
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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SUTRUKDYTAS PRIVERSTINO 
KAREIVIAVIMO BILIUS

Vokiečiai nuskandino ameriko- 
nišką garlaivį

1,000 gydytojų į Prancūziją 
Brazilijos kongresas paskelbs Vokietijai karę
SUTRUKDYTAS PRI
VERSTINOJO KAREI-*’ 

VIAVIMO BILIUS.

Bilius sutinka daugelį 
priešininkų.

Washington, geg. 1. — 
Nors priverstinojo kareivia
vimo bilių priėmė kaip že
mesnysis butas, taip senatas 
skyrium, tečiau jis sutruk
dytas dėl techniškų kliūčių. 
Nelygiai nustatyta imamų 
kareiviauti vyrų metai ir ki
tokie neaiškumai.

Žemesnysis butas savo 
priimtų bilių pasiuntė sena
tui ir čia prasidėjo išnaujo 
karštos diskusijos. Dalis se
natorių su La Follette prie
šakyj priešinasi priversti
nam kareiviavimui. Jie rei
kalauja, kad bilius butų at
mestas įr butų leista tas 
klausimas išrišti referendu
mu, t. y. visuotinu gyvento
jų balsavimu.

Regis didžiuma senatorių 
ims viršų. Bet be pabaigos 
šitos savaitės bilius negalės 
pereiti per įstatvmdavybės 
butu. ( į.

1,000 GYDYTOJŲ Į 
PRANCŪZIJĄ.

Washington, geg. 1. — 
Suv. Valstijų vyriausybė, 
sakoma, nusprendžiusi ka
rės laukan į Prancūzija pa
siųsti tūkstantį gydytojų, 
daugelį ligonių slaugotojų 
ir lakūnų.

Be to pienuojama trumpu 
laiku į ten pasiųsti ir kiek 
kariuomenės. Tai busianti 
pradžia. Paskiau busiu siun
čiama daugiau. To labai no
rį atkeliavę čionai talkinin
kų atstovai. Jie tvirtina, 
kad amerikoniškų kareivių 
pasirodymas suteiktų dau
giau drųsos prancūzams ir 
anglams kareiviams. Ir jie 
veikiau įveiktų vokiečius.

ROOSEVELT PAŠAUK 
TAS KAREIVIAUTI.

New York, geg. 1. — Suv. 
Valstijų vyriausybė pašau
kė kareiviauti Theodorų 
Rooseveltų ir Elihu Root’ų, 
jaunesnįjį. Jiedu priklauso 
prie atsargos oficierių kor
puso rytiniam Suv. Valsti 
jų kariuomenės departa 
mente. Abudu turi stoti la
vinimosi karės stovyklon 

gegužės 15 d.

SUTORPEDAVO SUV. 
VALSTIJŲ GARLAIVĮ.

Žuvo kapitonas ir keliolika 
žmonių įgulos.

Londonas, geg. 1. — Vo
kiečių nardančioji laivė 
praeitų šeštadienį Anglijos 
pakraščiuose nuskandino 
amerikoniškų garlaivį “Va- 
cuum,” kuriuo buvo gabena
mas žibalas, ir kurs prigu
lėjo ‘Vacuum Oil Companv,’ 
Califomijoje.

Kapitonas ir keliolika ju
rininkų nuskendo.

“Vacuum” buvo apgink
luotas. Nuskandintas plau
kiant jam iš Anglijos į Suv. 
Valstijas. Turėjo 34 vyrus 
įgulos. Iš jų pusė žuvo.

BRAZILUOS KONGRE
SAS PASKELBS KARĘ.

Rio de Janeiro, geg. 1. — 
Brazilijos vyriausybė per
traukė diplomatinius ryšius 
su Vokietija. Bet ta pati vy
riausybė be kongreso pata
rimo nenori paskelbti karės 
Vokietijai. Mat, nenori im
ti ant savęs atsakomybės.

Brazilijos kongresas susi
renka geg. 3 d. ir tuomet 
vyriausybė jam inteiks visi) 
reikalų stovį.

KAIP ĮVYKS PRIVER
STINAS KAREIVIA

VIMAS.

Washington, geg. 1. — 
Praėjus trisdešimčiai dienų 
nuo priverstino kareiviavi
mo biliaus patvirtinimo, 
prezidentas Wilson išleis 
proklemacijų, kuriųja nu
skins tautinio gyventojų re
gistravimosi dienų. Iš užsi
registravusių visų vyrų ka
rės departamentas pasirinks 
tokius, kurie sulyg biliaus 
tiks kareiviauti. Iš kiekvie
nos valstijos bus imama nu
skirtas kareivių skaitlius. 
Illinois valstija turės prista
tyti 31,000 kareivių.

SUIMTA DU VOKIEČIU 
SU BOMBOM.

New York, geg. 1. — Va
kar vakare čia policija areš
tavo du vokiečiu, pas ku
riuodu atrasta dvi užtaisyti 
bombi. Sakoma, kad jie 
bombi norėję pamesti po 
kokiais namais ties Wall 
gat.

BELGIJA REIKALAUJA 
PUSANTRO ŠIMTO MI

LIJONŲ DOL. PA
SKOLOS.

Washington, geg. 1.—Va
kar Belgijos pasiuntinys ba
ronas Ednard de Cartier ap
silankė pas pinigyno sekre
torių MeAdoo ir reikalavo 
Belgijai paskolinti nors pus
antro šimto milijonų dol. 
Tiek pinigų reikalinga pra
maitinti civilius belgus. Sa
koma, Suv. Valstijos pasko
lins reikalaujamus milijo
nus pinigų.

VOKIETIJA LEMENASI.

Buenos Aires, geg. 1. — 
Čia gauta žinios, kad Vokie
tija sumaniusi duoti Argen
tinai atlyginimų, už nuskan
dintus šitos respublikos gar
laivius, bi tik išvengti kivir-
cu.

GRAIKIJOS KARALIUS 
ABDIKUOJĄS.

Londonas, geg. 1. — Iš 
Atėnų gauta žinia, kad 
Graikijos karalius Konstan
tinas nusprendęs pasitrauk
ti nuo sosto ir šitų pavesti 
savo įpėdiniui. Vokiečių 
agentai tečiau darbuojasi 
karalių ir tolesniai palaikyti 
šalies valdovu.

STREIKUOJA VOKIE
ČIAI NELAISVIAI.

Petrogradas, geg. 1. — Iš 
Kievo apylinkių gauta ži
nios, kad tenai sustreikavę 
vokiečiai ir austrai nelais- 
viai kareiviai, dirbę prie ke
lių taisymo, ukėse ir dirbtu
vėse. Jis pareikalavę 8 vai. 
darbo dienoje ir geresnių 
darbo sąlygų.

GEN. PETAIN GENERA
LIO ŠTABO VIR

ŠININKU.

Paryžius, geg. 1. — Ver- 
duno tvirtovės apginėjas 
gen. Petain Prancūzijos vy
riausybės nuskirtas genera
lio štabo viršininku.

REIKALAUJA MIRTIES 

LENINUI.

Petrogradas, geg. 1. — 
Kronštadto tvirtovės garni
zonas pasiuntė savo delega
tus su prašymu pas rusų 
generalį štabų, kad Lenin, 
žinomas anarchistas, butų 
nubaustas mirtimi, nes jis 
esųs lygus Rasputinui, kurs 
savam laike ant Rusijos už
traukė visokias nelaimes.

SUBOMBARDAVO RU
MUNIJOS MIESTĄ.

Berlynas, geg. 1.—Vokie
čių nardančios laivės su
bombardavo Rumunijos 
miestų Sulina, gulintį palei 
Juodąsias jūres. Miestas la
bai daug nukentėjęs.

LIETUVIAI TREMTI
NIAI RUSIJOJE.

