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Vokiečiai sukėlė revoliucija 
Brazilijoje

Vokiečiai žudo bulgaurs 

jų sostinėje

Talkininkai įveikia von Hin 
denburgo naujas divizijas 

Rusija neatsimes nuo talkininkų

VOKIEČIAI 
BRAZILIJOJE KELIA 

REVOLIUCIJĄ.

Buenos Aires, bai. 20. — 
Trijose Brazilijos provinci
jose, kur gyventojų didžiu
ma yra vokiečiai, pakilo re
voliucija.

Depešos iš Mkmtevideo 
(Uraguay) tvirtina, kad vo
kiečiai puikiai apsiginkla
vę, turi net artilerijų ir ge
rai pasiruošę kovon.

Revoliucionieriai susis-; 
pietę provincijose Rio Oran 
de, Parana ir Santa Catha- 
rina, Šitose provincijose 
gyvena apie 500 tūkstančių 
vokiečių.

Vokiečiai turbut rūpinasi 
sudinamituoti geležinkelio 
tiltų Santa Maria. Vyriau
sybė į Rio Grande sutraukia 
savo kariuomenę.

Brazilijos cenzūra užsle
pia svarbesnius faktus apie 

■Vokiečių revoliucijų.
Brazilijoj kasdien vienur- 

-kitur įvyksta smarkios de-1 
monstrancijos prieš vokie
čius. Kai-kur naikinamos 
vokiečių krautuvės ir priva
tiniai namai. Vokiečių laik
raščiai nebeišeina.

RUSIJA STOVI ŠALĘ 
TALKININKŲ.

Petrogradas, bai. 20. — 
Rusijos užsienių reikalų mi
nisteris Miliukov vakar 
kalbėjo į prisiųstus čionai 
Prancūzijos ir Anglijos 
darbininkų delegatus. Jis 
pasakė, jogei talkininkai 
neturi bfjoties, kad Rusija 
nuo jų atsimestų ir viena 
susitaikintų su Vokietija. 
Laisvoji Rusija dabar yra 
dvigubai stipresnė ir negali 
pasiduoti priešininko už
gaidoms — pažymėjo Miliu
kov.

NETEKO 40 LAIVŲ 
SAVAITĖJE.

Londonas, bai. 20. —
Anot oficialio pranešimo, 
Anglija praeitų savaitę ne
tekusi 40 visokios rųšies 
garlaiviu, kuriuos nuskan
dinusios vokiečių nardan
čios laivės.

NUSKANDINTAS ISPA
NIJOS GARLAIVIS.
Madrid, bai. 20. — Vokie

čių nardančioji laivė nu
skandino ispanų garlaivį 
“Tom.” Žuvo 18 ispanų.

3,000,000 KAREIVIŲ MU
ŠASI PRANCŪZIJOJE.

Talkininkai prieš vokie
čius puolasi 150 mylių ilgio 
šonu Prancūzijoje.

Iš abiejų šonų mušasi 3,- 
000,000 kareivių.

Prancūzų užpuolimo šo
nas yra 60 mylių ilgas.

Vienoje mylioje veikia 
10,000 kareivių.

Naujos vokiečių kariuo
menės prisiųsta prancūzų 
šonan 240,000 vyrų.

Talkininkai nuo pradžios 
užpuolimo paėmė nelaisvėn 
31,000 vokiečių.
1 Paėmė 328 didžiules ar- 
motas.

PASTATE 12 NAUJŲ 
DIVIZIJŲ.

Prancūzai visvien varosi 
pirmyn.

Paryžius, bai. 20. — Kad 
sulaikyti prancūzų briovi
mąsi tarpe Soissons ir Au- 
berive, von Ilindenburgas 
ten esantiems vokiečiams 
pagelbon pasiuntė dar 12- 
ką divizijų (240,000 karei
vių). Tečiaus ir toji pa
gelba nieko negelbsti. Pran
cūzai varosi pirmyn atmuš
dami visas vokiečių atakas. 
Toliausia prancūzai pasiva
rė Morinvilliers apylinkėse. 
Paėmė kelias augštumas ir 
stiprias pozicijas. Paėmė1 
dvi daugiau vokiečių arti
lerijos gatererjas Aubcrive 
šone.

Pietuose ir pietvakariuo
se nuo St. Quentin seka bal
si artilerijos dvikova.

SUSEKTA NAUJA 
KOMETA.

Londonas, bai. 20. —Reu- 
terio depeša iš Australijos 
praneša, kad praeito antra
dienio’ ryte susekta nauja 
kometa.

REZIGNAVO ISPANIJOS 
KABINETAS.

LONDONAS, bai. 20. — 
Rezignavo Ispanijos kabi
netas. Karalius Alfonsas į 
ministerių pirmininkus pa
kvietė senato pirmininką, 
markizą Manuelį Garcia 
Prieto. šis sutiko ir tveria 
naują kabinetą.

Visoj Ispanijoj siaučia 
betvarkė. Darbininkai tai
kosi sukelti revoluciją. Vi
soj šalyj ^rūksta maisto.

ANGLIJOS VYRIAUSY 
BES ATSTOVAI.

Washingljon, bai. 20. — 
Suv. . Valstijų vyriausybė 
skelbia, kad šion šalin at
keliauja tarties karės vedi
mo reikaluose sekanti An
glijos vyriausybės atstovai:

Arthur James Balfour, 
užsienių reikalų ministeris.

Sis Eric Drummond.
Jan Malcolm, parlamento 

narys.
C. F. Dormer ir G. But- 

ler, personalis štabas.
Rear-admirolas Sir Dud- 

ley R. L. de Chair.
Majoras-gen. G. Bridges.
Kapit. H. H. Speneer- 

-Clay.
Lordas Cunliffe, Anglijos 

banko viršininkas.
(Pirmiau buvo pranešta, 

kad atkeliauja net 20 vy
riausybės atstovų).

VOKIEČIAI PLIEKIAMI 
JŲ PAČIŲ APMOTOMIS.

Paryžius, bai. 20. —Pran
cūzai su anglais Prancūzi
joje varosi pirmyn ir vokie
čius pliekia jų pačių anuo
tomis, kurių daugelį paėmė 
su nelaisviais.

Prancūzai prisibriovė tik 
už penkių mylių nuo vokie
čių tvirtovės Loan, kurią 
von Ilindenbur'gas sustipri
no. Dabar tvirtovė pasken
dusi prancūzų armotų šovi
nių ugnyje. .

SUMIŠIMAI KILĘ BUL
GARIJOJ IR TURKIJOJ.

Londonas, bai. 20. — Nę
vienoj Vokietijoj gimę gy
ventojų sumišimai. Tokie 
pat sumišimai, jei dar ne 
baisesni, gimę ir Bulgarijoj, 
ir Turkijoj. Antai Bulgari
jos sostinėj žmonės užpuolė 
savo karaliaus rumus ir nu
žudė kelis vokiečių oficie
rius, prigulėjusius prie ka
raliaus štabo. Tuomet pri ės 
riaušininkus pasiųsta vo
kiečių kariuomenė su kul
kasvaidžiais. Išklota keli 
šimtai bulgarių Yra žinių, 
kad ir bulgarų kariuomenė 
nerimauja.

Photo by American Prese Association.
Tokiam stovyj vokie čiai palieka prancūzų miest us pasitraukdami iš Pran

cūzijos. Čia matoma viena m. Bapaume gatvė.

VOKIEČIAI PLENUOJA 
ATKIRSTI PETRO 

GRADĄ.

PETROGRADAS, bai. 20. 
— Vokiečiai ruošiasi užpul
ti rusus Rygos-Dvinsko šo
ne, anot rusų generavo šta
bo pranešimo. Tam tikslui 
vokiečiai panaudosią ir ka
rės laivyną.

Rygos-Dvinsko šonan vo
kiečiai sutraukia daugelį 
kariuomenės, gabena daug 
ir amunicijos. Karės laivai 
iš Kiei perkaso plaukia į 
Liepoją. Kariuomenė perke
liama daugiausia iš Rumu
nijos šono.

Abelnai manoma, kad vo
kiečiai stengsis atkirsti Pet
rogradą nuo veikiančios ru
sų arinį jos.

' BERLYNO DARBININ
KAI LAIMĖJĘ STREIKĄ

Copenhagen, bai. 20. —
Atėjusiuose čionai iš Ber
lyno laikraščiuose praneša
ma, kad tenai streikuoją 
darbininkai laimėjo streiką 
ir sugrįžo į darbą. .Pažadė
ta jiems padidinti miasto 
porcijos ir už streiką ne
bausti pasiuntimu karės 
laukan. „ Bet „^svarbiausias 
vyriausybės nusileidimas 
tai tas, kad jinai leido dar
bininkams nuskirti savo ko
misiją, kuri turės balsą
prie maisto padalinimo.

»

4 NARDANČIOS LAIVĖS 
S, V. PAKRAŠČIUOSE.

Washngton, bai. 20. —
Anot gantų žinių karės lai
vyno departamente, ketu
rios vokiečių nardančios lai
vės sukinėjasi rytiniuose S. 
Valstijų pakraščiuose. Ži
nomas daiktas, kad jos ne
be tikslo slimpinėja. Jos 
lukeriuoja plaukiančių iš 
vienur į kitur prekybos gar
laivių, kad šituos išpasalų 
užpulti. Visais pakraščiais 
patroliuoja karės laivai ir 
tėmijasi, ar kariais kur ne
pasirodys iš po vandens jū
rių baisūnas, kokiuo yra 
nardančioji laivė.

IS LIETUVIŲ GYVE
NIMO RUSIJOJE.

Simferopolis. — Nevienas 
gal yra girdėjęs apie Kry
mą, kuris taip labai giria
mas. Tiesa, kas tik -vra 
matęs Krymą, kiekvienas 
pasakys, kad tai viena ge
riausių Rusijos vietų. Ir iš 
tikro, čia yra keliolika vie
tų, kaip Jalta, Ęupotorija, 
Gurzufas, Alušta, Teodozi- 
ja, kuriose daug ligonių va
žiuoja sveikatos ieškodami, 
ypač džiovininkų. Antra, 
pati gamta taip pat gana 
graži, ypač daugiausiai miš
kais apaugęs pietų krantas. 
Žiemos čia, galima sakyti, 
visai nėra. Žiemą daugiau
siai lyja ir ūkanota, oras 
gana šiltas.

Viena žymiausių vietų 
Kryme — Simferopolis. Ja
me dabar yra nemaža sau
jelė lietuvių. Pirmiau čia 
apie lietuvius niekas nebu
vo girdėjęs. Vieni laikyda
vo juos lenkais, kiti gal net 
vokiečiais. Ilgainiui kai lie
tuviai ėmė organizuotis ir 
įsisteigė prieglaudą su mo
kykla ii1 kitų įstaigų,. kai 
ėmė viešai rodytis, ypač va
karėliais, — visi suprato 
juos esant tautą, skirtiną 
nuo lenkų ir kitų. Ypač 
Kalėdų 3 d. “Genovaitės” 
vakarėlis padarė labai ma
lonų įspūdį net svetimtau
čiams, kurių čia buvo daug 
atsilankę.

