
artilerija, paskelbė karės ofi
sas. 

TEUTONAI APSISTOJO 
UŽPULDINĖJA. 

Neaplenkiamas nei sosto įpė
dinis. 

i 
Berlynas, geg. 2.—Slig kai

zerio įsakymo vakar paskelb
ta oficijacč pranešimas, kad 
trys nauji skersai Vokietijos 
upę Rhine pagaminti tiltai 
pavadinti vardais sosto įpėdi
nio, fieldinaršalo von Hinden-
bnrgo ir- generolo Ludendorf-
to. 

Londonas, geg. 2.—Užvakar 
netoli Pragęs tvirtovėje, anot 
pranešimo iš Hague, nuo džio
vos mirė Oavrio Prinzip, ser
bas, kurs 1914 metais Bosni
jos sostinė jo Sarajeve nužudė 
Austrijos sosto įpėdini Fer
dinandą ir jo žmoną. 

Prinzip nužudė eregercogą 
ir jo žmoną birželio 28 d., 1914 
m., kuomet tasai lankėsi Bos
nijos sostinėje. Šita žmogžu
dystė davė progos Austrijai 
užpulti Serbiją ir iš to užsi-
pliekė dabartinė pasaulinė ka-
••JL 
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Prinzip buvo studentas. J is 
už tai buvo nubaustas kaleii 

NUSKENDO SUV. 
VALST. LAIVAS 

ŽUVO 74 ŽMONES 1 
Atlantiko Uostas, geg. 2.—į Didžiuma pasažierių nuo 

74 žmonės žuvo, kuomet vakar f skęstančio laivo įšoko į van-
dieną garlaivis City of Atlicnsj denį. Tuos išgelbėjo skraiduo-
susidaužė su prancūzą skrai- lio valtvs. 

man dvidešimčiai metų. 
Kiti keli suokalbininkai bu

vo pakarti, dar kiti ir dabar laivas panėrė, 
laikomi kalėjimuose. 

d uoli u Dele\vare pakraščiuose. 
City of Athens nuskendo į 7 
minutes. 

Tarpe keliauninkų nusken
dusiam garlaivyj buvo 24 S. 
V. marininkai. Sakoma, kad 
nekurie iš marininkų turėjo 
zuti. 

Po susidaužymo laive City 
of Athens pakilo gaisras. Bu
vo mėginta su didžiausia pas
kuba nuleisti pagelbines val
tis. Bet nesuspėta. Pergreitai 

_ _ _ _ ^ _ 

City of Athens turėjo 135 
žmones įgulos. Iš tų 61 atga
benta šin uostan. Tai atliko 
prancūzų skraiduolis, kurs ne-
perdaug nukentėjo nuo susi
daužymo. 

City of Athens buvo išplau
kęs iš čia užvakar po pietų. 
Gabeno įvairių prekių. Turėjo 
kiek pasažierių. 

Buvo 2,300 tonų intilphno. 
Plaukiojo tarp šio uosto ir 
Savannah. Prigulėjo Ocean 

j Steamship kompanijai. 
' ,_ 

— 

SALŲ TONGA KARALIENĖ. 

— 

Auckland, N. Z., geg. 2.— 
ITaabai gubernatoriaus žmo
na, princesė Salome, prokla
muota salų Tonga karaliene, 
kaipo mirusio karaliaus 
(ieorge II įpėdinė. 

Stovis vakarų 

— 

$90,614,000 IŠMOKĖJO GE 
LEŽINKELIAMS 

Tai iškalno kompanijoms at 
lyginimas už geležinkelių nau

dojimą. 

•NUSAUSĖJO" MICHIGAN 
VALSTIJA. 

SVEIKSTA ARKIVYSKU-
PAS. 

St. Paul, Minn., geg. 2. — 
Arkivyskupas Ireland sveik 
sta, anot gydytoją pranešimo 
Krizis ligoje jau praėjęs. , 

— Washington, geg. 2.— 
Induota kongresui bilius rei
kalaująs padidinti S. V. ka
riuomenę ligi 4 milijonų, bet 
nedidesnę 5 milijonų. 

PIRKIT LIBERTY BONDS! 

Washington, geg. 2.—(lene-
ralis geležinkelių direktorius 
McAdoo paskelbė, kad gele
žinkelių kompanijoms per pra
eitus keturis mėnesius vyriau
sybė išmokėjo $90,614,000. 

Šitie pinigai yra kompani
joms paskola, arba iškalno at
lyginimas už geležinkelių 
kompesaciją. 

pravesta prohibicija. 
Su šiandie tokia pat prohi

bicija prasidėjo ir New Ham-
pshire valstijoj. 

—— 

Ties 67-ta gatve ežere^-St-
rasta kokios tai moteriškės 
lavonas, ežere išbuvęs apie du 
mėnesiu. Nugabentas lavoniny 
čion po num. 7025 Stony Is-
land ave. 

— Washington, geg. 2.— 
Per savaitę, pasibaigusią bal. 
26 d., sugryžo iš Prancūzijos 
113 sergančių jį sužeistų šios 
šaltas kareivių. 

— Rymas,- geg. 2.—J vokie
čių įsteigtą Lenkiją siunčia
mas popežiaus delegatas. Juo 
yra pralotas Ratti. 

geg. 2.—Užpraeitą naktį vo
kiečių generolo von Arnim ar
mija išilgai Flandrijos fronto 
nedarė jokių užpuolimų prieš 
talkininkus. 

Nepramatomas greitas vo
kiečių užpuolimas po smūgio, 
kurį jie panešė praeitą antra
dienį. Talkininkai kontratako
mis privertė vokiečius apsis
toti ir dapildyti savo eiles, ku
rios žymiai praretėjo. 

Spėjama, kad susitvarkę vo
kiečiai išnaujo mėgins pradė
ti užpuolimus nuo Kemmel 

Ivos. 

tinių banditų susisėbravimus. 
Tikra vokiškoji taika duos 

mums kolionizacijai Kurlandi
jos, Lietuvos •ir dalies Lenki
jos žemes, taippat ir angli
nius plotus, kaip rytuose, taip 
vakaruose. 

Toji taika taippat užtikrins' 
mums viešpatavimą Flandri
jos pakraščiuose". 

PIRKIT LIBERTY BONDS! 

SUŽEISTAS NATHAN 
STRAUS. 

New York, geg. 2.—Žinomas 
Amerikoje filantropistas Na-
than Straus 5-toje avenue'je 
čionai užvažiuotas automobi-
liaus ir lengvai sužeistas. 

Italijos vaikai surengę Česnį anglų kareiviams Italijoje. Vaikai kareivius labai myli. 
^ Nes kareiviai juos apgina nuo vokiečių nevidonų. 

Detroit, Mich., geg. L—Su 
šiandie visoj Michigano vals
tijoj prasidėjo " sausuma". 
Reiškia, uždrausta ten svaiga
lus gaminti ir pardavinėti. Ki
taip tariant, visoj valstijoj **mto«MD užpuolimui panau-

dpjo drvizrjų, kiek jis flivizi-
jų pavartojo paimti Keinniel 
kalvą ir kitas pozicijas, karia* 
talkininkai pas<»kmįngai gina. 

Su dideliu pasitenkinimu 
jis skaito raportus, kiniuose 
pranešama apie pažintas vo
kiečių divizijas, dabar vei
kiančias Flandrijos fronte. 
Tos vokiečių divizijos paeina 
iš kitų karės frontų — nuo 
Meuse, Champagne ir Rusijos. 
Tomis divizijomis vokiečiai 
dapildo eiles divizijose, karias 
suteriojo prancūzų artilerija 
ii- anglų durtuvas. 

Su pasitenkinimu skaitome, 
kad talkininkų mūšių linija 
nepajudinamai laikosi, nors 
žinoma, vienur-kitur ir ji tu
rėjo nukentėti. Bet. dar lab-
jaus patenkina mus žinia, kad 
gen. Foch privertė priešinin
ką mirties sukurin pastumti 
nesuskaitomą daugybę savo 
kareivių ir tai be jokio page
rinimo savo stoviui. 

Praeit© antradienio vokie
čių ataka turėjo tris skirtin
gus laikotarpius: pirmasis — 
vokiečių ataka vakaruose nuo 
.Kemmel kalvos; antrasis — jų 
pastangos nuo tos pačios kal
vos pasistumti į šiaurius su 
tikslu pasiekti Ypresą; gi tre
čiasis — mėginimas sulaužyti 
belgų liniją. 

Visos tos vokiečių atakos-
pastangos paliko be jokių pa
sekmių. Vokiečiai nieko nelai
mėjo. / 

Londonas, geg. 2.—Kuomet Kas pikčiausia vokiečiams, 
kultūringas pasaulis su džiaug kad jie negalėjo įveikti net 
smn sutinka žinias, kad graj^ 
euzai atsiėmė nuo vokiečių Lo
cre, gulintį ties Rouge kalva, 
ir kad tenai visur vokiečių a-
takos pasekmingai atblokštos, 
generališsimuš Foch aprokuo-
ja priešininko nuostolius ir ši
tuos palygina su talkininkų 
nuostoliais. 

Jis trokšta tikrai patirti, 
kiek gen. Arnim savo nepa-

Įrtfiu belgų, Juirie juk savo 
skąmingumu ' y ra daug silp
nesni. Tečia u belgai ne tik at
mušė vokiečių atakas, bet dar 
u/davė jiems baisų smūgį. 

Kampanijos likimas nepri-
klauso nuo Vpreso užlaikymu. 
Svarbu talkininkams yra vo
kiečių dideli nuostoliai. N 
jei vienur ir kitur jų eilės > 
miai bus praretintos, talkinin
kams bus lengviau užduoti 
jiems paskutini smūgį, po ku
rio jie negalėtų daugiau nei 
atsigaivelioti, nei susitvarky
ti. Be to vokiečių dideli nuos
toliai via svarbus daiktas ir 
moraliu žvilgsniu. Nes jei.jie 
paneša nuostolius ir negali 
nieko laimėti, tuomet jiems 
yra tiesiog peilis po kaklu. 

Po nepasisekimo Flandrijoj, 
priešininkas, be abejonės, mė
gins pulties dar ir kituose 
frontuose. Bet jis visur sutiks 
geležinę talkininku sieną. Po 
visų išmėginimų priešininkas 
bus taij> nusikamavęs, kad 
tuomet jam prisieis arba visai 
žūti arba pasiduoti talkinin
kams. 

Cen. Foch neaikvoja savo 
žmonių. Jis juos laiko pat 
gesniam laikui. Paskiau t 
žmonės talkininkams bus la> 
bai reikalingi. .Jie bus reika
lingi, kuomet kaizeris su Hin-
denburgu pabaigs savo atsar
gas. 

TURI POSĖDĮ TALKININ
KŲ KARĖS TARYBA. 

Versailles, geg. 2.—Vakar 
čia atidarvta svarbi taikiniu-
ku karės tarvbos konferenei-
ja. Konferencija tęsiasi dar 
šiandie. 

Kouferencijoje dalyvai 
premjerai: Anglijos Llo> 
George, Italijos Orlando 
Prancūzijos Clemenceaū. 

Be to yra atstovai ir Suv. 
Valstijų. 



I 

KATALIKIŠKA DIRVA. 
KARŽYGĖ SESUO. 

Daug buvo rašoma apie dra-
$a, su kuri^ Prancūzijos vie
nuolės turėjo pernešti šios 
karės baisumus. Jų ligonbu-
Činose, prie pat karės linijos, 
tarpe tūkstančiu pavojų, kokių 
galima tikėtis karės lauke, kur 
kiekviena valandų kožnas turi 
būti pasirengęs atsisveikinti su 
šiuo pasauliu, ten viršminėtos 
seserys dirba be baimės, su 
pilnu atsidavimu Dievui. Daug 
iš jų jau žuvo tose skerdynėse, 
daug padėjo kaip kareiviai sa
vo galvas gelbėdamos gyvastis 
sužeistųjų. Tarpe jų buvo Se
suo Ignacija, kurių beveik vi
sas Paryžiaus miestas pažino, 
neg ji tenai ilgę laiką gyveno. 
Sesuo Ignacija buvo užmušta 
laike patarnavimo, kuomet teu
tonų pamesta bomba sprogo. 
Ji paėjo iš Alzacijos ir pri
klausė prie Zokono Dieviško 
Gelbėtojaus. Tasai zokonas tu
ri slaugojimo namus Paryžiu
je, kurs yra pripažintas kaipo 
geriausis. Sesuo Ignacija tar
navo tuose namuose 20 metų, 
kur jos gerumas ir mielaširdy-
stė buvo plačiai žinoma. 

Jos laidotuvės atsibuvo su
lig jos noro — kareiviškai. Vi
sa Marseles apielinkė apsiden-

1 gė liūdnumu netekus savo ge
radarės. Kada jos kūnų lydėjo 
į 'Vosges kapines, visi to mies
telio gyventojai lydėjo jų. 

Visų pirma ego šeši kunigai-
kareiviai; šalimais ėjo pulkas 

kareivių. Ant jos grabo gulėjo 
didelis vainikas baltų gėlių. Ji 
tapo' palaidota tarpe dviejų 
Prancūzijos oficierių, kurie 
tokiu pat būdu padėjo savo 
gyvastis už tėvynę, už garsių 
Prancūziją. 

PROTESTONO LIŪDI 
JIMAS. 

• 

Kad kataliku Bažnvčia buvo 
visada su žmonėmis, sergėjo 
jų teises, traukė juos nuo pa
klydimo, prigelbėjo jiems jų 
reikaluose, mokino juos doros, 
prigelbėjo jiems visame kame, 
kas yra gerai žinoma visiems, 
kurie nors šiek tiek apsipažinę 
yra su pa*saulio istorija. Vie
nok yra faktas, kad daugelis 
žmonių šiose dienose pamiršta 
apie pereitus laikus, Kaipo 
faktų galima imti vienų iš pro-
testoniškų autorių žodžius 

- apie katalikų Bažnyčia. 
Rev. E. Cutts, D. D., išleis

tuose, keli metai atgal savo 
raštuose, apie katalikų Bažny

č i a rašo taip: "Viduramžių 
laikuose katalikų Bažnyčia bu
vo viena iš populeriškiausių. 
Be abejonės yra faktas, kad 
viduramžiuos katalikų Bažny
čia buvo ypatinga globėja 
vargšų. Politikoje ji visada 
laikydavo liuosybės pusę, bu
vo didžiausia priešininkė prieš 
pavergimų tautų. Akyse di-, 
džiunų, paprastai^ darbininkai 
buvo žemiausi sutvėrimai. 
Akyse įstatymų, jie buvo 
kaipo įrankis išnaudojimui. 
Gi akyse katalikų Bažnyčios 
jie buvo broliai Kristuje, ku
rių sielos buvo be skirtumo 
tinkamos amžinai laimei. Drau
giškame gyvenime Bažnyčia 
buvo geriausia motina. Abel-
nai viduramžių Bažnyčia atli
ko savo užduotį, kada reikėjo 
pakelti balsą prieš jos priešus. 
Ji buvo didžiausia dailės au
gintoja ir dėjo visas pastan
gas švietimui paprastų žmo
nių. Ji turėjo didelį politikoje 
balsą ir panaudojo jį vien 
žmonijos laisvei. Savo gražiais 
paveikslais, augšta skulptūra 
bažnyčiose* jos gražiuose per
statymuose, jos šventėse, pa
mokose ir išaiškinimuose di-

" 6 ft t U 6 A S" 

Ar Pavasaris Randa Tave 
Nuvargusia ir Skaudma? 

Ar jautiesi, nuvargus, ir skaudama visur — ar strėnos jaučia taip kaip sulau
žytos? Ar jautiesi taip kad jau visa nieko negali dirbti! Tuomet tai laikas žiūrėti 
ar sveiki inkstai! Žiema su savo šalčių uždeda gana sunkia našta ant inkstų. Pa-# 
vasariui atėjus jautiesi lyg sudaužytas ir pilna skaudulių; tu esi nervuota, apsvai
gus, suerzinta. Gal tavo inkstai nereguliariai dirba. Nelauk ilgai I Pasigelbėk savo 
savo silpnus inkstus kol kitos ligos neapims jų. Vartok Doan's Kidney Pilis, ku-
ne Dasrelbeio tūkstančiui žinomu. /. . rie pagelbėjo tūkstančiui žmonių. 

Skaityk Kaip Šie 
Žmones Rado Savo Palengvinimą: 

Gavo Greita Palengvinimą 
A. Siden, savininkas krau-

e\ų dirbtuvės, 17 Sixth Ave., 
W. Duluth, Minn., sako: "Aš 
vartojau Doan' Kidney Pilis, 
koletą karti} ir su mielų norų 
rekomenduoju jas. AS turėjau 
labai silpnus inkstus, ir jie 
baisiai mane kankino ypačiai 
kuomet pagaudavau šalti. 
Doan's Kidney Pilis sutvirtino 
mano inkstus ir prašalino vi
sus skaudėjimus." 

Dean's Visuomet jam Pagelbil 
Spalio 9, 1917 m. Ponas Si

den sako: "Aš manau apie 
Doan's Kidney Pilis dabar 
ttek kiek aš maniau api^ jas 
pirmiau, ir jas rekomenduoju 
kiekvienam vartoti kuri nori 
greito palengvinimo." 

1 • 

Dabar Drūta ir Sveika 
Mrs. M. Wininski, 1444 W. 

Fortyninght Place, Chicago, 111. 
sako: "Aš pagavau sarti kuris 
atsiliepė ant mano inkstų kad 
man strėnas baisfai skaudėjo. 
Kuomet aš vaikščiodavau ar at
sisėsdavau man baisiai skaudė
davo strėnas. Man keletas re
komendavo man ir aš pamėgi
nau ir dabar esų sveikas. Pen
kios dėžutės Doan's mane iš
gydė mane." 

Negalėje nei Pasisukti 
Mrs. Tony Ostrowski, 316 

Carpeflter Str., Reading, Pa., 
sako: "Aš kentėjau nuo baisių 
skaudėjimų strenuose. KuDiact 
aš skalbiau Ir pasilengdavau 
tai negalėjau atsitiesti. Mano 
inkstai pradėjo silpnėti ir a i 
pradėjau sirgti. Mano strėnos 
taip skaudėjo kad negalėjau nei 
pasisukti. Išgirdus apie Doan's 
Kidney Pilis, ir pradėjau jas 
vartoti. Penkios dėžutės mane 
išgydė." 

Neturėjo Ambicijos 
Stephen Konkowski, 824 W. 

Ashland Ave., Chicago, 111. sa
ko: "Aš baisiai jaučiausi, ma
no strėnos buvo skaudamos ir 
inkstai buvo labai silpni, ir 
neturėjau nei jokios ambici
jos dirbti. Aš būdavo nuvargęs 
jausdavau kaip tik išlipdavau iš 
lovos anksti išryto. Kuomet aš 
pasilenkdavau ir mėgindavau 
atsitiesti. Kitą man žinoma 
šeimyna taip pasveiko vartoda
mi Doan's tai ir aš pamėginau. 
Neėmė ilga laika ir Doan's iš
gydė mane.'" 

Jauties Nusilpęs ir tfmrgis 

Jacob Nagarya, Broad Str., 
Sparta, Ga., sako: "Baisus šal
tis taip mano inkstus nusilp-
nimo kad aš negalėjau iškėsti 
strėnų skaudėjimo. AŠ negalė
jau nei pavaikščioti nei pasi
lenkti. Mėginau visokius vais
tus, bet niekas man Nepagel
bėjo, vtai pradėjau vartoti 
Doan's Kidney Pili ir esų svei 
kas šiandiena. 

JmU. 

Tuojaus Palengvino 
— 

Mrs. F. Hoil. 818 Oak Str., 
Saginaw, Mich., sako: '"Kiek * 
laiko atgalios man baisiai strė
nas skaudėjo kad aš negalėjau 
miegoti. Tas skaudėjimas paėjo 
nuo inkstų ir buvo nuolatinis. 
Aš greitai pavargdavau ir ne
galėdavau dirbti. Paskaičius 
apie Doan's Kidney Pilis, aš 
nuprendžiau pamėginti. Doan's 
tik man pagelbėjo ir sustipri
no mano inkstus ir mano strė
nos man daugiau neskaudėjo 
(Statementas duotas Spalio 12, 
1914.). 

Spalio 30, 1916, Mrs. Holl 
sako: "Aš esų taip sveika ir 
drūta šiandiena kaip tą dieną 
kuomet aš paskelbiau apie 
Doan's kad jos man pagelbėjo. 
Šis vaistas sustiprino mano in
kstus kad aš esu geriausioj svei 
katoj Ir patarčiau kiekvienam 
juos vartoti. 

DOAN'S 
y 

Kidney Pilis 
Visuosi Vaistjnyčiose gaunam Doans', 6»c iž dėžute. Fe t ter -Mi l lk in Co., Buffalo, I . Y. , Mfrs. i Į 
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džiausį darbą atliko Evangeli
jos istorijoje ir jos tikybos 
dėsniai yra daugiausiai pasau
lyj žinomi ir labjausiai priei
nami visiems žmonijos sluog-

smams. y* 

ŠIAULIAI. 
£ , 

Sausio 7 d., sudegė buvu
sioji gr. Zubuvo kontora Di-
dždvaryje. Namas buvo gyve
namas vokietaičių, kurios pri
klausė geležinkelio direkcijai. 