Marijupolis, Jekaterino- 
slavo gub. — Tarnaujant 
man Marijupolvje, teko ir 
su tremtiniais lietuviais, čia 
apsigyvenusiais, susipažinti. 
Pabėgėlių lietuvių čia yra 
apie 500 žmonių, jei dar ne 
daugiau. Beveik visi jie dar
bininkai ; dauguma dirba 
fabrikuose palei Marijupolį; 
yra kelios fabrikus ir pačia
me mieste. Inteligentų be
veik nėra.

Yra čionai Lietuvių Drau
gijos Skyrius, kurio pirmi
ninku yra kun. Dragunevi- 
čius. Taip pat yra vaikų 
prieglauda ir mokykla prie 
jos. j

Surasti lietuvių komitetas1 
ar prieglauda su mokykla' 
atvažiavusiam nevisiškai 
lengva, nes jokios iškabos 
nėra, kaip kituose miestuo
se. Pats aš vos nevos, visų 
klausinėdamas, suradau ko
mitetą. Labai nustebau, pa
matęs ant duių pirm. kun. 
Dragunevičiaus vizitinę kor
telę parašyta lenkiškai. Pa
skambinau. Išėjo moteris ir 
lenkiškai paklausė: “Co 
wam potrzeba?” Gerai, kad 
mokėjau lenkiškai kalbėti, 
tai ir paklausiau, kur lietu
vių komitetas ir ar galima 
matyti pirmininkas. Nuvedė 
mane į kambarį, kur radau 
pirmininkų. Iš karto neži
nojau, kaip kalbėti, bet pra- 
drįsau ir prakalbinau lietu
viškai. Pasirodė, kad kuni
go esama karšto tėvynės su
naus. Vis dėlto butų gerai, 
kad lietuvių komitetas bu
tų žymesnis ir neduotų ne
žinančiam progos abejoti, ar 
tikrai čia lietuvių komite
tas.

Teko pabūti ir prieglau
doje su mokykla. Įėjus, tuo
jau krinta į akis, kad žiemos 
metu vaikai basi. Paklausęs 
vaikučių, gavau atsakymų, 
kad nėsų batų; buvę kelioli
ka porų, bet suplyšus vis 
rengęsi taisyti, tik kol pri
sirengę, iš keliolikos porų 
belikusios tik kelios, nes ki
tos taip suplyšusios, kad nė 
taisyti neišsimokų. Rodo3, 
kad musų pirmininkas ir ki
tuose reikaluoe ne labai sku
binas. Kiti komitetai senai 
visa, ko reikia, gavo, tik lie
tuvių komitetas visa pas
kiau gauna. Mokykloje yra 
įrašyta daugiau ne 50 vai
kučių, bet lanko jų maž ne 
perpus mažiau. Paklausiau 
mokytojų, kokia priežastis, 
kad taip daug mokinių nei
na mokyklon; atsakė — dėl 
autuvo ir gerų drabužių sto
kos neiną. Paskutiniomis 
dienomis gavo iš komiteto 
prieglaudos vaikučiai kėlio
ji kų porų batų, bet toli gra

žu ne visi, o kurie gyvena 
pas tėvus, tiems gal dar ma
žiau teks.

Dar žmoneliai nevisai pa
tenkinti, kad musų kunigas 
atsisakęs į ligonis važiuoti 
išpažinties. Man pačiam te-

KAS VELKIASI VO
KIETIJOJE.

Berlynas, geg. 1. — Dar
bininkų organizacijų ir uni
jų valdybos persergsti savo 
narius, kad jie tolintųsi nuo 
streikų, kurie sukeliami vo
kiečių miestuose, nes gali
ma sulaukti blogų pasek
mių. Nes von Hindenburgas 
visiems streikininkams grų- 
sina savo “geležine” ranka. 
Didžiuma darbininkų, sako
ma, pildo tuos persergėji
mus, nepaisant socialistų 
įnirtimo.

Gen. Demburg, buvęs ki-' 
tuomet Vokietijos kolionijų 
ministeris, skatina vvriau- 
sybę duoti veikiau gyvento
jams demokratinius paleng
vinimus, nes to visa atidė
liojimas gali turėti liūdnas 
pasekmes, liaudies kantrybė 
galinti išsisemti.

ACIŲ POPEŽIUI, BELGŲ
DEPORTAVIMAS SU

LAIKYTAS.

Rymos, geg. 1. — Belgi-, 
jos kardinolas Mercier Va-i 
tikano organe “Osservatore | 
Romano” paskelbė, kad tik 
ačių Šv. Tėvo pasidarbavi
mui Vokietijos vyriausybė 
sulaikė belgų deportavimų1 
iš Belgijos. I

PŪGOS BALKANŲ 
KALNUOSE.

Berlynas, geg. 1. — Bal
kanų kalnuose siaučia dide
lės sniego pūgos. Todėl su
laikytas visoks karinis vei
kimas.

GUATEMALA PER
TRAUKIA RYŠIUS SU 

VOKIETIJA.

Guatemala, geg. 1.—Gua- 
temala respublika pertrau
kė diplomatinius ryšius su 
Vokietija ir savo pakraščius, 
uostus bei geležinkelius pa
vedė Suv. Valstijų nuožiū
rai.

NUSKANDINTA NORVE 
v GŲ LAIVAS.

Londonas, geg. 1. — Vo
kiečių nardančioji laivė su- 
torpedavo norvegų garlaivį 
“Torjore.” Įgulos likimas 
nežinomas.

ATKELIAVO KUBOS 
KOMISIJA.

Washington, geg. L—Va
kar Čionai atkeliavo Kubos 
respublikos militarinė komi
sija, kuri pasitars kaip pa
gelbėti su Suv. Valstijoms 
dabartinėje karėje prieš Vo
kietijų.

ko girdėti skundžiantis mo
terėlę, kad kunigas nenorįs 
važiuoti, kad ne parapijos 
esąs kunigas; ligonįs gi ki
taip nemokanti kalbėti, kaip 
tik lietuviškai, o parapijos 
kunigas lenkas esąs.

Kareivis.

DIDELES ATMAINOS RUSŲ 
KARIUOMENEJE

BUVĘS RUSIJOS CARUS BUS IŠTREMTAS 

Talkininkai varosi ant Lens
PERVERSMAS RUSIJOS 

KARIUOMENĖJE.

Karės ministerio Gučkovo 
parėdymu įvesta atmainos.

Petrogradas, geg. 1.—Ru
sijos karės ministeris Guč- 
kov vakar išleido rusų ka
riuomenei parėdymų, kad 
kareiviai patįs savimi val- 
dvtųsi, t. y. kariuomenei su
teikta pilnoji savyvalda. 
Kiekvienas- korpusas, pul
kas ir rota turi iš savo tarpo 
išrinkti komitetus, kurie nu
statys kareiviams discipli
nos laipsnius, kontroliuos 
maistų ir prižiūrės, kad ka
rės viršininkai neperžengtų 
ministerijos parėdymų. Tie 
patįs komitetai išrįs ginčus 
ir nesutikimus oficierių su 
kareiviais ir išlaiko priruoš 
visus kareivius prie balsavi
mo renkant atstovus į parla
mentarinį Rusijos suvažia
vimų, kuriame bus išrištas 
klausimas, kaip Rusija atei
tyje turės valdyties.

Ministerio Gučkovo tuo 
įsakymu panaikinama viso
kia pagarba prigulinti ofi- 
cieriams nuo kareivių. Į ofi- 
cieriaus paklausimus karei
vis gali atsakyti tiesiog 
“taip,” arba “ne,” be “bla- 
gorodijų,” “visokoblago- 
rodijų” ir kitokių pridėčkų. 
Tečiau kareiviai privalo 
klausyti oficierių, kuomet 
šitie juos komanduoja.

Visiems kareiviams ir ofi- 
cieriams duota lygios pilie
tybės teisės.

Duota tikėjimų laisvė.
Nepriverstinas lankymas 

pamaldų cerkvėse.
Kareivių laiškai iš karės 

laukų neturi būti cenzūruo
jami.