Esant pas mus kunigui 
Draugeliui, L. Dr. Centro 
Komiteto įgaliotiniui, ne
truko šitoje mažoje saujelė
je ir darbininkų. Jie rūpi
nosi šviesti savo tautiečius 
ir taip toli, net pietuose, 
platinti Lietuvos vardą 
tarp svetimtaučių.

Kad dabar ir sunkus me 
tas, kad ir daugelis suvaito
ja sopami, tečiaus tegu ne
nuleidžia rankų, tegu dirba 
saviesiems kaip galėdami.

‘“L. B.”

Berlynas, bai. 20. — Čio
nai oficialiai paskelbta, kad 
iki šiolei nei viena nardan
čioji laivė nepasiųsta į va
karinius Amerikos pakraš
čius.

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ
Ryga. — Vienas vokiečių 

laikraštis štai kaip rašo a- 
pie stovį Lietuvoje:

Kuomet vokiečių kariuo
menė užėmė Liętuvą ir Kur
šą, čia buvo labai prastai 
sutvarkyta keliai. Dabar 
gi tose vietose, kurias val
do rvtu kariuomenės valdv-•' *■ y
boję esanti eivilė valdžia, 
įtaisyta visas tinklas gele
žinkelių, plentų ir tiltų. 
Kelių pagerinimas labai ge
rai atsiliepė žemės ūkyje. 
Kurše (iš 500 stambių že
mės savininkų beliko 140, 
iš 28,000 ūkininkų — 4,017, 
Lietuvoje palikta 600 dva
rų — dvarelių, kuriuose 
skaitoma 34,400 hektar'ų že
mės. Visas savininkų ap
leistas žemes dabar ap
dirba kariuomenė. Trūk
stant kareivių, dirba karės 
belaisviai ir darbininkų ko
mandos. Vokiečių valdžia 
davė gyventojams sėklos lr 
ūkio mašinų. Užėmus kra
štą vokiečiams, dabartės 
apdirbama daugiau žemės, 
negu šeimininkaujant ru

RUSIJA ATSISAKO TAI 
KINTIES SU TEU

TONAIS.

Washington, bai. 20. —
Čia gauta žinia, kad rusų 
vyriausybė atsisakiusi tai- 
kinties arba pradėti bent 
kokias taikos derybas su 
Vokietija ir Austrija, ne
žiūrint socialistų pastangų. 
Rusijos kareiviai su darbi
ninkais nutarė kariauti to
lesniai ir nesitaikinti su te
utonais be talkininkų leidi
mo ir pritarimo.-

PASINAUDOS KONFIS
KUOTAIS LAIVAIS.

Washington, bai. 20. —
Suv. Valstijų vyriausybė 
savo ustuose, kaip žinoma, 
sukonfiskavo apie šimtą vi
sokios rųšies vokiečių gar
laivių. Dabar nutarta tuos 
garlaivius, tarp kurių yra 
gana didelių, pataisyti ir 
tuojaus paimti darban.

APSIVEDIMAS NEIŠ-
GELBES NUO KAREI 

VIAVIMO.

Milwaukee, Wis., bai. 20. 
— Wisconsino valstijos mi
licijos pulkų komendantai 
nusprendė, kad nei vieno 
vyro, tinkančio kareiviauti, 
nepaliuosuotų iš milicijos, 
kurie po karės paskelbimo 
apsivedė.

MEKSIKOS SPAUDA UŽ
SIPUOLA ANT SUV. 

VALSTIJŲ.
EI Paso, Tex., bai. 20. — 

Meksikos spauda, laikino 
prezidento Carranzos kon
troliuojama, smarkiai užsi
puola ant Suv. {Valstijų i 
praeituosius laikus. MeksI- 
konai išreiškia pageidavi
mą. kad Vokietija įveiktų 
Suv. Valstijas.

sams, Kuršan atvežta daug 
kiaulių, veislinių gyvulių ir 
linų sėklos.

Labiausia atsidėjus nau
dojami platioji miškai. Bie- 
loviežo girios vertinamos 
apie 400—600 milijonų mar
kių. Daug tūkstančių dar
bininkų tenai darbuojasi. Iš
taisyta medžiams pjauti fab
rikų, pravesta laikinų gele
žinkelių. Be to naudojama
si Narevo, Bugo, Vislos 
vandenkeliais.

Pramonė užimtuose kraš
tuose labai silpnai plėtojasi. 
Dabar jau esantieji fabri
kai vėl veikia. Dirba vir
vių, tabako, ir audimo dirb
tuvės. Nubudo ir prekyba 
ypač, Vilniuje. Vokiečiai 
įtaisė vietos pirkliams tąm 
tikrą pirkimo bendrovę, ku
ri gabens iš vokiečių visas 
reikalingas prekes.

Vilniuje įtaisyta kanali
zacija, pertaisyta gazo fab
rikai, praplėsta elektros sto
tis. Šalyj beveik visai nu
malšinta epidemijos ligos.

GARLAIVIAI NEBUS 
ANGLŲ PERŽIŪ

RINĖJAMI.

Washington, bai. 20. —
Balandžio 18 d. galutinai 
nutarta, kad iš Amerikos 
plaukiantieji garlaiviai į’Eu 
ropą, taigi į Prancūziją ir 
Angliją, tolesniai nebus su
trukdomi Anglijos uostuose 
dėl pertikrinimo, ar jie ne
veža kokios nors karines 
kontrabandos. Visi garlai
viai plauks tiesiu sau keliu.

SVARBUS TEISMO NU
SPRENDIMAS.

Chicagoje gyvuoja viešų
jų mokyklų mokytojų vy
ru ir moterų federacija, ku
ri yra kaipir kokia unija. 
Prieš šitą federaciją smar
kiai kovoja mokyklų tary
ba. Perniai ta taryba ke
lias dešimtis veiklesnių fe
deracijos narių-mokytojjų 
prašalino iš mokytojavimo. 
Federacija todėl tą reikalą 
pavedė teismui. Dabar vir
šiausias Illinois valstijos 
teismas nusprendė, kad mo
kyklų taryba turi teisę vi
suomet kaip prašalinti, taip 
ir atgal priimti, sulyg savo 
noro, viešųjų mokyklų mo
kytojus ir mokytojas.

Tatai išaiškinta visas tas 
reikalas, už kurį savais lai
kais tiek daug trukšmo bu
vo sukelta.

ORAS.
BALANDŽIO 20, 1917 M.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gali būti lietaus ir 
griausmų; truputį vėsiau; 
rytoj gražus oras, bet daug 
vėsiau.

Temperatūra vakar aug
ščiausia 73, žemiausia 58 
laipsniai.

Saulė teka 5:02. leidžiasi 
6:36.
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Dienon
KAS YRA VISUOMENĖS 

PARAZITAI?

Kuomet katalikiški laik
raščiai lietuviškiems socia
listams pasako nors dalį 
teisybės į akis apie jų ne
dorus pasielgimus, tuomet 
jie užuot pasiteisinimo tuo
jaus ima bjaurioti kunigus 
ir visus tuos, kurie visuo
menėje turi įgiję pasitikc- 
•jimą, kaipo nuopelną už at
liktus visuomenei darbus. 
Antai socialistų šlamštai 
kunigus ir svietiškus kata
likus dažnai pavadina “vi
suomenės parazitais.”

•Kodėl jie griebiasi tokios 
taktikos?

Todėl, kad nukreiptų ša
lin žmonių domų nuo savęs.

Juk kiekvienam yra žino
ma, kad nėra didesnių mu
sų tautoje parazitų už taip 
vadinamus lietuviškus soci
alistus. Lietuviški sociali
stai juk 1905-6 metais Lie
tuvoje žudė žmones. Pas
kui jie čia, Amerikoje, pri
veisė žmogžudžių, vagilių, 
atkakliausių bedievių, su 
kuriais doram lietuviui 
baugu ir susitikti. Lietuvi
ški socialistai yra didžiau
si ištvirkimo platintojai ir 
palaikytojai.

Ir tokie išgamos dar drį
sta kitiems autmesti “para
zitų” vardą, drįsta viso
kiais budais šmeižti katali
kus. '

Verčiau betgi prisipažin
tų patįs prie visuomenės 
parazitų, negu ’ bjauriotų 
katalikų kunigiją ir susi
pratusių žmonių minias.

esanti tikrai socialistiška 
valstybės, nes jos seime iš 
200 atstovų esą. net 103 at
stovai socialistai, o iš mi- 
nisterių kabineto 11 narių 
net 6 socialistai. Kas tam 
lietuviškų socialistų osganui 
įkvėpė tokias skaitlines, jis 
nepasako. Tik šaukia visa 
kosere:

“O tūli žmonės sakė, kad 
socialistų viešpatavimas ne
galėsiąs ateit anksčiau, kaip 
už keleto šimtų metų!”

Tegu butų ir taip. Bet ne
pamirškime to, argi galima 
lietuviškus socialistus suly
ginti su kitų kultūrinių ša
lių kultūriškais, apšviestais 
socialistais. Kitų šalių ap- 
šviestesni socialistai, kai) 
antai kaikurie Vokietijos, 
myli savo tautą, jie pirmon 
vieton stato savo tautos ir 
šalies labą, o tik paskui rū
pinasi kitokiais “tarptauti
niais” reikalais. Jie bendrai 
su kitomis tautos srovėmis 
darbuojasi šalies naudai.

Musų socialistams toli 
iki Suomių, kurie myli 
tėvynę ir moka dirbti išvien 
su visomis savo šalies sro
vėmis. Suomių socialistai 
nenupilvę ir nesidangsto 
kamšomis, albomis. Jie ne
nešioja arnotų su dolerio 
ženklais, kaip tat daro 
“Naujienų” skaitytojai ir 
bendradarbiai. Suomių so
cialistai yra partija, su ku
lia galima nesutikti ir gin
čytis, bet <ji nėra išgamy go- 
veda.

PASKAITA STOCKHOL
ME APIE LIETUVĄ.

Popežiaus neutralybe.
Kaip tik karė prasidėjo 

ir Benediktas XV tapo po- 
pežium, taip atsirado ban
dymų patraukti jį į vieną 
kariaujančių pusę< Nors

“Lietuvių Balse” skaito
me:

“Vasario 1 d., š. m., 
Ona Lindhagenaitė su 
vyrų gimnazijos direkto
riumi H. Sodorbergu di
delėje “Auditoriumo” sa
lėje sutaisė nukentėju
sioms dėl karės Belgams, 
Lietuviams, Lenkams Ir 
Serbams vakarą su pa
skaitomis, deklemacijo- 
mis ir dainomis. Artis
tės ir artistai padainavo 
visų čia paminėtų tautų 
himnus. Salė buvo de- 
koriiota šių tautų vėlia
vomis. Žmonių prisirin
ko kupina salė. P-lė Lin
dhagenaitė papasakojo a- 
pie dabartinį sunkų padė
jimą — Belgijoss ir Lie
tuvos, kuri nemažiau nu
kentėjo, kaip kitos šalys. 
Garsi dainų artistė Ūda 
Nilsen padainavo lietuvių 
himną ir kelias lietuvių 
dainas verstas O. Meyero

Šv. Tėvas neturi kariuome
nės, nei pinigų, bet jis turi 
didžią dvasinę galybę. Po
litikai supinta, kad gali 
žymiai padauginti arba su
mažinti medžiagines spė
kas.