"L. A. >> 

N VILKIJA. 
(Kauno apskr.). 

Vietinio vargonininko Jono 
Bieleckio rupesnių sutaisytas 
gana puikus choras — vienas 
geriausių visoje mūsų apylin
kėje. Kiekvieną sekmadienį 
gieda jis mišių laiku. Dabar 
žiemos vakarais Repeticijų lai
ke (giedamos tiek bažnytinės 
tiek šiaip dainos) vietinis cho
ras sumanė įsitaisyti 'knygynė
lį, išsirašyti "Lietuvos Aidą", 
kad liuosai valandai atlikus 
nuo darbo, ypačiai šventa-
kariais, galėtų gauti pasiskai
tyti knygučių ir laikraščių. 

Be to savo tarpe jie susitarė 
pritraukti prie savo kuopelės 
juo daugiau ir negiedorių dai
nininkų, kad tokiu būdu išpla
tinus jaunimo tarpe apšvieti
mą, ir susipratimą, nes čia, 
tiesa pasakius, be mūsų daini-
ninkų-giedorių kitas jaunimas 
mažai tesusipratęs. 

Vikonių Juozelis. 

"L. A." 

L. R. E. LABDR. SAIGOS 
CENTRO VALDYBA. 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 S. Halsted St., Chicago, IU. 

MILDA THEATRE ASS0CIATI0N 
Incorporated under the laws of the State of Illinois, Jlpril 27 1918 

Capital Stock SMOOO.oo Number of Shares 15.000 
Amount of each Share $10.oo / 

Principal Office: 3133 Emerald Avenue,, Chicago, Illinois 
J. J. HERTMANOWICZ, Organ iza tor ius 

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

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

Vice-pirm. Pranas Very-
ga, 4539 So. Marshfield ave., 
Chicago, UI. 
Nut. rast. Julijonas Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct., Cicero, Iii. 
Fin. rast/ Aleks Dargis, 726 
W. 18th st., Chicago, DI. 

Iždin. ktm. Antanas Staniu-
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
cago, III. 

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., 
GERB. KREDITORIAI PONO A. OLSZEWSKIO: Juozapas J. Elias, \ . ) 

Susirinkime laikytame Mildos svetainėj, balandžio 21, kuiria- 4600 So. Wood st. 
me dalyvavo su viršum 500 stambiausių pono A. 01szewskio kre- . ^ ^ 
ditorių, tapo vienbalsiai nutarta paimti MILDOS THEATRA iš K u n ' A™*11^ btaniukynas, 
trusto kompanijos už $140,000.00 sumokėtų Ą. 01szcwski Trust 2634 W. 67th st. 
Ccrtifikatais, sulyg išlygų Trust Agreemcnt No. 6940, ir sutverti Kun. F. B. Serafinas, 
bendrovė po vardu MILDA THEATRE ASSOCIATION, ant ku- . * 2327 W. 23rd PI. 
rios vardo ta nuosavybė butų užrašyta. 

Mes žemiau pasirašė kreditoriai, paskirti tame susirinkime 
Komisioneriais išėmimui Charterio paminėtai bendrovei, darbą sa
vo jau atlikome, ir dienoje 27 balandžio, gavome Charterį, Certi-
ficate No. 2993. 

Nuo jūsų, pasilikę dar kreditoriai, dabar priklauso, kad na
mas butų kuogreieiausiai atimtas iš Trusto Kompanijos, ir kad nuo 
1 dienos birželio mėnesio visos raudos iš Mildos Teatro nuosavybės 
eitu naudon jūsų, o ne naudon trusto kompanijos. * 

Atėmimui iš Trusto Kompanijos tos nuosavybės turi but su
dėta ant ranku organizatoriaus, p. J. J. Hertmanavicziaus, paminė
tu Trust Certifikatu ant sumos $140.000.00. Didesnį pusė tos su
mos jau yra sudėta. Trukstanti dalis privalo but sudėta iki Ge-

, gūžio 10, taip kad raudos ū2 T # ^ į eitų mums. 
Už Trust Certifikatus jp-gausite Mildos Theatro Bendrovės 

dalis kapitalo (aharts)/ kurios jums • atneš, dividendas arba procentą 
kas meta, ir tai didesnį procentas banku mokamas. Prie sumos 
trust Certifikatu turite pridėti pinigais po 3 centus nuo dolerio, 
padengimui lėšų. Tie pinigai bus jums priskaityti prie trust certi
fikatu, ir už jos gausite shares. 

Pakol dar visos šėros yra nepaimtos kiekvienas kreditorius tu
ri teisė prie tos bendrovės prisirašyti. Potam bus jau vėlu! Pasi
naudokite iš tos progos visi tie kuriems rupi kad jų pinigai ne-
pradingtų bet neštų nauda. Dabar kas diena gali but per vėlu, nes 
kada visos šėros bus paimtos jas už trust certifikatus daugiau gau
ti ne bus galima. Paskutini yra proga — kas pasivėlins, tegul pats 
save kaltina. 

PrisiraSimui kreipkitės pas organizatorių, J. J. Hertmanowicz, 
3133 Emerald Avenue, Chicago, III. Iš tolimesniu vietų galite pri-
siųst savo Trust Certifikatus per pačta. Pasiekubinkit kad nebūtų 
per vėlu. / x 

! . 1 

Su pagarba, 
KOMISIONERIAI: 

SIMON L SHLEPOWICZ, LAWRENCE AZUKAS, JOHN 
PRU8S (PRUSZINSKISJ, JOHN GAUBAS, J. J. HERTMANO-
WICZ, ANTON TUMAVICHE, JOHN KŪLIS 

t 
Kuri. Alex. Skrypko, 

4557 So. Wood st., 
And. Bruožis, 

653 W. 18th st. 
Boleslavas Sekleckis, 

3427 Auburn ave., 
Marijona Vainauskienė) 

/ 

PRANEŠIMAS 
JTORTH S1DEČIEMS. 

Kurie, norite dienrašti "Drau
gą" ant nedėlios ar užsirašyti ant 
metu, malonėkite pranešti laišku 
ar ypatiškai į namus. Taipgi dar 
daug yra neužsimokėjusių, malonė
kite užsimokėti, pas mane, nes 
galima kiekviena dieną ar vakarą. 
Be to galite nusipirkti "Draugo" 
Bendrovės šėrus pas mane. 
pirkti. 

A. NAUSĖDA, 
1858 Wabansia Ave., ant 3-čiu lubų. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

"DRAUGį" 

A. L R.-K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

Pirm., Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford, 
Conn. 

Pirm. pagelb. J. Grcbliu-
nas, 425 Pacą St., Baltinio 
re, Md. 

Raštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave^ 
Chicago, UI. 

Iždininkas, Kun. V. Ma 
tulaitis, Secred Heart Rec-̂  
tory, P . O. Silver Creek, 
New Philadelphia, Pa, 

Iždo globėjai: A. Bajo* 
riutė, 723 Saratoga St., Bal-
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 Prrtt A v a , Homested, 
Pa. 

FATONIG 
MECF6R YOUR STOMAOi'S S l n O 

Po Valgiui neužmirSk. kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Praialina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama pas 
visus aptlekorius. 

KATALIKŲ SPAUDOS DR-
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm., 

10806 W*bash ave., Chicago, 
IU. ' / 

J. Tumasonis — raštinin
kas, 917 W. 33 s t , Cnicago, 
IU. 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd St., Chicago, HL 

SV. ANTANO DR-JOS AD 
MINISTRACIJA, 
Waukegan, UI. 

DRAUGYSTĖS SV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA, 
\x Chicago, HL 

A. Leknickas. pirmsėdis, 
708 W. PI. 

S. Dargis, pagelbininkas, 
638 W. 18 st. 

P. 01šewskis, prot. rast. 
2022 S. Union ave. 
I 

A. Yokubaitis, fin. rast. 
2006 S. String st. 

A. Grisius, kaserius, 
732 W. 19 s t 

TAUTOS I2DO VAL
DYBA 

Aleks Janltauskas — pirm. 
919 — 8th St., 

•s, 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln 6 ^ 

Ant. Bakšys —-_ iždininkas, 
1327 So. Victoria St., 

L. Bakšis, Fin. rast., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
1. Makuševįce, 
2. P- Kazdclevice, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, — or 

gano priž., 1112 — 10 St 

Pirmininkas, kun. F. Ke-
mėšisyi3230 Auburn Ave., Chi
cago, m 

Pirm. pagelb. kun. J. J. 
Kaulakis, 324 Wharton S t , 
Philadelphia, Pa. 

Raštininkas, L. Simutis, 
3230 Auburn Ave*, Chicago, 

Iždininkas, kun. S. J. Oe-
panonis, 318 So. Fourth S t , 
111. 
Homestead, Pa, 

Iždo globėjas, kun. J. Jak-
štys, 421 Cleveland Ave., Ha-
rrisoi, N, J. * 

iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiinr 

Reikalingi visose lietuviu 
kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai , ' 
IIIIIIIIIII!lltll!:illllltlltllIIIIIUUIIllUlllUll 
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Lietuviai Amerikoje 
—a 
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ROCKFORD, ILL. 
' f 

Balandžio 29 d., tapo sušauk
tas pirmininko R. N. Baisio 
extra susirinkimas bažnytinių 
giedorhg dramatiško choro 
" A l d a s . " Visųpirmu svarsty
ta draugijos reikalai. Po to 
mūsų vargonininkas (jis gi ir 
pirmininkas choro), paskelbė 
mums, jog trumpu taiku apleis 
mus iš priežasties labai ap-
rubežiuotos algos. Prieš aplei-
>iant davė mums malonų įneši
ma, jog rengsime koncertą su 
puikiu programų, kokio dar 
mes ligšiol nebuvom surengė. 
Pelnas bus skiriamas vietos 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai. 
Visi susirinkusieji su entuzi-
jazmu priėmė ir prisižadėjo į, 
repeticijas lankytis kas vaka
rų per 2 savaites, nes minėtas 
koncertas žada įvykti šešta
dienio vakare, t. y. 11 d. ge
gužės (koncerto vietų bus pas
kelbta vėliau). 

Programas susidės iš apie 
25 dainų, duetų, trijo, kvarte
tų ir vaikų choro. Visos nau
jos ir labai gražios dainelės. 
Tarpe dainų 
klemacijų. Pasižymėjęs mu
šu smuikininkas, vytis, 
ponas K. Skrebutėnas ir-gi 
dalyvaus su naujais klasiš
kais šmoteliais. P. Zubas, kas-
po scenos artistas, turės puikų 
•ankraštyj dar dialogą: 

*4 Blaivininkas Smurglevi-
T-ia s u ž y d e l i u Š e p š e l i u , ** 
kuris ir kantriausius prajuo
kins. Šis dialogas paimtas iš 
vietos gyvenimo atsitikimų. 
Todėl rockfordieėiai nepamir
škite atsilankyti, nes tai vie
natinė bus jums proga pasi-
ž iurėti, . k ą jiwų j a m imat* iv 
vaikučiai gali. Aš-gi -iškalno 
užtikrinu, jog netik kad dė
kosite savo maloniais apliau-
davimais, bet ir negreit šito 
koncerto įspūdžiai išnyks. (Ji 
atsilankydami paremsite rei
kalus savo bažnyčios/ kuri yra 
beveik liūdname padėjime. 

Po koncerto kiekvienas ga
lės iki soties prisišokti. Muzi
kantai bus rinktini. Apart 
visko bus skrajojanti krasa. 

Vargšas. 

Pinigai tuojau tapo per
duoti Tautos Fondo 49 sky
riaus iždininkui. 

R. Kundrotas. 

PITTSBURGH, PA. 

L. M. D. "B i ru t ė s " choras 
pittvsburgiečiams jau yra ži
nomas nuo keliolikos metų. 
Pirmiau chorą vedė p. J . V. 
Grajauskas, bet turėdamas už
siėmimą teisme negalėjo pa
švęsti daug laiko choro lavini
mui. Taigi nuo pereito rude
nio p. Grajauskas atsisakė ant 
toliau vadovauti. Jo vie
tą užėmė p. J . L. Senulis, jau
nas ir gabus mokytojas, kurs 
chorą taip sutvarkė ir išlavi
no, kad trumpame laike sus
pėjo net keturis koncertus su
rengti. 

Gegužės 12 d., . minėtas 
"Bi ru tės ' ' choras rengia ir 
vėl koncertą L. Mokslo drau
gijos svetainėje, kurio pelnas 
yra skiriamas nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams sušelpti. 
Koncerto programe dalyvaus 
ir Vaikų Muzikališka draugi-

bus ir de- ja, kurią veda p. J . Kazlaukas. 
Minėtos Vaikų Muzikališkos 
draugijos tikslas — mokytis 
muzikos. 

Taigi pittsburgiečiai turės 
dar progą paklausyti dainų 
"B i ru t ė s " choro, o sykiu ir 
prisidėti prie sušelpimo nu
kentėjusių nuo karės lietuvių. 

P i t t s b u r g i e t i s . 

SPRINGFIELD, ILL. 

bėjo, kad čia L. vyčių 14 kp. 
nariai bei narės susirinko ant 
išleistuvių į Suv. Valstijų ka
riuomenę vieno iš savo veik
liausių narių, buvusį kuopos 
pirmininką, p. Joną Šlegaitį. 
Po jo gražios prakalbėlės, pra 
kalbėjo gerb., vietinis klebo
nas, kun. H. J. Vaičunas. Ji
sai savo gražia turininga kal
ba visus užinteresavo. Ilgai 
jaunimo širdyse pasiliks šie jo 
žoSžiai: " A š su p. Jonu Šle-
gaičiu neatsisveikinu, aš "tik 
jį išleidžiu į svečius." Tuo-
kartu gerb. klebonas įteikė 
busančiam kareiviui gražią 
dovanėlę: paauksuotą metalinį 
škaplierių. Netik kareivis, p. 
Šlegaitis, bet ir visą kuopa 
yra dėkinga gerb. klebonui už 
tokį prijautimą. Apart klebo
no kalbėjo dar p-ni K. Rač-
kienė, P. Z., p-lė A. Jakavičiu-
tė, pp. Stasys Miksa, Jonas 
Brazauskas M. Karkauskas, 
Kl. Mikalauskas, J . Varanis 
ir plė Pet. Mileikiutė. Visi iš
reiškė savo apgailestavimą, 
kad apleidžia jis šitą koloniją. 
Kiekvienas linkėjo kuoge-
riausių pasisekimų, kad atneš
tų naudą Suv. Valstijoms, 
kartu ir numylėtai tėvynei 
Lietuvai, ir sugrįžtų apvaini
kuotas laimėjimo ir garbės 
vainikų. J . Šlegaitis, trumpo
je prakalbėlėję, gražiai atsi
sveikino. 

Po kalbelių ir gardaus už
kandžio, gerb. kun. H. J . Vai
čunas atkalbėjo maldą. Po 
maldos atgiedota vyčių, tau
tiškas ir Suv. Valstijų himnai. 

Pažaidęs dar truputį jauni
mas išsiskirstė j namus. 

Pr. 

kuriais pirmiau protestavo 
prieš apvaikščiojimą. Kur jū
sų stiproji vai7a? Nesigėdyk it, 
brolučiai, nepermainysit savo 
kraujo. Kitą sykį neveidmai-
niaukit taip, bet sykiu su tik
rais lietuviais eikit ir parody
kit lietuvių tautos stiprią va
lią ir kad Lietuva turi gyven
ti amžinai. Pr. 

PITTSTON, PA. 

CICERO, ILL. 

MANCHESTER, N. H. 

Pavyzdingos krikštynos. 
Auštant pavasariui par-

skrizdamas iš šiltų kraštų 
garnys, parnešė ir gražią mer
gaitę, kurią padovanojo p. 
Leonui ir Konstancijai Pau
lauskams. Prie krikšto mer
gaitė gavo vardą: Elena. Kri
kštynose dalyvavo daug sve
čių. Pavyzdingai besilinksmi
nant svečiams, p-ni A. Čeku-
tienė,. perstatė p. L. Kundrotų, 
kad prisimintų svečiams apie 
vargingą padėjimą mūsų bro
lių Lietuvoje ir paragintų sve
čius paaukoti po keletą centų. 

Po jausmingos p. Kundroto 
prakalbėlės, p-ni A. Andriu-
jienė su J . Žukausku perėjo 
per svečius rinkdami aukas. 
Po 2 dol. aukavo: L. ir J . 
Kundrotai, J . ir E. Trakimai, 
V. ir T. Valant inai, A. ir K. 
Stangai, F. ir A. Čekučiai. Po 
1 dol.: P. ir A. Andriejunai, 
R. Kundrotas, J . Deksnis, A. 
Žemaitis, A. ir K. Tvarijonai, 
J . Zubaitis, A. Žukauskas, A. 
Kemėšis, M. Zarumbienė, E. 
Masavičiutė ir J . Žukaus
kas. Po 50c.: S. Petkevičia, 
A. Steckis, A. Milaševičius, L. 
Paulauskas, L. Petkevičienė 
S. Antanaitis, Po. 25c.: J . Sliu-
kšienė, E. Petkevičiūtė ir V. 
siliukšis. Viso surinkta 24 >?ol 
75c. 

Balandžio 25 d. Liet. Vv-
čių 48 kuopa buvo surengus 
išleistuvių vakarėlį pagerbi
mui savo nario Leo. Gabalio, 
kuris bal. 29 d. iškeliavo tar
nauti Dėdei Šamui. Vakarėlis 
buvo surengtas p. Stirbio 
name ir jame dalyvavo vien 
tik kuopos nariai. Susirinkęs 
jaunimo būrelis gražiai link
sminosi ir žaidė. Taipgi buvo 
padainuota keletą dainelių ir 
vyčių himnas. Laike vakarie
nės, kurią pagamino p-ni K. 
Kuperienė ir p-lė J. Stirbiutė, 
gerb. kuopos pirmininkas p. 
A. Glemža pasakė trumpą, bet 
jausmingą prakalbėlę ir įtei
kė naujam Dėdės Šamo karei
viui dovaną, kurią atminčiai 
nupirko kuopos nariai. Po A. 
Glemžos prakalbėlės, keletą 
žodžių prabilo ir p-lė M. Ju-
tinskaitė, įteikė taipgi il
gai atminčiai dovanėle, pažy
mėdama, kad tai nuo mergai 
čių — vyčių. 

Leonardas Gabalis buvo 
narys nuo pat kuopos susior-
ganizavimo. Kaipo prakilnus 
ir doras jauninkaitis energin
gai ir su pasišventimu darba
vosi labui tautos ir bažnyčios. 
L. V. 48 kuopa neteko darb
štaus nario. Kiekvienas narys 
dalyvavęs vakarėlyj išreiškė 
savo linkėjimus p. Gabaliui, 
kad po Suv. Vai. karės laimė
jimui ir vėl sugrįžtų laimingai 
į kuopą darbuotis. 

Vėversėlis. 

CICERO, ILL. 

Išleistuvės. 
Niekur nėra taip linksma 

būti, kaip jaunimo tarpe. Lin
ksminas suėjęs būrin jauni
mas, dalyvauti jų tarpe, bet 
gali dalyvauti jų tarpe, bet 
žiūrėdami į jį gėrisi. Seredo-
je, bal. 24 d., Šv. Antano pa
rapijos svetainėje, L. V. kuopa 
buvo surengus šeimynišką va
karėlį. Išpradžių visi linksmai 
žaidė. Paskui susėdo prie sta
lo užkandžiauti. Vakaro vedė
jas, p. Aleks. Krencius prakal-

Lietuvių iškilmingumas. 
Iiietuvių tauta kyla, Lietuva 

bus laisva! Kitaip būti negali. 
Tiktai pažvelgkime į tą iškil
mingą apvaikščiojimą Cicero '-
je, nedėlioję, balandžio 28 d., 
dėlei Trečiosios Laisvės Pa
skolos. Lietuviai perviršija 
kitas tautas iškilmingume, pa
sirodyme, veikimu ir apvaik-
ščiojime. Tai vis ačiū, kiek te
ko girdėti, pastangoms pp. F. 
Strėlčiuno, A. Lemonto, P. 
Jukniaus, J . Mockaus ir neku
riu kitų. 

Parodavime Šv. Antano pa 
rapijos mokyklos mokiniai bei 
mokinės gražiai vietinių sese-
rų-mokytojų (Nazariečių) ir 
gerb. klebono, kun. H. J . Vai-
čuno, gražiai papuošti ėjo pir
moje eilėje. Paskui jų puikiai 
pasirodė Lietuvos Kareivių 
dr-ja. 

Paskui jų maišąvo moterys. 
Užpakalyje jų ėjo vyrai. Il
giausia eilė buvo lietuvių. Jų 
buvo net dusyk tiek, kiek len
kų ir italų sudėjus krūvon. 