Visokie laiškai, laikraš
čiai ir pamfletai kareiviams 
turi būti pristatomi.

GEN. JOFFRE CHICAGO
JE BUS ATEINANTĮ 

PENKTADIENĮ.

WASHINGTON, geg. 1. 
— Čionai oficialiai paskelb
ta, kad prancūzų karės at
stovai, tarp kurių bus ir 
gen. Joffre, Chicago aplan
kys ateinantį penktadienį. 
Iš Chicagos keliaus į Spring- 
fieldą aplankyti buvusio 
prezidento Lincolno kapą. 
Iš ten keliaus Philadelphi- 
jon, New Yorkan ir Bosto
nan.

Niekur ilgai neužtruks, 
nes neleidžia tai daryti 
svarbus reikalai. Taigi ap
keliavimas kieku galima bus 
trumpiausias.

BUVĘS RUSIJOS CARAS 
BUS IŠTREMTAS IŠ 

RUSIJOS.

Ištrėmimo vieta dar 
nenuskirta.

LONDONAS, geg. l.-IS 
Petrdgrado gauta žinia, kad 
durna svarsto klausimą apie 
buvusio Rusijos caro Nika- 
lojaus su šeimyna ištrėmi
mą. Kad buvęs caras bus iš
tremtas iš Rusijos, tai ta
me negalį būti nei klausimo.* 
Tik dar neparinkta ištrėmi
mo vieta. Daugelis pataria 
jį ištremti arba į Švediją ar
ba į Olandiją.

TALKININKAI STUMIA
SI PRIE LENS.

Seka smarki artilerijos 
kova.

Paryžius, geg. L — Bal. 
29 dienų smarki artilerijos 
kova sekė pietuose nuo St. 
Quentin, apskričiuose Tro- 
yon, Hurtebise ir Craonne. 
Kelios vokiečių atakos prieš 
prancūzų pozicijas atmuš
tos. Artilerijos dvikova la
biaus buvo padidėjusi tų pa
čių dienų vakare.

Vokiečių lakūnai naktį 
prieš bal. 30 d. daugelį bom
bų pametė apskričiuose 
Dunkerąue, Nancy ir Bel- 
fort. Jokių nuostolių nepa
daryta, anot oficialio prane
šimo.

Tie patįs lakūnai bombar
davo Chalons ir Epemay. 
Keli civiliai žmonės užmuš
ta.

Prancūzų lakūnai ir gi at
liko kelias ekspedicijas, bet 
daugiaus pasekmingesnes. 
Vienoj vietoj pamesta ke
lios bombos ant vokiečių ka- 
zarmių ir buvo matyta kilęs 
gaisras. Subombarduota dvi 
geležinkelio stoti ir karei
vių stovykla.

Anglai tarpe Arras . ir 
Lens palengva briaujasi pir
myn. Be pertraukos seka di
deli mūšiai. Vokiečiams pa
gelbon prisiunčiamos nau
jos kareivių divizijos ir 
siunčiamos kontratakon 
prieš anglus. Bet visos kon
tratakos atmušamos su di
deliais vokiečiams nuosto
liais.

ORAS.

GEGUŽĖS 1 d., 1917 m.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus oras, bet šal
tas; rvtoj giedra ir kiek šil
čiau.
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PRANCŪZIŠKOJI ŠVEI 
CARŲ SPAUDA APIE 

LIETUVĄ.

Musų skaitytojai atsime
na, kad vienas prancūziška
sis šveicarų dienraštis išrei
škė spėliojimų, buk Lietu
vių Informacijos Biuras 
Šveicarijoje esąs vokiečių 
šalininkas. Mes neturime 
santikių su tuo Biuru, todėl 
tamsykiui stygo prirody
mų, kad spėliojimas yra ne
tiesa, bet išreiškėme nepasi-

da imu prielankiai minėti 
lietuvius. Mųsų šmeižikų 
darbas joje neprigijo. 

Gavome taip pat dienra- 
“Journal de Gene ve” 26 

kovo 1917 m. No. 84. Te
nai randame recenzijų prie
lankių autoriui ir lietu
viams D-ro A. .Viskanto 
kningos, apie kurių ir mes 
seiliaus rašėme. Recenzijos 
autorius W. M. išpradžių 
rašo, kad Europa apskritai 
mažai žino apie mažaslas 
tautas. Lenkus dar atsime
na, nors ta atmintis ne be 
klaidų. “ Bet lietuvių, ma
žą keturių milijonų tautų, 
germanizuojamų iš vakarų, 
lenkinamų ir pietų, rusina
mų iš rytų, pirm penkių 
šimtų metų netekusių savo 
tautinio būvio, kas jų ži
no?”

Dienraštis giria Viskan
tą, už kų davė pasauliui pa
žinti Lietuvų ir už gerąsias 
jo veikalo ypatybes.

(
Recenzijos užbaigimas 

kalba veikiau apie Lietuvos 
ateitį, beveik atsitolinda
mas nuo Viskanto išdėtųjų 
pažiūrų. “Jis, t. y. Vis
kantas, atsižiūri į tų kas ga
lima ir nebando tų sodiečių 
tautų su gamta nesutinkan
čiu budu išpusti į viešpati
jų, kuri besidangstydama 
neprigulmės skraiste butų 
priversta kentėti visokia- 
riopų slaptų vergijų, ir bū
ti savo kaimynų išnaudoja-

palieka tik Suv. Valstijų 
vyriausybe j e. Pokariniam 
kongrese Suv. Valstijų bal
sas bus galingas. Todėl mu
sų pareiga iškalno pakla
binti dažniau priminti šios 
šalies vyriausybei apie Lie
tuvos stovį ir likimų.

Tuo reikalu visupirmu 
privalo pasirūpinti musų 
Lietuvių Taryba Amerikoje 
ir kitos didesnės organizaci
jos, turinčios intakų šios ša
lies politikoje.

NAUJAS LIETUVIŲ 
KATALIKIŠKAS 

DIENRAŠTIS.

“Darbininke” štai kų 
skaitome:

“Iš gana pasit'ikėtinų šal
tinių sužinojome, kad Ry
tuose pienuojama steigti 
naujas katalikiškas dienra
štis. Pinigų tam dienra
ščiui yra nemažai sudėta ir 
jis netrukus žada pasirody
ti. Dideli “Darbininko” 
prieteliai ir rėmėjai sako, 
kad tuo dienraščiu busiųs 
“Darbininkas.” Už šios ži
nios teisingumų neatsako
me, bet visako šiuo katali
kų atbudimo laiku galima 
tikėties.”

Jei tiesa, tatai reikia tik 
pasveikinti.

ma. >>

LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ SĄJUNGOS 

KONGRESAS.

Tikslingumai negyvoje

Iš to, kad autorius pasi
naudoja proga skelbti Len
kijos prigulėjimų prie pa
saulio istorijos, kad pabrė
žia lietuvių skaičiaus mažu
mą, kad juose temato tiktai

tenkini,^ spėliojančiu sudlegi kad bando 
dionsou. Dabar atėję, is,. buk n l bc, mum8 

rastis “Tnbu-Europos dienraštis 
ne de Geneve” (No 66 ant
radienis 20 kovo 1917 m.).

Jame ant 4 puslapio po 
vardu: “Lietuviai nenori 
tapti prijungti,” paduota 
žinia:

”Iš Lietuvių Informaci
jos Biuro gauname šitokių 
notų.

Augščiausios Liet. Tau
tos Tarybos atstovai, atsi
žiūrėdami į tai:

1- a kad vokiečių spaudo
je vedama kampanija už 
prikergimų Lietuvos prie 
Vokietijos

2- a kad kaikurie Reichs
tago (vokiečių parlamento) 
atstovai tarp kitko reikala
vo Lietuvos prijungimo prie 
Vokietijos

3- a kad karinė vokiečių 
vyriausybė jau yra padariu
si Lietuvos prijungimų pri
rengiančių darbų,

Apskelbia, juk visa lietu
vių tauta, iki vienam žmo
gui, visomis jai prieinamo
mis priemonėmis pasiprie- 
šys Lietuvos prijungimui 
prie Vokietijos ir smarkių 
smarkiausiai protestuoja 
prieš visas musų užgriebu
sios vyriausybės priemones, 
kuriomis tas prijungimas 
prirengiamas.”

