
Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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KAIZERIUI LIEPIAMA 
EITI ŠALIN

PMNCIUS ATSTOVAI 
ATKĖLIMO AMERIKON

Anglai paėmė nelaisvėn 
1,500 vokiečių

KAIZERIS VERČIAMAS 
PASITRAUKTI NUO 

SOSTO.

“Mes pažiūrėsime,” pasakė 
karės lordas.

RYMAS, bal. 25—“Cor- 
riere d’Itąlia” praneša, kad 
aną dieną Berlyne Hohen- 
zollernų dinastijos nariai tu
rėjo susirinkimą. Vienas na
rių patarė kaizeriui pasi
traukti nuo sosto, kaip kad 
yra padaręs Rusijos caras, 
jei nenorima intraukti var- 
gan Vokietijos.

Kaizeris tai girdėdamas 
nublankęs ir, kuomet pama
tęs, kad visi kiti dinastijos 
nariai pritaria jo abdikaci
jai, pakilęs ir apleidęs kam
barį su žodžiais: “Mes pa
žiūrėsime.’* 4#Ą|

Tą pačią dieną vakare 
įvyko kitas kaizerio dinasti
jos narių susirinkimas, ši
tam susirinkime buvo dar ir 
kanclieris ir keli ministe
riai. Tečiau nežinoma kas 
ten nutarta.

PASIUNTĖ VOKIETIJAI 
NOfTĄ.

Madridas, bal. 25. — Is
panijos vyriausybė aną die
ną paskelbė, kad ji ir toliau 
busianti neutralė. Po šito 
tuojaus pasiuntė Vokietijai 
notą nardančių laivių veiki
mo reikale. Mat, vokiečių 
nardančios laivės posenovei 
skandina Ispanijos garlai
vius.

IR ITALIJA SIUNČIA 
ATSTOVĄ AMERIKON.

Rymas, bal. 25. — Itali
jos vyriausybė irgi nuspren
dė į Suv. Valstijas pasiųsti 
savo karės atstovą talkinin
kų konfereneijon. -Tuo at
stovu, sakoma, busiąs, Ab- 
razzų kunigaikštis.

PRAŠALINA SUV. VAL
STIJŲ KORESPON 

DENTUS.

Londonas, bal. 25. — Vo
kietijos užsienių reikalų 
ministerija, anot pranešimo 
iŠ Haaga, išleido parėdymą 
prašalinti iš kaizerio valsty
bės vjsus Amerikos laikraš
čių korespondentus. Kores
pondentai todėl turėsią iš
keliauti arba į Skandinaviją 
arba į Šveicariją.

ATKELIAVO PRANCU 
ZIJOS ATSTOVAI.

Jais yra garsus gen. Joffre 
ir buvęs ministerių pir

mininkas Viviani.

Wasbington, bal. 25. — 
1 Suv. Valstijas laimingai 
atkeliavo Prancūzuos karės 
atstovai, garsus prancūzų 
gen. Joffre ir buvęs Pran
cūzijos ministerių pirminin
kas Viviani. Jiedu keliavo 
prancūzų garlaiviu, kurs vi
su keliu buvo saugojamas 
karės laivų. Šiandie ryte tie
du svečiu bus Washingtone.

ANGLAI PAĖMĖ DU 
MIESTU PRANCŪ

ZIJOJE.

1,500 vokiečių pateko 
nelaisvėn.

Londonas, bal. 25. — Pie
tuose nuo Bapaume-Cam' 
brai vieškelio visu šonu an
glai briaujasi pirmyn, traš
kindami stipriausias vokie
čių pozicijas. Vienoj vietoj 
anglai pasiekė St. Quentin 
perkasą. Nuo ten į šiaurius 
jie paėmė nuo vokiečių du 
miestu (turbut miesteliu) 
Beaueamp ir Villiers-Plo- 
nich.

Rytuose nuo Monehy, pa
lei Roeux, anglai po smar
kaus mūšio paėmė nelaisvėn 
1,500 vokiečių.

Anot anglų ofieialio pra
nešimo, vokiečiai visu šonu 
pašėlusiai ginasi prieš už
puolimą ir paneša dideliau- 
sius nuostolius. Vietomis 
teško krūvos kareivių lavo
nų ir kareivių sužeistų. Te
čiau gražumu nemano pasi
duoti.

Champagne ir St. Quen- 
tin apylinkėse, kur prieš vo
kiečius veikia prancūzų ar
mijos, seka artilerijos mu- 
šiai.

Tš Amsterdamo praneša
ma, kad vokiečiai pasi
traukdami iš Prancūzijos 
gyventojus prancūzus pirm 
savęs varą Vokietijos šonan.

NUSKANDINTA DU
NORVEGUOS GAR 

LATVIU.

Londonan, bal. 25. — Vo
kiečių nardančios laivės nu
skandino ir dar du Norvegi
jos garlaiviu — “Reice” ir 
“Skjold.” ....

TIKRAI BUVO ŽADAMA 
LIETUVAI NEPRI- 

GULMYBĖ,
APIE TAI BUVO PRA
NEŠTA PREZIDENTUI 

WILS0NUI.

Dabar kol-kas Lietuvos 
ateitis nežinoma.

Iš Vokietijos Chicagon 
parkeliavo “The Chicago 
Daily News” koresponden
tas Swing. Jis Vokietijoje 
išbuvo ilgą laiką pirm kares 
ir karės metu. Minėtam 
laikraštyj dabar tasai kores
pondentas rašo apie Vokie
tijos politiką ir apie taikos 
sąlygas, kokias Vokietija 
gruodžio 12 d. 1916 metais 
buvo pasiulusi talkinin
kams. Kaip žinoma, talki
ninkai tuomet taikos pasiu- 
lijimą atmetė. - „

Mums svarbu paminėti 
tas, kad, anot koresponden
to Swing, Vokietija taikos 
sąlygose tarp kitko pažy
mėjusi ir Lietuvos nepri
gulmybę. Tų taikos sąlygų 
Vokietija viešai nepaskelbu
si. Butų tai padariusi tik 
tuomet, jei talkininkai butų 
sutikę taikinties.

Tečiaus Vokietija tas są
lygas pasiunčiusi Suv. Val
stijų prezidentui Wilsonui. 
Ar tas žinias jis suteikęs 
talkininkams, nėra žinoma.

Prieš taikos pasiulijimą 
talkininkams Vokietijos 
parlamentas turėjęs slaptą 
posėdį. Tam posėdyj kanc
leris. pasakęs, kad vokiečių 
vyriausybė nusprendžiusi 
pasiūlyti taiką savo prieši
ninkams. In kancleris prane
šęs tokias svarbesniąsias 
Vokietijos taikos sąlygas:

1. Vokiečiai apsiima ap
leisti Belgiją.

2. Apsiima apleisti užim
tą šiaurinę Prancūziją.

3. Prancūzija turi išmokė
ti karės atlyginimą Vokieti
jai.

4. Rusų Lenkija pakeičia
ma neprigulmingąja šabini; 
neprigulmybę turi gauti fr 
Lietuva.

5. Balkanų klausimas tu
ri buti išrištas taikos konfe
rencijoje.

Vadinasi, Vokietija tikrai 
reikalavo Lietuvai neprigul- 
mybės. Lietuvos klausimas 
buvo padėtas taikos sąlygo
se. Bet kadangi taika neįvy
ko, tatai kol-kas Lietuvos 
ateitis dar apsiniaukusi. •

DIDELIS ANGLŲ GRO
BIS MESOPOTAMIJOJE.

Londonas, bal. 25. — An
glai turkus išmušė iš jų po
zicijų tarpe Samara ir Iz- 
tabilat, anot ofieialio prane
šimo. Paskui anglai bevy
dami turkus paėmė Samara 
geležinkelio stotį. Ten jiems 
teko 16 garvežių ir 224 pre
kinių vagonų.

IŠ LIET. GYVENIMO 
RUSIJOJE.

Revelis • (korespondenci
ja). — Revelyj ir jo apylin 
kėje gyvena dabar tūkstan
tis ir keli šimtai lietuvių. 
Didesnė dalis iš jų pabėgė
liai iš Liepojos, Mintau
jos ir įvairių Lietuvos kam
pų, bet nemažai tarp jų yra 
ir tokių, kurie Revelyje jau 
gyvena nuo keleto arba net 
keliolikos metų. Nesant 
Revelyje kunigo mokančio 
lietuvių kalbos ir taipgi ne
atsiradus šiaip jau inteli
gentui, norinčiam pasidar
buoti savo tautiečių labui, 
Revelio lietuviai ilgai gyve
no vienas-kitą nepažindami. 
Dar šių metų pradžioje jie 
atsirado tokiame padėjime. 
Bet dabar* malonu čia atsi
minti, kad ir Revelio lietu
viai pradeda gyventi, ir kad 
savo tautiškame susiprati
me net jau yra padarę di
delį žingsnį pirmyn. Nuo 
kovos mėnesio Revelyje pa
sekmingai darbuojasi Lie
tuvių Centro Komiteto sky
rius, kurio didžiausis nuo
pelnas yra užlaikymas vai
kams prieglaudos su mo
kykla. Prieglaudoje telpa 
90 vaikų, o mokyklas lanko 
lll. Mokytojais yra pp. 
Oskinis ir.‘Kubilinskas, o 
prieglaudos vedėja p. Paš 
kevičaitė. . Prieglauda nėra 
taip turtingai intaisyta, 
kaip man teko matyti neku- 
įias “Šiaurės Pagelbos” 
prieglaudas, bet yra užlai
koma švariai ir nuo vaike
lių veidelių matyti, kad jie 
jaučiasi laimingi į ją pa
kliuvę. Viešame gyvenime 
pasirodyti Revelio lietuviai 
taipgi yra pasidarę drąses-, 
niais. Nekalbant jau apie 
tai, kad bažnyčioje kožną 
diena skamba . lietuviškos 
giesmės, Revelio lietuviai 
yra pasirodę svetimtau
čiams ir mieste, suruošdami 
porą vakarėlių. Greitai ža
da užsimėgsti Revelyje ir 
lietuvių Savišelpos Draugi
ja, įstatai jau gatavi, dar 
reikia tiktai juos užtvirtin
ti. Pirmutinis nuopelnas, 
kad Revelio lietuviai prade
da kilti ir susiprasti, išpuo
la p. Narkevičiui, vietos 
vargonininkui. Jis yra ašis, 
apie kurią sukasi Revelio 
gyvenimas. Nemažai taip
gi pasidarbavo Revelio lie
tuvių naudai kun. Krupavi
čius iš Petrogrado, praleis
damas Revelyje Kalėdas, 
Velykas ir vasaros mene-j 
sius. Neužvydžiaunąs padė-Į 
girnas Revelyje tepasilieka! 
latvių katalikų, kurių yra 
nemažiau lietuvių. Kunigui 
lankant Revelį, tiktai kelis 
kartus į metus, sunku jiems 
ką pradėti, jeigu ant vietos 
nėra nei vieno inteligento 
darbininko. Užtat būtinai 
Revelyje yra reikalingas 
kunigas, kuris gerai mokė
tų kaip lietuvių, taip ii* lat
vių kalbas.