Valdžia lietuviams davė mi-
litarišką beną. Tame apvaik-
šeiojime pasirodė, kad su lie
tuviais pasaulis turi rokuotis 
kaipo su pirmutiniais pažan
goje žmonėmis. Neapsileiskite 
lietuviai ir kituose apvaikščio-
jimuose. Dalyvaukite, užimda
mi visur pirmą vietą. 

Pirm šito apvaikščiojimo at
sirado tokių šaudinių, vėjo pu
čiamų žmonių, kurie po socija-
listų vadovavimų buvo užpro-
testavę prieš šitą apvaikščioji
mą. Pasirodė, kad tie elemen
tai yra dar tamsesni ir už pa
čius socijalistus bolševikus, 

Balandžio 28 d., 1918 m., po-
bažnytinėj svetainėj atsibuvo 
susirinkimas, kuriame tapo su
tverta komisija rinkimui para
šų, per kuriuos išreikš protes
tą prieš vokiečių pasikėsinimą 
pavergti mūsų Tėvynę Lietu
vą. Komisija pasiliko užvardy-
ta: Vietinė Lietuvos Neprigul-
nryl>ės Komisija. 

Tam tyčia bus išrinkti para
šų rinkėjai bei rinkėjos, kurie 
lankysis po visų vietinių lietu
viu namus. 

Taigi, broliai lietuviai i r 
lietuvės, neatsisakykit, ir nesi-
bijokit padėt savo parašą var
dan mūsų Tėvynės Lietuvos 
neprigulmybės. 

Komisija: pirm.—Kazimie
ras Karsokas, vice-pirm. — 
Jurgis Mališauskas, sekr. I.— 
Leonas Vasauskas, sekr. I I — 
Antanas: Galinskas. Nariai 
Antanas Zareckis, Jurgis Ka
zakevičius ir Vladas Palūpis. 
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ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
PANEMUNIS. 

Išpardavimas Ketverge, Petnyčioj ir Subatoje, Gepžio 2 , 3 ir 4 

$23.50 Kriaučiaus Siūti 
del Vyri) Siutai 

Siutas kuris geriausia nešiosis ir ilgiausia lai
kys tai kriaučiaus siutas. Užtat mes reikalaujame, 
kad mūsų siutai butų ranka dirbti, o ne mašino
mis, kaip daugelis iš siutų yra, nes jie dalaiko di
džiausią kritiką. 

<£* 

Dideliame pasirinkime galima 
gauti gražiu spalva susidedančiu 
iš gražiu puikiu ir meJinu driželiu 
gražiausiu styliu tinkančiu del 
visokiu vyrų didžio nuo 34 iki 
48, speciale 
kaina tiktai 

M 

$23.50 
^ 

Dideliame Pasirinkime $ 1 A ,75 
Jauny Vyri; Siūty 

/ 

Sulig vėliausios mados siutai, militariš-

ko styliaus, padirbti iš puikaus cashmc-

rio, cheviots, ir kitų gražių drižių; di

džio nuo 33 iki 40, specijaliai po $14-75 

Tiktai Dei Ketvergo 
Vyrų ir Jaunų Vaikinų Mėlynos Pusvil-
nės Kelinės, plono ir storo materijolo, 
stipriai padirbtos ir aptrimuotos, di
džio 28 iki 38 per juostą. Reguliare kai
nai $3.50 ir $3.85. Specijaliai už 

$2.69 

( N a u m . a p s . ) . 
Bažnytkiomis stovi salia pat 

Nemuno ant kalno. Visi trobe
siai išliko sveiki. Parapijoje 
sudegė Dainių„,dvarelis. Rude
niop, išsiplatinus apielinkėje 
raudonajai ligai ir šisai kam
pelis nebuvo jos aplenktas. Iš
mirė pusėtinai mažų ir didelių. 

i 

Panemunės parapijoje yra 
Kita Paežerėlių bažnyčia, ku
ri parapijos teisių dar neturi. 
Tą, bažnyčia aiovi taipgi netoli 
Nemuno, šalia giraitės, sauso-

Stanėvieius iš Nemakščių, Ed
mundas Przeeišajrskas iš Pluš-
T-es dv. (Kražių p.), Jonas 
Przeeišauskas iš Kelmės d v. ir 
Mykolas Girdvainis iš Jilinų 

je vietoje. Šį rudenį atvyko; dv. (Stulgių par.) . Minėtam 
čia naujas kapelionas kun. komitetui testamentu yra duo 
Brundza, kuris didina bažny-
ėios triobesius ir ruošia baž
nytinį chorą. Kun. Račiūnas 
gi apsigyveno Lukšiuose. 

K. J. 
" L . A . " 

STULGIAI. 

(Skaudvil. aps.) 
Gru6džio 4 d., 1917 m. — 

po sunkios inkstų ligos pasi
mirė dvarininkas Antanas 
Stanevičius. Nepragarsėjo jis 
mūsų tėvynėje, kaipo veikėjas, 
bet turėjo didelių nori] ir gra
žių sumanymų patarnauti at-
budančiai Lietuvai. Dar svei
kas būdamas jis buvo nus
prendęs pavesti visą savo tur-
tą| Lietuvos visuomenės reika
lams, būtent šv. Kazimiero 
arba Saulės draugijoms. Sun
kios ligos prispaustas savo 
tam sumanymui įvykdinti pa
sikvietė kun. Skinderį ir pa
vedė jam sutvarkyti visą savo 
turtą. Visas jo turtas suside
da iš 167 dešimtini] žemės, ar
ti 10 tūkstančių rublių pini
gais ir ūkio inventoriau.". Ivun. 
Skinderis testamentą sutvar
kyti ir parašyti pavedė VI. 
Vėliagorskui ir S t Levanaus-
kaifcei, kuris ir buvo surašv-
tas tokiu būdu, kad visas mi

nės pasidavė po jų įtekme ir j nėtas a. a. Antano Stanevi-
jų vadų klausė. Nors, žinoma, čiaus turtas liko paskirtas 

ūkio mokyklos įsteigimui jo 
dvare Lapiegiuose; davus jai 
vardą "Antano Stanevičiaus 
ištaiga.' ' Testamentui išpildy
ti išrinktas komitetas, kurį su
daro 7 nariai: Stulgių klebo
nas kun. Skinderis, Stan. Le-
vanauskaitė iš Ukrainos, Ant. 

tas plačios teisės; tik jo punk
tai, kad vėlionies turtas priva
lo tarnauti vien lietuvių ir len
kų reikalams, įueša kiek keb
lumų, ypačiai, kad komiteto 
nariai yra daugiau lenkų pa
kraipos, išskyrus kun. Skin
derį ir Stanevičių. 
a L. A . " Mažgalis. 

THURSJOAy 
OKT. MEAI. 

WHEATLESS 
VST. HO EKEAU CSJCtOO^M. 
OSOBt tK EttMdMSZ s; OU3 

300BBOC 
TARPAI VARPAI 

ATMUraAI TAKPAI 
Įgffihanim B«a ItoandrrOa 

BalHmnra, Ifd. D. 8. A 

VISŲ DOMAI. 
Kas per mane užsirašys 

dienraštį * 'Draugą" ir prisius 
money orderių 5 dol., tas gaus 
dovanų knygoms sekančio tu-
rinio: 

1 'Marksas" 
'' Soči jalistų Ho jus'' 
"Ar yra Dievas?" 
Taipgi užrąšinėgu ir visus 

kitus katalikiškus laikraščius 
ir laikau įvairaus turinio kny
gyną. Reikalaudami adresuo
kite: 

A. KULBICKAS. 
7602 Aberdeen Ave., 
Cleveland, Ohio. 

ĮĮIIIIIillllllllll!!llllllllllllllllllllllllllllll|£ 
VIENATINĖ LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Philadelphijoj Inkorporuota. s 

čionais galima gauti kaipo S 
! amerikonišką taip ir Europiškų S 

S gyduolių. Norint gauti kataliogą S 
S kuriame aprašyta apie visokias j 
S gyduoles ir ligas reikia įdėti ! 
S už 3c. krasos ženkleli. 

Reikale kreipkitės pas savo j 
S tautietj o pilnai busite užganė- ] 
S dinti. 

JOHN A. PUSCHUS, 
S 1338 8. 2 Nt., •Philadclphia, Pa. j 
iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniT 

F. B. B R A D C H U U S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 6698 

CHICAOO, ILL. 
Gyv.: 1112 South Halsted Street 

Telefonai: YARD6 2391 

KĄ 
IŠRASTI? 

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie gali būti reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir del naudos LIETU
VIU IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 
dasižinosite koki pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kuria 
išsiųsime PYKAI. , 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
256 Broadway, New York, 
N. r. 

DIDŽIAUSIA Į lETIMSKA KRAUTUVE fiWCA6(h)E 

tokių buvo nedaug, o vėliau ir 
iš tų dalis susiprato, nes at
ėjus apvaikščiojimo laikui ne
iškentė nusipirko lietuviškas 
vėliavrikes ir sykiu maršavo 
gatvėmis, bet vienok eidami 
drebėjo ir bijojo, kad nepatė-
mytų raudonieji elementai, su 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už ž? "ujusią kaina, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sli.ubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikij, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
inuzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
eentii krasažcnklj gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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V H * U G A S' Ketvirtadienis, gegužio 2 d. 
,— —, — 

LnCTUTTŲ KATAUKJJ DEEKRASTIS 
Eina kasdiena išskyras nedėldfenius. 

A U G Ą S » > 

9*.00 
$*.oo 

h Perkant atskirais numeriais po 3c. 
Prenumerata mokas! iš kalno. Lai

kas skaitosi nuo uisirašymo dienos, 
n t nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant k rasoj e ar ex prese 
"Money Order" arba Jdedant pinigus 
1 registruotą laišką. 

LITHTJAJriAJr DAILY PRIEND 
Published Daily exoept Sundays by 
DRAUGAS PLBJLISHUfG OO., Inc. 
1800 W. 4«th Street, Chloago Illinois 
Phoue: McKlniey 6114, EetabL 1008 

TERMS OF SLBSCRIPTION: 

One year $5.00 
Siz months $S.OO 
Tnursday's EdiUon $2.90 
At Mews—Stands So a Oopy. Adver-
tising rates on application. 

Delko kovojame del Lietuvos 
neprigulmybes-

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Tai. McKinUy 6114 ChicagO, 111. 

Ketvirtadienis, geg. 2 d., šv. Anastazijaus. 
Penktadienis, geg. 3 d., Šv Kryžiaus Atradymas. 

PIRKITE LAISVĖS BONDSUS! 

Trečiosios laisvės paskolos 
laikas baigiasi. Kas iš lietuvių 
dar nepirko bondsų, privalo 
t a i p a d a r y t i š i a n d i e , t u o j a u s . 
Kas nėra nusipirkęs, turi kuo-
veikiaus nusipirkti. Visi lietu
viai, katrie tik yra sveiki ir 
dirba, tie visi turi būtinai įsi
gyti trečiosios laisvės pasko
los bondsus. 

Nėra reikalo čia ir aiškinti 
apie laisvės bondsų pirkimo 
svarba. Ne viena kartą šioj ir 
kitose mušu d i- •'.-«:.* "io vietose 
buvo minėta, k.-.c' laisvėm 00:1 ti
so pirkimas yra didžiai nau
dingas daiktas. Tuo būdu ap
saugoj ami pinigai i r ' u ž juos 
gaunama nemažas nuošimtis. 
Tuo būdu paremiama šalies 
vyriausybė ir- duodama jai 
rankosna stiprus ginklas prieš 
kaizerio autokratizmą. 

Kas iš lietuvių perka lais
vės bondsus, tasai ne tiktai 
sau gera velija, bet eina pagel-
bon ir pačiai savo tautai, ku
ri šiandie stena vokiečių ver
gijoje. 

Pirkdami jųs laisvės bond
sus, paremiate šią šalį. Gi ši
ta šalis kariauja už tautų lais
vę. Šita šalis stojo karėn ne 
del kokio pasipelnijimo, bet 
kad paliuosuoti pavergtąsias 
pasaulio tautas. Tų tautų tar
pe yra ir lietuvių tauta. 

Nėra abejonės, kad kiekvie
nas lietuvis (išėmus socijalis-
tus) kaip sau, taip savo tau
tai velija kuolaimingiausios 
ateities. Tautą laimingą gali 
padaryti tik laisvė. I r už tą 
taigi tautų laisvę šiandie ši 
šalis stojo kruviniausion ka
rėn. 

Kiekvienas tatai gali supra
sti, kad šios šalies žygiai yra 
tikrai skaistus. Nugalėti kai
zerį juk reikia, nes jis grūmo
ja visam pasauliui. Jei nebus 
nusuktas sprandas kaizerio 
militarizmui, nebus vietos nei 
mums patiems šitam pasaulyj. 
Jei kaizeris laimėtų karę, mū
sų tauta, mūsų šalis patektij 
baisiausion baudžiavon ir tu
rėtų žlugti. 

Katras iš lietuvių turi ištek
liaus ir svyruoja pirkti laisvės 
bondsą, tasai nėra patrijotas 
ir negali vadinties lietuvis. 

Prisiminkime nuteriotą ir 
vokiečių pavergtą Lietuvą. 
Nors labai mažai žinių mes iš 
ten gauname, bet jos visos yra 
pasibaisėtinos. Kurgi nebus 
baisios. Juk tenai viešpatauja 
vokiečio teutono kumštis. Te
nai siaučia didžiausias vargas 
ir prispaudimas. 

Buvo žinių, kad kaizerio vy
riausybė tenai neva buvus su
tvėrusi kokią tai Šalies Tary
bą. Bet kas iš to, kad šalį val
do ne minėta Taryba, bet vo
kiečių kumštis, žiaurumas. 

smaugti. Gi kas butų tuomet, 
jei jis tikrai laimėtų! 

Neleiskime jam karės laimė
ti. Prisidėkime, kiek tik išsi
galima, sutraškinti jo milita-
rizmą ir ant visados apsisau
gokime jo grūmojimų. 

Prisidėti galime perkant 
šios šalies laisvės bondsus. Už 
tuos paskolintus šaliai pinigus 
vyriausybė aprūpins visa-
kuom reikalingu savo karei
vius, veikiančius Prancūzijoje. 
Parūpins jiems pakaktinaį 
ginklų ir karės medžiagos. Vi-
sakuom pilnai aprūpinta ka
riuomenė sutraškins vokiečius. 
Amerika laimės karę. Su Ame
rika laimės daug ir mūsų tau
ta ir pati Tėvynė Lietuva. 

Taigi, lietuviai, visi lig vie
no pirkite laisvės bondsus. Pa-
gel bėkite Lietuvai atgauti lai
svę. 

VE KAS JIEMS BRANGU. 

Savažudžiais žmonėmis visi 
blaivaus proto žmonės bjauri
si. Juk atimti sau gyvybę—tai 
nedoriausias pasaulyj daiktas. 
Todėl dažniausia ir žudosi ar
ba patvirkę, nedori žmones, 
arba bedieviai. Tokiems, žino
ma, visviena. Juk jie įsivaiz
dina, kad nėra Pievo sutverti, 
bet paeina iš beždžionių, veis
lės. • 

Mūsų lietuviškieji cicilikai 
pasižymi ta bjauria ypatybe. 
Kuomet perniai šalies vyriau
sybė pašaukė registraeijon 
jaunus vyrus, daugelis cicilikų 
atsisakė registruoties. Kadan
gi už tai buvo skiriamos baus
mės, tai kaikurie cicilikai pra-
dėjov žudyties. Mat, jie paro-
dysią vyriausybei, ką galį! 
Gudresnieji išsislapstė kime 
nors. Bet kiti pradėjo gulties 
po bėgančiais traukiniais ant 
geležinkelių, kiti per langus iš
šokdavo laukan nuo kelintojo 
augšto. Daugelis persišovė. 

Kiek tai tuomet buvo jere-
mijadų socijaįistų šlamštuose. 
Ėjo gedulingieji aprašymai 
paskui aprašymus. Savažu-
džių garbinimai, vyriausybės 
niekinimai. Girdi, tai kapita- BEPIGU JIEMS TAIP DARYTI. 
lizmo aukos. 

Bet tiems šlamštams turbūt 
nei galvon neateina mintis, 
kad savažudžiai dažniausia 
yra patvirkimo, bedievybės 
aukos. Kaip gi kitaip. Jei tam-
sunas žmogelis atsisako nuo 
bažnyčios lankymo, nuo savo 
tikėjimo priedermių atlikinėji-
mo ir pavirsta į cicilikus, pro 
tokį nedrįsk praeiti be įnagio. 
Nes tai keturkojis žmogaus 
pavydale. Tokiam sutvėrimui 
pasikarti, tai reiškia mažiau, 
kaip kam nusispjauti. 

Tokie tai nedorėliai žudosi, 
gi socijaįistų šlamštai jiems 
drožia pomirtines bijografijas. 
Girdi, buvęs toks ir toks drau
gas veikėjas, darbštus, blai-

Kaizeris karės nelaimėjęs už-jvug, laisvameilis ir beveik ci-
g?o*tc šalių tautas baigia | cilikiškas šventasis. 

J 
Lietuvos gerovė, Lietuvos 

laimė verčia mus reikalauti ir 
kovoti, kad Lietuva butų ne
priklausoma, ir tik Lietuvai 
esant nepriklausomai galime 
susilaukti šviesios savo atei
ties. \ 

Pažiūrėkime, kas Lietuvoje 
dėjos po Rusijos ir Vokietijos 
jungu. Imkime mūsų ukį. 
Panaikno vyriausybė baudžia
vą ir tai ją panaikino vaduo-
damosi ne valstiečių reikalais. 
Bijojo, kad valstiečiai nesukil
tų ir nenuverstų valdžios. Be 
hj Lietuvoje rūpėjo lenkus po
nus, maištus kėlusius, pabaus
ti ir įgyti valstiečių palanku-
;mo. Bet tuo žygiu Rusijos vy
riausybė žemės klausimo Lie
tuvoje neiš rišo, kaip jo neišri-
šo ir Rusijoje. Lietuvoje dar 
ji paliko servitutus, kurie bu
vo amžina vaidų priežastis 
valstiečių ii/ dvarininkų tarpe, 
ir galų gale vis valstiečiai pa
silikdavo nuskriausti. 

Jei dar tuojau po baudžia
vos panaikinimo žemės bado 
mums nebuvo, tai toliau vis 
labiau mažažemiai ir bežemiai 
ieškojo žemės pirkti ir kaina 
jos kilo. Lietuviai, negauda
mi žemės pirkti Lietuvoje ir 
nenorėdami rusams tarnauti, 
plaukę į Ameriką darbo Ir 
duonos ieškoti ir net į Rusiją. 

Tuo tarpu žemės yra ir bu
vo lietuviams Lietuvoje per-
pilnai. Bet Rusijos valstiečių 
bankai pirkdavo dvaras iš len
kų dvarininkų ir labai lengvo
mis sąlygomis dalindavo dva
rų žemes rusams ateiviams iš 
Rusijos gilumos. Lietuviams 
gi, jei ir tekdavo kiek, tai tie 
dvarų dirvonai ir pelkės ar 
smltynai, kurių rusai jokiu 
būdu neimdavo. Be to rusams 
kolonistams mūsų pinigais, 
mokesčiais išluptais, statyda
vo cerkves, mokyklas. Jie gau
davo trioboms girios ir tai po 
keletą kartų, kadangi dažnai 
gautuosius medžius pardavę 
pragerdavo pinigus ir vėl jų 
reikalaudavo. Gaudavo jie 
ūkio įrankius dovanai ir viso
kius kitus palengvinimus. 

Kadangi pas mus į Lietuvą 
atvykdavo blogiausias rusų 
gaivalas, tai prasiplatindavo 
Lietuvoje vagių ir žmogžudžių/ 
skaičius. Be to rusai, netiku
siai ūkininkaudami, mažino 
šalies turtą. 

Gali man šiandie kiekvienas 

atsakyti, kad taip buvo ca
rams valdant; dabar jau to ne
bus, rasų kolonistų mums^jau 
daugiau nesiųs. Bet gyveni
mas rodo, kad ir dabartinės 
rusų net kairiosios partijos 
galanda dantį mūsų žemės 
skaitliuodamos. Ūkininkų su
važiavime tai pasirodė. Mūsų 
žemių niekas, nei rusas, nei 
vokietis mums neatims tik ta
da, kada mes turėsime Lietuvą 
nepriklausomą. Tada patys 
tvarkysime savo šalį ir nieks 
neturės tiesos mums jokios 
skriaudos daryti. Kitaip nie
kaip neatsiginsime nei vienų, 
nei kitų, kadangi vokiečiams 
ir rusams stinga žemės, o 
mums josios yra daug, nes gy
ventojų palyginamai—maža. 