Tai-gi karės pradžioj An
glija pasiuntė į Rymą savo 
diplomatą, kad ją reprezen
tuotų prie Šv. Tėvo. * Kitos 
viešpatijos bandė popežių 
patraukti į savo pusę, kad 
jisai pasmerktų jų prieši
ninkus, kurių visuomenėje 
ir kariuomenėje buvo dau
gybė katalikų. Jei pope
žius butų pasmerkęs, tai 
katalikai butų atsimetę nuo 
savo vyriausybės, nerėmę 
jos, gal, dar ir trukdę. To
kiu budu norėta dvasinę 
popežiaus galybę sunaudo
ti, kad kariška priešininkų 
jėga sumažėtų. Benedik
tas XV tą suprato ir nesi
davė. Jis apsigarsino ne
pritariąs nei nepasmerkiąs 
nei vienos kariaujančios pu
sės. Tas dvasiškos galybės 
pastatymas nuošaliai nuo 
materijalės kalės ir yra po
pežiaus neutralybe.
Kaip popežius neutralybę 

užlaiko?
Popežiaus neutralybe 

ypatmgai apsireiškia dve- 
jopais darbais. Jis rūpina
si karės sunkenybes mažin
ti ir taiką pagreitinti. Kai- 
kuriuose daiktuose tas Šv. 
Tėvui pasisekė sušvelninti 
kariaujančių santikius. Jos 
ėmė mainytis invalidais, 
Vokietija išleido į Šveicari
ją anglų ir prancūzų karei
vius paimtus nelaisvėn ap
sirgusius džiova. Tapo pa
leisti taip-gi iš nelaisvės tie, 
kurie turi daugiau kaip tre
jetą vaikų. Tie dalykai įvy
ko dėlto, kad Šv. Tėvas įti
kino abi pusi, jog šitas 
žmogiškumas nekenks ka
riaujantiems.

Daug kartų Šv. Tėvui pa
sisekė išgelbėti nuo mirties 
tuos asmenis, kuriuos karės 
teismai buvo pasmerkę nu
žudyti už pagelbėjimą prie
šams. Šv. Tėvas padarė, 
kad Rusija leido lietuviams 
vyskupams sugrįžti į savo 
vyskupijas, nors vokiečiai 
buvo jas užėmę.

Bet atsėjo Šv. Tėvui ken
tėti ir nepasisekimų. Jis 
patarė abiem kariauįančiom

abi kariaujančios šalys ner
vingos. Jis nedaugino to 
nervingumo savo smerki
mais. Tečiaus teisybės ir 
tiesos jis nepaniekino. Vo?

įkas sumanymas. Katalikai!džiaugiasi Jis mato, kad ir “čius surinko New

kiečiams užėmus • Belgiją, 
talkininkai norėjo, kad po
pežius pasmerktų Vokieti
ją. Formalio pasmerkimo 
Benediktas XV neišdavė, 
bet kardinolas, popežiaus 
Valstijos Sekretorius, Šv. 
Tėvo vardu parašė Belgijos 
ambasadoriui laišką, kuria
me išreikšta didelis pope
žiaus gailestis dėl to, kad 
Belgija tapo neteisybės au
ka.

Popežius daugiau pada
ryti negalėjo, nes nepoil- 
gam talkininkai taip pat 
užėmė grekų Solonikus, 
kaip vokiečiai buvo užėmę 
Belgiją. Jei butų pirma 
pasmerkęs vokiečius, pas
kui butų turėjęs smerirti 
talkininkus.

Nelengva išlaikyti ne
utralybę. \

Dabartinėje karėje bega
lo sunku išlaikyti neutraly
bę. Italija buvo pailsusi 
po nesenai pei'gyventų ka
rių ir nenorėjo kištis į nau
ją. Tečiaus ta šalis nepa
jėgė išbūti neutralu vienus 
ištisus metus. Suvienytos 
Valstijos taip-gi norėjo ra
mybės ir nenorėjo karės. 
Jos išlaikė neutralybę pus
trečių metų, bet galų gale 
ir jos tūrėjo prisidėti prie 
karės, kad ir nenorėdamos. 
Jei taip ginkluota šalis, kaip 
Italija, ir taip piniguota, 
kaip Suv. Valstijos, tapo 
pagriebtos į karės sukurį, 
tai galima suprasti, kaip 
sunku ii' popežiui užlaikyti 
neutralybę.

Viešpatijas karės sūku
rys pagriebia vienais bu
dais, Šv. Tėvą jis bando 
Įvilkti į nelaimę kitais. Da
žniausiai tam tikslui žmo
nės vartoja1 apkaltinimus. 
Petrogrado laikraštis “Bir- 
ževija Viedomosti” beveik 
nuo pradžios karės melavo, 
buk popežius pritariąs vo
kiečiams. Ypatingai bjau
rus buvo p. Pervuchino 
straipsniai iš Rymo. Re
čiau, bet vis-gi gana tan
kiai, prie šlykščioj o darbo 
prisidėdavo “‘Novoje Vre- 
mia,” taip-gi meluodama, 
buk Šv. Tėvas yra vokiečių 
šalininkas. Tų melagingų 
straipsnių rašėjal žinojosi 
netiesą rašą, bet jie tyčia 
kaltino popežių, kad jisai

'žino, kad Šv. Tėvas savo į šitų opųjį klausimą įsi
maišo šios kairės kraugerin- 
ga ranka. Krikščionių Tė
vo širdis jau labai trokšta 
taikos, kad jo vaikai vėl im
tų santaikoje gyventi ir 
dirbti.

Nekatalikai sukėlė šitą 
karę iš abiejų pusių, ale 
kad katalikai stojo kiekvie
nas šalia savo valdžios, dėl
to pasidarė nesantaika tarp 
kataliką. Tas musų pasi
dalinimas yr'a skaudus 
mums smūgis. Jį mums pa
darė šitoji karė. Dieve 
duok, kad nors greičiau ji 
pasiliautą. Kitados taikos 
troškimas galėjo išrodyti 
lyg noras palikti vokie
čiams ją pergales. Dabar 
jau talkininkų viršus, tai 
jau laikas ir baigti kraujo 
liejimą.

'priedermes pildo no dėl au
kų. Jeigu jis norėtų pini
gų, jis galėtų turtingesnė- 
jai kariaujančiai šaliai pri
žadėti ją paremti savo dva
sine galybe, o ta šalis jam 
susyk duotų dešimtį syk 
daugiau pinigų, negu visas 
pasaulis sudeda Šv. Tėvui 
aukų per dešimtį metų. Ne
turintis sąžinės dienraštis 
mintija, kad skaitytojai ne
turės išminties ir mulkina 
juos, kad jie nepasitenkini
mo riksmu priverstų pope
žių išeiti iš neutralybės.

Nors mes remiame talki
ninkų pusę iš širdies, nors 
geidžiame, kad visi prie ją 
prisidėtų, bet mes, tikime 
ir nenorime, kad ne viskas 
turi žūti šitoje karėje. Po
pežiaus jėga ir galybė yra 
augštesnė už žemės reika
lus. Del tų reikalų krau-; VYRIAUSYBĖ TV AR
jais bradžioja viešpatijos, 
bet Šv. Tėvo autoritete tu
ri būti pagerbta. Nevalia 
kariaujantiems kruvinti 
baltą Šventojo Tėvo rūbą. 
Kurie Krikščionių Tėvo ne
pagerbs, tie nelaimę užsi
trauks.

Katalikų surinkimai.
Prieš karę visų tautų ka

talikai kasmet susivažiuo- 
davo į kokią nors vietą Šv. 
Sakramentą pagerbti. Ta
da pasirodydavo aikštėn, 
kad Bažnyčia yia motina 
visoms, nors priešingiau
sioms tautoms. Karės metut
negali būti tokio tikrai vi
suotinio katalikų susivažia
vimo. Bet senasis papro
tys neatleidžia.

Katalikai iš talkininkų 
pusės susivažiavo

DŽIAUGSMAS LIETU
VIŠKUOSE SOCIA

LISTUOSE.

danų kalbon. Baigus pro
gramą, buvo prilipta re
zoliucija, kad Lietuva li
ktų savistovi politikos 
vienata.”
Reiškia, kad musų tėvy

nė vis daugiau atranda už
uojautos pas kulturingus lr 
prakilnus žmones.

Britain, Conn............. 23.00
Nuošimtis nuo spa
lių iki balandžio
mėn. ...   ................. 14.74
Piriniau buvo............915.05

KYS MAISTĄ.

Iš AYashingtono pasklydo 
labai svarbi žinia, Prane
šama, kad šios šalies vy
riausybė žada paimti savo 
nuožiuron visokio maisto 
pagaminimų ir pardavinėji
mą pigesnėmis kainomis.

Visi valdiški biurai, žem
dirbystės, pramonės Ir pre
kybos departamentai bend
rai darbuojasi, kad šios ša
lies gyventojams užtikrin
tų reikalaujamo maisto ir 
prašalintų dabar siaučian
čią brangenybę.

Žemdirbystės sekreto
rius Houston su savo pa
tarėjais išdirbo sekantį pie
ną:

1. Šalies apgynimo tary- 
ba/u.žemdii'bysUs sekre-

joje mieste Paray-le-Mo- 
nial. Ten buvo prancūzų, 
anglų, italų ir kitų tautų. 
Jie išreiškė Šv. Tėvui savo 
pagarbą ir meilę. Katalikai 
iš šalių, pritariančių vokie
čiams, susivažiavo į Šveica
rijos miestd Ziuriehą. Tas 
susivažiavimas taip-gi iš
reiškė Šv. Tėvui savo pa
garbą ir meilės jausmus.

Ziuricho susivažiavimas 
prie pagarbos jausmų išrei
škė dar ir reikalavimą, kad 
Šv. Tėvo atstovas butų tai
kos kongrese, kada tas kon
gresas taps sušauktas. Rei
kalavimas, beabejo, teisin
gas. To paties geidžia ir 
talkininkų šalies katalikai 

Vargas tik tame, kad vo
kiečių šalininkai padarė blo 
giau negu netaktą. Jie 6- 
mė girtis savo pastatytuo
ju reikalavimu ir neteisiu 
gai pridėjo, buk Šv. Tėvas

Lietuviškuose socialistuo
se pakilo džiaugsmas ir ne
paprastas ūpas. Antai Chi
cagos lietuviškų socialistų 
organas pranešė, kad socia
listai pagaliaus susilaukę 
eocialistiškos valstybės. Ta 
valstybe yra, klausykite, 
ne Chicago, kur lietuviški 
socialistai nieko nėra laimė
ję, bet tolimoji iš čia Suo
mija, arba Finlandija.

Anot to negaribingo laik 
raSčio, kurs lietuvių tarpe
platina išgverimą, Suomija

KUR DEDA AUKAS 
SOCIALISTAI?

Kaip žinoma, Amerikos 
lietuviški socialistai renka 
nuo žmonių aukas kažko
kiai “revoliucijai” Rusijo
je. Andai mes apie tai mi
nėdami Visgi neapsirikome, 
kad socialistai tas aukas 
renka ne “revoliucijai,
bet “revoliucionierių” ke 
lionci į Rusiją.