Darbo Reveiyje nestoka. 
Uždarbiai taipgi neblogi po

PATVIRTINO 7 MILIJAR
DŲ BILiy.

VAKAR PREZIDENTAS 
WILS0NAS PADĖJO 

PARAŠĄ.

Iš tų pinigų 3 milijardai 
skiriami talkininkams.

Washington, .bal 25. — 
Vakar prezidentas Wilson- 
as pasirašė po karės biliumi, 
kuris vyirausybę autorizuo
ja parduoti 5 milijardų dole
rių vertės federalių bondsų 
ir 2 milijardu dolerių vertės 
pinigyno certifikatų. Iš tų 
7 milijardų dolerių 3 mili
jardai bus paskolinta talki
ninkams. Anglijai bus pa
skolinta 750 milijonų dole' 
rių. Daugiausiai bus pasko
linta Rusijai, kurios stovis 
yra labai prastas.

Nuo šio laiko talkinin
kams bankininku palieka 
Suv. Valstijos. Pirmiau An
glija buvo bankininku Pran
cūzijai, Rusijai ir Italijai, 
taipgi Belgijai.

Jei karė* prasitęs ilgai, 
galimas daiktas, kad Suv. 
Valstijos ir vėl turės sko
linti pinigus savo talkinin
kams.

Suprantamas daiktas, Vo
kietija tokios aukso konku
rencijos neatlaikys ilgai ir 
turės pasiduoti talkininkų 
malonei.

REIKALAUJA PRAVE
STI PROHIBIOUĄ.

Washington, bal. 25. — 
Daugiau tūkstančio žymiau
sių Suv. Valstijų juristų, 
bankininkų, kongresmanų ir 
kitų pasirašė po memorialu, 
kad Suv. Valstijų vyriausy
bė karės metu visoj šalyj 
uždraustų svaigalų išdirbl- 
mą, pardavinėjimą ir varto
jimą.

BUSIĄ DIDESNĖS KAI
NOS UŽ LAIKRAŠČIŲ 

SIUNTINĖJIMĄ.

Washmgton, bal. 25. — 
Kongrese yra sumanymas 
padidinti mokesčius už laik
raščių persiuntimą krasa. 
Taippat už pirmo skyriaus 
uždarytus laiškus vietoj 2c. 
imti 3c.

ANT NEVEDUSIŲ BUS 
UŽKRAUTOS MO

KESTIS.

Washington, bal. 23. — 
Vyriausybės sumanytuose 
nuo pelno mokesčiuose no
rima pažymėti, kad visi ne
vedusieji vyrai, turintieji 
per metus pelno suvirS 
1,000 dol., turėtų mokėti 
specialius karės mokesčius.

3—5 rub. į dieną, o moterįs 
po 2—3 rub., tiktai brange
nybė neišpasakyta ir čionai. 
Ypatingai sunku su gyveni
mais.

“R. G.”

KONGRESAS PRIEŠINGAS
KONSKRIPGIJAI.

•

KONGRESO PIRMININ
KAS EINA PRIEŠ PRI

VERSTINĄ KAREI 
VIAVIMĄ.

Daugelis paremia vyriausy
bės sumanymą.

Washington, bal. 25, — 
Kongreso pirmininkas 
(speaker) Cliamp Clark va
kar priėmė pas save ‘Natio
nal Security League” dele
gaciją, kuri priešinasi šios 
šalies vyriausybės sumany
tajam priverstinam karei
viavimui. Kongreso pirmi
ninkas yra gavęs tūkstan
čius reikalavimų su milijo
nais parašų, kad kongresas 
pravestų priverstiną karei
viavimą.

“Priverstinas kareiviavi
mas nebus priimtas, sulyg 
mano nuomonės,” pasakė 
Champ Clark delegacijai. 
“Negalimas daiktas tai pa
daryti, kad jaunimui butų 
užkrauta tokia negarbinga 
našta. Musų karės departa
mentas pertoli nužingsnia
vo, norėdamas uždėti gyven
tojams apynasrį. Mano nuo
mone, kongresas nesutiks 
su tuo sumanymu.”

Savo keliu kongrese Ir se
nate plačiai debatuojama 
apie konskripciją. Tame rei
kale balsavimas kongrese 
įvyks turbut rytoj, gi sena
te ne vėliau, kaip’ateinantį 
šeštadienį.

NUSKANDINTA RUSŲ 
GARLAIVIS “ŽARA.”

Londonas, bal. 25. — Vo
kiečių nardančioji laivė nu- 
skanftino rusų garlaivį “Ža
ra” (o gal “Zaria”).

Iš Petrogrado gauta ži
nios, kad rusų socialistai la
bai įniršę prieš vokiečius už 
to garlaivio nuskandinimą, 
nes su garlaiviu nuskendo 
du žymiu rusų socialistu re
voliucionierių. Vienas jų P. 
Karpovič, Petrogrado uni
versiteto progresyvių stu
dentų vadovas, ir M. Jen- 
sen, latvių socialdemokratų 
komiteto pirmininkas Lon
dono. Bet pastarasis, regis, 
išgelbėtas.

“Žara” išplaukė iš Angli
jos į Rusiją balandžio 11 d.

Žuvęs revoliucionierius 
Karpovič 1901 metais buvo 
išsiųstas katorgon už pa* 
kesinimą nužudyti apšvietos! 
ministerį Bogoliepovą. Bet 
1913 metais Karpovič iš ka
torgos pribėgo ir pakliuvo 
Londonan. Dabar gi su ki
tais keliavo laisvojon Rusi
jon.

Sofia, bal. 25. — Bulgarai 
oficialiai praneša, kad tarp 
upės Vardar ir ežero Doiran 
jie atmušę anglų briovimąsi. 
Anglai prinešę didelius nuo
stolius.

M. YČAS NUSKIRTAS RU
SIJOS MINISTERIŲ.

Chicagoje gauta žinia, kad 
Lietuvos žymusis veikėjas, du
rnos atstovas M. Yčas, nuskir
tas Rusijos apšvietos minisie- 
rio padėjėju, šitai yra linksma 
mum$ pranešti Amerikos lietu
vių visuomenei, kuriai p. M. 
Yčas yra gerai pažįstamas, nes 
šios karės metu jis jau du kar
tu buvo aplankęs Suv. Valsti
jas nelaimingos Lietuvos reika
lais.

KAS VEIKIASI 
RUSIJOJE.

Gen. Kuropatkinas Pet
rograde.

Petrogradas, bal. 25. — 
Rusijos ministeris Kerenskį 
pasi kalbėkime su laikrašti
ninkais pažymėjo, kad visoj 
šalyj viešpataująs kuoge- 
riausias žmonių ūpas. Visos 
tautos, kaip tai: ukrainie
čiai, lietuviai, suomiai, len
kai ir kiti išreiškia norą ka
riauti prieš Vokietiją taip 
ilgai, kol jinai bus nugalėta. 
Tas daroma savo žemių ap- 
giniine. ’ '

Uuvęs Turkestano gėhe- 
ralis gubernatorius, gėli. 
Kuropatkin, vyriausybės į- 
sakymu pargabentas sosti
nėm

Chivos-chanas savo gyven 
tojams suteikęs konstituei- 
jinį valdimąsi su plačiausio
mis demokratinėmis teisė
mis.

Karės ministeris Gučkov 
iškeliavo Rumunijos karės 
šonan. Tenai atliksiąs kon
ferenciją su rasų ir rumunų 
armijų vadais, Sacharovu ir 
Lešickiu, taippat su rumunų 
ministerių pirmininku Bra- 
tiano.

Minske atidaryta darbi
ninkų ir kareivių atstovų 
kongresas. Suvažiavę 1,200 
atstovų. Prie kongreso ati
darymo dalyvavo ir dūmos 
pirmininkas Rodzianko. 
Kongreso pirmininku iš
rinktas Posener, darbinin
kų tarybos Petrograde pir
mininkas. Jo padėjėju iš
rinktas paprastas kareivis, 
Sorokletov. Kongresas iš
reiškė savo pasitikėjimą da
bartine laikina Rusijos vy
riausybe ir nusprendė nesi- 
taikinti su Vokietija.

NESUGAVĘ NARDAN 
ČIOS LAIVĖS.

Washington, bal. 25. — 
Buvo pasklydęs gandas, kad 
Suv. Valstijų kares laivas 
sugavęs vokiečių nardančią 
laivę, kuomet toji įsipainio
jusi į plieninius tinklus arti 
Ne\vport News, Va. Laivė 
buvus nugabenta New Yor-” 
ko uostan.

Karės laivyno departa
mentas tečiau užgynė tą 
pasklydusiąi žinią.



5PP
"'DBAŪOAS*1
3T

- > Sereda, bal. 25 d. 1917 m.

.... U"

«DRAUGAf”
Lietuviu g“1“1*" MemmiCMKiną kaadiene Id^rųinodZldle. 

Ulus.
Prenumeratps komg:

Chieagoje melst

5 mėgstame ...... | J.tti
Kituose K V. miestuose motame Įi.li

6 mėnesiams ............. 11.5d
S mėnesiams ............ SI.S*

Ketverto laida ...........  SJ.OS
Perkant atskirais numeriais visur 

pe So.
Fjaenumerata mokas! litai*10- Lai

kas skaitosi nuo užsirašvmo dienos, 
na nuo Nauju Metu- Norint permai
nyti adrese visada reikia prisiųsti Ir 
eeųas adresas. Pinigai geriausia siu- 
sti tlšparkant krasoJs ar ezprese 
"Monny Order" arba įdedant pinigus 
t registruota laišką.