Rusii vyriausybė, baudžiavą 
panaikinus, nė piršto neprisi
dėjo, kad kiltų Lietuvos ūkis. 
Nei ūkio mokyklų, nei agrono
mų, nei pagerintų gyvulių 
veislių, nei stočių bandymams, 
n e i g e r ų k e l i ų m e s n e t u r ė j o m e . 
Paskyrė pirmutiniais metais 
vyriausybė agronomų, bet ru
sų, kuriems nei Lietuvos ūkis 
rūpėjo, nei galėjo susikalbėti 
su lietuviais. Kauno gub. bu
vo vyriausybės paskirtas lie
tuvis agronomas, bet kada jo 
paskaitų klausyti susirinkdavo 
{žmonių daugybės, išsigando 
rusų vyriausybė ir tuojau per
kėlė jį kitur. Jei vyriausybė 
paskutiniais metais ir sušelp
davo ūkio draugijas, kurių 
darbo dirva apimdavo visą gu
berniją, trimis-penkiais tūk
stančiais ruolių, tai buvo la
šas jurose ir jokips įtakos į 
ukį nedarė. 

Įsikūrus naujai valdžiai Ru
sijoje, ar galinią ko tikėtis ge
resnio. Kol kas to nematyti, 
ypač kada girdime, kad rusų 
valstiečiai muša agronomus, 
veja juos iš kaimų. Matyti, 
kad rusams daug reikės švies
tis. J ie turi pradėti mokslą 
raide " a , " o mes jau įsivarė
me į abėcėlės pusę; ar jie su
pras ir norės padėti mums 
mokytis toliau, ar nelieps lau
kti, kol pasivys mus. 

Tuo tarpu ir prie senosios 
vyriausybės patys ūkių stro
piai rūpinomės, patys laikėme 
agronomus, patys rengėmės 
įkurti ūkio mokyklų, steigėme 
ūkio draugijų. 
v Jeigu, neturėdami laisvės, 

mes žengėme pirmyn, tai bu-

— — 

Tai atėjo mums mintin tarti 
kelis žodžius apie tai todėl, 
kad kaikurie socijalistiški 
šlamštai prisimena tų patvir-
kėlių savažudystės sukaktuves. 

Kaip visokia nedora, taip 
ir pati bjauriausioji bedievių 
žmonių savažudybė socijalis-
tams yra brangi ir pagirtina. 

Nezaležninkų bambizos Mic
kevičiaus "o rgana i " lieja vi
sokias pamazgas ant lietuvių 
katalikų visuomenės, ypač 
dvasiškijos. v Pastaraisiais lai
kais vokiečių agentai davė 
progos tiems lietuviu darbi
ninkų mulkintojams pasigauti 
Jo Malonybės vyskupo Kare
vičiaus vardą. Terlioja dabai 
tie niekšai to garbingojo Lie
tuvos sūnaus vardą. Bjaurioja 
jie ir Amerikos lietuvių dva-
siškiją ir visuomenę, • 

Negi jiems čia kas užgina. 
Čia laisva šalis tuo žvilgsniu. 
Todėl visokie niekšai ir išnau
doja tą laisvę. Šventvagiąuja, 
mirksta nedorybėse. Bet bjau-
rioti visuomenę—tai jie pir
mieji. 

Spangi jie buvo, tokie ir pa
siliks. Bjaurios jie išsvajotus 
ten kokius "klierikalus" taip 
iįgai, kol jų pačių "viernieji 
išpažintojai , , neuždarys jiems 
terlų. 

Bepigu jiems bįaurioti tikė-
jimąf Bažnyčią, kunigus. 
* Bet kodėl tie bjaurybės ty^ 

Ii, kad šiandie lietuvių katali
kiškoji visuomenė ir jų spau
da labjausia darbuojasi už 
Lietuvos laisvę ir neprigulmy-
,bę? Kodėl jie nieko nesako, 
kad šiandie "klierikalai" dau
giausia remia šios šalies vy
riausybę šioje karėje, taigi po
draug prisideda ir prie lietu
vių tautos paliuosavimo iš po 
kaizerio jungo? Kodėl f 

Savo tamsiems skaitytojams 
apie tai jie nieko neprisimena. 
Tik nuolat tauzija nebutnie-
kius. 

Matyt, smunka nezaležnin-
kija ir su savo tamsuoliu mul
kintoju "vyskupu." Prieš ga
lą visokie tautos atmatos ne 
kitaįp pasielgia. 

Negalima jų nei sugėdinti. 
Nes tai sutvėrimai, kuriems 
gėda—nepažįstamas daiktas. 

darni laisvi, Lietuvos vyriau
sybės padedami, greitai pavy
tume vokiečių ir danų ūkinin
kus. Kaip mums pavojinga, 
jeigu tamsesnė tauta — rusai 
— mus šviesesnius valdys, nes 
ne pirmyn mes eisime, tik at
gal;^ taip lygiai pavojinga 
mums, jeigu kultūringi vokie
čiai paimtų mus tamsesnius į 
savo rankas. Tuomet jie nepo-
ilgam pilnai mus pavergtų. 

Senoji vyriausybė visiškai 
nesirūpino pakelti mūsų šaly
je pramonės, kartu stengėsi 
įvairiais budais palaikyti fab
rikus Rusijoje. Mes tad turė
jome viską pirkti iš- Rusijos, 
brangiai mokėti ir duoti daug 
pelno rusams. Palaikyti savo 
fabrikams vyriausybė apkrovė 
muitais prekes, gabenamas iš 
užsienių. Jeigu rusams tai 
daug * naudos duodavo, tai 
mums lietuviams skriauda del 
to buvo. Mes turėjome pirkti 
prekes iš rusų fabrikų, bran
giai mokėti netikusioms pre
kėms ir pigiai parduoti savo 
javus ir gyvulius. Kaip rusai, 
norėdami palaikyti savo fabri
kus, imdavo muitą nuo Vokie
tijos ir kitų valstybių prekių, 
taip ir kitos valstybės atsily
gindavo: ėmė muitus ir nuo 
mūsų javų ir gyvulių. 

Prie naujos valdžios ar ga
li būti geriau! Mano nuomo
ne, dar tik blogiau, nes rusų 
pramonė dar labiau iširs. Ru
sijos valdžia, kokia nebus to
liau, vis rūpinsis daugiau Ru
sijos reikalais, kaip Lietuvos, 
ir mes vis busime skriaudžia
mi, jeigu neiškovosime sau 
nepriklausomybės. Tik tada 
mes galėsime taip tvarkytis, 
kaip mūsų šaliai geriau tinka 
ir naudingiau yra, kada nie
kam nepriklausysime. 

Kad nerupi dabartinei vy
riausybei mūsų vargai, tai 
matyti iš visa ko. Sako, pa-
vyzdin, reikia daryti taiką be 
aneksijų ir kontribucijų. Bel-

įgija pradėjo rėkti, kaip tai, 
girdi, be kontribucijų, mūsų 
šalis išgriauta, sunaikinta, vo
kiečiai plėšė iš mūsų pinigus 
ir mums nebus atlyginama. 
Tada rusų demokratija taikos 
sąlygose mini, kad belgams 
mokės visos valstybės. Bet 
kas mokės Lietuvai nuostolius, 
kas atstatys Lietuvą, tai rusų 
vyriausybei nerupi. Jeigu gi 
butų Lietuva nepriklausoma, 
kaip Belgija, reikėtų skaitytis 
visoms valstybėms ir atlygin
ti. Kas tai yra būti savos mo
tinos — savo vyriausybės glo
boje, o kas tai būti pamfotės 
verguvėje!! 

Prie senosios yaldžios mūsų 
Šalis buvo rusams gera mel
žiama karvė, kurią blogai mai
tino, o tik pieno reikalavo. 
Rusai ėmė geras algas, lupo 
kyšius ir krovė vis mokesčiais. 
Rusijoje žiūrėk per apsileidi
mą badas, reikia šelpti, netu
ri iš ko ūkininkai mokesčių 
mokėti. Valdžia dovanoja 
jiems,, o mes mokame ir savo, 
ir jų neišmokėtus, ir dąr rei-

(kia badaujančius šelpti. Rusi
ja sėmė ir sėmė iš mūsų aruo
do, tik įpilti į jį niekados ne
mąstė $ vis stiprino rusus. 

Jeigu taip semiant dar turė
jome, tai tik del savo darb
štumo, del savo rūpestingumo. 
Sėmė jie ir dar^pyko, kad mes 
vis turime ir vis naujų būdų 
ieškojo, kaip viską išsemti. 
Suprantama, kaip sunku gy
venti buvo Lietuvai. Jeigu pa
tėvis savo gimines šelps, tai
sys jų triobas, mokės skolas, 
tai posūniams maža kas liks, 
arba ir nieko. 

Jeigu Lietuva bus nepri
klausoma, tai mūsų kiekvienas 
Ajokesčių skatikas liks mums, 
bus sunaudojamas mums, bus 
tais pinigais kuriamos niokyk-
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NUTABTA 

RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

į Kapitalas padidinti nuo $25,000 iki $S0JXM). 
j Serai lumažinti nuo $25.00 iki $10.00, 

šiandien musg laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi. , 

Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuęskaitlingiau-
siai i "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos Šerus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MUŠU nuosavybė, tada mes labjaus jj 

J ir mylėsime. 
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną. 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, I I I .) . 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg 

priėmime. 

Kuponas užsirašymui "Draugo" Bendroves deru. 
i 

! 

DRAUGAS PUBIilSHIHG OOMPAJTY, 
1800 West 46tb Rtraet, 

CHICAGO, ILLDTOtt. 
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los, taisomi ir tiesiami nauji 
keliai ne kur Sibire, bet Lietu
voje. Nepriklausomoje Lietu
voje mes patys sau reikale ap-
sidėsime mokesčiai, o ne mus 
apdės rusai arba vokiečiai. Sa
kysite, plėšė mus lietuyius ca
ro valdžia, bet dabartinė ar 
kita kokia bus jau neplėš, bus 
teisingesnė. Sunku t&ėti. 

Dabar jau ką taip mokesčiai 
padidėjo, atsirado begalės ko
mitetų ir atstovų, kurie jokios 
Rusijai naudos neduoda, tikri 
yra dykaduoniai. Dabar Ru
sijoje taip reikalingi pinigai, 
kad net mes tremtiniai moka
me mokesčiais jiems algas. Po 
karei mokesčiai bus trigubi ir 
žinoma mums lietuviams krau
tų nesigailėdami. Jiems ne 
galvoje butų^ kad mūsų ūki
ninkai duonos k^snį pelno kru
vinu prakaitu, kad mūsų šalis 
išnaikinta. Mūsų atstovų butų 
Rusijos parlamente kokia 40 
žmonių, o prieš juos arti tūk
stančio rusų; ką tu jiems pa
darysi, nubalsuos ir mokėk. 

Dabar pažiūrėkime mokyk
lų. Žinome kaip buvo, o kaip 
bus? Gali būti geriau, *oet ga
li pasilikti po senovei. Buvo 
ūkininkų atstovų ir mokytojų 
viename mieste susivažiavi
mas/ Rėkte rėkė jie, kad turi 
būti tik viena rusų mokykla ir 
t en , k u r ž m o n ė s ir- r e i k a l a v o 
lietuvio mokytojo, kur vaikai 
mokykloje visi lietuviai, pa
skyrė mokytoją rusą. Jeigu 
jau dabar taip, jeigu taip 
anarchijos laikais, tai kas bus 
toliau? Kauno gub. mokytojai 
rusai ima ir dabar algas, ji] 
nepaliuosuoja.'Neturi, sakysi
te, kada vyriausybė tokiais 
niekais varginti save, bet tai 
darbo nedaug. Lekcijos įstai
gas tečiau likviduoja. Jeigu 
tai nerupi vyriausybei, tai ir 
apskritai Lietuvos reikalai ne
rupi ir toliau rūpės tik tada, 
kada reikės mokesčius plėsti. 
VTis tik mes norėtume turėti 
vaikams mokytojus lietuvius, 
ne rusus. Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir turėtume savus 
mokytojus, nes mokyklos pri
klausytų mums, ne rusų ma
lonei. 

Neišskaitysi viso kiek butų 
mums naudos, jei Lietuva bu
tų nepriklausoma. Dvi bau
džiavas turėjome: ponų dvari-

'ir rusų valdžios. Kiek 
naudes išpažinome paliuosuoti 
iš pirmos baudžiavos, tai ne
mažiau bus gero pasiliuosavus 
iš antros lygiai sunkios uau- / 

džiavos — svetimo jungo! 
Rusija devyniolktame am

žiuje kiek turėjo karių: 1812 
m. su prancūzais. Prancūzai 
naikino Lietuvą. 1831 m. suki
lo lenkai, vėl buvo Lietuva 
naikinama. 1848 m. Rusija gel
bėjo Austrijai. 1855 m. karė 
su .anglais ir prancūzais. 1*863 
m. vėl lenkų sukilimas ir vėl 
varginama Lietuva. 1877 m. 
karė su turkais. 1904 m. karė* 
su japonais. 1914 m. Europos 
karė. Šiose visose karėse lie
jasi lietuvių kraujas, leidžiami 
ir mūsų pinigai ir mums iš to 
be nuostolių nei kokios nau
dos nebuvo. Tuo tarpu tokia 
Šveicarija, Švedija per tą lai
ką nekariavo, nes nebuvo joms 
reikalo ir naudos. Sudėkime 
visus tuos pinigus per tiek ka
rių išleistus ir išrinktus iš 
Lietuvos, pridėkime pinigus, 
kiek kas metais Lietuva turėjo" 
duoti kareiviams išlaikyti, ap-
skaitykime kiek vyrail karei
viai uždirbtų namie, Jei nerei
kėtų tarnauti, tai ia vienos 
Lietuvos Rusija išlupo mili
jardus rublių. Šveicarija, ka
me kareivijos beveik nėra, tų 
išlaidų neturi ir žmonių pini
gus sunaudoja tik žmonių nau
dai. Todėl visi šveicarai gra
žiai gyvena, o mes vargą varg
stame, mūsų prakaitu kiti bliz
gučiuose gyvena. Šioje karėje 
pasidarė Rusija apie 50 mili
jardų*) rublių skolos, tai yra 
kiekvienam Rusijos gyvento
jui apie 300 rub. Jeigu lietu
vių yra tįk pustrečio milijono, 
tad mums reikės atiduoti neto
li milijardo skolos. Nepamirš
kime dar nuostolių padarytų 
Lietuvai. Jų bus ir-gi netoli 
milijardo. Viso tuomet turėsi
me — netoli dviejų milijardų. 

•) Milijardas 1,000,000,000 
rub. — tūkstantis milijone. 

(Tąsa ant 5 pusi.). J~ 
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Ketvirtadienis, gegužio Ž a. 

I (Tašą nuo 4 pusi.) 

Vienam lietuviui išpuls skolos 
1000 rnb- Tais pinigaisVLietu-
vą galima butų paversti lai
mingiausia šalimi pasaulyje. 

1 Kusija ar Vokietija Ir po šiai 
karei vargu be kareivių ap
leis ir karės kaip buvo, taip 
ir bus, nes godulystės šics 
tautos neišsižadės. 

Kaip Rusijos socijahstai ne-
sistkto priešingi karei , mirties 
bausiuei, bet tai visiškai juos 
nevaržo griauti savo miestus 
ir skerdynes daryti. Rusija 
pralošė šia karę ir tik taika 
gali ją atgaivinti. Bet jeigu 
Rusiją atkirs nuo Juros, tai 
nors ir Leninas valdytų, po 
keliolikos metų Rusija grieb
sis vėl ginklo, kad galėtų į ju
rą kelią turėti. Aišku, kad 
klausydami Rusijos ar Vokie
tijos neišvengtume ir toliau 

- karių. 
Jeigu Lietuva bus nepri-

i klausoma, tai mūsų švietimas, 
ūkis, pramonė, mūsų turtas, 
gerovė, kultūra per dešimts-
-dvidešimts metų tiek pakiltų, 
kiek nepakiltų per šimtą metų 
vokiečių ar rusų verguvėje. 
pasaulio istorija tai rodo. 

Sako, kiek tos Lietuvos, ma
ža mūsų ir maža žemės. Švei
carija, Belgija, Danija ir dau
giau yra mažjesnių valstybių, 
kad Lietuva, o ar ne gražiai 
gyvena ten žmonės!! 

Kur mes pinigų gausime? 
Darbas* tai pinigas, mūsų ja
vai, mūsų dirbiniai, tai muši; j 
auksas.. Mes neturimo aukso; 
kasyklų, bet yra valstybių, ka- j 

/ me ir nekasa aukso, bet dau
giau turi aukso, kuries ir sa
vo aukso kalnus turi. Rusija 
kasa auksą, o kur josios auk
sas... Mes neturime pinigų, bet 
neturinfe kaip Rusija ir 60 mi
lijardų skolų. Kas turtinges
nis, ar Lietuva ar Rusija Te
gul tik bus Lietuva nepriklau
soma, tai mes groitai gausime 

V\N pasiskolinti pnigų — siūlys 
mums įvairios tautos. 

Girdime rusus kalbant, kad 
jiems vis tik tiek ar nepri-
lausomais būti, ar Viliaus 

valdžioje, vis reikės, girdi, mo
kesčius mokėti. Toki belgai, 
jeigu butų tas pats: ar savo 
valdžią turėti ar po vokiečių 
valdžia būti, tai kam jie ka
riautų ketvirtas metas, kam 
lietų savo kcaują, kam karei 
bertų milijonus! Tartų tk bel
gai žodį, kad sutinka būti Vi-
laus valdžioje ir Vilius net ke
purę prieš juos nusiimtų. Ko 
serbai kariauja? Jeigu Lietu
va Rusijai neduotų pelno, tai 
mes jei ir prašytume, ji mūsų 
nenorėti!; sakytų: "Eikite nuo 
mūsų po šimts pypkių, mes 
prie Lietuvos pridedame ir 
dar turime kariauti !" Griebė 
jie nuo mūsų puodo grietine 
per šimtą metų, nori ir toliau 
grėbti ir, jeigu neteks tos 
grietinės, labai bus sausi rusų 
blynai! Bet ir mums jau^atėjo 
laikas grietinės paragautb 

Bitė ir ta — menkas, silp
nas sutvėrimas gina savo me
dų, gila, žūva, bet gina. Taip 
ir mes. Nors reiktų ir kraują 
pralieti, turime kovoti, kad 
mes amžinais elgetomis nepa-
siliktume, kad mus rusai, ar 
vokiečiai neišnaikytų ir iš mū
sų kalbos, mūsų dvasios, mūsų 
šalies ir mūsų prakaito turtų 
nenaudotų. Belgija, Serbija, 
Galindų žemė, Suomija — tai 
mums pavyzdžiai, kuriuos mes 
turime sekti. Mūsų proseniai 
tais keliais ėjo, jų kraujais 
mes išlikome lietuviais, ir mū
sų kraujais, darbu mes išliksi
me ir išliks mūsų vaikai. Žino
ma, laisvės tiek iškovosime, 

į̂jMy 'į^lžįek v busime verti, ir amžina 
!#8atmums,: jei liksime ver-

t' i caisVSavo darbą, savo turtą, 
savo gyvybe tėvynei aukokime 

įir?bus%Lietuva nepriklausoma! 
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D R A U G Ą S 

Apie Kristaus Pranašystes. 
* i 

Kristus tą paliudijimą, kurį išdavė apie( savo dieviš
ką pasiuntinystę, patvirtino dar pranašystėmis. 

I . 

Evangelijose randame daug pranašysčių, kurias iš
davė pats Jėzus Kristus. Tos pranašystes paliečia Jėzaus 
asmenį, Jo apaštalus, likimą^ Jeruzolimos ir Žydų tautos, 
likimą Jėzaus religijos bei Bažnyčios. 

1. Pranašystės apie Jesaus asmenį aiškiai, su smulk
menomis, užsakė Savo kančią, mirtį, prisikėlimą ir užžen
gimą į dangų. "Kaip Mozė iškėlė žaltį tyruose, taip rei
kia, idant butų iškeltas Žmogaus Sunūs" (Jo. 3, 14). 

" Pikta ir svetimoteriaujanti giminė įieško ženklo, 
o ženklas nebus jai duotas, tiktai ženklas Jono pranašo: 
nes kaip Jonas buvo didžuvės viduriuose tris dienas ir 
tris naktis, taip žmogaus sunūs bus žemes širdyse tris 
dienas ir tris naktis" (Alat. 12, 39, 40). 

"Štai einame Jeruzolimon, o Žmogaus Sunūs bus 
išduotas vyriausiems kunigams, ir rašto mokytojams, ir 
pasmerks jį miriop, ir išduos jį pagonimi išjuokti ir nu
plakti, ir prie kryžiaus prikalti, o trečioje dienoje kelsis 
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NAŠLAITES-RA UDA. 
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\ iš numirusių" (Alat. 20, 18). 
" Je i tad išvysite Žmogaus Sunų užžengiantį, kur 

buvo pirmiaus" (Jo. 6. 63). 
2. Pranašystės apie apaštalus. Užsakė Judos išda

vystę (Jo. 13,^21, 26! Mat. 26, 21, 25); Petro užsigyni-
mą, mokiniu pabėgimą (Mat. 26, 34; Mare. 15, 30; Jo. 13, 
38); o kad Jam užžengus į dangų, jie įgys Šv. Dvasią 
įr Jį liudys savo Mokintojus visuose pasaulio kraštuose 
(MJat. 10, 17, 18;" Jo. 21, 18). ' 

3. Pranašystės apie Jeruzolimos ir žydu* tautos liki
mą. Jėzus užsakė visišką Jeruzolimos miesto išgriovimą 
ir žydų išblaškymą tarp visų tautų. 