Prie to protesto sriside
dame ir mes visų savo skai
tytojų vardu, nes tikime, 
kad ir jų tokia pat nuomo
nė. Jei kuris musų skai
tytojas laikytųsi kitokių 
pažiūrų, tai meldžiame, kad 
mums- apie tai praneštų į 
mėnesį laiko.

Tąja pačia proga pažymi
me du dalyku: 1-a Lietuvių 
Infortnacijos Biuras nėra 
vokiečių šalininkas ir 2-a

butų kenksminga, numanu, 
juk recenzijos autorius yra 
lenkas. Tų patį rodo ir jo 
raidė W. Prancūzų kalboje 
ir varduose ta raidė beveik 
nevartojama.

Minėtina, kad recenzijos 
pakraipa vis-gi užuojautų 
Lietuvai sukels skaitytojų 
širdyse, ir kad lenkas, ra
šydamas į pramcuziškų laik
raštį, jau nebe paniekinimų 
lietuvių skleidžia, o simpa
tija dangstosi.

APIE LIETUVĄ NEI 
NEUŽSIMENAMA.

Andai Anglijos ministe
rių pirmininkas Lloyd Geor
ge pranešė, kad jai naujoji 
rusų vyriausybė yra paža 
dėjusi Lenkijai neprigul
mybę, tatai ir Anglija pa
remianti tų sumanymų. Tuo 
tarpu apie Lietuvos likimų 
neprisimena nei rusai, nei 
talkininkai . Jie nepasako, 
kaip turės apsiversti Lietu
va po šitos baisios karės. Ar 
jinai ir tolesniai pasiliks di
desnių tautų vergė po šito 
baisaus jos žemių sunaiki
nimo.

Kitaip yra su Lenkija. 
Daug geriau gi yra su Airi
ja. Antai S. Valstijų kon
greso atstovai reikalauja, 
kad Anglija Airijai tuojaus 
duotų autonomiją. Be to 
Suv. Valstijos kitaip žiuri į 
mažesnių tautų likimų po 
karės. Pats prez. Wilsonas 
tvirtina, kad po karės visos 
mažesnės tautos privalo į- 
gyti laisvę, gauti savistovy
bės teises. / '

Kadangi iš talkininkų

Lietuvių Darbininkų Sų- 
jungos 2-rasis kongresas šį
met įvyks liepos 16 ir 17 d. 
mieste Newark, N. J. Taip 
praneša “Darbininke” tos 
Sąjungos centro raštinin
kas p. Karosas,

Tarp kitko jis rašo: 
“Turime pažymėti, kad

šie metai nors ir buvo L.
D. Sąjungai pasekmingi, 
bet truko dai; mums agi
tacijos, organizuotų dar
bininkų ir pasišventimo 
dirbti L. D. S. naudai 
Buvo tam svarbių prieža
sčių. Jos 2-ras Kongre
sas turės prašalinti ir,su- 
rasti naujas pajėgas, nau
jus sumanymus, kurie vi
sų organizacijų padarytų 
ne kokia ten monotoniš
ka mašina, bet gyva vei- 
lia lietuvių darbininkų įs
taiga.

“Kongresas musų gy
venime daug kų reiškia, 
jų nutarimai yra begalo 
svarbus, nes juos išneša 
organizacijos išrinktieji 
nariai, todėl padėkime vi
si rimtai galvoti, kad ir 
šis L. D. S. 2-ras Kongre
sas butų savo nutarimais 
dar svarbesnis, dar našes
nis už pirmiaus atsibuvu
sį.

‘ ‘ Lietuvių darbini nkų 
judėjimas bręsta, plečiasi 
— padėkime jam savo šir 
dimis, protu, veikimu ir 
energija dar plačiau į lie
tuviškas dirvas šaknis 
leisti ir lai tos šaknys iš 
derlingos dirvos sučiulp- 
damos kuogeriausius sy
vus pagamina vaisių gau
siai visam lietuvių darbi
ninkų luomui.

“L. D. 8. 2-ras Kon
gresas, tikimės, bus gaivi
nančia musų organizaci
jas jėga, kuri visus išbu
dins ir išjudins prie mil
žiniško darbo — brolio 
lietuvio apšvietos ir ger
būvio.”

gamtoje.
Rugių kertamoji mašina 

negyva,.bet kaip tikslingai 
ji dirba! Ji papjauja rugius, 
sugriebia juos, suriša į pė
dus ir gražiai padeda ant 
žemės, kad grudai netirtų 
iš varpų. Viena mažina nu
dirba kelių kirtikų ir kelių 
griebikių darbų. Yra maši
nų dirbančių dar paines
nius ir protingesnius dar
bus negu riigių kirtimas.

Mašinos yra Žmonių pa
darytos, todėl jos nelabai 
prirodo negyvosios gamtos 
mokėjimų tikslingai dirbti.
Lietus ne žmonių padaro
mas, o bet-gi jis neikiek ne- 
apsileidžia mašinomis. Sau
lė įkaitina vandenų viršų ir 
padaro garus. Šiltesni už o- 
rų garai kyla augštyn. Užei
na naktis. Vanduo greičiau 
atvesta už sausajų žemę, to
dėl nakties metu vėjas pu
čia nuo vandenų ant žemės.
Jis nuneša ant jos ir iški
lusius į orų vandens garus.
Tie ilgainiu ataušta ne visi 
susyk, o mažomis dalelėmis, 
ir vėl virsta vandenim. Orą 
pasidaro sunkesni už jį la
šai. Jiė turi kristi žemyn.
Tai yra lietus. Jis priduoda 
žolėms, medžiams, vaba
lams, gyvuoliams ir žmo
nėms reikalingo drėgnumo, 
be kurių gyvybė išnyktų 
ant sausumos. Toki įvairus 
daiktai kaip saulė, vanduo, 
oras, sausžemė ir sukimasis 
žemės aplink save susideda 
savo yvairiomis ypatybė 
mis, ir iš to susidėjimo pa

sidaro gyvybę gaivinantis 
Įlietus.

Ta gyvybe tai mylimasis 
gamtos kūdikėlis. Ne vienas 
lietus jų šelpia. Vandinije 
gyvenantiems daigtams: žu
vims, vėžiams, minkštno- 
liams ir kitiems lietaus ne
reikia. Vanduo duoda joms 
gyvybę, bet vandens pri
gimtis jiems pavojinga. Yi- 

daiktai šilumoje ske-

esančio geležies skystymo.
Ta karščio srovė panaši
elektros srovei, prirakinan
čiai prie savęs paly tėjusį jų 
daiktų. Tokios rišančios jė
gos nėra tarp užšąlančio 
vandens ir jau suskubusių 
užšalti ižo dalelių. Dėlto le
das grimstų, jei jis nebūtu 
lengvesnis už aplink esantį 
vandenį. Kuo ilgesni ir sma
rkesni šalčiai, tuo greičiau 
ledas apima visų vandens 
viršų ir užkloja jį. Ant le 
do krinta purvo sniegas, 
kurs neperleidžia nei šili
mos iš apačios, nei šalčio iš 
viršaus. Todėl užšalusiame 
vandeni j e žuvys ir kiti gy
vieji parkenčia žiemų.

sukasi skersai linijų ski
riančių vandenis nuo saus- 
žemių. Sunkumo skirtumų 
terp žemės ir vandens at
pildo sausžemių rėmai.