Antai “Laisvėje” paskel

bta, kad socialistai iš su-

»>

pusėm nesižudyti per Kalė
das 1914 metų. Abi pusi tą 
pasiūlymą atmetė. Šv. Tė' 
vas įsakė visam pasauliui 
ųielstis, kad taika greičiau 
įvyktų, bet talkininkų šalys 
tą maldą uždraudė.

Rūpestis kuogreičiausiai 
ir kuogeriausiai įvykinti 
taiką buvo antrasis pope
žiaus neutralybės darbas. 
Šventasis Tėvas matė, kad

m vis aiškesniais darbais pri- jų tam reikalavimui prita-
rodytų savo palankumą vo
kiečių priešams ir tokiu bū
du pervirstų į talkininkų 
pusę. Šv. Tėvas apsiėmė 
konfeti Šmeižtus, o neutra
lybės sulaužyti nenorėjo.

Dabar pačiame Ryme ita
lų laikraštis “Messagero” 
neduoda popežiui ramybės. 
Tas dienraštis skelbia, buk 
Amerikos katalikai labai 
nepasitenkinę Benediktu 
XV, kad jis nepasmerkia 
vokiečių už • jų kariavimo 
budus. Mes. esame Ameri
koje, ir esame katalikai, o 
apie tuos nepasitenkinimus 

“Mes-

rinktų “revoliucijai” aukų 
jau paskolinę” 200 dolerių 
rusams revoliucionieriams, 
iškeliauti į Rusiją.

Dums ir mūsiškiai “ revo-Į nieko negirdėjome
liucionicriai,” kuomet pri-isagero” nuo savęs žydiškai
siplėš nuo žmonių aukų 
“revoliucijai.”

Susimildami, nepasigailė
kite jiems aukų. Tegu svei
ki važiuoja stiprinti su
griuvusi caro sostą.

baugina Šv. Tėvą. Ameri
kos katalikai, girdi, neduo 
šią taip gausių aukų Šv. Tė 
vui, kaip davę iki šiol. Nei 
vienam katalikui nei per 
sapną nepereina tokia pai-

nąs. Šv. Tėvas nei pi'ašė, 
nei draudė, nei gyrė, nei 
peikė Ziurichinį susirinki
mą už jo pastatytąjį reika
lavimą. Gavęs iš Ziuricho 
pasveikinimo ir pagarbos 
telegiamą Benediktas XV 
taip pat atsakė į telegramą 
į Ziuriehą, kaip buvo atsa
kęs į Paray-le-Monial.

Gaila, kad Paray-le-Mo
nial’io susivažiavimas neat
siminė išreikšti teisingojo 
ir doro pageidavimo, kad 
Šv. Tėvo atstovas dalyvau
tų taikos kongrese. Jei 
Prancūzijos, Anglijos ir ki
tų talkininkių katalikai ne
būtų užmiršę šių laiką rei1 
kalo, vokiečių šalininkai ne
turėtų kuomi girtis.

Bet už tai, kad vokiečių 
katalikai giriasi pralenkę 
prancūzų katalikus, Šv. Tė
vas veikiau nubusta, kaip

Dabar išviso yra ..1,034.99 
Taigi nuo pastarojo Fe

deracijos Kongreso Bostone 
į Kolegijos Fondą įplaukė 
šeši šimtai dolerių. . Negali
ma tatai labai nusiminti lr 
rugoti, nes agitacija buvo 
visai silpna ir visuomenė 
mažai teužinteresuota šiais 
karės laikais Kolegijos rei
kalu. Bet tepaliauna krio
kę Europoj anuotos, tepa
liauna Maitoję musų vien
genčiai tėvynėje, tai Kolegi
jos Fondas pradės augti ne 
šimtais, bet tūkstančiais 
dolerių. Tečiau, kiek išgalė
dami auginkime ir dabar
Kolegijos Fondą. Ką pada
rysime šiandieną, nereikės 
—rytoj. Aukas malonėkite 
siųsti šiuo adresu:

Rev. J. Misius, 
Ellsworth, Pa.

toriumi nustatys maistui 
mažiausias ir augščiausias 
kainas.

2. Maisto agentai-tarpi- 
ninkai, katrie šiandie mais
tą superka nuo pagaminto
ji) ir jį pardavinėja suvar- 
totojams, turės pasišalinti. 
Bet jei jie norės tarpinin
kauti vyriausybei, visupir- 
mu privalės turėti vyriau
sybės leidimą. Už visokias 
su maistu spekuliacijas tar
pininkai bus aštriai bau
džiami.

3. Didžiulės gyvulių sker
dyklų firmos pereis vyriau
sybės kontrolėn. Tuomet 
ir mėsa turės būti pigesnė.

4. Kongresmanas MeCor-
mick indavė kongresui su
manymą, kad visus šalies 
valkatas ir tinginius priver
stinai pristatyti prie darbo 
ukėse. , .jj,

5. Kongresmanas Adam- 
son indavė bilių, kad pre
zidentas uždraustų į užsie
nius gabenti tokį maistą, 
kokio čia neperdaugiausia 
yra, išėmus talkininkus, ku
riems visoks maistas gali 
būti gabenamas.

6. Vidurinių reikalų sek
retorius Lane išleido į gy
ventojus atsiliepimą, kad 
jie kiekvieną žemės sklype
lį išdirbinėtų. Vyriausybė 
paveda išdirbimui 700,000 
akrų valdiškos žemės. Šitai 
žemei yra reikalingi nauji 
farmeriai. Vyriausybė
jiems duos reikalingų sėklų 
ir net piniginę pašei pą, bi 
tik jie su atsidėjimu gamin 
tų maistą.

KOLEGIJOS FONDAS.

Kun. J. Paškaus
kas iš Chicago, III.
prisiuntė ....................$ 82.20
P. K. Sčesnulevi-

J asų pinigą tari būti pedi- 
ti geroje saugioje va stljoe 

bankoje

SECURITY BANK
HIBOF CHICAOOBHHH 
Mil traukos av. aud Carpenter st

3% ant Jusų Pinigų
Atdara Panedelials lr Sabatomi* 

vakarai* iki 8 valandai

Skolinome pinigą* ant Namų

Pėrsiunčiame pinigus 
( Europa ir galima
<autl Lalvokartes į

ĮSTEIGTA 1882 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIB8IUKA VAUTUOai

KAPITALAS $600,001
Mes mokame S proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

Order* | visa* dalia svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka. Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t Kasierlus 
Joseph sikyta — Kasierlus

1900 Blue Island Ave. 
esifiAee, iu,

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Mary sta

Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Lalks nuo laiko, 
bent syki t metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovi lr būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos,

bondai, mortgagel lr kitos apsau
gos peržiuriamos lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apaau- 
gl verto gali būti kningose parody- 
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Hous 3 
teisių, ta* yra ženklą* Jo* abėjotlm 
stovio.

Tiktai tvireiausios Ir saugiaus*,*** 
bankos gali būt Clearing House 
rialą

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo Jvestas 
pirm dešimt metų, lr nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka ne 
subaakrutljo. Reikalaujant, Clea
ring House bankos ateina viena kl 
tai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hoa
se, yra po joe priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis lr išduoda penktas pil
nas atskaitas | metua

JJ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariškai tirinėjama 
ir kas meta Išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos llllnota

Pinigai sudėti šitoje bankoje ym 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vime.

Čia galima gauti Pirmos Auk
so Mortgage*. Teipgt Aukso Mort
gage Bondus po >100.•• lr $800.00. 

Bis bankas yra ats&kanolassa*
Lietuviam*.

Cl« kalba Lietuviškai lr lenkiš
kai.
Kapitalas ir perviršis; 2(00,000.00

Prasi dentas 
AMERICA* STATE BANK, 

Kampas: Blus Island Ava, Ix>on»ie
lr 1 S-tes gatvių.

ATPkRAA: Pansdėllala Ketvsr-
*te ts Bnkatasss Iki 1:80 vai velk



Pėinyčia, bal. 20 d., 191T m. "DRAŪ&AB”

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL.

gėjai žada atvykti iš Grand!
Rapidso. •

Vietos lietuviams priderė
tų karštai paremti katali
kiškos jaunuomenės užma
nymų, atvykstant į jos ren
giamų vakarų.

Vyitis.

LIETUVIŲ DIENOS 
APYSKAITA.

Kun. D-ro A. Mahiaukso 
konferencijos.

Susipratusieiji lietuviai 
rockfordiečiai turi progos 
pasidžiaugti naudinga žinia 
—panedėlyj, balandžio 23 
dienoj š. m., RockfoiJde pra
sidės moksliškos konferen
cijos gerb. kun. D-ro A. Ma
kausko. Jos tęsis per visų 
sąvaitę — iki 29 balandžio. 
Kun. Makauskas aiškins 
apie indomiausius Ir gyve
nimo ir žinijos klausimus.

Panedėlyj — ar žmogus

KENOSHA, WIS.

Tautos Fondo nariams 
pranešimas.

Kurie kenoshiečiai prisi
rašėte prie nuolatinių šel
pėjų armijos, malonėkite at
vykti susirinkiman, kuris 
bus ateinančiame sekmadie
nyj, balandžio 22 d., Šv. 
Petro parapijos salėje, tuoj 
po sumos.

Kviečiame susirinkiman 
visus, kas tik myli tėvynę. 
Kas myli savo tėvekus, bro
kus ir sesutes. Prisidėkime

paeina nuo beždžionės ir ar prie sušelpimo. Jeigu mes 
visi šelpsime, tai bus lengva, 
bet jeigu suversime darbų 
ant keleto pečių, tai bus per- 

Seredoj — tamsybių ir į sunku. Iki šio laiko prisira-

jis turi dūšių.
Utarninke — ar yra Die

vas.

nelaimių didžiausia versmė.
Ketverge — socializmas: 

jo mokslas, istorija ir jo 
kritika.

Pėtnyčioj — inkvizicija.
Subatoj — išaiškinimas 

prasiplatinusių abejojimų.
Ncdėlioj — koks yra žmo

gaus tikslas ir «ai‘ sunku jĮ 
pasiekti.

Didžiai apsiriktų tie, ku
rie praleistų progų pasi
klausyti tų indomių konfe
rencijų.

Rockfordietis.

SPRING VALLEY, ILL.

Šiomis dienomis čia pasi
baigė konferencijos kun. D- 
-ro Makausko, kurios tęsėsi 
ištisų savaitę vakarais Sv. 
Onos bažnyčioje. Žmonių 
lankydavosi pusėtinai. Visi 
likosi lųbai užganėdinti, mi
nėtomis konferencijomis, 
nes pirmų sykį turėjo pro
gų pasiklausyti taip prakil
nių, moksliškų pamokini
mų. Gaila tik, kad daugelis 
žmonių neturėjo laiko būti 
tose prakalbose, nes jų tam
sus protas geriau mėgsta' 
saliunų, negu mokslų, latįiau 
džiaugiasi nenormališko 
Mockaus blevizgomis, negu 
prakilniais protingo žmo
gaus pamokinimais.