Redakcijai prisiųstieji raitai ir 
negražinami. Jei

atsiųsdamas toki raita, ne
it ir neindeda krasos ženklelis 

sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- 
planties adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO„ UIC; Mt W, *Mb Street. Cbicago. Illlnete 

7«1. Męjfinlay tilt.____ XX ____
“DRAUGAS” 

DOntaks Daily Friend 
PnbUeked daily except Hundays by 

DRAUGAS PUBIASHJMG CO.. INO., 
1M» W. idth gtme*. Cbftcago. minois. 
9M. ¥«#Anley fili. Kstsbiished lhi 
Sferas of Subscriptlon: In Chicage 

fnatt pr earrier per year 
Jutslde Cbicago by mali H lt 

Httięn ftte. A| Nava 
|e. g copy. Advertising retas 

pllaatiea. V

iSDIenos

&
m

II
i Dienon

TIK RE TIEK DAUG 
TRUKŠMO.

Šįmet “Drauge” buvo ra
šyta, kad perniai mieste 
Fraųcisco, Cal., įvyko to 
miesto piliečiy “prepared- 
nesą” parodavimas. Paru
davimo metu kažkoks pik- 
tadaris sviedė bobmų žino
mų miniom Žuvo kelioli
ka žmonių. Policija suska
to ieškoti piktadario. Su
ėmė socialistų Mooney su 
keliais jo “draugais.” Įvy
ko byla. Teismas atrado 
kaltu už bombos sviedimų 
Monney ir jį pasmerkė mi- 
riop.

Tai plačiai paminėjo an
gliškoji spauda, nes tai bu
vo įvykęs faktas, kurį te* 
galėjo atmainyti tik atnau
jintoji byla arba apeliacl- 
jinis teismas.

Po šito Amerikos socialis- 
tųį, p paskui juos ir lietu- 
yjėkieji “progresustai” ėmė 
skelbti, kad Mooney esąs 
nekaltas, jį porį nužudyti 

alibtaj, kai pj norį nu- 
dagoti kiekvienų darbinin
kų vadą XMat, socialistai 
vis dar uzurpuoja darbinin
kų vadų vardų). Vietiur- 
kitur socialistai atlaikė su
si rii mus, išnešė protes 
tus, ėmė rinkti aukas ,(Pas 
juos aukų rinkimas užima 
pirmųjų vietų) pasmerkto
jo pagelbai.

Kilus tokiam “gevaltui” 
socialistų tarpe “Draugas” 
teisingai pastebėjo, kad be* 
reikalo užtariaujami pikta
dariai, kurie teismo nu
sprendimais pripažinti kai- 

ta“- . '
Dabar socialistai kažkur 

ir kaip susekę, kad Mooney 
tikrai buvęs nekaltas, ne jis 
bombų pametęs. Teismas jį 
radęs kaltu ačių kapitalis
tų suokalbiui išnaikin
ti darbininkų “vadovus.” 
Anot socialistų laikraščių, 
Moeney su “draugais” bu- 
sįųs paliųosuotas.

“Draugas” tokių žinių 
neturi. Bet jų apsčiai ga
vęs Chicagos lietuviškų so- 
cialistų organas. Pasirem
damas tomis “žiniomis” ši
tas išgamų organas kelia 
tokį trukšmą prieš “Drau
gų/'* kad, tarytum. ve jis 
imsiųs ir sumaišysiąs patį 
dangų su žeme.

Bet tik mažiau, mažiau 
trukumo jus, “progreeyviš' 

kieji” avių kailiuose vilkai! 
Jus pirmiau pamokinkite 
savo agentus ir skaitytojus 
doros. Pirmiau pasakykite 
kadir tokiam savo platinto
jui ir “korespondentui” 
Ciceroje, kad jis jaustųsi, 
jogei gyvenus tarp kultu- 
riftgų žmonių, bet ne tarp 
“monkių” kur Afrikoje. 
Pirmiaus pasakykite jam, 
kad jis savo sugyvulėju- 
siais pasielgimais nepurvln- 
tų lietuvių katalikiškojo 
vardo. Pirmiau patį savo 
organų apvalykite nuo viso
kių piktžodžiavimų prieš 
Dievų ir į Jį tikinčiuosius, 
o tik paskui atsargiai pra
sitarkite, kad esate ten ko
kiais “progresyviais”, dar- 
biniųkų “užtarėjais.”

Kuomet lietuviškuoju so
cialistu nužudė vienų ku
nigų, lietuvį veikėjų, tai 
tuomet jums nebuvo reika' 
lo pasakyti tikrų tiesų apie 
tų nedorėlių darbų. To dar
bo nepavadinote “velniš
kuoju suokalbiu”. Tuomet 
jūsų liežuviai buvo prikibę 
prie gomurių. Mat, tiedu 
nedorėliu skaitėsi saviškiu.

Oi šiandie trukšmą kelia
te, kad “Draugas’* paminė
jo įvykusį faktų, teismo 
nusprendimų.1

Jus per savo purvinus 
dantis karšiate “Draugo” 
redaktpriaus vardą. 
Neturėdami tiesos, žeidžia- 
te asmenį, bet ant jo nera
site tąškų.

RUOŠIAMAI KARO 
DVIEM METAM.

socialistų veikimui už atski
rų taikų su Vokietija.

Tatai Rusijos vietų pa
saulio karėj turi užimti 
Suv. Valstijos, kurios talki' 
ninkama pristatys pinigų ir 
visokios karinės medžiagos.

TIK SMAGUS LAIKO 
PRALEIDIMAS.

Anų dienų Suv. Valstijų 
šalies apginimo taryba tu* 
rėjo savo slaptų posėdį. Nu
tarta, kad Suv. Valstijos 
pasiruoštų karėn ne trum
pesniam laikui, kaip dviem 
metam. Posėdyje plačiai 
buvę kalbama apie tarptau
tinį ir politikinį pasaulio 
stovį.' Įsitikinta, kad san
tūriai Vokietijoje ir Austri
joje dar nėra taip daug 
blogi, kaip nekurie mano, 
ir kad tų šalių militarinls 
stovis dar gana stipras.

Todėl, jei neįvyks bent 
kokios svarbios atmainos 
karės šonuose, Suv. Valsti
jos privalo pasiruošti karėn 
mažiausiai dviem metam. Į 
tų laikų sulyg vyriausybės 
programos, S. Valst. įsigys 
du milijonu išlavintos ka
riuomenės, aprūpintos rei
kalingiausiais ginklais ir 
visokiais karės pabūklais.

Apskaityta, kad pirmiau
siais karės metais Suv. Val
stijos kariniam prisiruoši
mui išleis 4 milijardus dole
rių ir 3-mis milijardais dole 
rių bus sušelpti talkininkai. 
Antraisiais karės metais iš
laidos busiu dar didesnės.

Ilgiau karėn prisiruošimo 
būtinumas paeina iš dviejų 
atžvilgių. Viaupirmu dar 
ne taip greit bus galima su- 
truškinti centralių valsty
bių galingumų, o paskui — 
Ubai neaiškus ir apverkti
nas Rusijos stovis. Atsi
kartoja žinios, kad vokie
čiai nusprendę palties aut 
Petrogrado. Galimas daik
tas, kad rusų vienybė la
biaus sustiprėtų, jei vokie
čiai untų vystyti savo pie
nus. JBet visvien Rurija SL 
toje karėje jau it dabar ne
tekusi reikšmės, ačių rusų

Praeitų šeštadienį Suv. 
Valstijose gyvenantieji uk
rainiečiai turėjo “tag day”. 
Rinko aukas nukentėju- 
siems nuo karės savo bro
liams Europoje. “Tag day’* 
jiems buvo paskyręs prezi
dentas Wilsonas.

Kadangį šioj šalyj ukrai
niečių neperdaugiausia gy
vena, tatai jie kreipėsi į lie
tuvius ir lenkus, kad šitie 
padėtų jiems tų dienų rink
ti aukas.

Chieagoje ir gi nedaug gy 
vena ukrainiečių. Jie ir Ši
čia prašė pagelbos lietuvių 
ir lenkų. Kiek žinome, 
daugelis lietuvių moterių Ir 
mergaičių tų dienų patarna
vo ukrainiečiams. Surink
ta suvirš 15 tūkstančių do
lerių.

Bet ar lenkai Chieagoje 
prie aukų rinkimo prisidė
jo, .ar jie pagelbėjo ukrai
niečiams, nežinome.

Iš lenkiškų laikraščių to
no tečiau matosi, kad jie 
nusisuko nuo ukrainiečių, 
nes šaai vienas lenkų laik
raštis aukų rinkimo dieno
je pažymėjo:

“Smagus laiko praleidi
mas, kurį galime patarti”.

Po tokiuo antgalviu pri
minta ukrainiečių diepa, 
paskaitos apie Lenkiją, 
Paderęwskio koncertas ir 
eilė kitokių pramogų, ku
riuose “rodakai” gali 
“smagiai praleisti laikų.”

Kutena lietuvio širdį ne
smagumai matant ir girdint 
tokius pasielgimus tų žmo
nių, kurie lietuvius ir uk
rainiečius visuomet drįsta 
vadinti klastingu žodžiu 
“broliai”.

MATOTE, KAME DA
LYKAS.

Lietuva ir šita karš.
Pirm trijų metų musų tė

vynė buvo maža milžiniškai 
plačios ir galingos Rusijos 
dalis. Dirbome savo kultū
ros darbų kiek pajėgdami. 
Matėme labai daug truku
mų, bet tik tuos tegalėjome 
atpildyti, kuriems ištekome 
jėgų. Dėlto ne pačius di
džiuosius ir ne pačius svar
biuosius savo tautos reika
lus galėjome aprūpinti. Di
džiosios tautos nemintijo 
apie mumis. Nei mes patįs 
nesitikėjome, kad trumpu 
laiku pasaulio doma gali 
pakrypti į mumis.

Mažųjų tautų laisvės 
principas.