Jau aukščiau minėjome, 
kad gamta kartais su gyvy
be apseina kaip su myli
muoju savo vaikeliu. Įsižiū
rint į negyvosios gamtos iš
mintį tat dar labiaus pasi
tvirtina. Ir sausžemių sus
kirstymai terp vandenų, ir 
ledo lengvumas ir lietaus 
pasidarymo surengimos su
taria gyvybei lengvinti ko
vų su negyvąja gamta, kas
kart labiaus didėti ,plėtotis 
ir, negyvus mažinant, gy
vybę platintį.

SOCIALISTAS IŠMES
TAS IŠ SENATO.

Suv. Valstijų kongrese y-
Už tų sftvo gyvybę jie j 1>a vienatinis vienas socialis- 

turi sakyti ačių vandens ne- fag atstovas iš New Yorko
paklusnybei. Mat vanduo 
tarp 32 ir 39 laipsnio ne
klauso gamtos teisės lie
piančios, kad kiekvienas 
daiktas kuo šaltesnis turi 
būti tirštesnis ir sunkesnis.

Jei vanduo prieš užšalsi
ant ir tabdamas ledu, klau
sytų minėtosios teisės, tai 
kiekvienas žymus ledo gru
mulėlis, papluduriavęs kiek 
ant viršaus, grimstų žemyn. 
Per žiemų ant ežero dugno 
pasidarytų storas ledo sluo- 
gsnis. Vandens gelmė nuolat 
darytųsi mažesnė. Ant šalto 
ledo žuvims nebūtų pasil- 
sys. Kur žiemos ilgos ir šal
tos, tenai visas ežero van
duo pavirstų vienu ledo ga
balu. Visi vandens gyviai

valstijos. Jis vadinasi Lon
don. Kuomet Suv. Valsti
jos susikivirčijo su Vokieti
ja ir kuomet pastarų jai pa
skelbė karę, atstovas Lon
don pragyveno tikiai sun
kųjį momentų. Ir dabar 
karės metu jis turi daug ne
smagumų. Mat, remti viso
kius karės klausimus jam 
neleidžia jo partija, kurių 
jis atstovauja. Išreikšti kų 
nors priešingo prieš karę 
negali, nes už tai turėtų 
daug nemalonumų. Tatai 
London išgudrėjo taip, kad 
jo pasielgimai negali užgau
ti nei vienos pusės. Toks 
atstovas, tai yra negyvas 
kūno sąnarys. Bet jam tas 
nekenkia. Jam rupi visu-

butų įšalę jame. Vasaros ši- pirmu būti lojaliu šiai šaliai 
luma atkabindama ledo vir-iįr neprasikalsti savo parti- 
šų aptirpintų jį šiek tiek. jai . Ir kol-kas jis atsi-

\7ERGIJ0S 
V dienos jau UI

praėjo, 
ar tarpe

yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mist rės-L I GOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

vis

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Urminitizmo, Padatfug, Neurall- 
pijos, 1’er.iiulilymo, Apitlubinio, Dantu- 
Kkau'lėjimo, Dirgliu ir Skau'lejbrio Kru
tinėję. kaip ir nuo viauklu kitu rruma- 
tiiku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo senų ir uztikėtirių draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
60c. boukute; gulima gauti visose ap
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO. 
>4—80 Wa«hlngtos Street, Niw York.

{ Jūsų pinigą tori būti padR- 
; ti geroje Magioj* vn itljos

SECURITY BANK
Miliraukee av. and Carpenter at 

3% ant Jūsų Pinigų

> Atdara Psnedeliaia ta Sebetemls 
vakarais iki 8 valandai

Skatiname pinigą* ant Namų

; Persiunčiame pinigus 
| Europa Ir galima

S gauti Laivokartes

nieko gera negalima mums 
prancūziškoji šveicarų spau sulaukti, musų visa viltis Mes iš savo pusės šitam

si
eiasi ir eina lengvyn, o žal- 
tije darosi tirštesni ir sun
kesni. Vanduo tampa garu, 
kad įšyla iki 212 laipsnių. 
Jis tampa kietu ledu, kad 
atvėsta iki 32 laipsnių Fa- 
rengheto.

Sulig taisyklės, viešpa
taujančios visoje gamtoje,
ledas turėtų būti tirštesnis 
Taip ir yra: ledas tirštesnis 
ir sunkesnis už vandenį 60 
laipsnių šiitų sulig Faren
gheito. Bet tas pats ledas, 
nors kietas, yra skystesnis 
ir lengvesnis už 35 laipsnių 
vandenį. Kadangi vanduo 
apie ledų užšąlančiame eže
re arba upėje yra saitas ir 
turi maždaug 33 iki 40 
laipsnių Farengheito, dėlto 
ledas negrimstg, o pladu- 
riuoja viršum. Šaltas gele
žies gabalas taip-gi pludu- 
riuoja ant ištirpintos gele
žies, kaip ledas ant vandens, 
nes tas gabalas ima tirpti 
ištirpintoje geleži je. Iš jos į 
jį eina smarki karlėio arevB, 
kuri jį pririša prie aplink

lietuvių katalikų darbinin
kų kongresui velijame kuo- 
geriausio pasisekimo.

Kongresas tegu bus vi
siems Uetuviams darbinin
kams paskatinimu įstoti Sų 
jungon ir bendrai darbuo
ties už buvij> pagerinimų.

Ant ledo pasidarytų van
duo, per kurį kaskart sun
kiau eiti saulės spinduliams 
į gelmes. Nors vasara bu
tų ilgesnė už žiemų ir 
šilumos duotų daugiau negu 
žiema buvo davusi šalčio, 
tai bet-gi dalis ledo liktų 
neištirpusi, nes šilumai sun
kiau prisiekti ledų, kad iš 
jo pasidarytų vanduo, negu 
šalčiui pasiekti vandenį, 
kad iš jo pasidarytų ledas. 
Tai-gi ta vandens ypatybė, 
kad jis prieš pat tapsiant 
ledu tampa lengvesnis, duo
da gyvybei plėtotis vande
nyse.

Žemė sukasi apie save iš 
vakarų į rytus. Vandenynų 
plotai ant jos didesni negu 
sausžemės, bet ta sausžemė 
išdėstyta išilgai žemės, o ne 
skersai. Europos, Azijos ir 
Afrikos sausžemė atskiria 
Atlantiko vandenynų, nuo 
Didžiojo. Amerika atskiria 
Didįjį nuo Atlanfiko. Tokiu 
budu vandenynai suimti lyg 
į rėmus. Tik žemygaliai be 
rėmų. Ten ir žemė sukasi 
ne taip greitai.

Jeigu tas pats sausžemės 
plotas butų visas viename 
daikte, arba jei jis butų iš
sitiesęs skersai žemės viena 
arba keliomis juostoms, ta
da ir gyvenimas ant mus že
mės eitų kitaip. Žemė, be
sisukdama išilgai linijų, 
skiriančių vandenis nuo 
sausžemių, įsuktų ir vande
nis. Įsisukę jie pasiliuosuo- 
tų nuo žemės pritraukimo 
ir pakiltų nuo jos. Išpra
džių jis pavirstų vandeni
niu žiedu apia žemę. o pas
kui tas žiedas sutruktų ir 
nulėktų nuo jos.

Dabar to nesidaro, žemė

laiko tokioj savo pozicijoj.

Visai kitaip pasielgė Wis- 
consino valstijos legislatu
ros senate socialistas sena
torius Raguse. Šitas tur
but pamanė, kad jam vis
kas galima kaip patinkamai 
plepėti įstatymdavybės bu
te.

Kuomet minėtame senate 
pakilo debatai apie atspauz- 
dinimų 50,000 egzempliorių 
prezidento Wilsono karės 
prokliamacijos, tuomet po
nas senatorius be jokio 
veidmainiavimo štai kų sa
vo kolegoms pasakė:

‘Tų prokliamacijų turi 
padidinti patriotini užside
gimų, bet jinai to neatlikš. 
Negalite, ponai sukelti pa
triotizmo šalyj, kur 85 nuo
šimčiai gyventojų neturi že
mės. Vienatinis būdas pa
dilginti žmonyse patriotiz
mų, tai tas, kaip kituomet 
pasielgta su laivu “Maine,” 
kuomet jis iš vidaus buvo 
sulaišintas ir su pagamintu 
obalsiu “Atsiminkite “Mai
ne”!” sukeltas patriotiz
mas."