Darbai čia eina gerai. 
Vienas šaftas buvo su
streikavęs delei kokių ten 
nesusipratimų, bet praslin
kus sųvaitei vėl pradėjo 
dirbti. Žodžiu sakant, vis
kas butų gerai, tiktai žmo
nės labai nusiminę delei 
brangenybės. Bet rudis vis
gi nepabrango ii1 gal užtat 
taip uoliai jį maukia mūsiš
kiai. Ant dešimties lietuviš
kų šeimynų čia išpuola vie
na karčiamal

Parapijonas.

MUSKEGAN, MICH.

šė 52 nariai prie musų T. 
F. sk. Išviso pinigų sudėta 
$18.30, kurie dar neišsiųsti 
į centrų. Po šio susirinkimo 
tuoj tų padarysime.

Kenoshiečiai, neapsileis
kime kitų kolionijų lietu
viams!

Finansų Sekreitorius.

SO. BOSTON, MASS.

SLRKA. 21-ma kuopa So. 
Bostone, Mass. laikys susi
rinkimų gegužės mėnesio 7 
dienoje, pirmoj valandoj po 
pietų, Šv. Petro parapijos 
svetainėje, i

Ona Paulaščiukė, rašt.

SPRINGFIELD, ILL.

Šių metų balandžio 15 d. 
vietos Lietuvos Vyčių orga
nizacijos 75 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimų, į kurį 
atvyko visi nariai. Šį kartų 

v taipo gi prie musų kuopos 
prisirašė vienas naujas na
rys.

Nors Muskegano vyčių 
kuopa neperdaug skaitlinga 
ir dar visai jaunutė, bet jau 
gerokai darbuojasi tarp lie
tuvių išeivijos. Balandžio 29 
dienoje ji žada surengti 
smagų vakarų. Artistai-mė-

Girtas baldus.
Balandžio 14 d. prie E. 

Washington gatvės įvyko 
nepaprastai girtas ir nešva
rius balius, kurį surengė 
Gvardija Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto. Nors 
ši draugija nešioja labai 
prakilnų vardų, bet elgiasi 
nepadoriai. Balius-šokius 
paprastai ji rengia saliunuo- 
se arba bjauriausiose įvai
rių-* užkampių svetainėse, 
kame tankiausiai atsitinka 
skaldymai pakaušių ir tam 
panašus nemalonumai. Jau 
minėta draugija nepirmų 
kartų rengia pasilinksmini
mų vakarus toje vištinyčio- 
je, laike kurių neatsargu ei
ti pro šalį. O kų gi jau be
kalbėti, kuomet ineini į pa
čių “svetainę.” Iki sočiai 
prisrėbę rudžio ir baltakės 
musų negarbus tautiečiai, 
y t 3Uparaližuoti, jau ir' tin
kamai pastovėti nepajėgia, 
o kokios ten šnekos, tai ne
smagu nei klausyti.

Tiesa, šiame baliuje doro 
jaunimo beveik nesimato. 
Daugiausiai čia vedusiųjų, 
kurie dažnai čia ateina su 
visa savo šeimyna, o kaiku
rie if vaikelius atsiveda. Na 
ir tėvelis su mamute besi
linksminant' danu srėbti 
pragariškų skystimėlį, ku
riuo kartais ir vaikelius vai
šina. Ak, baisu, baisu, kas 
dedasi tokiuose baliuose.

Rengdami tokius balius 
saliunuosc jus darote gėdų 
netik sau, bet visiems lie
tuviams. Argi negalite susi
rasti padoresnės vietos, kur 
rengia įvairias pramogėles 
katalikiškos draugijos.

VievenVėils.

Žemiau talpiname Lietuvių Die
nos (lapkričio ld., 1916 m.) apy
skaitą, kurią prirengė Amerikos 
Lietuvių Dienos Centralis Komite
tas. Atlikęs visuomenės paskir
tą darbą, išsiuntinėjęs surinktus 
pinigus ir išdavęs apyskaitą mi- 
nėtasai komitetas turi paliauti gy
vavęs, kadangi mes jį sutvėrėme 
tik išimtinai Lietuvių Dienos rei
kalams. Bet laisvamanių politi
kai Amerikos Lietuvių Centralį 
Komitetą Lietuvių Dieną surengti 
pagriebė į savo rankas ir garsina 
jį dabar, kaipo viršiausia ir ben
dra Amerikos lietuvių visuomenės 
įstaiga. Žinoma, tai yra nepado
rus pasielgimas ir mes dar kartą 
pažymime, jog Lietuvių Dienos 
Komitetas jau nebegyvuoja ir jog 
laisvamanių skelbiamas komitetas 
nėra Amerikos lietuvių centralis 
komitetas, bet tik vienų laisvama
nių. L

“Draugo” Red.

Apie išgavimą Lietuvių Dienos 
pradėta galvoti Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjų po to, kaip 
Suv. Valst. prezidentas buvo pa
skelbęs belgų, lenkų, žydų ir ki
tų nukentėjusių dėl karės tautų 
dienas, tečiaus pats Lietuvių Die
nos išgavimas iš Suv. Valst. pre
zidento daugiausiai priguli g. tei
sininkui p. J. S. Lopatto ir kon- 
gresmanui g. J. Casey.

Kongresmanas J. Casey g. J. S. 
Lopatto rupesniu birželio mėn., 
1916 metų inešė kongrese Lietuvių 
Dienos bill’ių ir po dviejų valan
dų aiškinimo apio Lietuvą ir jos 
vargus bill’ius esti priimtas ir ži
nia apie tai pereina per ameriko
nų ir lietuvių laikraščius Ameri
koje.

Gerb. D-ras J. Šliupas parašo į 
didumą liet. laikraščių eilę straip
sniu, išalkindamas Lietuvių Die
nos svarbą ir išreikšdamas mintį, 
jog visiems lietuviams be pažiūrų 
skirtumo, reikėtų išnaudoti tą 
progą ir veikti visiems išvieno.

Gerb. J. S. Lopatto ir kun. Dar
gia liepos mėn., Wilkes-Barre’je 
įtaiso keletą įvairių sriovių žmo
nių pasikalbėjimų, kuriuose paaiš
kėja, jog Lietuvių Dienoje galima 
visoms sriovėms dirbti išvieno.

Rugpjūčio 2, 1916 m., Wilkes- 
Barrc’je įvyksta prirengiamasis 
suvažiavimas, kuriame dalyvauja 
tos apielinkės katalikų veikėjai ir 
D-ras J. Šliupas, g. it. Karuža ir 
kiti tautininkų sriovės veikėjai. 
Tame suvažiavime nutariama pa
kviesti visas didesnes Amerikos 
lietuvių organizacijos, nežiūrint 
sriovių skirtumo, nustatoma pa
matai, kuriais turi būti organizuo
tas Lietuvių Dienos darbas ir nu
skildama diena, kurioje geriausiai 
butų turėti Lietuvių Deną. To
kia diena rasta lapkričio 1 d., 
1916 m., kaipo tinkamiausia. Nu
tariama pasiųsti į Washington’ą 
pas Suv. Valstijų prezidentą de
legaciją iš gerb. J. S. Lopatto ir 
J. Miliausko, paprašyti lap
kričio 1 d. paskirti Lietuvių Die
ną ir atskirti lietuvius nuo armė
nų, sirijonų ir kitų Azijos tautų, 
kurioms visoms draugo buvo duo
ta diena.

Rugpjūčio 17 d., 1916 m., Wil- 
kcs-Barrc’je įvyksta Visuotinasis 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja po 3 atstovus 
nuo kekvienos didžiosios Ameri
kos lietuvių organizacijos. Su
važiavimas galutinai apdirba ir 
priima Lietuvių Dienos suorga
nizavimo programą ir nutariu iš
rinkti Centralį Amerkos Lietuvių 
Komitetą, kuris įvykintų tą pro
gramą gyvenimam Į. C. A. L. 
K-tą Visuotinasis suvažiavimas 
nutaria išrinkti 6 atstovus nuo 
katalikų organizacijų, 4 nuo tau
tininkų organizacijų ir 2 nuo so
cialistų. Pastaricmsiems nesutin
kant su tokia proporcija ir su nu
tarimu surinktųjų L. Dienoje pi
nigų į Europą siuntimu, jų vie
tą užims tautininkai, kas ir įvy
ko, nesulaukus ligi pat Lietuvių 
Dienai socialistų prisidedant.

Į Centralį Komitetą išrenkama: 
Nuo katalikų: gg. J. S. Lopatto, 

kun. V. Bartuška, K. Krusinslyis, 
t. Miliauskas;

Nuo tautininkų: D-ras J. Šliu
pas, F. Živatlpuskas, T. Paukštis,

j

R. Karuža, M. Šalčius, V. K. 
Račkauskas.

C. K-as savo posėdžių eilėje nu- 
siskirsto tarp savęs vietas K-te, 
aptaria smulkmenas L. D. orga
nizavimo, suranda reikalingu gau
ti paskolas iš Gelbėjimo ir Tau
tos Fondų tam organizavimui ir 
nutaria užlaikyti apmokamą se - 
kretorių, kaipo C. K-to pildomą
jį organą. Tokiu sekretoriumi g. 
J. S. Lopatto pakvietė g. M. Šal
čių ir Wilkes-Barre’je, Pa. rug
sėjo 13 d. įsteigiama C. K-to Raš
tinė.

Nuo pat atsiradimo C. K-to Ra
štinė pradeda vykinti gyveniman 
rugp. 17 d. suvažiavimo nutari
mus:

Nustato C. K-to veikimo tvar
ką, sukoncentruodama visų C. 
K-to narių darbą, kad jis eitų per 
jos rankas.

Parsitraukia visus žymesnius 
Am. lietuvių laikraščius, kad se
kus visą Amcr. lietuvių gyvenimą 
laike rengimos prie L. Dienos. 
Šios redakcijos maloniai sutinka 
siuntinėti C. K-ui savo laikraš
čius :

“Amerikos Lietuvis,“ “Atei
tis,“ “Darbininkas,” /‘Dirva,” 
“Draugas,“ “Keleivis,“ “Lietu
va,“ “Naujienos,” “Tėvynė,“
‘ ‘ Vienybė Lietuvninkų ’ ’.

Pradeda organizavimą savo sky
rių — Vietos Komitetų per spau
dą ir per išsiuntinėjimą tam tik
rų laiškų didžiausioms liet. orga
nizacijoms Amerikoje: kuopoms, 
SLA. kp., PMD. kp., Lietuvos Vy
čiams ir kt. Vėliau skatina į dar
bą telegramomis. Viso pranešimų 
padaryta 5, telegramų 9.

Lygiai pradeda L. Dienos gar
sinimo darbą tarp svetimtaučių; 
tam tikslui išsiuntinėja laiškus vi
siems kongresmanams, senato
riams, teisėjams, majorams, pre
kybos rūmams, katalikų ir pro- 
testonų dvasiškiams, įtekmingiems, 
turtuoliams, Y. M. C. A. skyriams 
ir tt.

Ragina vietos komitetus /isur 
paskelbti prezidento proklamaciją 
ir duoda visiems 48 Suv. Valstijų 
gubernatoriams telegramas apie 
Lietuvių Dieną.