"Bus didi priespauda ant*žemės, ir rūstybė ant tų 
žmonių, ir kris nuo kalavijo ašinėn's, ir bus vesti nelais
vėn į visas gimines, o Jeruzalem bus pagonių suiųyniota, 
koloi pagonių laikas išsipildys" (Luc. 21, 23, 24). 

Visi žinome, kaip pilnų-pilniausiai išsipildė šitoji 
Jėzaus pranašystė. 70 metais po Kristaus gimimui, Ty-
tus, Rymo karvedys, sutraukė kariuomenę apie Jeruzo-
limą, o tat įvyko Velykų metu, kuomet Jcruzolimoje bu-
vo susirinkę žydai iš visų kraštų. Tad buvo tenai apie 
pusantro milijono žmonių. Tytus liepė pilti apkasus ap
linkui miesto, kad nei vienas žydas negalėtų pabėgti. .Vi-
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Liūdna, liūdna, našlaitėlei 
Gyventi ant svieto, 
Sunku, sunku, vargdienėlei 
Nešti jungą kietą. 

Visi bara, visi skriaudžia 
Vargšę našlaitėlę 
Niekas josios neužjaučia 
Sunkiam vargužėlyj. 

Pučia vėjas, lyja lietus, ~~ 
Vis ant našlaitėlės 
Be gailesčio skriaudžia svietas — 
Nes be motinėlės. 

- Verkia dieną ir per naktį 
Skundžiasi mergaitė, 
Kad sunkiausis jai yr vargas, 

^ Nes ji yr' našlaitė. 
Nėr tėvelio nei močiutės, 
Nėr kam nuraminti, 
Nėra brolio nei sesutės 
Ašaroms šluostyti. 

/ Jos močiutė, tai saulutė 
Jai šluosto veidelį, 
Nušildina, išdžiovina, 

• Kaip ryto raselę. 
Laimės Angelas daboja ' 
Kad ji nepražūtų 
Ją ramina ir saugoja, 
Kad baimės nebūtų. 

« 

Vargdienis. 

sa žydų tauta ^atsirado yt kokiame kalėjime uždaryta. 
Baisus badas tuoj ' pradėjo kankinti apgultą miestą^ Žy
dai nakčia bandydavo išsprukti, kad pasirinkus kokių 
javų bei žolių ar šaknų iš laukų, bet ir tat jiems buvo ne
leista; kareiviai tokius drąsuolius gaudė, o ant rytojaus 
kalė prie kryžių ties miestu. Vieną dieną buvo matyt 
pastatytų apie 500 kryžių. Diena 15 rugpjūčio tais pa
čiais (TO) metais rymiečiai įsiveržė į patį miestą, ir, 
kraugeringai intužę, naikino viską. Nelaisvių paėmė 27 
tūkstančius; užmuštųjų skaitlius buvo daug didesnis; 
bažnyčia žuvo gaisro liepsnose; ją padegė vienas karei
vis, nors karvedis buvo uždraudęs tą daryti. Tokis ta
tai buvo galas rlolitiškai žydų tautos savyvaldai 

— Vėliaus Julijonas Apostatą (atpuolėlis) norėda
mas, kad Kristaus pranašystę negalima butų laikyti pil
nai išsipildžiusią, sumanė atstatydinti žydų bažnyčią Je-
ruzolimoje. Tą darbą jis pavedė atlikti aiitijokiečiui 

ui4 n Žydai su džiaugsmu skubinosi iš visų pusių į 
. ' .M jj^rr Tr .. -.. — — JLL 

Leopold Hr. Starzenski. 

ŽVAIGŽDE SIBERIJ0S. 
z u. 

Drama 3 jų aktų,.4-rių atidengimų. 
Vertė I. Augštaitis. 

Veikiančios ypatos. 
TATROV—generolas 
OLGA—jo duktė 
GRAVIČIN—majoras 
KUNIGAIKŠTIS ANZELMAS 
KAZIMIERAS 
ZDISL.OVAS 
VIKTORAS Sibiro tremtiniai 
ALEKSANDRAS 
HENRIKAS 
STANISLOVAS 
DU ROCIIER—Prancūzijos laivo ka

pi tonas OFICIERAS 
I SARGAS 
I I SARGAS 
TREMTINIAI 
Viskas dedasi Siberijoj. 

AKTAS I. 
(Scena perstato puikų kambarį ge

nerolo Tatrovo. Šonuose ir per vidu
rį durys. Kairėje stalas ant kurio pri
krauta įvairių popierų ir knygų. De
šinėje gilumog pijanas). 

Scenai . * 
Tatrov ir Gravičin. 

Gravičin (sėdėdamas prie stalo ir 
peržiūrėdamas telegramas): Tiesiog 
stebėtina ir negaliu suprasti. Jau tre
čia telegrama atėjus iš Tobolsko pra
neša, kad būtume atsargus su tremti
niais, o tuo tarpu mūsų laivai ir visa 
įgula gavo įsakymą, kad kuogreičiau-
siai išplauktų, į Bomersundą. 

Tatrov (stovėdamas sale Graviči-
no): Matyt, kad audra eina didyn ir 
suvienytos 'vakarų valstijos rengiasi 
užpulti Rusiją. Yra žinių, kad priešo 
laivynas jau išplaukė linkui Bomer-
sundo, raktą Kronštadto, o Kronštad-
tas yra raktas Peterburgo, širdies vi

sos Rusijos. Todėl ri'ėra dyvų, kad švic-
siausis caras nori užleisti geležinę už
dangą prieš šalies priešus. 

Gravičin: Tai (jlįį.to gal šiandie ir 
visos Siberijos tvirtovės liko be ka
riuomenes ir be jokios įgulos. Paliko 
tik keletas komendantų ir keli sargai. 

Tatrov: Komendantų, kurie už ca
rą galvas guldo, j 

Gravičin: Tas'tiesa, bet aš manau, 
kad mažesnis pavojus Rusijai yra An
glijos laivynas ir Prancūzijos kareivių 
durtuvai Kryme, negu pabėgimas 
tremlinių iš Siberijos? Jie kaip skruz
dėlės išbėgiotų po plačią Europą ir pa
pasakotų mūsų žiaurus apsiėjimus. 

Tatrov: Gal tas ir teisybė, majore. 
Gravičin: Jūsų Didybė, atleiskit 

man, bet aš manau kad didžiausis /Ru
sijos žiaurumas, kurį jai visi primeta, 
tai yra ištrėmimas nepatinkančių ca
rui žmonių į Siberiją, o ypač lietuvių. 
I^aip dvi saules negali šviesti ant dan
gaus, taip ir tos dvi valstijos negali 
santaikoj gyventi. Tik grabas padirb
tas Lietuvai gali suteikti Rusijai galę. 

Tatrov: Nesu diplomatas, tik ka-< 
rcivis. Pripratau išpįldyti vyresniųjų 
įsakymus, bet sykiu stengiuos nenu
skriausti ir mano globai pavestų trem
tinių. Su jais elgiuosi visuomet žmo
niškai. 

Gravičin: Šventa teisybė. Visi Si
berijos tremtiniai jau pasidarė drąsus. 
Kasyklose darbas irgi eina labai silp
nai už tai, kad negauna per pečius. 
Už tat ir gubernatorius laike paskuti
nio atsilankymo ganą aiškiai' išreiškė 
savo nepasiganėdinimą. 

Tatrov: Niekuomet neturėjau to
kios širdies, kad botagu arba kuom ki
tu tremtinius versti prie nežmoniško 
darbo, juk jie ir taip jau yra nelaimin
gi, o kaslink keno neužsiganėdininio, o 
nors ir už dovanotą medalį, neparduo
siu savo sąžinės. Tok ra būdu matai, 
kad aš mažai atkreipiu atydos į gu-
beriiatoriaus upą. 

Gravičin: N-eatšargųs tie žodžiai! 

—TT 

savo miestą ir ėmėsi darbo, pirmiausiai nuvalydami baž
nyčios pamatų griuvėsius (nepalikdami " akmens ant 
akmens")- Alypijus uoliai darbavosi. Bet: štai ugnies 
liepsnos išsiveržė iš po bažnyčios pamatų ir apdegino 
darbininkus. _Ne kaip negalima buvo ugnies užgesinti, 
vieta pasidarė neprieinama. Reikėjo darbas pamesti. 
Sumanymas atstatyti žydų bažnyčią nuėjo niekais. Ju
lijonui nepasisekė Kristų padaryti melagiu! 

Šitą atsitikimą užrašė Ammonius Alarcelinus (XXII I 
1,2-3), pagonis, kurs tarnavo Julijono armijoje. Tą pa
tį atsitikimą liudija taip gi: 6v. Gregorius Kas., ir istori
kai: Sozomenus bei Sokratas, žydų rabinas Gedalia ir 
kiti. 

Šv. Jonas, Auksaburnis šaukia žydus šiais žodžiais: 
" Eikite į Jeruzolimą! jus ten išvysite pamatų griu

vėsius. Klauskite, kas tai sudarė, ir gausite atsakymą, 
kaip minėjome. Mm visi esame tų atsitikimų Uudinin-
kai; jie įvyko šalę mus ir nepersenai"*)* 

Taip tatai Julijonas benorėdamas pakenkti.Kristaus 
pranašystei sudarė progą aiškiausiam jos išsipildymo ir 
dieviškumo prirodymui: "Ištiesų, ištiesų sakau jums, 
neužsiliks čionai akmuo ant akmens, kursai nebūtų i š 
griautas" (Alat. 24, 2). 

4. Pranašystes paliečiančios Kristaus religiją bei 
Bažnyčią. \ . 

Kristus užsakė, kad Jo, bažnyčia, nors iš menkos 
pradžios, kaip garstyčių grūdas, išaugs į didelį medį. 
" Panaši yra dangaus karalystė garstyčių grėdui, kurį 
ėmęs žmogus pasėjo ant savo dirvos. Kursai, tiesa, yra 
mažiausias už visas sėklas, bef išaugęs yra didesnis už vi
sas daržo žoles, ir pasidaro medžiu, taip, jog dangaus 
paukščiai atskrenda ir gyvena ant įo šakų... Panaši yra 
dangaus karalyste raugui, kurį ėmus moteriškė įmaišė į 
trįs miltų saikus, kol visi surugo" (Alat. 13, 31, 32, 33). 
Jėzus užsakė, kad pragaro galybė neįstengs apgalėti 
Kristaus įkurtos karajijos: " I r pragaro vartai nepergales 
jos" (Alat. 16, 18). — Kad.Jo evangelija bus po visą 
pasaulį apsakinėjama: " I r bus apsakinėjama karalystės 
Evangelija visame pasaulyje, * liudyti visoms tautoms' 
(Alat. 24, 14). — "Dabar yra pasaulio teismas; dabar šio 
pasaulio kunigaikštis bus laukan išmestas; o aš jei busiu 
iškeltas nuo žemės, patrauksiu visus prie savęs" (Jo. 
12, 31, 32). 
Kadangi Kristaus pranašystės yra tikros, tai jos prirodo, 

kad Jis buvo Dievo siųstas. 
A. Kristaus pranašystės yra tikros pranašystės: 

•) Cituota iš Koch: Apologeti K. 
(Tąsa ant 6 pusi.) 

^ , — i ,' . . . ' —• . — — r 

' ' Tatrov: I r kas čia gali tuos žo- f (skaito)* "Amnestija visiems" tremti-
džius užgirsti. Juk tik mudu čia esa
me. Majore! Tavimi aš pasitikiu, nes 
esi mano geriausis draugas. 

Gravičin (bailiai): Manimi Jūsų 
Didybė galit pasitikėti, bet čia, Siberi
joj, kartas ir sienos girdi. 

Tatrov: Teisybė. Nelabai geromis 
akimis žiuri į mane ir caro dvaras, gal 
dėlto, kad paeinu iš prasto kareivio ir 
niekuomet dvarponiu nebuvau. 

Gravičin^ Ar Jūsų Didybė manot, 
kad... 

Tatrov (pertraukdamas): • Nepyk 
majore. Nemanyk, kad aš taip sakyda
mas turiu mintyj tave, nors žinau, kad 
buvai Peterburge a r t r cary dvaro ir 
įgavai sau, man nežinomą, praktiką. 
Kaslink manęs, tai ais beveįjį visą savo 
gyvenimą praleidau kariuomenėje. Bu
vau ant Kaukazo ir*Persijoj, o dabar 
ant senatvės atgabeųo į tuus ledus ir 
sniegą. Aš gerai žinau, kad generolo 
rūbai nėra sunku apmainyti į prasto 
kareivio šinielį arba patekti katorgan. 
To užtenka, jeigu tik bent vienas trem
tinis pabėgtų. Saugoju juos kiek mano 
jėgos neša, juk žinai, kad viskas eina 
už mano galvą ir laimę dukters. O kitą 
vertus nelabai bijau^r gubernatoriaus, 
nes įsakymus; gerai išpildau. •. 

Gravičin (ironiškai juokdamasis): 
Ar jau visi įsakymai? 

Tatrov: Majore! Ką reiškia toks 
užklausimas? 

Gravičin:. Jūsų Didybė, leiskit 
man padaryti vieną patėrayjimg. rJ>s 
senelis jau' nuo tiek metų uždarytas 
kairėje pusėj to bokšto... 

Tatrov (lyg pamišęs ir užpykęs): 
Majore! Dar neperžiurėjom visų tele
gramų iš Tobolsko. Pažiūrėsim ką pra
neša va šita paskutine (sėda prie 
stalo). .< * 

Gravičin (atplėšęs telegramą po 
valandėlės): Ką matau! 

Tatrov (pašokęs): Ką tokio?! 
Gravičin: Nenoriu tikėti savomis 

akinus. Bet tai negalimas daiktas 

niams"... (po valandėlės) Aha, gale te
legramos yra slapta instrukcija Jūsų 
Didybei. 

Tatrov (vaikščiodamas smarkiai 
po kambarį): Skaityk majore, skaityk! 

Gravičin (skaito): Generole ir ko
mendante! Jeigu esi patėniyjęs, kad 
tavo tremtiniai, pasinaudodami silpnu
mu sargybos, gali sukilti ir bandytų 
pabėgti, leisk ji?ms visiems sueiti ant 
stovinčio prieplaukoj laivo "^Tagan-
rog," kurio dugną galima atidaryti 
paspaudžius tam tikrą guzikėlį. Tavo 
adjutantas, majoras, Gravičin yra ge
rai su tuo mechanizmu apsipažinęs, 
todėl visą tą darbą gali jam pavesti 
(paskui sako). O cla ant galo ir para
šas gubernatoriaus. 

Tatrov: Laimė, kad dar ne pasku
tinis būtinumas, juk įsakyme aiškiai 
pasakyta: "Jeigu esi patėmyjęs"... 

Gravičin :\ Taip,.. Yra darodymai... 
Tame mano galva. 

Scena II. 
Tie patys ir oficieraa. 

Oficieras (saliutuodamas): Turiu 
už garbę pranešti Jūsų Didybei, kad \ 
mūsų prieplauką užsuko vienas Pran
cūzijos prekybinis laivas. 

Tatrov: Prancūzijos Laivas? 
Oficieras: Taip yra. To laivo kapi 

tonas ant rašto turi pavelijimą nuo, Jo 
Didybės, gubernatoriaus. Štai jo laiš 
kas (paduoda laišką Tatrov'ui). 

Gravičin: Prancūzijos laivąp to 
kiam laike? 

Tatrov: Juk žinai majore, 1; 
prekyba, laike karės nesustoja, o taijj 
Prancūzijos laivui užsukti į mūsų prie
plauką va ir pavelijimas nuo guberna
toriaus. 

• . 

Oficieras: Kapitonas prašė p, 
jinio apžiūrėjimui visų kasyklų. 

(Daugiau bus). 
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D R A U ONrS Ketvirtadienis, gegužio 2 d. 
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(Tąsa nuo 5 pusi.). 
1. Ne«a, pirmiausiai, yra užsakymai aiškių-aiškiau-

si, su smulkmenomis, su visokiomis aplinkybėmis. 
2. Dalijimą tų pranašysčių, kaip matome iš istori

jos, pilnių- pilniausiai įvyko, nepaisant net tyčia daromų 
kliūčių. Kitos , regime, dabar pildosi. 

' 3. Faktai-bei atsitikimai, kuriuos pranešė Jėzus, nei 
kaip negalimi buvo pramatyti prigimtu būdu, nes jų 
įvykimas priklausė nuo visai liuosos valios žmonijos,— 
pa v. kad evangelija prasiplatins po visą pasaulį (Alat. 
24, 14; 26, 13) — kas galėjo tikėtis? Be to tie.f aktai bu
vo užsakyti su tiek daug ir tiek smulkių aplinkybių, kad 
nė jokis gamtinis protas jų neįstengtų įspėti^). 

B. Kristus išdavė tas pranašystes su tikslu patvir
tinti savo pasiuntinystės ir mokslo dieviškumą. 

1. Tai pasirodo iš Jo paties žodžių, pav. kuomet 
praneša savo prisikėlimą, sako: "Pikta giminė... jiješko 
ženklo, o ženklas nebus jai duotas, kaip tiktai Jono pra
našo ženklas" (Alat. 16, 4); — arba — Judos išdavystę: 
"Kurisai su manim valgo duoną pakels prieš mane savo 
kulnį; dabar jums sakau, pirm tp, negu stosis, idant, kuo
met įvyks įtikėtumet, jog aš esmi" (Jo. 13, 18, 19);— 
arba vėl kuomet užsako persekiojimus, kuriuos kentės 
Jo mokiniai: "Atskirs jųs nuo susirinkimų, bet ateina 
valanda, jog kiekvienas, kuris jįjs užmuša, jausis Dievui 
tarnavimą darąs... Bet tai jums pasakiau, idant atėjus 
valandai, atmintumėt tat ką esu jums pasakęs* • (Jo. 
16, 24). 

2. Bet ir apskritai,, jei žmogus sakosi esąs Dievo 
pasiuntinys ir pranašauja, tai suprantamas daiktas, kad 
jas pranašauja tuom tikslu, kad patvirtinus savo apsi-
skelbimą, jog yra Dievo pasiuntiniu ir t.t. Gi ypatingai 
turime tai suprasti apie Kristų, nes Jo pranašystės turi 
artymiausį sąryšį su Jo mokslu (religija); j#s taip suriš
tos yra su ateisiančiais Jėzaus religijos likimais, kad 
drauge rodyte-rodo, jog šitoji religija ypatingu būdu yra 

"Dievo užgiriama ir saugojama. Be to, kadangi pranašy
stė, sulyg savo prasmės, yra Dievo kalba ("locutio Dei"), 
pats tad Dievas pasako, kad Kristaus mokslą užtvirti
na**), -ji »• 

• ) "Christus praedixit 1) terminum ante ąuera Luc. .1, 32 et post 
ąuem urbis destructio futura esset Mat. 24, 14. Praedixit 2) adtuncta et 
ąuidem remota: a ) persecutiones Luc. 21, 12; b) bella et seditiones, ib. • . 
9—11; c) pseudo Chrištos Mat. 24, 4s.; d) famem, terrea motus, pestilen-
tiaa aliasaue calamitates Luc. 21, 11; e) sigma terrores que de coelo H>; f) 
templi pollutionem Alat. 24, 15. Praedisit et adjuncta proxima: a ) valio 
circumdandam esse urbem Jerusalem Luc. 19, 43; b) ingentem calamita-
tom et famem Luc. 21. 23 c ) ingentem cladem ib. 21, 24. Praedixit 3) 
exitum scil. destructionem urbis et templi Luc. 19, 44 et quidem perennem 
Mat. 23, 38. populiąue dispersionem Luc. 21. 24.—H. Hurtcr. 

• ) Cfr. Dalponte 3. pag. 81, vol. 1-mi. 

• .• 
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PANTEIZMAS. 

i 

Tarp nekuriu klaidingų filozofiškų sistemų panteiz
mas užima gana svarbią vietą. Šioji sistema, pagal ra-
šejų nuomone, yra tai seniausia filosofiška pasaulėžval
ga. J i yra labai arti susijungusi su nekuriais senovės 
tikėjimais, religijomis. Nuodugniai šią pasaulėžvalgą 
gvildenti reikėtų išdėstyti religijas nuo primityvio gam
tos garbinimo hindų ir kitų, iki mūsų laikų klaidingų re
ligijų. Taipgi reikėjų išdėstyti filozofiškas pasauležval-
gas nuo graikų filosofo Talio iki mūsų gadynės. Vienok 
šįame*piešinėlyje tas negalima, nei laikas, nei vieta neve-
Hna. Dirstelsime tiktai į nekuriuos svarbiausius panteiz
mo istorijos faktus, panteizmo šalininkus, jų mokinimą, 
į geras ir blogas panteizmo puses. 