Šitie jo žodžiai įžeidė ne 
tik senatų, bet ir šalies vy
riausybę. Parciknlauta jo, 
kad jis tuos nelojalius žo
džius atšauktų ir atsiprašy
tų. Socialistas nesutiko tai 
padaryti. Tuomet senato
riai didžiuma balsų nubal
savo jį visiškai prašalinti iš 
senato ir atimti atstovo tei
sę.

Tas veikiai ir atlikta.
Dabar socialistai už tų at

sitikimų kaltina ne kapita
listus, bet patį buvusį savo 
senatorių už jo žioplų tak
tikų.

ĮSTEIGTA 1881 M.

KASPAR
STATE BANK

ro nUMIOBA VAISTUOS! 
KAPITALAS $60 0,001

Mm mokame 8 prec. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money

Orderi 1
Willlam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-plrmlninkas 
Chas, Krupka. Vlva-plrmlnlnkaa 
August Filek—Ase*t- Kasieriua 
Joeeph slkyta — Kasteriąs

1900 Blue Island Avė.

ZEniiAB BANKOS SAUGUMO, 
Chicago Ctearlng Home Karysta

Bankos prlklanaaimioo prie Chi- 
cago Clearing Honaa yra po jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent arki i metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria save 
bankų stori Ir būda Jų vedimo. Vi
st pinigai yra suskaitomi, notos,

bondai, mortgasel Ir kitos apsau
gos peržiuriamos Ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsae- 
gl varta gali būti knlngose parody
si. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleldžiamas. Jetgn 
banka nustoja savo Clearing Honaa 
teisių, tas yra ženklas jos abėjotlcs 
■teste.

Tiktai tvlrctenalos Ir sangtaa<*ei 
bankos galt būt Clearing House 
risis.

The Chleage Clearing Honaa 
priežiūros užmanymas tapo {vestas 
pirm dailint metų. Ir nuo to laiko 
ael viena Clearing House banka M 
oabaakrutljo. Reikalaujant, Clea- 
rlng Honaa bankos atsius viena kl 
tai sn pagalba.

The American Stata Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hoa
se. yra po Joe priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis Ir liduoda penkine pU- 
aas atskaitas j metas.

J{ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarlBkal tirinėjama 
Ir kaa nešta IRdneda penktas ptlnas 
atskaitas Bankiniai Valdytai Val
stijos luinais.

Pinigai sudėti Ritoje bankoje yra 
(■mokami ant kiekvieno pareikala
vime.

Cla galima gauti Pirmus Auk
se Mortgages. Taipgi Aukso Mert-< 
gaga Bondus po $1P8 .88 (r $888.88,

Bis bankas yra atsakanoiansas
lietuviams.

Cla kalba Lietuviikai Iv Lenkti-

pervlrdis; $888,888.18

AMKRICAM STATB BANK. 
Kampas: Blue Island Ava, Loomji 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panagėliau, Ketver-
■Me Iv Sabalams iki 8:88 vai vah,
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Čia, pasidarbavus ke
lioms labiau pasišventu- 
sioms ypatoms, tapo pada
ryta lietuvių bažnyčios nau
dai rinkliava. Išviso surin
kta $25.00

migk, užmigk — choras 
(komp. St. Šimkaus). 5) 
Karvelėli — vyrų choras 
(komp. Ž. M.). 6) Meilė — 
solo p-ia M. Čižinauskienė 
(komp. Ardilli). 7) Plaukia 
sau laivelis —/ merginų 
kvartetas: p-lės E. Pelec- 
kiutė, E. Baltrošaičiutė, O. 
Oriniutė ir Peleckidtė. 8) 
Žalioj lankoj —p. Skrickis 
(komp. M. Petrausko). 9)

Aukavo:
Ver. Verigiutė $6.00
T. Bulvižiutė 1.00
F. Jurkuniutė 1.00
P. Račkauskienė 1.00
B. Lukauskiutė 1.00
A. Junauskaitė » 1.00
J. Kašinskis 1.00
Z. Jakaičiutė 1.00
O. Jonuškienė 1.00
K. Gailevičiutė 1.00
S. Tverijonaitis 1.00
J. Dulerka 1.00
T. Petroniutė 1.00
V. Grinkevičiutė 1.00
T. Matėjunas 1.00
J. Rutkauskas 1.00
S. Paulauskaitė 1.00
T. Nakrušaitė • 1.00
U. Ramaniutė 1.00

Viso labo $25.00
V. M. V.

WORC£STER, MASS.

Vokiečio tauta reikalau
ja daugiau laisvės.

»_____

Žaibo greitumu praėjusi 
{pastaroji Rusijos revoliuci
ja visais žvilgsniais yra la
bai svarbus politiškas atsi
tikimas. Kokios bus jos pa
sekmės pačioje Rusijoje kol 
kas dar negalima aiškiai nu- 

.............................manyti. Ten viešojo gyveni-
.., - ,, „ mo formos taip supainiotos,
Čiziausiene ir p-les M. Za-..................... - -t . _
veckiutės (komp. Juoz. Ol
šausko). 10) Bernelio daina 
— choras (komp. Ž. M.).
Pabaigoje choras ir visa 
publika sugiedojo tautiškų 
himnų. Vakarų vedė vietinis 
vikaras gerb. kun. J. Čapli
kas. Muzikų tvarkė vietos 
vargonininkas p. J. Čižaus- 
kis.

• ' ir

tokioje betvarkėje, kad, 
anot “The Chicago Examl- 
ner” nieks nedrįsta tvirtin
ti, ar revoliucijos įsteigta 
vyriausybė prasilaikys san- 
vaitę, ar metus. Bet ši su
lyginamai inteligentiška re
voliucija supurtė netik ap
snūdusių, biurokratų panie
kintų rusų tautų. Jos de-

. , , . , mokratiškas obalsis labai
Taippat buvo ir aukos ,, , • i x skardžiai ir įspūdingai pra-renkamos, kuriu surinkta , , , ..

$20.85. Didesnėmis sumomis 
aukavo p. A. Šukienė ir p. 
K. Ribišauskas.

P. Zataveckas.

WATERBURY, CONN.

Vardai likusiųjų aukautojų 
šv. Kazimiero dienoje.
Kadangi Tautos Fondo 

skyriaus nariai nevisų au
kautojų vardus man įdavė, 
tai anksčiau “Drauge” pa
skelbtose atskaitose stinga 
sekančių vardų: A. Česna— 
$2.25, Baltrus Valtie kaitas 
—$2.00, po $1.00: M. Clr- 
vinskas, K. čipavičius, P. 
St.rukauskas, J. Griskiutė, 
O. Bedarbicnė, A. Rudis, O. 
Lukšis, M. Lukis, J. Nasta- 
ravičius, K. Anušiauskas, 
A. Mikėnas, V. Gibavicius, 
E. Dominaitienė, J. Kama- 
niulis, P. Budrikas, F. Ja
kaitis, P. Matijošaitis ir 
majoras Halmes.

Pr. Zataveckas.

WORCESTER, MASS.

Koncertas.

Didelis koncertas karės 
nukentėjusiems čia įvyko 
balandžio 22 d. 1917 m. šį 
koncertų, surengė lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos 
choras. Apart koncertinės 
dalies buvo ir prakalbos, 
kurias surengė vietinis Tau
tos Fondo skyrius. Kalbėto
jais buvo: p. A. Kneižis ir 
Atbolio klebonas kun. A. 
Petraitis. Kalbėtojai puikiai 
kalbėjo ir mažai jiems kliu
dė kitos srovės, kas publikai 
labai patiko. Kalbėta apie 
tėvynės vargus, apie blaivy
bę ir t.t. P. A. Kneižis gra
žiai prirodinėjo, kad musų 
tauta daugiausia vargsta de
lei svaigalų gėrimo. Po to 
visus ragino šelpti vargstan 
čių Lietuvų,,mokant mėne
sines duokles.