Visam apsigarsinimo darbui 
tarp lietuvių ir svetimtaučių, o 
taipogi prirengimui ir supatogi- 
niniui aukų rinkimo L. Dienoje C. 
K-to Raštinė išleido 15-kos rųšių 
spaudinių:

1. laiškų į kongresmanus, sena
torius, majorus, teisėjus, anglų 
kalba;

2. laiškų į draugystės liet. kal
ba;

3. Laiškų į kunigus lietuvių kal
ba ;

4. laiškų į visą Suv. Valstijų ka
talikų kunigiją anglų kalba;

5. laiškų į visą Suv. Valstijų 
protestonų kunigiją, anglų kalba;

7. laiškų į biznierius, anglų kal
ba;

8. certifikatų-ingaliojimų Viet. 
Komitetams, anglų kalba;

9. Prezidento proklemacijų, an
glų kalba;

10. D-ro J. Basanavičiaus laiš
kų, lietuvių kalba;

11. iškabaičių su L. Dienos ap
garsinimais, anglų kalba;

12. čekių;
13. šešių rųšių apgarsinimų į 

anglų laikraščius;
14. paliudijimų su prezidento 

proklemacijos fotografija;
15. aplinkraščių Vietos K-tams.
Viso tų laiškų buvo išsiuntinė-

ta: ,
1. į kongresmanus, sena

torius, gubernatorius, 
majorus ir tt................. 700

2. į katalikų kunigus S.
Valstijose ........................ 18,000

3. į protestonų pastorius
Suv. Valstijose ............ 10,000

3. į lietuvių kunigiją .. 120
5. į komercijos rumus .. 400
6. į Y. M. C. A. skyrius 100
7. į lietuvių draug., Vie

tų Komitetus ir šiaip 
bendrų C. K-to Rašti
nės laiškų .................. 3,300

mui vakarais kviesta neapmokamų 
padėjėjų. Sąrašas tų, kurie pa
norėjo paaukoti savo darbą va
karais L. Dienai, štai:

Iš Wilkes-Barre ir Kingston, 
Pa: G. B. Kubilius — Wyoming’o 
seminarijos studentas, g. Vaitke
vičius — high seholl’ės mokinys, 
p-lė Dcmikiutė;

Iš Pittston’o, Pa.:
P-lės: K. Kižiutė, M. Kižiutė ir 

M. Kunauskiutė; vaikinai: gg. 
Vasauskas, G ulinskas, A ir J. Ka- 
kevičiai, J. Šalčius, V. Runta ir 
A. Zcrcckas.

C. K-to Raštinė priiminėjo raiš
čių, tagsų ir dėžučių užsakymus, 
surašydavo ant atskirų lakštų ir 
pasiųsdavo L. Dienos reikmenų 
Komisijai: dėžučių — g. R. Ka
ružai į Phila, Pa., o raiščių ir 
tags — į New York’ g. V. K. 
Račkauskui.

Laiškuose į Vietos Komitetus 
duota paaiškinimų visuose L. Die
nos reikaluose.

C. K-to Raštinės pačios ir per 
jos atskirus narius kreiptasi į ki
tataučių Komitetus: žydų, lenkų, 
rusų.

(Toliau Bus)

NEBŪKIME FARAONAI 
VISUOMENĖS GY

VENIME.

denimų. Bijodami visupu- 
siškai ir smulkiai atvaizdin
ti laikraštijoje savo draugi
jų gyvenimų: mes elgiamės 
kaip Egipto faraonai, kurie 
turėdavo paprotį slėpti nuo 
žmonių mokslo tiesas, nau
jus išradimus ir kitokias 
įdomybes. Tąja liga serga 
netik Amerikos lietuvių vi
suomenė, bet ir Europos 
lietuviai Kad slėpimas savo 
darbų šiame žvilgsnyj yra 
nenaudingas, tai apie tai 
dviejų nuomonių negali bū
ti. Jeigu tas viskas, kų mes 
dirbame, jaučiame ir minti
jame dirbti, butų teisingai 
atvaizdinama spaudoje, tai 
mes žymiai sparčiau žengtu
me progreso keliu. Tuomet 
musų judėjimu pradėtų įdo
mauti daugelis ir tųjų, ku
rie 'jame nedalyvauja, tuo
met mes smagiau jjaustu- 
rnės ir butų tarp musų dide
snė bendrybė. Be to toks 
elgimųsis silpnina veikimo

smarkumų, ir kuri draugi 
labiausiai bijo garsinti 
vo nuvektus darbus, te 
draugija ir greičiausiai a] 
rausta.

Del tokio faraoniško a 
sireiškimo lietuvių viež 
gyvenime, mums rod< 
spaudos negalima kaltini 
Laikraštis, tai juk ne tol 
esybė, kuri visur galėtų nu
vykti, sužinoti ir aprašyti. 
Tų privalo atlikti pati visuo-, 
menė su pagelba korespon
dentų. Tokių žmonių, kuriai 
sugebėtų išdėstyti savo min
tis apie draugijų gyvenimą 
ir darbus, užtektų. Neuž
tenka mums darbščių si 
pratusių tautiečių, kurie 
tingėtų giliau apipiešti save 
padangės visuomeninį judė
jimą. Užtat mes tik seka-' 
me faraonų pėdomis, kad 
esame apsileidę, trūksta ■ 
mums budrumo, kantrybės, 
mokėjimo sutvarkyti laikų. 
Neprieranga didis mus 
priešas.

Viso — 32,520 
Visi šie laiškai buvo užbaigta 

siuntinėti 28-tą d. spulių C. K-to 
Raštinės dirbta nuo 8:30 lyto ligi
10 vai. vakaro ir dar vėliau. 

Adresą ir antgalvių rašymui
turėta 8 stenografės anglų kalba 
ir Raštinės Vedėjo samdyta dar 2 
darbininku lietuvių kalba.

Laiškų klijavuaai, išsiuntinėji-

Negalima griežtai peikti 
lietuvių Amerikos Suv. Val
stijose visuomeniniu žvilg
sniu, kaltinant juos, kad ne
myli apleistos tėvynės, kad 
nesirūpina kenčiančiais bro
liais Lietuvoje, kad nemėg
sta jungties į draugijas ir 
t.t. Ne, ačiū Dievui, gal dau
guma dar neišsižadėjo lietu
vybės, gan gausiai šelpia 
nuteriotų gimtinį kraštų, 
spiečiasi į įvairiausios rų
šies organizacijas, darbuoja
si, svarsto, indomauja. Dau
gelis kitų tautų išeivių kur 
kas menkesnį darbštumų 
parodo visuomenės gyveni
me, nors ‘jie turėjo geresnes 
sųlygas auklėti savo socialį 
susipratimų. Bet giliau pa
žvelgus į musų visuomeniš
ko gyvenimo formas dar ga
lima atrasti jose spragų, ku
rios ak kaip trukdo musų 
pažangų. Viena spraga mu
sų viešame judėjime yra ta, 
kad tas judėjimas neranda 
tikro atbalsio spaudoje, ku
ri yra gan skaitlinga. Lie
tuvių išeivijos draugijinį 
vaidą mūsiškė spauda paro-' 
dlo labai nublankusiose var
sose. Tiek mes čia turime 
įvairių įvairiausių draugijų 
ir milžiniškų organizacijų, 
bet jų vidujinis gyvenimas 
nuostabiai silpnai apibudi
namas spaudoje, tarytum 
bijoma viešai pasirodyti 
savo užmanymus. darbu3, 
vargus ir t.t., nors Kolumbo 
atrastos šalies laisvė mums 
suteikia kųogeriausių progų 
tų daryti. Korespondenci
jose iš įvairių kolionijų daž
niausiai aprašomi tik vaka
rai su vardais lošėjų bei 
partijiniai paviršutiniai 
ginčai. Draugijų veikimo 
aprašymuose taipo gi pasi
tenkina pranešimais valdy
bos vardų, kada ir kur bus 
susirinkimas ir kad sutarta 
surengti tokį tai ir tokį va
karų. Gilesnis draugijų dar
bavimasis musų spaudoje 
ląbai retai aprašomas. Ma
žai mes žinome ir kų veikia 
musų didesnės organizacijos 
k. a. Tautos Fondas, Lietu
vos Vyčiai, Amerikos Lietu
vių Taryba ir kitos kų nu
taria bei sumano susirinkę 
tųjų organizacijų valdybos, 
kas reikalinga jose pagerin 
ti ir t.t. Apie tai beveik vi
siškai laikraščiuose nėra ži
nių, nėra pranešimų ir gvil-

$

EXTRAH!
Lietuviški Škapleriai.

Tik kų aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- 
kų škaplerių, kurių ilgų laikų negalėjome gauti. Už
sakimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- 
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
kimai bus veikiai išpildomi, kada su užsakimu siunčia
mi ir pinigai kartu.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:

“Draugas’/Pub. Co.
1800 W. 46 St., Chicago, IU

i

Tik kų aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviškų 
Atvirukų. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiunti
mu 5c. vienas.

Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardą.
No. 3. Sv. Kazimieras, Liet. Karalaitis.....................
No. 4. Iš Karo Cikllaus .................................................
No. 5. Audra................................................
No. t. Pasaka.......................................................
No. 7. Iš Cikllaus “Karas” ............................................
No. 8. Vakarinė Malda ..........................
No. 9. Dainiaus Kapas ..........................................
No. 10. Iš Cikllaus “Karas” ........................................
No. 12. Pašaipa, .........................................
No. 13. Žiemos Naktis ..........................................
No. 14. Lietuvos Vytis.................................
No. 15. Pabėgėliai............................................
No. 18. Keleivis......................................

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio iš-
perkant Money Order.

i
ADRESUOKITE:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., CHICAGO, ILL.

f1A5TER: !5Y5TEn
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 

ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Musų .sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kainą laiko šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mie- r . 
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile H 
madų knygos. ,

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. P. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali



"DRAUGAS" Pėtnyčia, bai. 20 d., 191? m;

DARBININKŲ SĄJUN
GOS PRAMOGĖLĖ.

Utaminko vakare, balan
džio 17 d., North Sidės Krik
ščionių Darb. Sąjungos 
kuopa surengė vakarėlį. 15 
pradžių buvo labai juokinga 
komedijėlė ‘Tai ir politika. 
A^aizdelyje tėra tiktai ketu
ri asmenįs: dvi moteriškos 
ir du vyriški. Komedijėlė 
labai pasisekė. Abidvi mo
teriškos rolės buvo puikiai 
išmoktos iri išpildytos. Jau
nojo vyro — sunaus — veik
smai atlikti neblogiau už 
moteriškąsias. Tėvo “politi
ko” rolė buvo ganėtinai ge
rai išpildyta.

Antrasis vaizdelis buvo 
“Tą tikiu ką matau.” Jo 
pabaiga pasidarė silpnesnė, 
nes artistas matomai pailso 
Jis buvo padaręs klaidą, 
kad apsiėmė ant savęs dvi 
svarbiausias roles dviejuose 
veikaluose tuomi pačiu va
karu. Vienam žmogui tat 
perdaug.