Pirm pradėsime panteizmo istoriją, privalome gerai 
suprasti ką panteizmas reiškia. Patsai žodis panteizmas 
(Tiav-Oeos) reiškia kad viskas (Tiav) yra Dievas (Otos). 
Panteizmas skaito visą pasaulį už vieną Esybę ir ji yra 
Dievas. Tasai Yisdievis gyvuoja nuo amžių, patsai iš sa
vęs ir per save. Pasaulyje ką męs matome įvairių-įvai
riausius daiktus, kuriuos mes vadiname sutvėrimais, su
lyg panteizmo, tai niekuo kitu nėra, kaip tįk vieno ir to 
paties Dievo įvairiose formose apsireiškimai. Jeigu tie 
apsireiškimai materijaliai, tai ir jų "Dievas" yra'mate-
rįjalis. Ale gerai žinome, jog Dievas negali būti mate
li jalis. Todėl gilinantis į šią sistemą lengvai galima at
sidurti į atejizmą, materijalizmą, etc. Bet jei tie apsi
reiškimai yra spiritualiais—šis pasaulis spMtualis,—tai 
ir jų "Dievas r spiritualis. O matomoji medžiaga tėra 

fijų bei religijų arti jungėsi su panteizmu. Pažymėtinos 
ypač Brakmos, Vedantos ir kitų pasaulėžvalgos. Ve-
dantos supratimas apie Dievą buvo visiškai panteiztiš-
kas. Jis Dievą pripažino už visagalinčiu visažinaneią 
pasaulio priežastį. Jį suprato eterealiu elementu esan
čiu; nuo Jo viskas paėjo ir į jį viskas vėl sugrįš, nes vis
kas yra Dievas, ir Dievas yra viskas. 

Panteizmo pasaulėžvalga užsikrėtė net visi senovės 
filozofai, tarpe kurių graikai lošė žymią rolę. Apie pa
saulio "Esybę" rados įvairių nuomonių. Seniausias fi-
lozofas Talės, kalbėdamas apie pasaulinę sielą rokavo 
viską kilusį iš vandens. Anaximanderis manė, jog vis
kas iš žemės paeina. Anaximenes suprato, jog visî  daik
tai pasidarė iš oro. O Hereclitus, kad viskas išėjo iš ug
nies. Kiekvienas rokavo tuos elementus esančius kaipo 
kokiais dievais arba dalimis dievybės. Kuone visi 'grekų 
filozofai tikėjo, jog žmogaus siela paėjo nuo Dievo ema
nacijos būdu. Sielą suprato Dievo dalele esančią. Tode! 
pabaigus šio pasaulio gyvenimo dienas, siela vėlei su
grįš į Dievą, pranyks Jo dievystėje iš kurios paėjo bei 
išsiliejo. ' 

Ionų filozofija buvo labiau linkus prie materijališko 
panteizmo, nes ji rokavo Dievą materijaliu esančiu. 
Eleatikų mokslas irgi iš dalies buvo panteiztiškas. Jie 
Dievą suprato esantį išsiliejusį po visą materijalę me
džiagą. 

Spiritualio panteizmo mokintuyei davė tikrą pra
džią Neo-Platonai. Jie aiškino visus pasaulinius daiktus 
paeinančius nuo Dievo įvairiais emanacijos keliais. Neo-
-Platonų mokslas buvo labiau teologiškas, o ne filozofiš
kas. Pagal daugelio nuomonės šios mokintuvės įsteigė
ju buvo filozofas Philo, Aleksandrijos žydas, gyvenęs pir
mame amžiuje krikščionybės. 

Toliau, gnostikų mokintuvė iš daugelio atžvilgių bu
vo panteiztiška. Su ja arti jungėsi Manichėjų mokslas, 
kurs manė, jog yra du dievai: vienas geras, o antras blo
gas. Nuo gerojo visi geri daiktai išsiliejo bei paėjo, o nuo 
blogojo visi blogi daiktai išėjo. Jie viską rokavo "Die-
vu" esant. r * 

Trumpai bėgant.tokia tai graikų panteizmo istorija! 
Dabar prisižiūrėsime vėlesnių laikų panteiztiškai pasau
lėžvalgai. >; # 

Nękuriuose Bažnyčios tėvų raštuose ypač, 6v. Augus
tino ir rašėjų Jono Scoto, Erigeno, randame panteiztiškų 
minčių. Tos mintįs vėliaus, apie pabaigą dvylikto am-
jio, davė pamatą panteiztiškai mokintuvei, kuri buvo ga
na plačiai išsiplėtus. Šios mokintuvės mokslas buvo 
labiau ištobulintas, nekaip pirmų amžių pantęį^tų. Teo
logija suiiloaofija buvo^ mriippmps, neatskiriamos. Dėlei 
to tai nekartą buv6 l&bai sunku pastebėti Jto.,,mokslo 
klaidingumą. 

Šiais laikais panteizmas jau yra visiškai pranykęs 
iš katalikų Bažnyčios. Tarpe protes-tonų,- dar nemažai 
randasi, kurie tos senos nudėvėtos pasaulėžvHtįos prisi
laiko. Tą galima pastebėti iš jų raštų ir abeinai iš ne
kuriu mokinimų. Aiškiau išvysime apie tai dirstelėję į 
panteizmo šalininkus. 

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter'io 

' PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas Jtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

35c. ir 65c. buteliukus visose aptiekose arba 
stačiai nuo ... 

F. AD. KICHTlik & CO. 
74-80 Wa»hitnrton Street. Ncw York, N. Y. 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra-
jlja koncertinę, ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merlkoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurt išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
1640 W. 47th St., Chlcago, 111. 
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Panteizmo šalininkai ir jų mokslas. 
Iš vėlesnių panteiztų pažymėtini sekantieji: Bernar-

jogei toji pasaulėžvalga turėjo nemažai savo šalininkų. 
Kuone visi senovės graikų filozofai buvo linkę prie pan
teizmo pažiūrų. Svarbiausi šulai buvo sekantieji: Py-
thagoras, kuris aiškino, jog "viskas paeina iš vieno.'y 

Dievas apima viską, Jis veikia viskame, etc. Jo ' 'nume
rio teori ja ' ! remiasi irgi panteizmo pamatais. Xenopha-
nes Permenides ir Zeno. Jie daugelį panteizminių minčių 
paliko savo raštuose. Jie buvo labiau linkę prie materi-
jalio "visdievio." Jų supratimas apie tą "visdievį" bu
vo sekantis: "kad jis yra pasaulyje/visuose materijaliuo-
se daiktuose." • ( 

• Neo-Platoniškame periode žymiausis panteizmo ša
lininkais buvo Philo, Plotinus, Ammonius, Saccas ir ki
ti. Jie tikėjo į spiritualį visdievį. Jie maždaug rėme 
savo idėjas ant Šventojo Rašto, ale nekurias vietas klai
dingai suprasdami. Žmonių sielos esą paeina iš Dievo 
Natūros, ir žmogui mirus siela vėl prapuola, susilieja su 
Dievo prigimtimi—natūra. t 

Iš vėlesnių panteistų pažymėtini sekantieji: Bernar
das Tours'o, Amaury iš Bene, Dovidas Dinatas, Serve-

tiktai iliuzija; materijalis pasaulis tėra tiktai apsireiš- tus, Bruno, Campanella, Vanini, Spinoza, Emerson, W. 

N 

kimu,—paveikslu bei šešėliu Berybės Esybės. 
Iš čia jau tuojau matome panteizmo dvi klesi: mate

rialistišką ir spiritualistišką. Pirmoji yrą be tikro 
"Dievo," antroji gi be tikro-realio pasaulio. 

Pirmąją nekokiu būdu negalime vadinti "Teizmo" 
sistema,—tai kontradikcija žodžio reikšmėje. Belieka 
tik! antroji klasė ir, žodžiu panteizmas tąją klasę ir su
prasime. 7 

Panteizmo istorija. 
v - ' Kuone visi rašėjai apie panteizmą sutinka, kad ši fi-

lozofiška pasaulėžvalga atsirado, Indijoje — "Prietarų 
Motinoje." Anot p. Pierre Leroux išsireiškimo: "visos 
religijos ir visos filozofiškos pasaulėžvalgos turi savo 
šaknis Indijoje, ir jei panteizmas nebūt ten prasidėjęs, 
tai but tvirtas argumentas prieš jos teisingumą." Se
niausios knygos, kuriose panteizmas randamas išdėsty
tas nuodugniai, tai Hindų. Daugelis senovės rytų filozo-

James Harvardo prof., Mrs. Eddy (Christ. Scientist) ir 
kiti. 

Perdaug laiko užimtų visų tų panteiztų mokslą nuo
dugniai išdėstyti. Todėl paimsime tik vieno ir trumpai 
perbėgsime jo gyvenimą ir mokslą. Pasiskirsime svar
biausią visdievio teorijos šulą žydą Baruchą arba Bene
diktą Spinozą. 

Benediktas Spinoza gimė Amsterdame, lapkričio 24, 
1633 m., iš Portugalų žydų tėvų. Tame mieste baigė žy
dišką akademiją. Moksle atsižymėjo nepaprastais gabu
mais. Būdamas dar tik 24 metų jau buvo gerai mokin
tas žmogus. Mąstyme atsižymėjo originališkumu ir lo
giškumu. Nekartą ir sinagogoje drįsdavo rabinams prie
šintis. Iš tos priežasties žydai jį viešai iškeikė. 

Kaipo kiekvienas naujas daiktas iš karto randa ne
mažai pasekėjų, taip tai ir Spinozo mokslas rado šalinin
kų. Prašalintas iš žydų tarpo glaudėsi prie savo mokin-

. (Bus daugiau). 
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I JOSEPH C. WOLON I 
I LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kamb. 824 National Life BMg. 

29 So. LaSalle St., 
Vakarais 1568 MilttaukM Ars. 

§ Central « !»• .<£ 

Rasldenoe HumbuJd M 
CHICAGO, ILL. 
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IIENINE 
m 

Marine MOKYKLA 
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
ai kalbėti, skaityti ir rašyti. Ui 

fklt\. Apart Anglų kalbos, iii mo 
letnvių kalbos S.V.Isrn-lJo? Laiškų Raš 
enkų »» S.V.Valdyb©« PriekybosT 

iLotynų " S. V.i>ilietyb*s Gramatikos 
netikos Geografijos Retorikos, ir tt 

[r GRAMMAR ir HIGR SCROOL Kursų. Gyvi 
nanfiiu* toliau mokiname per laiškus. Viskas 

Įaiškinama lietuviškai. 
American College Preparatory School 

[3103 S. HALSTED ST. CHICAGO lu_. 
KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 

C v. ' 
KAM 

LEIDI SLINKTI 
S A V O P L A U K A M S ? ! 

Neturėsi daugiau kal-
tunuotų, resvu, krintan
čių, pleiskanuotų, ap-

I mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gedinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra-

Idčsi vartot mūsų su
taisytus plaukams vais-1 

tus "Dermafuga . Geresnių plaukams 
vaistų už "Dermafuga" nėral 

"Dermafuga" padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus I Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais 1 Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius l 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą". 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der-
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: "Puikus Plaukai". 
A R G I L S P E C I A L T I E S CO., 

Dept. 15 
P . O. Box 37, Philadelphia, Pa . 
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NAUJAS LAIKRAŠTIS l * 

"GARSAS" 
"GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GARSAS" yra viera 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

"GARSUI" sandarbi-
oinkauja gabiausieji A-
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai. 

"GARSO" prenumera
ta metams $1.50, pusei 
metų $1.00. 

"GARSAS" 
456 GRAND ST., 
BR00KLYN, N. Y. i 
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AUKSUOTI ROŽANČIAI 
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip-" 
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje; 

No. 1437. Karoliai jvai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri-
siuntimu 75c. 

No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu 

No. 1439. Galima 
gauti Jvalrln spalvų 
karoliais. Kryželiai 
••Roman Gold." Gva-
rantuoti ant 6 metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 

Užsisakant imminėkite numerį ir kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO.. 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS i 

I 
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Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
DARBININKAS" (4 

, '<DARBININKAS' , eina utarninkais, ketvergais i r su 
batomis. 

< ,DARBININKAS , , paduoda daug žinių iž darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

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

" D A R B I N I N K A S " paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet tur i smagių, gražių eilių, 
| dailių vaizdelių ir apysakaičių. ^ 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
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 . 

"DARBININKAS" nuolatai iSleidmėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p. J" g u m u vir-
TSija visas iSlbištuves. W •' - « - / • - ? - . j m " -J M ? 0 j 

Skaitykite ir platykite " D a r b i n i n k e " i r jo leidimus. 
Prenumeratos ka ina: tris kar tus savaitėje metams 

$ 3 . 0 0 ; p u s m e č i u i $ 1 . 5 0 ; v i e n ą k a r t ą s a v a i t ė j e , u ž s i s a k a n t 
t ik ' subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 

L 242 W. Broadvvay, So. Boston, Nass. 

ocaoi 3 0 C 3 0 E IOEDOE IOE30C 

sjais^AB^ 
LlTHlANIANRČtoNCEof 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
, PAŠALPOS- ĮĮ POMIĘTINĖSi J 

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

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-
j 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. 

y . 

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

i 
S. L. R. E. A. kuopos randasi visose didesnėse 

Amerikos lietuvių kolionijdbe. 
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira

šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

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

S K A I T Y K I T IR P L A T I N K I T " D R A U G Ą . " 



Ketvirtadienis, geguii* $ t "D 

Lietuvių Laisves Bondsų 
Skyrius. 

Tre&os Laidos Laisvės Bondsų Kampanijos vedimui Fe-
deralė Valdiia {steigė Lietuvių Skyrių septintame Federa-
liame Distrikte. T0 skyriaus CENTRAS yra UNIVERSAL 
STATE BANK, 3262 So. Halsted st., Chicago, I1L To banko 
presidentas — p. J. J. Elias ir kasininkas — p. John J. Bag-
džinuas, yra Lietuvių Skyriams vedėjai. 

Laisves Paskolos Komitetai. 
Federalės Valdžios įgalioti — pp. Jos. J. Elias ir John 

J. Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Chieagos 
liotuvių parapijose ir kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio
jo komitetus, kuriems pavedė teisę rinkti Laisvės Paskolos 
Bondsų subskripcijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie 
turite atliekamą dolerį, pirkite Laisvės Paskolos Bondsus nuo 
lietuvių komitetų per Lietuvių Skyrių. Tuomi pakelsite savo 
tautos vardą ir prigelbėsite savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes 
Suvienytų Valstijų laimėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimas. 

Antanas. Bislis 50.00 
Dr-stė Šv. Serefino Se-

refino 100.00 
Ignacas Kasiunas . , . . 50.00 
Edward Kaulikauskis . . 50.00 
Mike Diskewicz 50.00 
Anthony Pilackas 50.00 

18th STREET & UNION 
AVE. DISTRICT. 

John Dobil . . . 
Chas. Gaijus , 
John Rabimus 
Chas Miller . 

. . . . 

• • 

$100.00 
50.00 
50.00 

100.00 
Mikolas Yatuzis 100.00 
Dominik Stulpinas 50.00 
Antanas Petrauskas . . 50.00 
Frank J . Maskolaitis . . 5C.0O 
Anton Olstein 50.00 
John Vingitis . . . . . . . . 50.00 
Ona Malinauskeni 50.00 
Joseph Rudaitis 50.00 
Peter Deringis 50.00 
Charles Grigalius . . . . 100.00 
Anton Yencus 50.00 
Mike Puodas 50.00 
Dr. Adam L. Yuska . . 100.00 
Dr. Jacob Kūlis 100.00 
Petras Barbaruczas . . 100.00 
Joseph Sibol 50.00 
Motejus Zyezkus 
Josie Pilkis . . 
Paul Pilkis 
Joseph Milkevicz . 
Antanas Strimaitis. 

. . . . . . 
r 

• . • . . . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Wincentas Steponąvice 100.00 
Jazapas Yankevice.:.. 50.00 
Jozapas Czernauskis . . 100.00 
Julius Gumalianskis . . 100.00 
Kazimeras Szimkus . . 50.00 
Antonas Beneviciute.. 50.00 
Mariona Beneviciute.. 50.00 
John Naujalis 50.00 
Anna Pauža 50.00 
Franciska Freistikaite 50.00 
Juozapas Blankus . . . . 100.00 
Zenon Mažeikis 50.00 
Louis Ūdras 50.00 
Pawel Jozevity 50.00 
John Smulskis 50.00 
Tony Nagrecki 50.00 
Ignac A. Pikel 50.00 
J . Petrulis 50.00 
Peu Metrukas 50.00 
Joseph Pudziuvelis . . . 50.00 
Jonas Zadeikis 50.00 
Kokas Petrosaitis 50.00 
Peter Sureikis 50.00 
Anton Norkus 500.00 
Alex. Kazimirskeni . . . 50.00 
Izidorius JVVitkus 50.00 
Benedikt B. K\vaszis . . 50.00 
Anton Paulius 50.00 
John J. Gerdavskis 50.00 
Stanislaw Žvirzdis 50.00 
Joseph Nuneva 50.00 
John Gotant 50.00 
Klemensas Rakštis 50.00 
Anton Jokubauskis 50.00 
Stanley Valantis 50.00 
Jonas Saprigonas 50.00 
Dr-stė Meilės Lietuvių 

A m 100.0(3 

Romual Kalvelis 50.00 
Peter Luza 50.00 
August Langalis 50.00 
Antanas Pandzevicius . . 50.00 
Stanislaw Matas 50.0 
Mikdas Burneckis 50.00 
J . A. Raudonis 50.00 
Zdfia Bartkaitė 50.00 
Kazimieras Raudonis . . 50.00 
Jonas Žitkus 50.00 
Kazimieras Miskis 50.00 
Stanley Miluskis 50.00 
Ignacas Paprockas — 50.00 
Vincentas Skirius 50.00 
Geo. Yerusewicz 50.00 
Vincentas Bitunas 50.00 
Paul Deveikis 50.00 
Alex Bamasauckas 50.00 

$545.00 

TOWN OP LAKE DISTRICT. 

Vincent Klimas 50.00 
Julian A. Tamulionis . . 50.00 
Vincentas A. Tamulionis 50.00 
William Yuknis . . . . 200.00 
Walentas Szalkauskas 50.00 
Anton Dzeszulskis 50.00 
Joseph Dobrowalskis . . 100.00 
Feliks Kraucunas 50.00 
Joseph Tatarelis 100.00 
Anton Kikalauski 50.00 
Anton Pivaronas 50.00 
Anton Stukis 50.00 
J . Rūta 50.00 
Joseph Jonuchevicze . . 200.00 
Dr-stė Šv. Kryžiaus . . 50.00 
Antanas Petrokas 50.00 
Amil Socus 50.00 
Feliksas Paulkszta 50.00 
Frank Gudžiūnas 5(KO0 
Leo Yuodagalvis ; 50.00 
Ignaeas-vYuodagalvis . . 50.00 
Joseph Tulcius 50.00 
John Augaitis . . f 50.00 
Antanas Ruszawskis . . 50.00 
Katerina No^eikeni . . . . 50.00 
D. Yurkutaitė 50.00 
P. Paulus 50.00 
Stanislow Sakis 50.00 
Kazimer Mačiulis 50.00 
Anton Cedraitfe 50.06 
Jonas Čeponis 50.00 
Simonas Balickas . . . . 50.00 
Alfonse Dombrowski . . 100.00 
Vincas Stancikas 50.00 
Frank Sadauskis . . . . . . 50.00 
John Kincinas 50.00 
George Pulskis 50.00 
Frank Klumbis 50.00 
Tony Mecinskis 50.00 
Mikolas Damaszka 50.00 
Silvestras Taluntis 50.00 
Blazejus Dervinis 50.00 
Jozef Sereikis 50.00 
T. I. Walentinovicz 50.00 
Joseph Molicius 50.00 
Joseph Auszra 50.00 
Juzefą Talantitė 50.00 
Stanley Liczkus 100.00 

• • I I • . • - • r i • . | , , . , ; . , 

LIETUVIAI PIRKO PAS 
HART SCHAPFNER 6 

MARK 
J. Pranaitis 100.00 
K. Černiauskas 50.00 
F. Dubinskas 50.00 
W. Martinaitis .\ „ 50.00 
I. Gudelis > . . . . . . . . . 50.00 
J. Markus 50.00 
W. Prusis 50.00 
Z. Eidukevicse u. 50.00 
J. Brazis 50.00 
J. Dirzis 50.00 
J. Brazis 50.00 
M. Kalainiutė 50.00 
P. Brazis . . . ? 50.00 
A. Sakis \ 50.00 
J. Prakaitis 50.00 
I. Bsruzinskuitė . 50.00 
A. Janulaitė 50.00 
K. Petruliutė 50.00 
M. Juskiutė 50.00 
M. Griniūtė 50.00 
L. Supinska 50.00 
M. Eleknienė 50.00 
A. Šimkus 50.00 
E. Rekiutė 50.00 
A. Lungeviczenė 50.00 
A. Budris 50.00 
L Kutilius 50.00 
C. Rimkus 50.00 
Z. Yurevicitė 50.00 

U 6 A 
i6V "',•". i ' I 

2550. 

2,900.00 

NORTH SIDE DISTRICT. 