Minėtasai koncertas susi
dėjo iš sekančių dalykėlių, 
kurie buvo atlikti kuopui
kiausiai: 1) Mes padainuo
sim (komp. St. Šimkaus). 
2) Laivinė—p-lė E. Pelec- 
kiutė (Gouad. komp.). 3) 
čiu-čiu, liu-liu — merg. cho
ras (St. Šimkaus). 4) Už-

Balandžio 22 d., 1917 m. 
vyčių 7-ta kuopa pirmų sy
kį statė scenoje J. Kovo 
veikalėlį: “Visiems trims 
nenusisekė.” Gana gerai iš
silavinę lošėjai savo užduo
tis atliko gana gerai. Apart 
lošimo dar buvo dainos ir 
deklemaeijos. Publikos su
sirinko pilna svetainė. Pel
nas nuo šio vakaro skiria
mas parapijos naudai.

• Vytis.

CLEVELAND, OHIO. 
Draugo Vilimo išlaistuvės.

Balandžio 22 d. L. Vyčių 
25 kuopos nariai susitarė 
surengė vakarienę
su žaidimais pas ponus Bu
kauskus delei pagerbdami 
savo draugo p. J. P. Vilimo, 
kuris panedėlio ryte, 23 d. 
balandžio iš Clevelando iš
važiavo į Chicago. P. Vi
limas buvo atvažiavęs iš 
< hieagos, kame buvo L. .Vy
čių IV kp. narys. Cleve- 
lande jis per pusantrų me
tų, daug pasidarbavo pne 
L. V. 25 kuopos ir nesykį 
pasižymėjo kaipo gabus ar
tistas. Taipo gi jis prigu
lėjo prie L. V. ir Šv. Jur
gio chorų. Laike išleistu
vių darbštaus ir simpatin
go draugo linkėta jam lai 
mingai pasiekti Chicago ir 
nepaliauti darbuoties. Vy
tės įteikė p. Vilimui gražų 
gėlių bukietų, už kų jis iš
reiškė didelę ačių.

Atsisveikindamas p. Vili
mas prašė, kad mes ir atei
tyje taip pat darbščiai veik
tumėme.

Taipogi buvo sudainuota 
keletas dainelių, o p. A, 2. 
Visminas paskambino ant 
piano. Vakarienė buvo pil
na džiaugsmo ir gyvumo.

ftpolcu.

E. VAMDERGRIFT, PA.

skambėjo beveik visose že
mės skritulio valstijose. Di
desnį įspūdį rusų revoliuci
jos ištikimas padarė tose ša
lyse, kur žmonės turi mažiau 
politiškos laisvės, kur valdi
ninkai tarnauja ne tautai, 
bet sau. Taigi, nuvertus nuo 
sosto bene smarkiausi auto
kratijos atstovų Nikalojų 
II kitų valdovų sostai taipo 
gi ėmė linguoti. Štai antra- 
dienid telegramos iš Londo
no skelbia, kad minių mi
nios žmonių, susirinkę prieš 
Švedijos parlamento ramus 
ėmė šaukti jų valstijų pa
keisti respublika. Visoje 
Švedijoje esu revoliucijinis 
bruzdėjimas didinas, platė
ja. Bet politikai tvirtina, 
kad smarkiausia Rusijos re
voliucijos įtaka busianti ne 
ant Švedijos bei kitos val
stijos, ’fiet ant Vokietijos, 
kame valdovų letena labai 
skaudžiai glosto pavaldi
nius. Tai labai galimas daik
tas. Kareivijos ir valdinin
kų sunkumas jau iki kaului 
ingriso vokiečių tautai; Jų 
kantrybė kuomet nors vis gi 
plyš. Gi, rusų tautos nors 
laukiamas, bet taip greit ne
tikėtas pasiliuosavimas žy
miai pagreitins tų plyšimų.

Nors vietos amerikiečių 
laikraščiuose pilna žinių 
apie įvairiausius sumišimus 
Vokietijoje, apie kareiviais 
malšinimus streikus, apie 
varžytinės dėl brangenybės, 
bet tikros, politiškos revo
liucijos dar kaizerio žemėje 
nėra. Juk ir nuo pat pra
džios Europinės karės ne
stigdavo žinių apie Vokie
tijos ‘gyventojų sukilimus, 
bet paskui pasirodydavo, 
kad tie pranešimai perdaug 
išpusti. Dabarties telegra
mose ir gi tas pats gali būti, 
bet kad vokiečių nepasiten
kinimas vyriausybės suvar
žymais didėja tai faktas, 
apie kurio tikrumų negali

Baigi piktadarystė lenko 
šeimynoje.

Šiomis dienomis čia atsi
tiko didelė nelaimė. Dvi 
myli atstu nuo E. Vander- 
grifto vieno lenko farmerio 
“burdingierius” užmušė 
šeimyniuko pačių ir peršo
vė du vaiku. Tas atsiti
ko balandžio 24 d., 4 vai. 
vakare. Žmogžudys sugau
tas ir atiduotas teisdarys- 
tei.

broliai — junkeriai, tai yra 
kariškoji žemvaldžių parti
ja. TikimųsI, kad tas įvyks 
anksčiau, negu visuomenė 
mano. Telegramos iš Am
sterdamo skelbia, kad pava
sarinėje reichstago sesijoje, 
kuri prasidėjo balandžio 24 
dienoje, uacional-liberalal, 
progresistų ir socialistų re
miami žadėjo griežtai parei
kalauti įvedimo svarbių vi
dujinių reformų, nelaukiant 
nei karės pabaigos. Kuomet 
šį straipsnį skaitysite, tam
stoms jau bus žinoma kas 
dėjosi pirmutinėse reichsta
go sesijose. Kadangi ir mes 
visa širdimi geidžiama, kad 
demokratija kuoplačiausiai 
visur viešpatautų, nes ji 
greičiau užtars ir Lietuvos 
neprigulmingumo reikalų, 
tai lai bus pavelyta mums 
plačiau pranešti apie tos 
idėjos stiprėjimų Vokietijo
je karės laiku.

Tai temai naudojamės a- 
merikiečių laikraščių ko
respondento R. E. Svvingo 
pranešimu, kuris ilgų laikų 
gyvenęs Vokietijoje neper
seniai grįžo Amerikon ir jau 
nebijodamas jokios cenzūros 
dalinasi savaisiais įspū
džiais su čionykščiais gy
ventojais. Jis rašo:

“Demokratizmo reikalavi
mai karės laiku Vokietijoje 
taip netikėtinai padidėjo, 
jog į tų privalo ytin rimtai 
žiūrėti netik Vokietijos vy
riausybė, bet ir visa Euro
pa. Talkininkai greičiausiai 
nežino kaip galinga yra prū
sų dvasios įtekmė Vokieti
joje, bet vokiečiai gerai tų 
palįsta ir diduma jų juomi 
bjaurėjasi. Kova prieš prn- 
svbę ir prieš jos išauklėtų- 
jį kūdikį militarizmų gal 
smarkiausiai užvirs vokiš
kuose namuose, bet ne an*- 
glų bei francuzų apkasuose. 
Jeigu karė būt vedama iš
imtinai tik už Vokietijos pa- 
huosavimų nuo junkerių Ir 
militarizmo jungo, tai ji būt 
galėjusi pasibaigti praeitu 
rudeniu.

Vokietijos liaudyje nepa
sitenkinimas dabartine val
džia nuolat auga. Kova tarp 
valdžios ir valdonų iškils 
ir pasekmės tos kovos ne
abejotinai bus tos, kad po 
karei vokiečiai valdysią 
taip, kaip jie patįs panorės.