Tik štai suplyšo pasaulis. 
Didžių viešpatijų pakra
ščiai sutino nuo kariuome
nės, per Europą nuo žiemių 
į pietus pasirodė dvi dvilin- 
ki ugnies ir* mirties juostį 
šautuvais ir durtuvais išil
gai kutoti. Europa pasi
dalino į tris dalis. Kraštu
tinės dalys kovojo su vidu‘ 
rine. . \

Talkininkai # susyk pa
juto didę materijalę vokie
čių galybę. O vokiečiai ėjo 
išvien su Austrija, kurioje 
buvo daugybė mažųjų tau
tų. Talkininkai sumanė 
pasinaudoti dvasios galybe
prieš kuiio galybę: jie
paskelbė, kad jie ko
voja už mažųjų tau-
tų laisyę. Tokiu budu

Dabar išeina aikštėn, ko
dėl St. Šimkus pametė var
gonininkavęs Shenandoah’e 
ir tuojaus pradėjo šmeižti 
musų žymiausius veikėjus, 
Jis tai darė nebe tikslo. No
rėjo labiaus prisigerinti 
laisvamaniams tautinin
kams. Už tų savo uolumų 
veikėjų šmeižime St. Šim
kus nuo laisvamanių tauti
ninkų gavo “džiabų.” Jis 
nuskirtas dirbti prie lietu
vių centralio komiteto, kurį 
musų laisvamaniai nuspren
dė žut-but palaikyti dėl di
desniojo priešginiavimo lie
tuvių visuomenei.

St. Šimkus turi “džiabų,” 
agentuoja laisvamaniams ir, 
be abejonės, taisosi naujų 
purvų gnįužtį mesti į musų 
veikėjus.

OER. KUR0PATKINA8.

Generolų Kuropatkinų ir 
jo sėbrus areštavo be palie
pimo karės iųinisterio ir be 
įsakymo tų, kurie turi val
džių. Arešto įsakymų išda
vė kareivių ir darbininkų 
komitetas. Iš to matyt, kad 
Rusijoje dabar yra dvi val
džios: oficialė, kurios pirml- 
pįnkfli yra Lvovas ir neofi- 
cialė — kareivių bei darbi
ninkų komitetas.

galima buvo tikėtis atitrau
kti mažųjų Austrijos tautų 
širdis nuo vokiečių ir pa
kreipti jas prie talkininkų, 
kad vokiečių jėgos sumažė" 
tų, o talkininkų didėtų. Ši
tie prižadėjo neprigulmybę 
Čekams ir tos tautos tėvy
nainiai profesorius Masa- 
ryk su d-ru Kramar stojo 
prieš Austriją.

Ukrainiečiai buvo ilgai ir 
sunkiai kovoję su lenkais 
Galicijoje. Lenkai rėmėsi 
visu Austrijos viešpatijos 
galingumu. Rusai kaip ii* 
ukrainiečiai nekentė lenkų. 
Ukrainiečįai-tikėjosi laisvės 
ir laisvės iš rusų. Daug uk
rainiečių Austrijos kareivių 
pasidavė rusams į nelaisvę. 
Vienu tarpu Retrograde 
žmonės plačiai kalbėjo, kad 
Peremišlio komendantas če
kas tyčia padavęs tų tvirto
vę rusams, nuo kurių tikė
josi laimingos ateities ma
žoms slavų tautoms. Didy
sis Kunigaikštis Mikalojus, 
įeidamas į Galiciją su savo 
nesuskaitomų kariuomene 
buvo apskelbęs pasveikini
mų Austrijos pavergtoms 
tautoms ir žadėjęs joms lai
svę. „

Rusijos biurokratų 
klaidos.

Kad rusai areštavo ir iš
vežė Ukrainos “klerikalų” 
vadų Szeptyckį, tautininkai 
ukrainiečiai tylomis šaipėsi. 
Bet neužilgio Lvove ant ge
ležinkelio stoties rusų val
dininkai užtepė parašų 
“Lviv,” paliko tiktai 
>‘Lvov” rusiškai ir ‘Lwow* 
lenkiškai. Galicijoje atsi
rado laikraščių spausdina
mų rusiškai ukrainlškų misi 
piu bu tikslu nustelbti uk
rainiečių kalbų, o primesti 
rusiškų. Petrogrado laik
raščiai bandė įtikinti pasau
lį, buk ų^yaniočių tautybė 
cųant Auriu jos intrygos 
gaminimas, *o grekiškai-ka- 
talikiškosios apeigos tęsian

čios tik jėzuitų pramanyta* 
vylius. Visa rusų admini
stracija ir laikraštija, ne
skiriant nei liberalo P. B. 
Struve kurs prieš 1905 m. 
Btuttgarbe redagavo rusų 
revoliucionierių laikraštį 
“Osvoboždenije”, nei laik
raščio “Birževija Viedomo- 
sti” tvirtino, kad-ukrainie
čių tauta neturi skirtis me- 
kuomi nuo rusų tautos. Di
delė liuosos rusų spaudos 
dalis ir visa oficialė raštija 
skelbė, kad visi ukraniečiai 
turi būti pravoslavai. Sun
ku buvo rasti aiškesni ir 
žiauresnį tautos ir tikėjimo 
laisvės sumygiuimų, kaip 
tas, kurį padarė biurokrati
nė rusų valdžia ukrainie
čiams Galicijoje.

Vokiečių diplomatija ga
vo aiškų prirodymų, kad 
Rusijos valdžia meluoja 
skelbdama mažųjų tautų 
laisvės principų. Kad vo
kiečiai užėmė Varšavų, 
jiems teko į rankas to mies
to policijos archyvas, o ar
chyve buvo slaptasis vidaus 
dalykų ministerio Nikalo- 
jaus Maklakovo cirkuliaras,- 
pranešantis gubernato
riams ir augštiem8iem8 po
licijos valdininkams, kad B. 
Kunigaikščio Nikalojaus 
atsišaukimų į lenkus reikia 
skaityti raštu be vertės.

Biurokratiškosios rusų 
vyriausybės kaltes vokiečių 
diplomatai ištęsė ant visų 
talkininkų, primėtinėdami 
jiems, buk mažųjų 
tautu laisvės principų skel
bią meluodami. Tas primė- 
tinėjimas tuo lengviau pri- 
gydavo, kad Anglija ir 
Prancūzija, būdamos talko
je su rusais, neužsimindavo 
apie neprigulmybę mažųjų 
tautų esančių Rusijoje.

Lietuvos vardo 
pagarsėjimas.

Vokiečiai pasinaudojo 
tuomi. Jie apskelbė Len
kijos neprigulmybę j jie me 
tė lapelius Lietuvoje, kad 
ji turėsianti savo karalių, 
vokiečių ciesoriaus sūnų. 
Neužilgio telegrafas ėmė 
skelbti, kad vokiečiai išti- 
krųjų taip mintiją. Užru- 
bežinių dalykų ministeris 
von Zimmerman’as lietuvių 
delegacijai patvirtino, kad 
tai esąs tikras vokiečių ir 
Austrijos sumanymas. Kad 
pasaulis labiaus tam įtikė
tų Vengrų parlamente jo 
opozicijos vadag grafas An- 
drassy, kalboje, pritarian
čioje vyriausybei, išdėstė 
tuos pačius pienus apie 
Lietuvos' neprigulmybę. To
kiu budu pasaulio doma ta
po atkreipta į Lietuvą.

Prie to Lietuvos vardo pa 
garsinimo prisidėjo dar to
ki asmenys kaip Suvienytų
jų Valstijų prezidentas, ku* 
ris paskyrė lietuviams die
nų 1 lapkričio 1916 m. ir 
fiv. Tėvas Bencdkitas XV, 
kuris pagarsino lietuviams 
dienų 20 gegužės 1917 m.

Ne vieni vokiečiai, bet ir 
neutraliai pritarė Lietuvai. 
Parlamentųrė Rusijos dele
gacija iškilmingai keliavo 
er talkininkų sostapiles. 
os delegacijos narys p. 

Yčas naudojosi proga ir vi
sur pažymėdavo savo lietu
vybę. Pildydamas savo tarp 
tautinius uždarinius, dele
gacija, patarnaudavo ir Lie
tuvai Ypač Londone ir

ę

jos ir, sujungus juos su 
Galicijos lenkais, sudaryti 
taip pat lygių minėtosioms 
viešpatijų. Iš visų tų slaviš* 
kų tautų, lenkų, čekų, chor-

Ryme P- Yčo prigulėjimas 
prie delegacijos atnešė nau
dų Lietuvai. Londone de
legacija su žymiais anglais 
atsilankė lietuvių parapijo
je. Londonas, jei kiek iri vatų, serbų ir kitų ketinta 
buvo mintijęs apie Lietuvą, sudaryti imperija panaši 
tai ypatingai mokėjo apie vokiečių imperijai, susidė
tai tylėti.

Karštas talkininkų vei
kėjas E. H. Simonds’as 
skelbdamas tas pažiūras, 
kokių praplatinimo Ameri
koje geidžia anglai, kalbėjo 
apie talkininkų pienus atei
čiai ir minėjo apie Lietuvą 
P. Simonds’o kalbos turi
nys pasiekė, gali sakyti vi
sus Suvienytųjų Valstijų 
gyventojus, tokiu budu ži
nia apie musų tėvynę taip 
pasklido, kaip niekad nebu
vo pasklydus! prieš karę.
Simonds’o kalbos turinys 
bus išdėtas kitame straips- 
nije.

Daug vargo mums prida
rė šita karė, bet jei ne ji, 
tai nei Zimmerman’as, nei 
Antrassy, nei Simonds’as 
nebūtų kalbėję apie mumis, 
nei Yčas nebūtų išnešiojęs 
musų vardų talkininkų mi- 
nisteriams.

Vokiečių ir lenkų pienai 
apie Lietuvą.

Vaikams gal užtektų vie
no pagarsėjimo; Užaugęs 
žmogus ieško užčiuopiamos 
naudos. Du galingu prieši
ninku, kariaudami tarp sa
vęs mintija apie Lietuvą, 
bet savo minčių neišdeda 
iki galui. Abeji bijosi kų 
nors pažadėti, kad prieši
ninkas nesužinotų. Tokiu

dančiai iš neprigulmingų ka 
ralijų: Prūsijos, Saksonijos, 
Bavarijos ir 1.1.

Prie slaviškosios ciesori- 
jos turėjo prisidėti Bulgari
ja ir neslaviškos Vengrija, 
Rumunija ir Albanija. Nėra 
žinios, ar ketinta įtraukti į 
tų imperijų Grekus.

Sitų pienų su tam tikrais 
praleidimais atsakančiais 
tuffmetiniai rusų cenzūrai 
1897 m. apgarsino Petrogra
de lenkų laikraštis “Kraj.” 
Lenkai tuomi pienu džiau
gėsi iki pačiai šitai karei.