Andrejus Marcinkiewicz 50.00 
Kazimera Kisonaitė . . 50.00 
Joseph Miszowas 50.00 
Alex. Andrejauskas . . . . 50.00 
I g n a c a s L u k a v i c z e . . / . 50.00 
Andrejis Vaskunas 50.00 
Mateusas S t a n k e v i č i u s 5 0 0 0 
John Labanauckas 50.00 
Frank Budravicze . . . . 50.00 
Antonas Baskis 50.00 
Wm. P. Dovidaitis . . . . 50.00 
F. Waskunas 50.00 
Joseph Strumskis 50.00 
John Jokubauskas 50.00 
K. Balčiūnas 100.00 
F. Limkartas 50.00 
J. Valaitis 50.00 
Jonas Navickis , 50.00 
Alex. Gulbin 100.00 

ROSELAND, KENSINGTON, 
BURNSIDE, WEST PULL-

MAN DISTRICT. 
Alex Umbrazunas $ 50.00 
Albin Dasis 50.00 
Anthony Tverkus 100.00 
Dominik Jonkus 50.(X, 
Joseph Žukauskas . . . • 50.00 
Mike Schlikas 50.00 
Franciszkus Mikolaitis 50.00 
Jos. Skipitis 50.00 
Kazimeras Gruzdis 50.00 
Dominik Valoncius.... 50.00 
Nellie Kuchinskaitė . . 50.00 
Antanas Liksa 50.00 
William Stalzes 50.00 
Charles Klimovicz 50.00 
Antanas Bičiūnas 50.00 
Aitjert Kudoba .T.... 50.00 
Alexander Jucius . . . . 50.00 
Ignacy Koncewicz . . . . 50.00 
Julius Kačinskas . . . . 50.00 
Roger Kačinskas 50.00 
George Sandaras 50.00 
Joseph Rarainauskas.. 50.00 
George Mockus 50.00 
John Abromovicz 50,00 
J. J. Janushauskas 50.00 
Joseph Chutors 50.00 
Albin Zaunerun 50.00 
Jurgis Sekonis 50.00 
John Labzentis 50.00 
Benedikt Billets 50.00 
Clemensas Paluckis . . . 50.00 
Jacob Pliarpa 50.00 
Peter Simush 50.00 
Ignacas Ronkaitis 100.00 
Petras Satkauskis . . . * 50.00 
Joseph Simanauskas . . 50.00 
Jokimas Pivarunas . . . 50.00 
Charles Jurijonas 50.00 
J. J. Pariauka 50.00 
Stanley Piktuzis 50.00 
Joseph Kerpanskas . . . 50.00 
Albinas Stasiūnas 50.00 
Martin Dombraski . . . . 50.00 
Jos. Shmigelskas 50.00 
Sarah Kačinskas 50.00 
Jonas Petreikis 50.00 
John Embergas 50.00 
Kazimeras Kučinskas . 50.00 
Ignacius Spucis . . 50.00 
Benediktas Markūnas . 50.00 
John Jagminas 50.00 
Joseph R. Šokas 50.00 

$2,750.00 

BRIDGEPORTO DISTRICT. 

Charles Kartockis 50.00 
Onufras Bersenas . . . . 100.00 
Agnės Sadauski 50.00 
Chas. Mosciskis • 50.00 
Jonas Švinas 50.00 
Dela Mineikene 50.00 
Antanas Pųzas 50.00 
John Grabowski 50.00 
Michael J. Kaminski.. 50.00 
Stanislaw Satkus 50.00 
Joseph Rimgaita 50.00 
Agnės Nausenas 59.00 

M. Butkewicz 100.00 
Jonas Swilas 50.00 
Petras Karvelis 50.00 
A. Klęmbauskis 50.00 
Frank Virminas 5Q.0Q 
Jonas Greskus 50.00 
Stanley Pocius 5Q.OO 
Anna Novak 50.00 
Petrusia Vererne 50.00 
John Uskiratis 50.00 
Mike Jonikas 50.00 
Frank Zeveckis 50.00 
Vincentas Urban 50.00 
John Sereik 50.00 
Thamas Trapas 50.00 
Stella Klinkowski . . . . 50.00 
Peter Rimkus . 50.00 
M. Michniewicz .\ 50.00 
Joseph Picas 50.00 
James Talcinskis 50.00 
John Burmisz 50.00 
Joseph Markevicz 100.00 
Kaspar Tomaszowski.. 100.00 
Magdalena Adomaitis. 50.00 
Frank Wisnewski 50.00 
Joseph Radziewicz 50.00 
Anton Waitkus 50.00 
Joseph Bukowski 50.00 
Julian Grublewski 50.00 
Joseph Gedzaud 50.00 
John Rameika 50.00 
Joseph Kutniauskis . . 50.00 
Petras Waitkus . > . . . . 50.00 
Tamosus Matloka 50.00 
Andrew Sasmulskis . . 50.00 
Jakubas Krauze 50.00 
Frances Satkiuke . . . . 50.00 
Peter Wenckunas 50.00 
Jonas Zagazda . . . , . . . 50.00 
Joseph Sharuska 50.00 
Mikolas Labanauskas. 50.00 
Joseph Shukis 50.00 
Adam yankowski 50.00 
Albert Puzinas . . . . . . 50.00 
Victor Gapshis 50.00 
Kazimir Poliauskas . . . 50.00 
Woitekus Skovronskis. '50.00 
Kazimeras Andriulis . . 50.00 
Antanas Gemont -' 50.00. 
Joseph Mockus 50.00 
Joseph Slavui 50.00 
Stanley Alekna 50.00 
Felix Zurawskis^ 50.00 
Frank Degimas \ 50.00 
John Skupas 50.00 
Anton Backis .i1. 50.0ft 
Anna Jobk"us 50.00 
John Uksas 50.00 
Anton Tuma 100.00 
Alex Zdonas 50.00 
Anton B. Jįąjiulis 50.00 
Jos. Pirskįs 50.00 
Tony Kacmarauskis .v 50.00 
Stanislaw Ezerski . . . . 50.00 
Stanley Malinkauskis.. 50.00 
John Wenckus 50.00 
John Javoršh 50.00 
Peter Adomaitis 50.00 
Ignac Jablonckis 50.00 
Frank Kibort 100.00 
Paul Zezerski 50.00 
Jos. Sirbinskis 50.00 
Ignac Murawski 50.00 
W. Lowicki 50.00 
John Zeimet 50.00 
Leonas Lange 50.00 
Simon Bėlžinis 50.00 
Slirist Kukis 50.00 
Michael Pribila 50.00 
Kazimeras Bertulis 50.00 
Julius Raubiskis 50.00 
Stanley Krzyzanskis . . 50.00 
John Buholtz 50.00 
J. Gavinitis 50.00 
Steve Semerokas 50.00 
Joseph Sakalas 100.00 
Peter Nausėdas 50.00 
Joseph Budwitis 50.00 
Domicela Patkus 50.00 
John Peras 50.00 
P. Turinas 50.00 
Alex Valantis 50.00 
George Vitas . , 50.00 
Stanley Zdaneckis 50.00 
John Lezauskis 50.00 
Tony Kazaitis 50.00 
Frank Nainis 50.00 
Anton Liekis J 100.00 
Vincent Butkewicz 50.00 
Ignacas Witkowski . . . 50.00 
Anthony Stulga 50.00 
Johir Wenckus 50.00 
John Wesniauskis 50.00 
Waitekus Dybas 50.00 
Alex. Waitkewiez 50.00 
Izidor Stupuras 50.00 
Stanley Stralka §0.00 
Kazimeras Zimkus . . . . 50.00 

(•Bus daugiau). 
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"Draugo" Bendroves Knygynas. 
patartame -kaUrti | B o. 1 M Visiems savo pfieteliams 

ir platinti mūsų Melstas knyga*. 
Užsiaakant knyga* visad reikta pažymėti kny

gos numeri ir vardą. Pinigus reikia siųsti iSkaUe 
Išperka n t money order arba retfstruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasoa ienklelial* 

Ko. 

Ko. 

Mo. 

Ko. 

Ko. 

Mo. 

y 

No. 

No. 

No. 

Ko. 08. 

No. 

No. 

-

No. 

No. 

No. 

No. 

Mo, 

" 

. i 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

a o . 

No. 

l f 

10 

1© 

JO 

26 
10 

16 

10 

.16 

.10 

.10 

M 

10 

46 

06 

75 

26 

24 

10 

h. Aiiyktffii SUelis. A. A. • r s k u p o Ant. 
Karanauskio amžina atmintie, yra tat 
patlaa UatuTjų poesUoe. JPaaL 1 1 . . 

10. Aureole. OratorŲa, Paskirta Lietn-
• l ų Chicago, UI. B>. Kaaimiaro 8aoe-
rims. rarafte M. Oustaitla, 1014 m. 
Gražios dainelės. PuaL 24 "Draugas" 

1». Aušrele. Dramatiška vienoje reik
mėje Operette, ParaM Pranaa. Gra
ži loSimui kningelė. Pusi. 14 

1*. GurkMutea Eilėa. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 22 

16. Kankles. Lietuviškos dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkiny* mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
II dalia 

M. Meile Poema. Parašė M. Gustaitis. 
Yra tai labai giltos minties dainelės. 
1914 m. P u s i 24 

45. Degtine. Vienaveiksmis seenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kas, Goral-
esyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas 
scenai veikalėlis 

No. 48. Katriute. Triveiksmls dramos paveik
slėlis Iš liaudies gyvenimo 

No. 65. Karės Meta. Vaizdelis iŠ lietuvių gy
venimo 2-juose aktuose, užimantis ir 
tinkantis scenai 

No. 60. Komedljelės: Čigonės atsilankymas. 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Paraše TJ. Ourkliute, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 24 . . 

No. Tarp dilgeli* Rožes. Meliodrama dviejo
se dalyse, 4 aktuose. Paraše J. J—is. 
Girnius veikalėlis lošimui. Pusi. 14. . . 

No. 66, nnOannlras Apysaka B. Prūso. Var
tė Sel lmaa Antra laida. Pusi. 44. P a 
sakaitė 11 lietnvtų gyrenlmo 

87. Braliteėllal. Tai lahal Jdomios apy-
sakaitea Kalba lengva. Parašė Skrus-

dė. Chicago, m . 1911 ra. 
§0. Darbininko dovanele. Darbininkams. 

Paraše F . V. Perspausdinta U "Dar
bininko'*, n la ida Graži pasiskaity
mui knIngutė. P u s i 22 

• 6 . Huckleberry Plonas. Mietam latko 
praleidimui patartina šia apysaka, 
kalba lengva Ir knlngos lntalpa lnte-
reauojanti, vertė Jonas 

I i daktaro pasakojimų. 
rijos Ragana. Rudens diena sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 79 

108 Kares Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą Ir Jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1910 m. "Draugas". 
pusi. I i 

166. Lietuvos Vyčių Dmanolė . Paro.šė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, Jauni
kaitis bei mergaitė privalo Jsigytl Vy
čių Dovanėle. Chicago, DJ. 1015, 

'No. 110. Oliveris Tirlstas. Tai viena Iš ge 
riausia^ nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka. kurią myli senas ir 
Jaunas, biednas ir turtuolis; neapei-
vilsi gavės š ia knyga. Vertė Jonas 
Kmitaa, 620 pusi. 

116, Patarles Ir išminties grūdeliai. 
Surinko Ir Išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis- lie
tuviškų, patarlių ir Išsitarimų. Pual. 
48 

180. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas 
Ir turkas. Pamokinanti pasaka Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
I gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitaa Tikri to žodžio prasmei vals-
dėllai. 1917 m. 

180. Lietuvių Tautos Mcmorijalaa Pa
rašė ir indavė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atalvuvusiam liepos 
94-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
Iš prancusų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, P a , 1911, pusi. 12 

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

164. Lietavių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 509 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (141»— 
1912) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybėa Pusi. 64 . . . . 

169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai 1 visokias sroves 
žmonijoa Pual. 142. 

178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie soci-
Jalistų mokslą Ir Jų melagystės PuaL 
16 

176 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

188.. 6)apus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida IIL Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 : 

19)0 Teisybės vardan. Jonas Husas Jo 
Hereaija Ir mirt i s Parašė P. V. Ir 
^osis • Didžios vertės knygutė 

184. Tiesos Žodis Socljallstams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socljalistai bei 
"cicillstai". fiu paveikslais 

188. Lietuvių Kataliku Metrašti*. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai vie
na Įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je, č ia rast daugeli paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių, 
visokių Informacijų, dainų, pasakai
čių iv tt. Kiekvieno lietuvio grjclo-
Je privalo rastis ŠI knyga. 448 pusi. 
popero apd. 
Drūtais drobės apdarais $1.00 

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

288. Užkrečiamųjų Ligų IšsipIetoJImo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Grsičunas 

$1.00 
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Ko. 
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Ko. 
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10 

.26 

20 

.76 

.19 

76 

69 

.96 

49 

.60 

Ko. 

Ko. 
.26 

.16 

Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas 

264. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė 
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . . 

Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengrtas ir užglrtas trečiojo 
Baltimores Koncilijaua Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimas ir atse
kimus įtrUaiktytus pradedemle*i*iema 
skyriams. Kaina 

966. Krikščioniško Mokslo Ksteklsnias, 
dalis Tl. Surengtas ir užglrtas trečio
jo Baltimores Konc'lijaus. pagal 
angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizmą sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augėtasnlems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. 
D. Išleista lėšomis ftvletlmo Dr-jos 
"Žiburėlis". Graži knygelė. 1116 m., 
pusi. 26 

274. Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė k u n / A. GuPlois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tax puikus jrsnkjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyką PusL 166 

279 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prialruoMantiems į pirmąją išpažinti 
ir Sv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 116 

290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina 

292. 8v. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti Ir platinti šią knygelę . . . . 

805. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoc. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

807. Trumpa šv. Istorija Seno ir KauJ^ 
{statymo. Parašė kun. 1. duster. 
Kieto popero apdarais 

815. Vaikų, žvaigždutė. Bendorians, 
dalis L kieto poperos apd. 

818. Vaikų žvaigždutė dalia n , kietais 
apd 

S20. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
kų Tikėjimo, Parašė kun. Pr. Gu-
gis. 1916 m. Knygutė paslmokmi-
rou1 tikybos dalykų. PusL 68 . . . . 

Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kuu. P. 
Saurusaitls. Pusi. 196 

280. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. S. Yra tai pul
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Įsigyti. Boston. Pusi. 
1?8 / 

378. Brošiūrėles lengvos pasiskaitymui} 
a ) Marksas II. Pusi. 24 
b) Kopernikas Ir Galilėjus, pus. 32 
c ) Žmoniškumas ir vergija, pusi. I i 
d ) I Socljalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e) Glordano Bruno, pusi. 16 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 
g ) Social is tų norai ir dart>«»i, pn*Č 16 
1) RevoliocijonierlŲ tarpe, pesd l t . . 
m ) Mandagus vaikelis, pus:. Zb . . . . 

S94 Ketvirtoji Skaitymų kn*sjft. Pusi 
186. Su paveikslais, audinio ai>«i. . . 

LUliuaiiia a«pd tlie Aeftonomy cf Poland wUh 
a, map'v by J. i»abrys. Paris 
rya PaJ#s. . . .* * 

A SketcK of the Lithuanian Nution, by J. 
Gabrys. Paris 

Album Lithuanian Dances for orchestra, 
Corrcc&ed and arrauged by Vincent 

Niekus, Chicago. 
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šoklų. Pučia

mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 84.09. Viena knygelė 

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

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus 

Ku. 872 Įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. PuaL 79 

275. Ypatingas sąžinės perkratin«\Jl-
mo budaa Pusi. 68 audeklo viršel. 

888 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais 
Popiero viršeliais 

Apmąstymai, visiems metams ir Šven
tėms dvi stambi knygi po 506 pual. 
Audeklo apdarais 
Poperos viršeliais . . . . 

Ko. B 1. Maldų knygelė. P. 336. Juodos sku-
relės apdarais 
Juodais audeklo apdarais 

Sf>2 MS8J»«#« W**f*Wfiį <"' «*fftno kate-
fcJKBiįis, i'ucl. 44 auUcitlo apdarais 

SOS Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral 

S93. Trečioji skaitymui knyga. PusL 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Meilė, žodžiai šilelio, muzika A Aleksan
dravičiaus 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, didenl 
Mažesni po 

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

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvais, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už 

Ko. 805 Katekizmas Apie alkoholių. 19 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 
girtuoklių nuodo. Pusi. 82 

MALDŲ KNYGOS. 
Ko. B 4. Aukso altorius, maža, parankiau

sia knygutė del visų, graži popera ir 
aiškios raidės. Pusi. 194. Poperos' apd. 
Baltais kauliniai apdarais t l . 6 i 

Ko. B 7. Breviorėlla. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. PusL 840. 
Kaina poperos apdarais 46 
Skuros minkštuose apdaruose . . . . .76 
Ba-Itoa skurolės apdaruose .$% 

Ko. B 10. Pamaldų vadovėlia, graži ir pa
ranki knygutė. PuaL 396. Kaina au
deklo apdarais .49 
Skuros minkštais apdarais 99 

Rožančių kuklnlų ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. iki S l . s s 

škaplerlų karmelitanskų Iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po . . . ^ . . . 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir šv. Juozapo su maldelėmis u i vie
ną nuo 2c. iki 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 
(didumas 14X30). Kaina ui vieną . . 
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ROSELAND, ILL. 

Pliovotojui Moc
kui neteko kal

bėti. 
— r 

Neduota tam tikslui 
svetainės, 

Vakar vakare baisiai nepa
sisekė West Sičio socijalis-
tams. 

Vietos 24* socijalistų kuopa iš kitų kolonijij gerbiamio 

Praeita nedėldieni Bazaras da
vė pelno Visų šventų parapi 

, jai 1000 dol. 
Svieto susigrūdimas į Bro

lių Strumilų svetainę buvcr 
milžiniškas. Tvarka pavyzdin
ga. Muzika graži. Ateinančia 
subata, gegužės 4 d., bus li
kusiųjų nuo bazaro daiktų li-
citacija, taipgi loto laimėji
mas. Manoma, kad svietelio 
bus nemažai. Ineigu per Br.-
zarą iš viso susidarys ligi 
4000 dol. Gryno pelno liks 
apie 3000 dol. 

nžsiorderiavo žinomą pliovo-
toją Mockų, kad jis tamsuo
liams socijalistams į makaules 
įkrėstų kiek-nors savb apšvic-
tos apie peklos gelmes ir pla 
tuma. Tuo tikslu jie nusisam 
dė p. Karvauskio svetainę, 22 
place ir Oakland ave. Bet va
kar svetainės savininkas suži
nojęs, kad kalbės Mockus, nus- ' 

ji lietuviai ir lietuvaitės šir
dingai meldžiami atsilankyti į 
užbaigtuvės, 

Kviečia klebonas, 
Kun. P. Lapelis, ir 

Komitetai. 

TOWN OF LAKE. 

rė su Šiuo pasauliu a. a. Aleks. 
Avaras, 28 metų amžiaus ir 
bal. 30 d., Vaclovas Zajauskas, 
29 metų amžiaus. Sirgo plau
čiu uždegimo liga. Abu tapo 
palaidoti Sv. Kazimiero kapi
nėse. 

PRANEŠIMAS CICE 
RIEČIAMS. 

I 

Blaivininkų vakaras. * 
prendė neduoti svetainės. Juk! ^ . ,„; 0 0 , _ , . . v. 

. . . . . . Balandžio 28 d. Elnosiaus 
ir seniau tokiuo pat būdu so ' cijalistai tos pačios svetainės 
savininką buvo prigavę. 

Vakaro prie svetainės susi
rinko socijalistų gaujos. Atė
jo ir Mockus su savt) pagel-
bininku Dubicku, nešini pek
los mapomis. kurias socijalis
tams pardavinėja. Bet neįleis
ta jie svetainėn. 

Tuomet socijalistai kreipėsi 
į policiją, manydami su šitos 
pagelba priversti svetainės sa
vininką duoti jiems svetainę. 

Bet niekb negelbėjo. Socija
listams aplink svetainę betry
piant, žinoma, susirinko mi 
nios aplinkinių žmonių. Moc 
kus, manydamas, kad jam čia 
rengiama šukuoti kailis, kito 
veikiaus pasprūdo. 

Taip paskui socijalistų gau 
jos ir išsiskirstė kaip musę 
kandę. 

Gerai, kad tokiems niek
šams neduodama svetainės. 
Garbė tegu bus West Sides 
lietuviams, nes sulig jų noro 
socijalistams svetainė atsaky
ta. 

Jei taip-visur su tuo velnių 
pirkliu Mockum butų pasiel
giama, kaip bematai, turėtų 
netekti gerųjų laikų ir eitų 
duonos užsidirbti doresnių bū
du. 

Nesiseka vietos cicilikpalai-
kiams! 