Po dialogo “Tą tikiu ką 
matau,” pasirodė p. Sutkus. 
Publika džiaugėsi pamačius 
savo mylimą kalbėtoją. Jis 
iškalbingai ir įtikinančiai 
sakė apie reikalą katali
kams darbininkams vieny
tis.

Antgalo
menų choras padainavo ke
letą dainelių ir užbaigė Lie
tuvos himnu.

Dar mažas tebėra būrelis 
darbininkų, susitelkusių 
prie Katalikų Darb. Sąjun
gos, bet nereikia nūs imi i. 
Priešai jį jau pastebėjo ir 
agituoja, norėdami jam pa
kenkti. Jie prijaučia ąžuo
lo jėgą gilėje ir norėtų ją 
sumynioti. Susipratusiųjų 
darbininkų priedermė yra 
nesiduoti sunaikinti. Šitoji 
sąjunga užaugs sunkiai ko
vodama su žiauriais prie
šais, todėl ji bus stipresnė. 
Naudingesnė ji yra jau 
šiandien. Ji netarnauja 
slaptiems tikslams.

myu ir visuomet nemažai ją 
pavargina, reikalaudama 
pakartojimų. Šį sykį taipo 
gi neapsiėjo be to.

Programus pasibaigus 
pasirodė ant pagrindų p. J. 
P. Poška. Jis minėtosios 
draugijos vardu padėkojo 
publikai už skaitlingą susi
rinkimą ir prie progos pra
nešė, kad ateinančią nedė
lią, balandžio 22 d., toje pa
čioje svetainėje L. Vyčių 
24-ta kp. loš muzikališką 
veikalą “Nastutė.” Pelnas 
vyčių vakaro skiriamas pa
rapijos naudai. Taigi, west- 
sidiečiai, nepraleiskite geros 
progos pasigerėti, gražiu 
veikalu, pasišokti ir parapi
ją paremti.

Našlaitis.

CICERO, ILL.

A a 1 i
keturiolikos as-

Antros kun. Dr. Maliausko 
konferencijos.

Laimingi ciceriečiai — 
štai, kun. Dr. A. Maliauskis 
antrą kartą atvyko pas mus 
su savo taip naudingomis 
konferencijomis. Taigi, mes 
vėl turime progą pasisemti 
tikros apšvietos savo protui, 
idant kultūriškais budais 
dar pasekmingiau kariautu
me su išgamomis socialis
tais. Tiems negarbingiems 
nakties paukščiams kun. 
Dr. A. Maliausko konferen
cijos labai nepatinka ir jie 
iš kailio nerdamies įvairiais 
budais stengiasi joms pa
kenkti. Bet raudoniem- 
siems riėstaskiauteriams ne
siseka bjaurus trukdymo 
darbas. Policija trukšmada- 
rius “draugus” be susimy- 
lėjimo tupdo už geležinių 
krotelių. Apie tai “Drauge” 
jau buvo rašyta.

Vietos geros valios susi
pratę lietuviai labai džiau
giasi kun. Dr. A. Maliauskio 
atvykimu ir noriai lanko jo 
naudingas konferencijas, 
kuriose nesigailima velnių 
“kupčiaus” pasekėjams tei
sybės pipirų.

Julijonas Šliogeris.
 I

MOTERYSTĖ.

Tečiaus juodu turi atsi
minti, kad jųdviejų klebo
nas neturi policijos ir nega
li žinoti, kaip juodu gyve
no. Jei juodu pristato jam 
seną moterystės leidimo 
raštą (licence), tai klebonas 
turi teisę mintyti, kad juo
du per tą laiką nuo rašto 
išsiėmimo gyveno kaip pats 
su pačia. Todėl klebonas tu
ri priedermę apsieiti su jie
dviem, kaip su žmonėmis, 
atsižadėjusiais savo tikėji
mo.

Norint pirma išsiimti mo
terystės raštą iš pasaulinio 
teismo, o paskui da? laukti 
mėnesį iki moterystei baž
nyčioje, būtinai reikia pasi
kalbėti su klebonu, kad pas
kui nebūtų didelių nemalo
numų. Bet geriausia yra ati
dėti raštų ėmimą iki tam 
laikui kada galima padaryti 
vestuves bažnyčioje. Jeigu 
raštų ėmimo dėl kokios nors 
priežasties atidėti negalima, 
tai lengviau yra paskubin
ti moterystę apleidžiant už
sakus, negu paskui išvengti 
didžių nemalonumų. Leidi
mą įstoti mofefystėn be už 
sakų galima gauti nuo vy
skupo per kleboną telefonu 
su dviem dienom, kartais 
net tą pačią dieną.

PREZIDENTO WILSONO
PROKLAMACIJA UK 

. RAINIEČIŲ DIENAI. .

Aukas galima siųsti Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
Washington, D. C., kuris 
tinkamai jas paskistys.

Kų liudydamas aš prie to 
dedu savo parašą ir pris
pausdinu Suvienytų Valsti
jų antspaudą.

Duota Washingtopo mies
te šešioliktų dienų koyo, 
tūkstantis devyni šimtai 
septynioliktais musų Vieš
paties metais, ir šimtas ke
turias dešimtis pirmais nuo 
Suvienytų Valstijų Nepri
gulmybės.

WOODROW WILSON.
(Anspaudos vieta)
Už prezidentą

(parašas) Robert Lansing,
Valstybinis Sekretorius.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MIKOLO J. TANANEVI-

ČIAUS DEPOZITO 
RIAMS.

Šiuomi pranešu gesbia- 
miems savo depozitoriams, 
jogei netrukus pradėsime 
mokėti pirmą dalį mokesties 
ant jūsų padėtų pas mane 
pinigų. Idant butų galima 
kežnam pranešti apie tą 
dieną laišku, meldžiu kožną 
vieną ateiti į mano seną 
vietą p oNo. 670 W. 18th st. 
ir palikti savo adresus, nes 
dabar mes nežinome kurių 
yra geri, o kurių negeri ad
resai.

Mikolas J. Tananevičius.
Musų ofisas atviras kas 

vakaras iki 9 vai.

VISŲ DOMAI!
Musų agentas Vincas Rukš- 

talis dabar lankosi po Illinois 
valstiją. Pas jį galite užsira
šyti Dienraštį “Draugą” ir 
užsimokėti prenumeratą.

“Draugo” Admin.

PARSIDLODA PIGIAI.
Parsiduoda pinintnkystės "businesa” 

Gerojo vietoj lietuvių apgyventoj vi
duryje miesto. Geros mašinos yra 
įtaisytos ir kas tik reikalinga prie 
pienininkystės. Norint daugiau in
formacijų rašykite arba pasaukite te
lefonu 235$

CITY DAIRY COMPANY,
1310 Grunt St., Tollcston, Imi.

PARDAVIMUI

REIKALAVIMAI.

Reikalingi surašinėtojai dėl 
insurance. Vyrai, kurie nori 
dirbti gali padaryti gerus pi
nigus. Alga ir komisija mo
kame tinkantiems vyrams. 
Darbas ant visados. Atsišau
kti nuo 8 iki 11 išryto, 3240 S. 
Halsted Gatvė.

Reikalingas duonkepis supran
tantis darbą, kaip kepti baltą 
duoną ir pyragus. Atsišaukite:

WASILIAUSKIS BROS. 
12247 S. Halsted St., Chicago, III.

Reikalingas jaunas vyras dirbti 
naktimis prie išskirstymo pope
ros. Gera alga.

KRAUS and GOLBUS,
5835 So. Throop St., Chicago, III.

PUIKUS BALIUS!!
----- Parengtas-—

Dr-stės Apveizdos Dievo No. 1
Nedėlioj, Balandžio 22 d. 1917.
Apveizdos Dievo parap. svet. 

18-tos ir Union avė.
Pradžia 6 vai. vakare

Jžanga 15c. ypatai.
Lietuviai ir lietuvaitės esa

te nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti ant šio puikaus ba
liaus.

Kviečia KOMITETAS

PIGIAI PARSIDUODA 
FARMOS ARTI

CHICAGOS.
62 akeriai, išdirbta, geri bu
dinkai, sodnai. Žemė juodže

mis, parsiduoda ant lengvų 
išmokėjimų, arba galima išmai
nyti ant Chicagos praperties.

40 akrų, visa išdirbta, geri 
budinkai, jauni sodnai, padar
gai galvijai; visko, ko tiktai rei 
kalinga dėl farmerystės. Gali
ma pirkti ar mainyti. Abidvi 
farmos randasi arti South Ha- 
ven, Mieh., apie 100 mylių nuo 
Chicagos gelžkelio, bet važiuo
jant per ežerą botu yra daug 
arčiaus. Norėdami ką daugiau 
sužinoti kreipkities pas<

JOHN D. SIMANOVSKI, 
9206 Commercial avė.,
Phone S. Chicago 5902 or 3539

So. Chicago, III.

Parsiduoda Saldainių Krautuvėlė, 
prieš pat Lietuvių parapijinę Mok- 
slainę. Užlaikoma cigarų, tabakas, 
sodas ir visokį smulkmenai. Biznis 
gera. Turi parduoti, nes perka na
mų. Atsišaukite:

ĮSU So. Lnion avc.

Ant pardavimo 6-šių kambarių 
furniėiai. Parsiduoda iš priežasties 
išvažiavimo j kitų miestų. Atsišaukite.
3423 Kmcraltl avc., Chicago, III. 

Trečios lubos nuo užpakalio.

PARSIDUODA AUTO
MOBILIAI.

WEST SIDE.
Subatoje, balandžio 14 d. 

š. m., N. P. Šv. P. Mlarijos 
Moterų ir Merginų dr-ja 
surengė p. M. Meldažio 
svetainėje vakarą su pro
grama, kurią išpildė L. V. 
24-ta kuopa. Programas bu
vo labai įvairus, turiningas. 
Pirmiausia kalbėjo p. J. P. 
Poška apie moteris ir jų 
svarbą žmonijos gyvenime. 
Paskui St. Paurazas įspū
dingai pasakė monologą 
“Apsišvietęs,” J. Reikau- 
skas gražiai pasmuikavo ir 
p-lė St. Radzevičiūtė labai 
vykusiai padeklemavo eiles 
“Mergelė rūtų darželyj.” 
Toliaus sekė veikalo “Deg
tinė” lošimas. Lošimas pa
sisekė kuogeriausiai, nes vi- 
'si artistai tinkamai mokėjo 
roles. Po lošimo p-lė A. 
Skiautaitė jausmingai pa
deklemavo eiles “Mano 
gimtinė” ir p-lė P. Urbo
naitė padeklemavo “Dubi- 
sos pakalnės.”

Pabaigoje dainavo p-lė C. 
Filipavičiutė. Ši jauna soli
stė turi labai gražų, jaus
mingą švelnuti balsą. Šie 
dainininkę publika labai

Klausimas. Ar gali ku
nigas duoti moterystės pa
laiminimą, jeigu stojančių 
moterystėn “marriage li
cence” išsiimtas visu mėne
siu pirmiau?

Atsakymas. Jeigu vyriš
kas su moteriška, išsiėmę 
moterystės leidimą (mar
riage licence) iš pasaulinio 
teismo, gyvena viename bu
te per mėnesį, neimdami

Šiandie, balandžio, 21 vi
sose Suvienytose Valstijo
se yra aukų rinkimo diena 
nukentėjusiems karėje uk
rainiečiams (Rutlienians). Že
miau dedame prezidento 
Wilsono proklamaciją.