Vokiečiams užėmus Len
kiją ir Lietuvą paaiškėjo, 
kad centralės viešpatijos 
neduoda lenkams Lietuvos. 
Pabrėždami Lietuvos rie- 
prigulmybę nuo lenkų, vo-

(Pabaiga ant 3-šio pusi.)
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budu mes, rūpindamiesi sa
vo tautos ateitimi turime 
pasitenkinti tik spėjimais, 
kokiu budu katra kariau
janti pusė gali mumis pasi
naudoti.

Vokiečių pienas aiškus. 
Jie nori tapti pirmutine 
pasaulyje jėga. Tam tiks
lui jie naudojasi tautų prin
cipu nemažiau už talkinin
kus. Juomi pasiremdami 
vokiečiai prisegs prie savo 
sąjungos vokiškųjų Šveica
rijos dalį. Toje laisvės res
publikoje jau 1912 m. spau
da svarstė klausimų ar lik
tis kaip yra, ar suskilus Į 
tris dalis sulyg trijų kalbų, 
prisidėti prie Vokietijos, 
Prancūzijos ir Italijos. Vo
kiečiai tautininkai, arba 
pangermanistai, jau senai 
ir smarkiai agituoja, kad 
vokiškoji Austrija su Ti- 
rolium prisidėtų prie vokie
čių imperijos kaipo karalija 
lygi Prūsams.

-Skersai to tikslo stovėjo 
tiktai Austrijos ciesorių 
Habsburgų giminės reika
lai. Juk Habsburgai nega
li būti po Hohenzollem’ais. 
Bet Habsburgų šeimynos 
reikalai stovėjo taipgi sker
sai pačios Austrijos sosto 
įpėdinio Pranciškaus-Ferdf- 
nando reikalų. Jis buvo 
vedęs čekę grafiutę Chotek, 
o ne karalaitę, dėlto jo vai
kai negalėjo tapti Austri' 
jos ciesoriais.

Pranciškui Ferdinandui 
esant sosto įpėdiniu stiprė
jo pienas duoti laisvę vi* 
sems Austrijoje esančioms 
tautoms, tarp tų ir busian
čios ciesorienės, Pranciš- 
kaus-Ferdinando žmonos 
tėvynoi Čekijai, suvienyti 
serbus įr, padaryti iš jų dvi 
viešpatiji: katalikiškų ir
pravoslaviškų, duoti jie
dviem tokių pat neprigul- 
mybę kaip ir čekams, pa 
liuosuoti lenkus iš po Rusi-
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ZlcmtUAB BANKOS SAUGUMO,

Bankos prtklansanoloe prie Chl- 
omo Clearing Mooee yra pe Jos at
sargia priežiūra. Laike nuo laiko, 
bent syki | metus. Clearing House 
revizoriai nuodugniai Ištiria savo 
bankų stovi ir būda Jų vedimo. Vi
nį pinigai yra suskaitomi, notoe,

bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos psržlurtamos Jr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsan- 
gl verte gali būti kningose parody- 
at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleldžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing HonaJ 
teisių, tas yra ženklas Jos abšjotbeg

Tiktai tvlrclausios Ir sauglaog.Mi 
ntas gaU būt dearlng Hougg ub*

riale.
The Chleago Clearing Houae 

priežiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų. Ir nuo to laiko 
tai rita* Clsarlng Hoiigs hbhta ne 
subankrutijo. Rslkalaujant, Clea
ring Reuse bankos ateina vieta U 
tai gn pagalba.

The American State Bank pri
klausė prlo Chicago Clearing Hon
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos tstsdmla ir Išduoda penkias pll- 
naa atskaitas J metus.

JI taipgi yra po Veistuos prie
žiūra, yra regullarižkal tirlnėjama 
Ir kas meta Išduoda penktas pilnas 
atskeltos BenKshU Valdytai Val
stijos Illinois.

pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami aat klakvleno pareikala
vime.

Čia galima gantl Pirmas Ank
eo Mortgagea Teipgl Aukso Mort- 

<s Bondus po |1M,H «r
•ls tankas yra atsakanmaesaabankas 

Lietuviams.
CU kalta Uetnvlškai Ir Lanklš-

parviršu; >Md.žM.š« 

Z

Prasi d autas
AMERICAN STATA BANK, 

Kampas: Blue laland Ava., Iaooim 
Ir ll-tos gatvių.

ATDA.HA8: Pan adė] lala Katvar
tais Ir Subateeas Iki l:*id vai
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WATERBŲRY, CONN.

Balandžio 15 d. vyčių 7-ta 
kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimų, kuriame dau
giausiai buvo svarstoma 
apie atletikos skyriaus insi- 
steigįmų. Labai visi neužsi
ganėdinę, kad vasario mė
nesyj išrinkta tam tikra ko
misija iki šiol nič nieko ta
me reikale nenuveikė, nors 
prisižadėjo. Toliaus buvo 
svarstyta, kaip padidinus 
kningynų. Nutarta kningų 
nupirkimui paskirti iš iždo 
$5.00.

Gerb. J. V. Kovui įnešus 
sumanymų, čia pat padaryti 
mezliavų kningynui. Su
mesta $8.00.

Po $1.00 aukavo šie na
riai: kun. J. Valantiejus, S. 
Lukoševičia ir M. Slovas.

Po 50 centų: J. V. Kovas 
ir B. Digris.

Po 25 centus: A. Rainys, 
J. Salučka. J. Namura, J. 
Bružas, P. Dulkė, B. Šil- 
kauskas ir V. Pilinkevieia.

Kiti davė smulkesnes au
kas.

Dabar vietos vyčiai ren
gia visų eilę vakarų.

Vytis.

BALTIMORE, MD.

---------------- i’O#P0A*”
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hdfli nori PalOStinOS. krašti> ^ll kdt* nms reik*lus augščiau užpažadėjųjw ueinum
* 'ki virčiai, bet Žydams ggg&ė

=ss=e-9-a-5B!a!

čiausiųi jis neteks.
Tečiaus mes kuopilniau-

tautų principą, Lenkija nei-, P, Simonds’o kalboje vie-
nipraota ir mintija jog , Ltttayly Mekykla

riAMfi lAncmnon hiia isisiiLvti ’ > *

Geriausiai paffiflftkž lietuvių j Prieš karę daugumas 
win.nifPRtAr.ija. . 'Palestinos istoriškų ir reli-

' i giškų brangenybių buvo

Keliolika sųvaičių at
gal anglų kariuomenė insi- . . .A . „ ,
veržė Palestinon ir n,rm

stovi ties Jeruzolimo mū
rais. Žydai tuo labai džiau
giasi. Jau jie seniai mintija 
apie savos tautos atgimdi- 
mų ir sutvėrimų žydiškos 
valstijos, dabar jų troški
mai dar pakarštėjo. Jeigu 
visai neprigulmingos vieš 
patįjos jiems nepasisektų 
sutverti, tai jie prižada ten
kinies Anglijos bei Suv.
Valstijų protektoratu (glo
ba).

Viso pasaulio spaudoje 
dabar mirgėte mirge strai
psniai- strapsneliai garsių
jų žydų rašėjų, kurie 
bando išrodinėti, kad jeigu 
airiai, lenkai ir kitos paver
gtos tautos žada gauti po 
karei neprigulmybę bei au
tonomijų, tai žydams po 
tiekos metašimčių persekio
jimų juo labiau reikia atly
ginti tautinę skriaudų.

Nors žydų troškimai tei
singi kas link atgaivinimo 
Palestinos, bet jie vargiai 
įkūnijami ir štai ve kodėl:

Palestinoje berods ma
žesnis nuošimtis žydų negu 
Lietuvoje. Diduma tenykš
čių gyventojų tai syrai kal
bantieji arabiškai. Siriečiai 
neapkenčia žydų. Palesti
noje nemažai yra grekų, ru- 
eu, turkų, vokiečių, italų ir 
prancūzų. Paprastai ap- 
skaitliuojama, kad žydų ten 
yra tik 10 nuošimčių, syrų 
—75%> it europiečių—15%.

turėti savųjų salį.

TARP PRANCŪZŲ IR 
ANGLŲ.

Viena turtinga Austrijos 
ponia juokėsi iš anglų, kad 
šie labai prastai kalba pran
cūziškai. O vokiečiai, girdi, 
prancūziškai taip gerai gali 
kalbėti, kaip ir vokiškai.

— Ko gi čia stebėties —<• 
atsiliepė vienas anglas, už
girdęs tokius užmėtinėji 
mus. — Juk prancūzų armi
ja viešėjo Vieunoje jau du 
sykius, o Londone ji dar nei 
sykio nebuvo.

TEISME.

Teisėjai teisiamajam.
— Pagalinus pasakyk at

virai, ar esi kaltas, ar nesi?
— Ehe, norėtumėt... Su- 

žinokit patįs, juk už tai al
gų gaunate.

LIETUVA IR ŠITA 
KARĖ.

(Pradžia ant 2-ro pusi.)

kiečiai remiasi tuomi pačiu 
tautų principu, kurio vardu 
jie tikisi sau vokiškos Švei
carijos ir Austrijos, kuriuo 
vardu jie rengia pietinę sla
vų imperijų, prijaučiančių 
ir dėkingų jiems, esančių po 
jų įtekme. Lenkijai tas pie
nas yra blėdingas tuomi,

Andai jau “Drauge” bu
vome rašę, kad Baltimorės 
lietuviai ruošiasi surengti 
milžiniškų manifestacijų, su 
tikslu parodyti Suv. Valsti
joms savo prijautimų ir iš
tikimybę. Toji patriotiška 
manifestacija įvyko balan
džio 15 d., McCoy salėje. Iš
viso joje dalyvavo arti 1,500 
lietuvių. Šis viešas lietuvių 
politiškas pasirodymas vi
sais žvilgsniais pavyko kuo- 
geriausiai. Baltimorės an
gliški laikraščiai su dideliu 
džiaugsmu aprašo lietuvių 
manifestacijų. Gerb. p-as A. 
Ramoška maloniai teikėsi 
mums prisiųsti vieno angliš
ko laikraščio iškarpų apie 
baltimnriečių lietuvių žygį. 
Ten pažymima, kad lietu
viai surengė patriotiškų ma
nifestacijų, tikėdamies, kad 
Suv. Valstijos karei pasibai
gus užtars ir už Lietuvos 
laisvę. Didžiausių prakalbų 
tame susirinkime pasakė 
teisėjas Rose. Apart to dar 
kalbėjo p. J. O. Sirvydas, 
George L. Jonės ir Frank 
W. Atkins. Taipo gi buvo 
dainuota amerikonų himnas 
ir kelios lietuviškos daine
lės.