Ten buvęs. 

svetainėje vietos Blaivininkų 
kuopa surengė vakarą. Buvo 
sulošta 5 aktų drama "Jono 
Širdis." Minėtą veikalą sulo
šė L*. Vyčių 4 kp. artistąi-
mėgėjai. Lošime dalyvavo Šie 
artistai: V. Stankevičius, Z. 
Bartkaitė, J . Balsienė, J . Bau-
bkus, P. Janeius, J . Balsis, V. 
Vasiliunaitė, V. Juodelis, .f. 
Grisius, M. Zizas ir S. Šimu
lis. Veikalą sulošė labai pui
kiai. Visi artistiškais gabu
mais ir nudavimais tiesiog 
stebino publiką. Tebūna 
jiems už tai garbė ir padėka. 

Šiame Blaivininkų vakare 
lapo pagerbtos lietuvių ir 
amerikonų vėliavos, vienai ir 
kitai benui pritariant atgie
dota tautiški himnai. 

Po vaidinimui jaunimas 
pašoko, tarp kitų ir lietuviš
kus šokius. Visi gerokai pasi-

— pasigerėję gražų 
vakaru ramiai sau įsiskirste 
namo. 

A. B. 

Šiuomi pranešu " D r a u g o " 
skaitytojams ir abelnai vi
siems lietuviams ciceriečiams, 
kad " D r a u g o " dienraščio vi
sais reikalais kožnas kreiptų
si į Lietuvių Darbininkų Sa
gos 49 kuopos krautuvę, kuri 
šiose dienose tapo atidaryta po 
numeriu 1447 So. 50th Ave., 
arba p-lės Nausėdaitės name. 
Čia priimama visokie del 
' 'Draugo" spaudos darbai, 
galima mokėti visokios "Drau
g o " bilos ir visados galima 
gauti pavieniais numeriais 
dienraštį "Draugą." Svarbes
niuose reikaluose klauskit p. 
J. Mozerio. 

Su pagarba, 
J. Mozeris. 

REIKALINGAS TEATRALIS 
VEIKALAS. 

CICERO KRONIKA. 

L. D. S. CHIC. APS. KP. 
DOMAI. 

Kadangi pereitoj nedėlioj 
neįvyko susirinkimas L. D. S. 
kuopų aps. iš priežastės pat-
rijotiško apvaikšėiojimo de| 
pirkimo Laisvės- bondsų, taigi 
dabar susirinkimas bus laiko
mas Ji d. gegužės, 4 vai. po 
pietų, Šv.'Mykolo Ark. para
pijos svetainėje, 164-1 Waban-
sia, ave. Malonėkite visos 
kuopos prisiųsti savo atstoviu. 
Kurios neturi dar išrinkę at
stovų, tai malonės pačios val
dybos atstovauti kuopas arba 
į savo vietą įgalioti kitas ypa-
tas kad atstovautų. Taip pat 
atstovai sumanymų kasi ink 
rengimosi prie "Darbininkų 
Savaitės" ir abelnai apskv. 
veikimo. Prie to dar malonė
site atsivežti kuopų valdybų 
adresus. Geistina, kad visų 
kuopų atstovai dalyvautų šia
me susirinkime. 

L. D. S-gos Ch. Apskr. 
pirmininkas, — M. Mažeika. 

Iš 70 Cliicagos aldermanų 
dar jų 13 nėra pirkę laisvės 
bondsų. 

Balandžio 26 d. Jonas Šle
kaitis apleido Cicero ir iške
liavo į Rockfordo Camp'es. 
Tapo pašauktas į Dėdės Šamo 
kariuomenę. 

Balandžio 27 d. p. M. Kar-
kausko name jaunimas buvo 
sr.rengęs šeimynišką draugiš
ką vakarėlį. Jaunimas gražiai 
pasilinksmino. 

Cicerieeiai negali atsi
džiaugti Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 49 kp. krautuvėle, 
kuri tapo įsteigta ant kam
po 50th Ave., ir 15 gatvės. 

L. Vyėių 14 kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimą 
parapijos svetainėje. Daug rei
kalų tapo aptarta. 

Pralėkdamas garnys per 
Cicero apielinkę apdovanojo 
brangiomis dovanomis šias šei
mynas : 

Antaną ir Barborą Jasku-
nus dukrele, kuriai prie krik
što davė vardą — Eugenija. 

Joną ir Oną Radavičius 
dukrele, kuriai prie krikšto 
davė vardą — Monika. 

Juozą ir Oną Bakaičius 
dukrelė, kuriai prie krikšto 
davė vardą — Julijona. 

Poy. ir Oną Balčiūnus, sū
numi, kuriam prie krikšto da
vė vardą — Adomas. 

« 

Balandžio 28 d., persisky-

Kas iš gerbiamosios vi
suomenės turi istoriškos tra
gedijos 5-se aktuose, "Pilė
nų Kunigaikštis", sceniška 
knygučių, išleistų Rygoje 1911 
m., malonėkite pranešti šiuo 
adresu: 

Vincas Stancikas, 
4617 S. Hermitage ave., 

Chicago, 111. 

'RAČIŪNO NAUJI JUDA 
MIEJI PAVEIKSLAI'1 

Iš karės lauko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 
frontų, Extra!M! Rusijos re 
voliucija!| Illiustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus r o 
domi: • r 

Seredos ir Ketvergo vak., 
geg. 8 ir 9-ta dd., Sv. Jur
gio parapijos svetainėje, 33 
čios g vės ir Auburn ave., 
(Bridgeporte). 

Subatos ir Nedėlios vak., 
geg. 11-ta ir 12-ta dd., Nek. 
Pras. šv. Marijos bažnytinėje 
svetainėje, 44-os g-vės ir Fair-
leld ave., Chicago, UI. 

Penedėlio ir Utarninko 
rc&, geg. 13-ta ir 14-ta dd., 
šv. Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje, 46-os g-vės ir Wood 
st., (Town of Lake). 

PRANEŠIMAS 
Brighton Park 'o "Draugo" 

skaitytojams. 
"Draugo" įgaliotas išne

šiotojas Brighton Park'o apie-
linkėjtf yra M. D. Seefor, 2443 
W. 39th Street. 

Su visais nusiskundimais, 
permainymu adresų, atnauji
nimo prenumeratos, užsirašy-
mo dienraščio ir tt. kreipkitės 
pas jį viršminėtu adresu. 

"Draugo" Adm. 

PIRKIT LIBERTY BONDS! 

r LENGVAS NUSPRENDL 
MUI DAIKTAS. 

Jeigu Jus kenčiate nuo ko
kių vidurių ligų: nevirškini-
mo, vidurių užkietėjimo, vi
durių išpūtimo, galvos skau
dėjimo, nemigos, nerviškumo, 
abelno silpnumo — ir jeigu es 
ate sumanume, Jųs vartosite 
atsakantį vaistą ir nelauksite, 
iki Jųs padėjimas pasidarys 
serjozniu. Atsakaneiausias vai 
stas yra Trinerio Amerikoniš
ko Kartaus Vyno Eliksiras, 
kuris išvalo pilvą ir žarnas, 
gelbsti virškinimui, atitaiso 
alkį ir sužadina visą systemą. 
Aptiękose* kaina 11.10. 

Nušalimams ir kosuliams, 
kurie dabar ffd sezone, varto
kite Trinerio kosulio Sedati-
vą, 25 ir 50c. aptiekose; per 
krasą 35 ir 60c. 

Reumatizmui ir neuralgijai 
Trinerio Linimentas neturi 
sau ilgaus. 35 ir 65c. aptieko
se; per krasą 45 ir 75c, Josepr 
Triner Company, 1333 — 1343 
So. Ashland avė., Chicago, 111. 

(Apgar. . 

Reikalingi vyrai prie karų plovi
mo Ir taisymo, mieste. Gera ateitis 
pastoviems žmonėms. Atsišaukite: 

U « o Nori h Oark Street. 
CHICAGO Sl 'RFACE LINES. 

Reikalingi apiseniai vyrai dirbti 
prie "sandpapers ir fillsrs" rakan
dų fabrike. Darbas pastovus. Atsi
šaukite po numeriu: 

355 N. Ashland Ave. 

Reikalinga 10 lelberlų (laborers) 
darbas ant visados, 35c. j valanda 
unijos nei streikų nėra. Atsišaukite 
sekančių adresu: 

WHITACRE FTREPROOPING CQ. 
2»ih Kl., Chicago Helghts, III. 

~ 

PAIEŠKOJIMAS. 
PaleSkau Antano žvirblio. Keli 

mėn. atgal gyveno '1820 W. 46 St. 
Chicagoje, dabar manau mokinasi 
kur Valparaiso. "Malonės j is pats ar 
kas kitas jj žino pranešt ant sio 
antrašo. Turiu laimi svarbų reikalą. 

Fortūnatas Irbel is . 
1S20 W. 4€ SK, »*' Chicago, m . 

Ant randos Kampinis biznio namas 
ant 35 Place ir Gago st. Vieta tarp 
lietuvių, tinkanti visokiam bizniui. 
Atsišaukite: u 

044 \V. 35 Place"C Chicago, III. 

•S 
ALEX. MASALSKIS 

Graborius. 
Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai, tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dalj grabų 
patjs dirbama 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

99m • • • 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: BARGENAS : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir o verk o tai, ver
tės nuo $80 iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $26. 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
Iki $36 siutai ir overkotai, nuo 
$7.60 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $26 Iki 
$86. Dabar $6 Ir augseiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.50. Valkų 
siutai nuo $8.00 iki $7.60. Va-
lisos ir Kuperal. 

ATDARA KASDIEN4 

Jledėliomis ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 6. Raisto*! S t , Chicago. DJ. 

I 

Tel. Cicero 262. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

4847 W. 14th St., Cicero, UI. 

VALANDOS: nuo 9 lkl 12 >i 
ryto, nuo 8 iki 5 po pietų, 
nuo 7 lkl 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—12. 

a 
a 
a 
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Sj 
O) 
et 
a 

8208 8 0 . HALSTED 6TRBBT 8 
Tel. Drover 7170 J 

OFISAS: » 
8359 So. Leavltt St. J 

Oi 

DR. P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
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i Operete "Pumpurėlis" I 
E Tik ka iSėJo iŠ spaudos nauJagadynJSka operete "Pumpurėli*", 
= kuria parašė gerb. Kun. P . B. Serafinas. Muziką sukomponavo geffc. 
I muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams. 
r Kaina Jos yra lnbai maža, nes tik 25c. už viena. Agentams 
E 25 nuoS. nuleidžiame. Reikalaukite pas: 

| Draugas Publishing Co. | 
I 1800 West 46th Street - Chicago, JU. | 
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DIDELE LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
Užlaikau laikrodžius, žiedus, branzalietus ir kitus auksinius ir si

dabrinius daiktus, raSančius, Škaplierius, ™*te*nV*& * J**** J " * s 

lietuviškas knygai , kaip dvasiškas taip ir svietiška*. Taip-gi yra dide
lis pasirinkimas gramafonų ir rekordų, čionai paminėsiu tik keletą: 

Columbia 
Grafanola 

augrščiau pa 
rodyta ant 
paveikslėlio 
yra pigiausi 
prekėje Co-

lumbijos išdirbtų instrumentų. 
Turi aiškų ir švelnų balsą, ir gra-
jina 10 ir 12 colinius rekordus. 

Neturi nusiminti, kad negrah Jialna $ 1 8 0 0 
išgirsti balso garsiausių svieto 
artistų, kadangi jie neatsilanko 
Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk 
šitą Grafanola iš kurio gali iš
girsti visų artistų balsus koki tik 
nori ir kada tik nori. Grajina 
10 ir 12 colinius rekordus. 
Kaina $ 4 ^ . 0 0 

V A L : 4—8 vakarą, 
mis 10—18 rvta 

nedėilo 

5 Tol. Oaaial 4t4f , Chicago, RL • 
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ANT PARDAVIMO. 
Marinis ant dviejų pagyvenimų 

namas ant 5316 So. Justine st. Prie
žastis pardavimo toriu tuo jaus išeiti 
kariuomenėn. Atsišaukite , . . ) galėsite 
pigiai nusipirkti. 

O. GAIDELIS, 
4805 So. Ashland Ave., Chicago, m . 

j 

Iš Joliet kalėjimo paliuo-
suotas nigeris Jesse Soyeiv 
kurs už žmogžudystę buvo 
pasmerktas pakarti, bet ta 
bausmė atmainyta kalėjimu 
ligi gyvos galvos. Soyer kalė
jime išbuvo 20 metų. 

Stoeks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews 48 Co., 
108 So. La Salle st.. a idėta 1900 m \ l u a P i e h g » S y r a p a r a š ę s . 

Zion City trys vaikai ap
mušta, kad jie tenai ant mo
kyklos išskleidė amerikonišką 
vėliavą. Pradėta tardymai. 

• ' • • » ' 

Yra sumanymas, kad teis
mo nubausti kareiviai pavieto 
kalėjiman nebūtų uždaromi su 
uniforma. 

TIKTAI $1,500. 
Ant pardavimo per savininką 2 

pagyvenimų — 4 kambarių namas. 
su mūrinių fundamentų. Galima pir
kti cash ar ant išmokeščio arti 13-tos 
ir Western ave. Adresas: • ' 

A. M. TICHY, 
2410 So. 50 Court Cicero, III. 

Parsiduoda lotas nepaprastu pi
gumu. Vertas 8400.00. parsiduoda \v\ 
8170.00. Turi būti parduotas i trumpą 
laiką, iš priežasties išvažiavimo ) Ui
tą miestą. Lotas yra labai gražioj vie
toj, 5717 So. Whipple st., netoli karu 
linijos Kedzle ave., 59 g a t Galima 
pirkti ant išmokėjimo. Atsišaukite 
po numeriu. 

2743 North Central Park Ave., 
l s t . Rcar. S. B. 

mitiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira 
Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Havmarkct 2544 

DR. A . A. R O T H 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų; 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiimii 
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Chicagoje mirė garsus me
dicinos mokslo vyras, dr. E. 
Fletcher Ingals. Daug veika-

i i i l l l i l l l l l l l t l l l i i l l l l l t l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l i l l 
šiuomi pranešame savo kostume-

riams, kad mes apie Gegtiįio 1-mą 
kraustomėa į mūsų naują ir didelį 
namą kuris randasi po numerių 
4608 S. ASHLAND AVE. Mes turėsi
me pilną eilę skurų Ir kitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. Kaplan & Sons 
1646 W. 47 St. Chicago. 

Telefonas Yąrds 3404. 

Ilflllllllfllfllllllllfllllllllllllllllillllllllllll 

Reikalingi Age«t Važinėt 
»Tisur važinėti ir ro

dyti nauja Rangcr 
"Motorhikc" pilnai 
pritaisytas su elek
tros šviesa, varpeliu, 
lentyna, ir ,ki tais rei
kalingais dalykais. 
Pasirenkiama iš 44 
stylių, spalvių ir di
džio " R a n g ė s Uni
jos dviračių. 
PRISTATOME DY
KAI ant išmėginimo 
30 DIENU. Reikalau

kite mūsų didelio katalogo 
dykai nepaprastos kainos. 

RATAI. Lampos, Ragai, ir kiti 
reikalingi dalykai dviračiams — už 
pusė kainos. 

NESIŲSKITE, PINIGU, bet pasa-
kyte ko Jųs norite. Nepirk kol ne
gausi mūsų kainų ir mūsų dideli ka
talogą. Rašyk išandiena. 
M E A D CYCLB COMPANY J n r , A 1 ' ' Deot. G . ~ S t 5 CHICAGO 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimaa ir Ofisas 
314f S. Morgan S t , kertė 82 t. 

i Chicago, 111. 
BFECIJALISTAS 

MotoriSkų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi ChroniSkų Ligų. 

Oli'ISO VALANDOS: 
lkl 9 ryto. nuo nuo 1? lkl 2 po E 
plet Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne- j 
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 

E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis teką. 
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kova. 
E 2392 Sveiki brdliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai. 
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną. / 
E 2394 Už šilingėlį ir Šiu nakcialy, (Dzūkiška daina). 
E 1166 Sukruskimė broliai ir Kur bakūžė samanota. 
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus. 
F 116 8 šaltyšius ir žvirblelis. ; 
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėle, 
E 1246 Giesmė į Panelę švenčiausią ir Ave Maria. 
E 124 5 Rūtų darželis ir Batų čystytojas. 
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų Šokis. 
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas. 
E 2397 Klumpakojis ir Koketka-Polka ir Klumpakojis. 
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-Maaurka. 
E 2393 Bum čik-čik. Mazurka ir Dėdienė, Polka. į 
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka. # 
E 2859 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka. / 
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkastra. 
E 2224 Mano laivas. Daina ir Į sveikatą, Maršas, Orkestrą. 
E 1161 Tekėjo saulelė, Kak aš jojau ir Stumbriškių polka, Armonika. 
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos, Armonika solo. 
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota. 
E 1248 Velnias ne boba, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis antra. 
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba. i 
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą. 
E 2343 Ant vienos galvos ir Zuavų maršas, Orkestrą. 

įvairiausius lietuviškus šokius jgrajintus geriausiais muzikantais 
rasite vien tik ant "Columbia" rekordų. 

Visi Columbijos rekordai yra padirbti taip, kad grajina abiem pusėm 
ir už tą pačią kainą. 

Reikalaukite mūsų naują Columbijos lietuviškų rekordų Katalogą. 
Kiekvienam pareikalavus katalogą prisiunčiu veltui. 

Norint pinigus galima siųsti iškalno arba užmokėt tavorą pri
imant. 
3 3 4 3 So . H a l s t e d S t . , 

J . F. BUDRIK 
C h i c a g o , III. 

g g » » » w o » » » i • • • » » » » » » » < w ^ » » g Į 

Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
IilETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND A V E N T E 
arti 4>-tos Gatvės 

mmmmmmmmmmmmmmmanBKBMamm)) 
Telefoną*: McKINLFT *7f« ' 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS Į 
GYDO VISOKIAS UQkB | 
S4R7 SO. W E 8 T K R * BLVD. 

Kampas W. 15-tos gatvės. 

Telefonas: TARDS 2721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRU, MOTERŲ 
OI VAIKV LIGAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 

« 

n» 

Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 
* j « « . « « • • » « . • • » » I » » » — » » M ^ » » « » » J'J 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . 0 . 
Akių; Specialistas 

Patarimas Dykai 

Offlso Adynos: nuo » Ift ryto tkl 9 
vai. vakarą Nedėlioms 8 Iki U 

4S4B S. Ashland Ave. Kam p. 47 81 
Telefonas Yards 4817. 

Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti geresni darbą ir 

0 _ J | daugiau pinigų. 
I k . Visur reikalinga daug 

4 H m kirpėjų, trlmerlų, ranko-
—J vių, kišenių ir skylučių 
£ I I Į dirbėjų. Taipgi preseritj 

• • i Ir siuvėjų elektros maši-
r J ~ ^ H nomls. Darbai laukia. At 
P J V i eikite dienomis arba va-

^ d karais. Lengvi mokesčiai 
Specialiai kursai mer

ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— 16.00. 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

gal Jųsų mierą — bi-
le stailės arba didžio, 
iŠ bile madų knygoa 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gatve. Kambarys 
41 C-417. Prie5 City Hali. 

Vienatinis Registruotas Rusas Aptickorius ant Bridgcporto. 

VYRAMS IR SUAUGUSIEMS 
Akiniai aukso rėmuose nuo 
$3.00 ir augščiau. Sidabro 
rėmuose nuo $1.00 ir augr-
ščiaiv Pritaikome akinius 
už dyką.% Atminkit: Galvos 
sopėjimas, nerviškumas, aktų 

skaudėjimas, užvilkimas ir tt. yra vaisiais jvairių ligų, kuris gali būti 
prašalintos gerų akinių pritaikymu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai, jei 
akjs silpsta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos aptiekoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyką. Atmink kad mes kožnam gva-
rantuojam akinius ir kiekvienam gerai prirenkam. 

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas. 
Jei jųs sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit 

pas mane. Aš buvau aptiekorius Rusijej virš 10 metų. Amerikoj 15 
metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu padaryti bile kokius ru
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. AŠ esu drau
gas žmonių. 

S. M. MESIROFF, 3149 S. Morgan St., Chicago, III. • 
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Home Bkeud vežimų 
pardavėjai ir dsng krau 
tuvių parduodu <M T"" SI» 
kava po 80c-

19c • 

GERIA O SIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
C O C O A 

Goriausia Bankes 
sulyginę su 4 1 . 
bent kokia, 1 4 Q 

; IT* SV. 

DAIRY 
SVIESTAS 

! 40c 
WBHT SlOK 

2064 Mllwaukaa a 
i » 7 i lt i lwaus.ee*. 
1054 Milwaukeaa. 
1611 W. Madlson 
SSSf W. Madlson 

1444 W Cnlcagoa. 
1834 Blue Island a 
2611 W. NortJb a. 
1217 S. Halsted st 
182J S. Halsted st 
1818 W. 12th st. 

I l t į W. 21nd s t I O R T H S1D« 
SOUTH SIDK 404 W. DivUrton st 

I t l l Wentworth a j j j ; . ^ ; N o r t B . *• 
l i M a rr •_ . * • * • Llaooln a»-•41T 8. Halsted * t | | J 4 4 Unco ln av. 
4718 s . Ashland a 18411 N. Oark s t 

http://ltilwaus.ee*