Kadangi, 2 kovo 1917 me
rų aš pativirtinau sekančio 
turinio Amerikos Suv. Val
stijų Kongreso revoliuciją: 
“Kadangi arti milijono uk

rainiečių karės išpustytuo
se rytinės Europos kraštuo
se kenčia baisų vargą del- 
maisto, drabužių ir pasto
gės stokos; ir
“Kadangi šimtai tūkstan

čių žmonių priversti buvo 
visiškai apleisti savo namus 
ir turtą, ir neturi dabar jė
gų apsaugoti save nuo ligų, 
badmiri avimo ir neaprašo
mų kančių; ir

“Kadangi Suv. Valstijų 
gyventojai su skausmu su
žinoję apie baisų stovį dau
gelyje kitų šalių visuomet 
duosniai atsiliepdavo žmo
niškumo vardan, kaip tik 
pas juos kreiptasi: Todėl 

“Amerikos Suvienytų

Kambariai ant randos gražiai 
išstatyti, šviesus ir švarus su at
skiru įėjimu. Kuriems reikalingi, 
malonėkite atsišaukti,

1267 Mibvaukee avė. 
ant 3-čių lubų.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau pusbrolio Antano Mi- 

klonio ir Pelikso, Mikolo ir Pran
ciškaus Stogių, Kauno rėdybos, 
Raseinių pavieto, Aleksandravos 
volasties, Tancnių parapijos, Me
škinės kaimo. Meldžiu jų ar kas 
apie juos žino pranešti šiuo ant
rašu:

Antanas Balscris (Miklonis),

P. O. Box 134, Westvillc, III.

FARMOSH FARMOSH
Parsiduoda DldMausloJo Ameri 

koja Lietuvių kollonljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mlch. kur 
kraštas lietuviams apsigyvenu. Cio 
uaie yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvlikų parapija. Todėl krelplames 
( Jus kurie norite turėti geresnj gy- 
venlma pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir VoHo- 
člua, U tos k°llonljos išprašyti. Mes 
turime ii jų suėmė jų farmas ir nori 
mo jas parduoti, turime didelių ir nu 
tų farmų, glvullal, magmos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant Išmokesčio. Norint gantl dau
giau Informacijų rašykite muma 
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
People* State Bank Bldg., 

Scottville, Mieh.

Galėsi padaryti gerą biznį 
šią vasarą, jeigu nusipirksi 
automobilių. Parsiduoda ant
rų rankų geriausiame stovyje, 
“Cadillac”, 7 sėdimų su 
dviem extra “tires” mažai 
vartoti,, mašinerija, puikiam 
stovyj. Kaina stebėtinai žema. 
Taipgi keletas kitų nuo 
$320.00 iki $450.00. Ateik ypa- 
tiškai arba rašyk atvirutę.

J. A. ŠLEGAITIS,
1427 — 48th Ct., Cicero, III.

RENDAVOJAM Stora su fbtche- 
rais, arba galite pirkti narna. Renda 
visai pigi, Storas yra labai geroj 
vietoj ir galėtu gera bizn} pasidaryti 
kad esi mokytas. Kad nori rendavo- 
ti arba pirkti narna, taipgi pasisku- 
bek prie šito adreso:

. JOHN PETRAITIS 
4102 SO. Campbell avc., Chicago, III.

Telefonai McKinley 1764

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS 

3467 So. Sotlim Blvd. kampas W. 36 gatves 
Ligoniu Priėmimo Valandoa: 

ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po pietų
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30. 

Sventomia dienomis^ ryto 8-10 
Ir nuo 2 iki 3 po piltų.

moterystės bažnyčioje, tai Į Valstijų Senatas ir Atsto-
juodu tuomi pačiu išsimėtą 
iš katalikų skaičiaus. Nei 
vienas kunigas negali duoti 
jiemdviem išrišimo. Norė
dami grįžti į katalikus, pri
imti moterystės sakramen
tą, juodu turi kreiptis prie 
vyskupo, kuris suteikia ku
nigui teisę išklausyti juodu 
išpažinties prieš pat suteik
siant moterystę. Suteikda
mas jiemdviem moterystę, 
kunigas negali vartoti nei 
kokių iškilmių, ned giesmių, 
nei vargonų, negali duoti 
nei palaiminimo, o tiktai tu
ri priimti priesiegą ir sura
šyti moterystės aktą.

Jeigu vyriškas su mote
riška išsiima moterystės lei
dimą (licence) ir gyvena 
skyrium ištisą mėnesį, už
laikydami skaistybę, tuomet 
jie yra katalikai ir gali gau
ti moterystės palaiminimą 
kap ir visi.
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A. A. SLAKIS g
ADVOKATAS

Miesto ofisu: Boom SI*
1* «o. L» SaUs SY, Okleago. DI. 

Tsl. Bandolph SI4S

gyvenimo vieta 
*235 So. Halsted Street 

TeL Drover S8M
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Vyrišky DnpinyBargenii *
Nauji, neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai Ir overkotai, 
vertės nuo 330 Iki 350 .dabar 
parsiduoda po 315 Ir 25 dol.

Nauji, daryti gatavimi nuo 
315 Iki 335 siutai ir overkotai, 

nuo 37.60 Iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo 325 Iki 
385, dabar 35 ir augščiau. Kel
nės nuo 31-50 iki 34.50. Vai
kų siutai nuo 33.00 iki 37.50. 
Valizos ir Kuperai.

Atdara kasdiena, nedėliomis 
Ir vakarais.

S. GORDON,
1415 S. Halsted st.. Chicago.

Paieško savo brolio Dominiko 
Vaitkaus ir vyro Juozo Stankaus, 
kuriuodu keletą metų atgal gyve
no Chicagoje. Meldžiu pranešti 
sekančiu adresu:

BARBORA STANKIENE, 
1327 Wood St., Phila, Pa.

Vargonininkas atsakantis, tu
rintis gerą balsą, paieško tuojaus 
vietos, atsišaukite.
539 McCrea avė., Donorą, Pa.

Paieškau Ponios Rimkienės, kuri 
gyveno Oglebsy, III. Girdėjau da
bar gyvena Chicagoje. Meldžiu duo
ti žinių Ji pati ar kas kitas jeigu ži
note. Turiu labai svarbų reikalų. 
Atsišaukite šiuo adresu:

IZIDORIUS JUDAS,
1442 So. 49 avc., Cicero, III-

j PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS g
$ Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poploros $
| CARR BROS. WRECKING CO. I
| 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO J

| DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėliu, Deimontu ir kitu auksiniu da- 

liku. viskas turi būti parduota už pusė prekės. |g
Po Gegažio 1-mii imt ižiitlai krautum po tuo. $

2128 W. 22 St.
Arti "Illington” Teatro.

8 Nepraleiskite šio išpardavimo. 0
Viskas už pusė prekės. g

g P. A. MILLER i
2256 W. 22 St., Arti Oakley Avė. h

H

vą Rūtas, atsižvelgdami 
nelaimes, sielvartus ir ne-1 
priteklius kuriuos kenčia! 
tie žmonės, nutarė maloniai 
prašyti Suv. Valstijų pre
zidento paskirti dieną, ku
rioje šios šalies piliečiai ga
lėtų išreikšti jiems užuo
jautą aukaujant į fondą, 
šelpiantį ukrainiečius kariau- 
jančiose šalyse”. ‘“-r

Ir kadangi, aš pasitikiu, 
kad Suvienytų Valstijų gy
ventojai pagelbės tiems, 
kuriuos palytėjo karė, badas 
ir ligos;

Todėl, nš Woodrow Wil- 
son, Suvienytų Valstijų 
prezidentas, sulyg Suvieny
tų Valstijų Kongreso noro 
šiuomi apskelbiu 21 b alan- 
džio 1917 metų kaipo dienv, 
kurioje Suvienytų Valstijų 
gyventojai sulyg ištekliaus 
gali aukoti sušelpti ukrai
niečius kariaujančiose šalyse.

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PHYSICIAN and SUROEON 

OFISA8 3103 SO. HAL87 SD ST
PHONE DROVER 7179 

RE8IDENCIJA 8341 80. UNION AVĖ 
PHONB YARDS 537

OFFISO APYNOS 9to 12 A. M. 2 to 5 P.M 
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 ▲. M. . 

CHICAGO ILL.

SVIESTAS
Geriausio! amato-

47cnla, nagi- 
kur jua ga
lit gauti

11 WE8T BIDB *» 
1378 Mllwaukee av. 
2064 Mi(waukee av; 
1064 Mllwauaee av. 
1610 W Madl*on at. 
1830 W Madlaanlat.

BANKĖSFTKe
)Best»

COFFEEmGARSI SARTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c ... ........................................

RYŽIAI
rUnlBg,

6)c
oarlaualoš anllaa, 
10c vertė*, Al 
parsiduoda L ■ 
ui

1644 W IChlcago ar. 
1886 Blue laland av. 
2612 W. North av. 
1217 S. Halated (at. 
1882 S. Halated at. 
1818 W. Uth at.

26
alb.

COCOA ARBATA
Gerlauala Bankea, 
aulyrine au a a 
bent kokia, 4 Įl A
1-2 av. 14b

310£W. 22nd at.

SOUTH SIDE 
8082 Wentworth av 
8427 S. Halated at. 
4729 S. Aahland av.

■ a, vgvm-

40 c
PrHmmiauili, Gra- 
rantoota, 
vertės 60c 
parsiduoda 
po

NoRTH*8IDB1 ' 
406 W, Dlrlalon at. 
720 w. North av' , 
2640 Lincoln av. Jav.3244 Lincoln av, 
8413 N. Clark St.

Tel Drevar 7941

Dr. C. Z. Vezelis
LIBTUVIS DBNTISTAS . 

Valandos: nao • ryto Iki S vak 
Nedėliomis pagal gntarlm*.

<71* So. Aahlaae kva. 
art 47-toa gatvės
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I “NASTUTE” VĖL SCENOJE
•.* I

Nedelioje, Balandžio 22 d. s. m.

L. Vyčių 24-ta Kuopa
Stato scenoje muzikališką veikalą "NASTUTĖ” M. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd. PI., Pradžia 7:30 vai. vakare. Ti
kietų kainos: 50c., 35c., ir 25c. ypatai. Šio vakaro pelnas 
skiriamas parapijos naudai. Ura! kas gyvas pažiūrėt "Nastu- 
tės”. Šis veikalas taipogi bus statomas bai. 29 d. J. J. Elias 
svetainėje (Town of Lake). ,

Visus širdingai kviečia,
< RENGĖJAI.

Phone Kensington 3821

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS OYDYTOJAS 

1700 E. Am SI. Phlladilphia, Pa.

Dabokite Savo Akis

į Jnltalsyklte gerai parinktum akinius stiklus. Paveskite aprūpinti na- 
jvo akis speeijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
^parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

j John J. Šmetana
Akiu Specialistas 

TĖMYKIT NAMO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

® Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augžtas 
}Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai

Tel. Canal 5335.