Tokie lietuvių pasiibdy- 
mai šioje šalyj yra labai 
naudingi musų tautos atei-
&»i- toli

pravoslavų rusų rankose, kad ji pasijunta nepr*iei-
Jie, valdžiai remiant, statė 
gražiausias cerkves, vieno- 
lvnus, seminarijas, ligoni
nes, mokyklas ir tt. Dabar 
tas viskas, žinoma, sukon- 
t'iskuota, išvarinėta.

Vokiečiai sekė rusų pė
domis netik statant vienuo
lynus ir maldnamius, bet 
jie iš Vuetembergo, Badeno 
ir Bavarijos atgabeno Pa 
lcstinon 10,000 savų kolo
nistų.

Geležinkeliai, viešbučiai 
ir pramonijos dalis įsteigti 
prancūzų pinigais. Prancū
zai čia sukinėjasi nuo kry
žinių karių laikų if syrai 
juos gaiųi myE.

Patys gi žydai Palesti 
nos vidujiniame gyvenime 
mažai tesveria; dėlto sunku 
tikėti, kad keliais kartais 
skaitlingesni ir galingesni 
kitataučiai sutiktų pripažin
ti žydų viršenybę.

Palestinų jau valdė: asyral, 
babilonai, medai, persai, 
grekai, rymiečiai ir vėl per
sai, arabai, prancūzai, Egi
pto arabai ir turkai. Netoli
moje ateityj tarp Anglijos, 
Rusijos ir Prancūzijos už šį

nant nei prie vienų jūrių. 
Statydama savo ekonoml-

kalauja, kad Lietuva butų 
po lenkų valdžia. Tuomi tik
slu lenkaitautininkai savo 
spaudoje prirodinėja, kad 
nėra lietuvių tautos. Tas 
pačias mintis jie rūpinasi 
praplatinti ir kitų tautų 
laikraštijoje. Prancūzų laik
raščiai tuos jų straipsnius 
priimta. ‘Draugas’ paminė
jo keletą tokių prancūziškų 
laikraščių, teikiančių pran
cūzams lenkų . tvirtinimus 
apie Lietuvą. Mus dienraš
čiui parašius apie tų prancū
zu spaudos apsiėjimų, jis nu 
tilo, bet lietuviams užuo
jautos neišreiškė.

Talkininkų pienai apflą 
Lietuvą.

Talkininkų pienus apie 
Lietuvų mes tegalime suži
noti tik iš dviejų šaltinių. 
Pirmas yru trumpa žinutė 
iš Londono apie tai, kad te
nykščių valdžia rūpinasi 
mus tėvyne. Ta žinutė gan" 
do pavidalu tapo atspaus
dinta “Lietuvoje.” Antras 
šaltinis yra p. F. H. Si- 
monds’o kalba, patvirtinan
ti tų žinutę.

Žinutėje buvo pasakyta, 
kad Anglija progai pasitai
kius įneš į tarptautinį kon
ferencijų sumanymų, kuns 
reikalaus Lietuvai daugiau 
laisvės. P. Simonds’o kalba 
jau aiškesnė. Ji sako, kad 
Anglija ketinanti padaryti, 
idant Lietuva turėtų auto
nomijų po Rusija ir galėtų 
susivienyti su broliais buvu
siais po prūsais. Susivieniji
mas į vienų politikinį orga
nizmų ir gavimas autonomi
jos po Rusija, tai yra du 
svarbus daiktai. Nors mus 
reikalavimai didesni, bet ir

nas dalykas bet gi neaiškus 
Jis sako, kad Viąlos anga su 
Dauzįgu arba Gdansku pri
klausysianti lenkams, lietu
vių . apgyventoji Rytinės 
Prūsijos dalis — Lietuvai. 
Tarp Daųzign ir lietuviškos 
žemės Prusnose yra didelis 
grynai vokiškas ruožas. Kas 
bus su tuomi 1 Tas ruožas 
nemažas. Jame yra tokių 
miestų kaip Karaliaučius 
(Koenigsberg), prie kurio 
mes neturime nei pretensi- 
jos.

Jeigu šita tirštai apgy
ventoji žemė tektų Lietuvai, 
tai joje atsirastų labai daug 
vokiečių. Susidėję su Įsru
čio, Gumbinės, Stalupėnų, 
Ragainės, Tilžės, Klaipėdos 
ir kitų miestų vokiečiais jie 
taptų didelė jėga autonomt1 
nėję Lietuvoje. Kartais jie 
sutartų su žydais, lenkais ir 
mažrųsiais patekusiais į 
lietuvų, tada mums savo 
autonominėje tėvynėje atsi
eitų būti po svetimtaučių 
valdžia.

P. Simonds’as dar sako, 
kad ta vokiečių apgyventoji 
žemė galės pasilikti, kaipo 
Vękietijos dalis, atskirta 
nuo savo viešpatijos per 
lenkiškųjų juostų išilgai 
Vislos. •

Pavisliu nuo Toninio 
(Thorn) iki Gdansko (Dan" 
zig) lenkų yra labai mažai. 
Tie patįs labai suvokietėję. 
Danzig’as vokiškas miestas 
labiau negu mus Tilžė. Jei
gu lenkų juosta pavisliu tu
rės būti siaura, kad tautų 
principas išliktų sveikas. Ji 
bus tarp dviejų tirštai vo
kiškų šalių, todėl jos pne- 
gulmė prie lenkų bus nuola- 
tai pavojuje. Lenkai tų aiš

kiems lengviau bus išlaikyti, 
savo valdžioje Lietuvų negu 
Simonds’o minėtųjų juostų 
išilgai Vielos nuo Tortinių 
iki angai.

Lietuviams nėra reikalo 
rūpintis kokiu budu lenkai 
apgins savo juostų pavisliu, 
bet yra didelis reikalas pa
sirūpinti, kad Lietuva nepa
tektų po lenkais ir kad prie 
jos nebūtų priskirta žymus 
plotas tirštai vokiečių apgy
ventas. Tuomi tegul rūpina
si tie, kurie Londone priei
na prie asmenų valdančių 
pasaulio politikų.

Karė atnešė mums nau
dos, kad mus pasauliui pa
garsino, bet ji atnešė mums 
ir rūpesčių, kad įpynė į ga
na sunkias tarptautines var
žytines.

IfoktnaiŲ*: ąngltšfcos R- lietuviš
kos kalbų, erUyieUltpf. Jtuygvedys- 
tės, Btenogranjoa, typsvrrttlng. ptrk- 
lyboa teisių, Suv. Vale t. Istorijos, 
abelnoe istorijos, geųgrafljos, paeiti- 
klnės skonouiljor, pŲteiystės, dallla- 
rašystėa.

Mokinimo valandos: npo 8 ryto 
Iki 5 po pistų; vak. nuo 7:80 Iki 8:80 
31US Ko. Halsted M.. Chicago 111.

Vyrišky DrapanųBargenai *

Nanjl. neatimti, daryti ant 
užsakymo siutai Ir overkotai, 

vertės nuo 889 Iki 850 ,dabar 
parsiduoda po 816 ir 25 dol.

Nauji, daryti gataviml nuo 
815 iki 836 siutai Ir overkptal, 

nuo 87.6t> Iki 18 dolerių.'
Pilųas pasirinkimas kailiu 

pamuštų ovsrkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vartės nuo $25 iki 

i |86, dabar 86 Ir augščiau. Kel
nės nuo 81.60 Iki 84.50. Vai
kų siutai nuo 88.09 Iki 87.60. 
Valizos Ir Kuperal.

Atdara kasdiena, nedėliotais 
ir vakarais.

S. GORDOV,

Naudinga Kninga Kiekvienam

DVASIŠKO GYVENIMO

Vadovėlis
Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno

HOMESTEAD, PA.

Tautos Fondo skyriaus 
veikimas.

Balandžio 14 d., š. m., 8 
valandų vakare, vietotu Tau
tos Fondo 23 skyrius laikė 
susirinkimų, kurį su malda 
atidarė pirmininkas p. A. 
Tumasonis. Paskui sky

riaus raštininkas perskai
tė pereito susirinkimo pro
tokolų ir išdavė veikimo at
skaitų nuo vasrrio 7 d. iki 
balandžio 14 d., 1917 metų. 
Taipogi šiame susirinkime 
į ,inusų Tautos Fondo sky
rių prisirašė 10 naujų na
rių, kurie posižadėjo mokė* 
ti nuolatines duokles. Pa
skui liko išrinkti tam tikri 
“kolektoriai”, kurie pasi
žadėjo vaikščioti po lietu
vių bus,' renkant atikas 
Lietuvos naudai.

Mylintis Tėvynę.

U

Ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose 
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje 
randasi daug naudingų patarimų?

Kaina tiktai $1.00.
Adresuokite

Draugas Publishing Co.
Į ,800 W. 46th St., - Chica»o, UI-

BU x

g Paminėjimui 
* Atgavimoi

Spaudos į 
Dienos. *

į Kningos mūsų laidos ir nckurios kitų 
laidų parsiduos 35 nuošimčius pigiau 
negu paprasta kaina. Šį nuolaida ant į 
kningų bus nuo 24 d. Balandžio iki 
1 d. Gegužio. Po tam laikui kningos

į nebus parduodamos pigiau. Pasiskubin
kite. Pinigus galima siųsti Money Or
derių arba krasos ženkleliais.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46-th St. Chicago, III.

P. S. Užsakymai išsiųsti pirma diena gegu
žio bus išpildomi atimant nuošimti po tai dienos 
nuošimtis nebus duodamas.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.
Tik kų aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuvįškų 

Atvirukų. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiunti- 
mu 5c. vienas.

Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardų.
No. 3. ftv. Kazimieras, Liet. Karalaitis ................................... V. Bičiūnas
No. 4. Iš Karo CikUaus ............................................................... P. Galaunė
rio. 5, ^tudra ...................... J. Zikaras
No. f. Pasaka................................................... .. .................................. p. Galaunė
No. 7. Iš Cikliaųs “Karas” ............................................................... p. Rimša
No. 3. Vakarinė Malda .................................................................... J. Zikaras
No. 9. Dainiaus Kapas .................................................................... p. Galaunė
No. 10. IŠ Cikliaųs “Karas” ......................................................... P. Rimša
No. 12. Pašaipa,............................................ •...................................... j. Zikaras
No. 13. Žiemos Naktis .................................................................... p. Galaunė
No. 14. Lietuvos Vytis ........................................................ ... V. Bičiūnas
No. 16. Pabėgėliai................................................................................ j. Zikaras
No. Ii. Keleivis......................................................................................j. Zikaras

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio iš
periant Money Ordsr.

ADRESUOKITE: t

DRAUGAS PUS. CO.
1800 W. 46th St., CHICAGO, ILL. j

riA5TER 5T5TEH
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 

ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MO KINIAI 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 nžkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali&kaa 
pigią kainą laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mio, 
rą—bile stailės arba dydžio, ii bile 
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
UA.STER DESIGNING 8CHOOL 

J. F. KA8NICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris. 416-417 Prieš City

■KKKKiasaKKJcai
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ICHICAGOS
I ŽINIOS

“CHICAGO, LIAUKIS 

GERUS!“

Chicagos Darbo Federacr 
ja dabar ėmė vesti kuo- 
smarkiausią agitaciją, kad 
nors karės laikui užsidary
tų tos pragaištingos girtuo
kliavimo instaigos — saldi
nai. Tuo reikalu minėtoji 
darbininkų organizacija jau 
kelius kartus kreipėsi prie 
vietos majoro Tbompsono, 
bet šis vis dar nedrįsta pra
dėti atvirą kovą prieš sa- 
liunus. Superintendentas 
F. Yarrow toje prakilnioje 
blaivybės dirvoje yra di
džiausias veikėjas. Jis sa
ko : *

“Milijonai bušelių grudų 
kas met sunaudojama svai
ginantiems gėralams dirbti. 
Chicagos Darbo Federacija 
tam griežtai yra priešinga, 
nes ypač dabartiniuose lai
kuose tauta labiausiai gru
dų reikalauja. Kas savai
te Chicagos gyventojai pra
geria 2 milijonus 700 tūk
stančių dolerių. Už tuos 
pinigus kas savaitę galima 
butų pastatyti 600 gerų na
mų darbininkams. Už tuos 
per septyniaii dienas pra
gertus pinigus galima nu
pirkti 750,000 porų avalinių 
vvrams, moterims ir vai- 
kams, galima butų aprėdy
ti 150,000 žmonių ir nupirk
ti 27,000,000 dešimcentinlų 
kepalėlių duonos.’’

Ta pati Federacija taipo 
gi reikalauja, kad ant mies
to rotušės butų elektrikinis 
apskelbimas: “ Stop drin- 
king.”

Duok Dieve, kad ta kova 
už blaivybę greičiausiai pa
sisektų.

ANTVYSKUPIS MUNDE

LEIN WASHINGTONE.

Vietos antvyskupis Jo 
Mvlista Geo. W. Mundeleinev
dabar yra Washingtone. Jis 
ten dalyvauja metiniame 
susivažiavime.

“VIENAS V0KIETY8 , 
SUMU6IĄ8 10 CHICAOO

POLICISTŲ.”

Taip buk sakęs tūlas Sta
nislovas Titrcnvski’s (6249 
So. State Str.), kurį polici
ja nugabeno teisman. Bet 
jis išsigynė, sakydamas, 
kad nieko panašaus nekal
bėjęs, o jeigu taip išsitarė 
tai gal girtas buvęs, bet jis 
to nebeatsimenąs. Priešin
gai, Titrowski’s teisme už- 
sispirdamas tvirtino, kad 
jis kaizerio visa širdimi ne
apkenčia, o Wilson’ą labai 
myli.

ARTYMIAUSIOJE ATEI
TYJE ŽADA PABRANG

TI DUONA.

Prezidentas didžiausios 
duonkepyklos bendrovės 
“Schulze Baking Co.” pra
neša, kad duona greičiau
siai dar labiau pabrangs lr 
tai netolimame laike (prieš 
gegužės pirmą dieną). Slo 
dalyko *priežastimi esą pa
kilimas miltų kainos ir dar
bininkų reikalavimas padi
dinti algas. Dabar miltų 
bačka kaštuojanti $12.15. 
Nepersenai gi ji kaštavo 
$4.50. Visi darbin. duon
kepiai žada streikuoti, jei
gu nepadidins algos 3 dol. 
į savaitę.

Jeigu duonos kaina ne
bus pakelta, tai jos svaru
mas sumažės.

LABAI NENORI KA
RIAUTI.

Vakar- pasibaigė 23 die
nas, laike kurių Chicago bu- 
yo paskirusi sumobilizuoti 
1800 liuosanorių. Bet skan
džiai apsirikta chicagieČlų 
patriotiškume: nei ketvir
tos dalies nesumobilizuota. 
Išviso per tą laiką instojo 
kariuomenėn 441 vaikinas. 
O jeigu dar Chicagos mies
tas skaitomas antras rekru
tų skaičiaus didume (pir
mas Kansas City), tai gali
ma suprasti kas dedasi ki
tuose miestuose. Greičiau
siai prireiks įvesti privers
tiną kareiviavimą.

DAUGYBĖ PIKTA
DARYBIŲ.

BAISI PIKTADARYSTĖ.

Šiomis dienomis keturi 
apsiginklavę piktadariai In- 
siveržė Thomas’o Conno- 
lv’o saliunan (418 West 
Wels Str.) ir atkišę revoF 
verius pareikalavo atiduoti 
pinigus. Kadangi salium- 
ninkas neišpildė jų reikala
vimo tai piktadariai šovė Į 
ji ir ant vietos užmušė. Iš- 
kratę nužudytojo kišenius 
ir pasiėmę $300 piktadariai 
išėjo lauk.

Tas atsitiko pačiame vi
dudienyje.

MAJORŲ KONFE
RENCIJA.

Chicago sulyginamai su 
kitais miestais negali di- 
džiuoties sąžiningumu. Čia 
piktadarysčių nuošimtis 
kur kas didesnis negu ki
tuose milijoniniuose mies
tuose. Šit praeitoj savai
tėje čia atsitiko 4 užmuši" 
mai, 40 apiplėšimų ant gat
vių, 285 vagių įsilaužimai, 
4 kišeninės vagystės, 6 šan
tažai, 6 pavogta automobi
liai (nesurasti) ir kelioliką 
kasų išlaužta, išmainyti ne
tikri čekiai ir tt. Policija 
apskaitliuoja, kad išviso to
je savaitėje piktadariai “už 
dirbo” virš $35.000. Bet 
juk ir nevisi paktadariškl 
atsitikimai policijai žinomi.

.i, '•

JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI.

Seredoje 25 bal. šių metų 
Šv. Kryžiaus parap. svetai
nėje Town of Lake, bus ro
domi judamieji paveikslai 
apie Jėzaus Kristaus gyve
nimą ir kančias, 7 dalyse. 
Paveikslai bus spalvuoti. 
Jų rengimu rūpinasi vietos 
klebonas su kaikuriais pri
vatiniais asmenimis uuo 
Bridgeporto, kurie Šv. Jur
gio parap. svetainėje net du 
kartu juos rodė.

To\vn of lakečiams gera 
proga pasižiūrėti tų bran
gių ir įdomių paveikslų.

Pranešėjas.

DAUG AREŠTŲ 
SALIUNUOSE.

Policija skelbia, kad sa- 
liunuose labai dažnai atsi
tinka karščiausieji politiški 
ginčai tarp Vokietijos užta
rėjų ir jos priešų. Detekti- 
vai dabar nuolat landžioja 
po tuos girtybių lizdus lr 
daubelį antipatriotų areš
tuoja.

Visur reikalingas taktiš
kumas ir atsargumas.

KAIZERIO BIOGRAFI
JOS JAU NEBEMOKINS.

■'DBAUGAS'1

Reikalauju trijų kraučią prie 
vyriškų drabužių. Turi būti geri 
kraučiai, stiliau kitę sekančių ad
resu :

ANT. METRIKIS,
1710 W. 471 h St.,

ideles Prakalbos

Sereda, bal; 25 d. 1917 m.

Reikalauju siuvėjų prie mo
teriškų drabužių siuvimo koto 
(eoats) ir sijonų. Geras mokes
tis. Atsišaukite toujaus.

JONAS STANAITIS,
1913 Ogden Avė.,

Parsiduoda Saldainių Krautu
vėlė, prieš Lietuvių parapijinę 
Mokslainę. Užlaikoma cigarų, ta
bakas, sodas ir visoki smulkme
nai. Biznis gera. Tuti parduoit, 

nes perka namą. Atsišaukite:
1811 SO.-UNION AVĖ.

Vienatinis būdas giminės su
rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško- 
timą i “Draugą” šiandien.

----- :— Paieškojimų kaina: —

Vieną kartą ......................... 50c.
Tris kartus............................ $1.00
Vieną savaitę......................... $1.50
Pinigus galima sius krasos žen

kleliais, arba ragistruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertlai ng Dept.)

1SOO W. Mth St., Chicago, DI.

LIET. DARBININKŲ SĄJUNGOS NAUJOJI KUOPA,

rengia labai indomiaa prakalbas.
Ketverge, balandžio 26 *d. bažnytinėje salėje,

Pradžia 7 :30 vai. vakare.
Taigi gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, atailankite kuos- 

kaitlingiausia į viršminėtas prakalbas, nea bus aiškiai ir nuo
sekliai išdėstyta darbininkų judėjimas ir jųjų tikslas ir kaip 
pasiekkti darbininkų gerovę ir tt.
Kalbėtojais bus gerb. kun. A. Briška, K. Pakštas ir kiti, tai
gi nepamirškite ateikite visi kas gyvas.

Kviečia KOMITETAS.

BRIGHTON PARKO
Lietuvių bučernės ir grocernės šėrininkų susirinkimas atsibus 

Balandžio 26 d. 1917. 7:30 vai. vakare LIBERTY HALL, 3925 SO. 
KEDZIE AVĖ. Visi šėrininkai yra kviečiami ATSILANKYTI.

PRANEŠIMAS.

Norintieję kad paskelbi
mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge’ malonėsit priduoti kopi
ją apgarsinimo nevėliaus 
kaip prieš piet šiandieną.

“DRAUGO” ADM.

Reikalinga stenografė. Turi 
mokėti lietuviškai ir angliškai, ga
linti versti iš angliško ir apsipa- 
žinus su abelnu ofiso darbu. At
sišaukite tiktai laišku:

NEW ERA ADV. AGENCY 
6329 S. Fairfield ave.; Chicago,

REIKALINGI TEISINGI 

IR DARBŠTUS VYRAI.

kurie salėtų pasidarbuoti po lietu
viais apgyventus miestelius ir atlik
ti teisingą darbą. Sykiu būti at
stovais musų kompanijos. Kompa
nija yra Inkorporuota su kapitalu 
$150,000.00 Tai yra teisingas ir 
naudingas darbas, kur galima leng
vini uždirbti pinigų vakarais ir šven
tadieniais — neapleldilant savo kas- 
d’eninio darbo. Delei platesnių ži
nių kreipkities ypatiškal arba laiš
ku pas:

John D. Simanowskl, Kcv.ry,
>ŽS8 Commerclal Avė.,

SO. CHICAGO, ILL.

PRIEŠ ĮDEDANT

San Sunkiai 
Uždirbtus hnlps

1 Raal Estais
PAŽIŪRĖKITE KAD JŪSŲ 
NUOSAVYBE BUTŲ AP

RŪPINTA BU

Torrens 
Certificate 

of Titlc
Kuris yra valdžloa gvaran- 

tuojamas, yra pripažinta* per 
visa Cook County.

Jeigu Jūsų (property) nuoaa 
vybe bus registruota per šia 
kompanija gali būti užtikrin
tas kad yrą saugiai peržiūrėta.

Kainuoja tiktai tris dolerius 
kad duoti peržiūrėti, o kitų 
mokesčių nereikia.

Recorder's Office yra ezper- 
tat kurie pasirenge Jums pa
dėti, kiekviename laike. Norint 
kokių Informacijų kreipkitės 
pas:

JOSEPH P. HAAS
Kcrorder of Deedi 
Keglstrar of Tlttlea 

County Bldg.
Clark and Washlngton.

Plūst Caaal UIS

DR. A. YUSKA
LICTUVIS GYDYTOJAS 

1749 Si. Halatid CHICA69, ILL.
CORNER ISth STREET

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS

Ateinančiame penktadie- 
nvj Chicagoij prasidės Illi
nois valstijos majorų kon
ferencija.. Joje žadama 
nuodugniausiai apsvarstyti 
kaip kovoti su brangenybe 
it su maisto ir kuro stoka. 

Celi Chicagos universiteto 
jfesoriai skaitys refera

te miestų viršininkų
Važiavime.

GENEROLA8 JOFFRE 
IR VIVIANI ATVAŽIUO- 

814 CHICAGON.

Telegramos iš Washing 
tono skelbia, kad prancūzų 
kariškos komisijos vadas 
generolas Joffre ir ministe
ris Viviani žada šiomis die
nomis atvykti į musų mies
tą. Žadama labai iškilmin
gai juoa sutikti,

Čionykščių mokyklų va
dovėliuose labai išgirta Vo
kietijos imperatoriaus Vil
helmo II budo ypatybės. 
Mokyklų vyriausybė prane
ša, kad tie vadovėliai tar
naus tik iki šių mokslo me
tų pabaigos. Nauji vadovė
liai , kuriuose apleista ta 
nepatriotiška biografija,
jau paduota spauzdinti.

Kaikuriose mokyklose 
taipo gi kilsta sumanymai I 
panaikinti vokiečių kalbos 
pamokas.

VOKIŠKOJI
“KULTŪRA.”

Indomią istoriją papasa
kojo Anglijos prekybos lai
vyno 15 metų amžiaus ka
detas, John Duff, kurs buvo 
išgelbėtas iš jūrių ir nuga
bentas Anglijon.

Vokiečių nardančioji lai
vė nuskandino garlaivį, ku
riuomi Duff keliavo. Jis su 
kitais šešiais garlaivio įgu
los vyrais pateko skylėton 
pagelbinėn valtin. Iš tų še
šių vyrų keturi veikiai mirė 
nuo žaizdų, vienas nuo nuo- 
ilsio, o penktąjį pagavo jū
rių vilnis ir išbloškė iš val
ties.

Duff pats vienas paliko 
sugadintoj valtyj ir tarp, 
baisiausių vilnių tamsumoje. 
išlaikė kelias valandas.

Kuomet praaušo šalę val
ties iškilo vokiečių nardan
čioji laivė. Pasigirdo iš jos 
balsas. Bet vaikiukas atsa
kė silpnu balsu Laivės ko
mendantas klausė, koks lai
vas nuskandintas, į kur jis 
plaukė, ką gabeno. Vaikiu
kas atsakė nieko nežinąs, 
nes tik vienas iš visos įgulos 
palikęs gyvas.

Komendantas atsakė: 
“Galėčiau tave nušauti kul- 
kasvaidžiu, bet tai butų 
staigi mirtis. Verčiau pa
liksiu tave gyvą. Palengvas 
merdėjimas kaip tik ir tin
ka angliškam vaikui.”

Nardančioji laivė atsitoli
no. Po šito per dvyliką va
landų Duff prikibęs laikėsi 
valties briaunos, kol paga
liaus jo neužtiko ir neišgel
bėjo praneusai žvejai.

Sakančias yra gaunamos Brango knygyno
1137. Nauju Budas Išmokti BaSytl. Benas ar jaunas, vyras ar

moteris visai nemokanti rašyti, norėdami iimokti, — nu
sipirkę iią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas 
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku t Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f Žinoma, tik norėk ir 
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik .......................... lOe.

1138. Nauju Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nno 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bua palinkęs. 
Zlementoriaug kaina .......................................................................... 10c,

$ 10S0. šventa Istorija Beno ir Naujo Įstatym”. Šventoje Isto

rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra šventoje 
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gsli viską sn- 
pruti. Kaina tiktai ...................................................................... 1.00

5 1023. Trumpa Šventa Istorija Beno lr Naujo Įstatymo apdaryta B5e. 
ę. 738. Lietuvos Istorija (Pranu). Kiekvieno lietuvio šventa 

priedermė žinoti apie aavo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
sieko aežino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jau patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta ...................................................................................25c,
Apdaryta .................................................................................................... 85e.

1108. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių 
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisyklii- 
kai rašyti, tinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliškal rašyti. Prekė .................................. 85e.

1820. Lietuvos Oaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėjas 
atsakančiai pagaminti valgius. šeimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa. 
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius 
valgias iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį. Įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo- 
tsrįs ar mergaitės tari mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik ....................................... S5e.

130. Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik ką išėjus ii spaudos 
knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės 
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti iią knygel.. Kaina .................................................... 25c.

Užsisakydami virš pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą lr 
■emerį. .Pinigus galima siųsti kratos ženkleliais Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46 St., Chicago, III.

g

EXTRAffi
Lietuviški Škapleriai.

Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškąją Karmelitans- 
ką Škaplerių, kurią ilgą laiką negalėjome gauti. Ui- | 
sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- 
teliais) 15c. Pinigus galima siąsti krasos ženkleliais.

Taipgi aplaikėme siuntinį naują 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 karta.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:

“Draugas” Pub. Co.
1800 W. 46 St., Chicago, III

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

JOHN PETRAITIS 
4102 SO. Campbell avė., Chicago, lll.

Phone Yards 2721 *
DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ 

IR VAIKU LIGAS 
3315 S. Halsted st.,

=* CHICAGO, ILL.

FARMOSH FARMOSH

Parsiduoda Didžiausioje Ameri 
koja Lietuvių koUonljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Mo 
uais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl krelplames 
į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pae mus farmas kad 
galėtumėm viens Anglus lr Vokie 
Mus, lž tos k°llonljee Išprašyti. Mes 
turime ii jų suėmė Jų farmas lr nori
me Jas parduoti, turime dldeUų lr mi 
šų farmų, givuUal, mažiuos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums 
o gausite gražų kataUoga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS,

Peopies State Bank Bldg., 
Scottville, Mich.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGA”

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PHYS1CIAN and SURGEON 

OFISAS 3103 SO. HALSTED ST
PHONE DROVER 7179 

RESIDENCIJA 3341 SO. UNION AVĖ 
PHONE YARDS 537

OFFISC ADYNOS 9to 12 A. M. 2 to 5 P.M 
7 to 9 P. M. NEDELIOHS 9 to 12 A. M. . 

CHICAGO ILL.

Tol Drover 7843

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DKMTI3TA1 . 

Valandos: nno $ ryto Iki Ž vak
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 Bo. Aablaad Avė. 
art 47-tos gatvės

Telefone, McKinley 5764

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VYSOKIAS LIGAS

34S7 ši. WmImi Blvd. kanyii W. SS gabia
Ligonio Priėmimo Valandoj: 

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

Šventom), dienomis'iš ryto 8-10 
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

LIETUVIŠKAS KOTELIS'
1606 So: Halsted Str.

Reikalauja vyrų gyvenimui. 
Kambaris su gaspadinės valgiu 
$5.00 j nedėlią. Kambariai geri 
gali būti po du.

į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS $
0 Aat Darų, Leatų Rėmų ir Stogini* Popieros
f CARR BROS. WRECKING CO. |
į 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAdO «

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

likij. viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po 6egižio 1-«il nu ižimslnt krantini pa iun.

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

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

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

BANKES
COFFEE

GAUBI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir |qJĮj 
po 30c........................................

The
Best

26
ct lb.

SVIESTAS
nla, sa*l- 
knr jn« «. 
Utraatl 47c

RYŽIAI
norianalnf rnllaa, 
lOe vartėa. 
paraldaoda ai

COCOA

65c
Garlaaala 
■nlyrln. ,a 
bent kokia.
1-2 av. 14c

WUTBIDB 
U7I Milvaakee ev. 
MS4 Mlfvrankaa av; 
1084 MIIivaaees av. 
1510WMadi«ea et. 
(MOV Madiaaa et.

1844 W Chlcaroav. 
18M Blna Ialand av. 
2812 W. North av. 
1217 8. Halatod et. 
1882 R. Halated ,t. 
UIS W. ltth et.

S10tW.

SOUTH SIDE 
8032 W»ntworth av 
Mtri. Halam at. 
4729 8. Aahland av.

ARBATA
a. Ova-

40c
PrH, 
rantoota. 
vartė, 80, 
penki n oda

NoRTHAIDni 
408 W. DM.Ioe et. 
T2O w. Morth av' 
2S40 Lincoln av. 
3244 Lincoln av. 
(4U N. Clark St.