Patriotizmo jausmų per
imtas Vokietijos parlamen
tas pradžioje karės atidavė 
visų savo valdžių vyriausy
bės nuožiūroms, idant grei
čiau sulauktų laimėjimo va
landos. Prašų valdžia tuo
mi pradėjo naudoties dau
giau kaip reikėjo. Šimtai 
politiškų priešų sukimšta į 
kalėjimus, prasidėjo nuola
tiniai areštai, persekiojimai 
ir t.t. Kariškų apygardų ge
nerolai visiškai užčiaupė 
burnų spaudai, draudė poll-

lygų, iškilusių po mūšio kimų. Kova už demokratiz-
prie Mamos. Vyriausybė ir 
toliau su vergiškiausiu atsi
davimu tarnavo sostui, ar
mijai ir konservatizmui. Ir 
net kuomet žmonės atiduo
da paskutinius savo vyrus 
armijai ir kantriai neša sun
kų kariškų jungų kariškoji 
vyriausybė vis dar mano, 
kad tai paprasčiausia jų 
priedermė. Girdi, jokiu bu
du negalima praplatinti 
esančių laisvę. Vokietija esą, 
pasidarė galinga tik ačiū 
junkeriams, taigi įjos ,sulibe- 
rališkėjimas susilpninsiąs 
galybę. Kaizerio žodžiai 

nežinau partijų, tik žinau 
vokiečius” dažniausiai aiš
kinama, kad vokiškas radi
kalizmas staiga persikeitė 
konservatizmu.

Kol tarnavo “Buerger- 
friede” (tarppartijinls suti
kimas) niekur negalima bu
vo pastebėti smarkesnių 
atakų ant militarizmo ir 
biurokratijos. Labai retai 
iškildavo menki neramu 
mai, visų sistemų nesimai- 
nė.

Kuomet socialistai nutarė 
remti vyriausybę jiems pus
balsiai prižadėta, kad taps 
įvestas demokratiškas rinki
mas į Prasijos seimų, kuris 
yra stipriausias junkeriz- 
mo ramstis. Šis prižadėjimas 
konservatizmas rodėsi be
reikalingu valdžios žygiu. 
Kuomet gi tarppartijinls 
sutikimas pradėjo irti, kuo
met kas kart plačiau plėtė
si kariškomis valdžiomis ne-, 
pasitenkinimas, tai ir pačio
je valdžioje pasidarė nesuti-

mų prasidėjo. Žemiausių po
litiškų sluogsnių skilimas 
pasiekė net kaizerio arti
muosius. Visuotinasai sei
mas prabylo senuoju liežu
viu. Laikraščių redaktoriai 
ir gi ėmė garsinti savus rei
kalavimus, vienybė išnyko. 
Prašų neapkentimas taipo 
gi pasidarė Teiškesnis, kilo 
kova, kuri pasibaigs tik tuo
met, kada bus prašalinta 
militarizmas ir sumažinta 
Prūsų viršenybė .

Didėjantieji karės sunku
mai didina reikalaujančiųjų

simas ir gi kas kart eina 
opyn. Pati valdžia jau ne
galėjo jo tinkamai išrišti ir 
prašėsi parlamento pagel
bos, kuria atgavo liuosybę, 
suprato savo jėgos tvirtumų 
ir reikalavo daugiau teisių.

Pirmų kartų parlamentas 
atvirai apreiškė savo geis
mus laike nesutikimų tarp 
Bethmann-Hollwego ir Tlr- 
pitzo povandeninių laivių 
delei. Didelė dauguma par
lamento išreikalavo sutver
ti iš savo narių tarpo tam 
tikrų komisijų, kurių butų 
galima sušaukti laike parla-reformų jėgas. Šimtas tuk- , ...., v. \ . ,, mento paleidimo, idant to-stanciy tuvusii) gyvybių pa- .------>

rodė visuomenei karės bai
senybes visoje šviesoje. Vi
sos ligoninės prisipildė sun
kiai sužeistų. Žmonėse kįlo 
niurnėjimai. Vyriausybė, 
kuri kiekviename žingsnyj 
mindžioja savo prižadėjimų, 
bijo suteikti daugiau laiš

kiu budu žmonių atstovai 
nuolat darbuotųsi draug su 
vyriausybe užrubežinių 
klausimų dalykuose. Ta ko
misija yra koalicijinė — jo
je dalyvauja įvairiausių 
partijų žymesnieji nariai bei 
vadai. Jau ji daugelį kartų

vės. Tuo tarpu maisto klau- (Pabaiga ant 4-to pusi.)

“TIKYBA ir DORA"
Lalkraitls leidžiamas Kunigų Marijonų ChicagoJt 

eina <fli kartu j menes}

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali - . fe 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius £ 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - - 5c.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už § 
pavienius numerius po 2c. , .
Adresas:

“TIKYBA IR DORA”
1631 W. North Avė. Chicago, 111.

'Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.

būti dviejų nuomonių. Jau 
tik kelioms dienoms pras- tiškus susirinkimus ir net
linkus po Rusijos revoliuci
jai Prūsų seime kaikurie at
stovai ėmė karštai reikalau
ti įvesti reformų į rinkimas 
seiman. Tuojaus po to vy
riausybė viešai pasižadėjo 
tų padaryti. Ir per tų trum
pų laikų jau įvyko ir keletas 
kitų nusileidimų žmonių rei
kalavimams. Beabejo, tie 
reikalavimai netik kad ne
mažės bei pasiliaus, bet nuo
lat didės ir didės ir gal lig 
tol, kol nebus nuverstas kai
zerio sostas ir prašalinti nuo 
valstijos valdymo vairo tik-

tA. D. Irieji Rusijos biurokratų

nesigėdindavo kišties į pri 
vatinius žmonių reikalus. 
Pradžioje vokiečiai prieš tai 
nesipriešino, mintydami: tė
vynė pavojuje ir dėl šalies 
labo galima ir reikia išsiža
dėti asmeniškų teisių.

Vokiečių visuomenė tikė
josi, kad po Rusijos ir Pran
cūzijos sumušimo užstos tal
ka. Kaip patįs matome, 
viltis išganingos taikos jutos 
skaudžiai užvylė. Viešpa
taujanti Vokietijoj milita- 
riška šeimyna nepermainė 
savo politiškos strategijos, 
neprisilaikė pris naujų sų-
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NAUDOKITĖS PROGA!!
s Paminėjimui 
5 Atgavimo
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Dienos.
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Kningos mūsų laidos ir nckurios kitų 
laidų parsiduos 35 nuošimčius pigiau 
negu paprasta kaina. Šį nuolaida ant 
kningų bus nuo 24 d. Balandžio iki į 
1 d. Gegužio. Po tam laikui kningos 
nebus parduodamos pigiau. Pasiskubin
kite. Pinigus galima siųsti Money Or
derių arba krasos ženkleliais.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46-th St. Chicago, III.
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P. S. Užsakymai išsiųsti pirma diena gegu- į 
žio bus išpildomi atimant nuošimti po tai dienos 
nuošimtis nebus duodamas. Jj
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CHICAGOS 
ŽINIOS

VYČIŲ SAVYBĖS VA
KARĖLIS ŠV. JURGIO 
PARAP. SVETAINĖJE.

Subatoje, balandžio 28 d., 
Lietuvos Vyčiu 16 kuopa 
(Bridgeporte) surengė sa
vybės (šeimynišky) vakarė
lį, į kurį taipo gi pakvietė 
ir kitu Chicagos kuopų vy
čius. Susirinko diktokas 
būrys katalikiškos lietuviš
kos jaunuomenės. Spėju, 
kad išviso buvo arti 200 
svečių. Visais žvilgsniai ši 
vyčių pramogėlė pavyko 
kuogeriausiai. Retai tenka

nukrito ant aslos. Tuomet 
inširdęs Biečak spirė mer
gytei į veidų ir išmušė ke
liolika dantelių. Paskui jis 
išbėgo ant užpakalinio bal- 
kon ir užsirito ant stogo. 
Neužilgo atbėgo policija, 
kun tuojaus suėmė pamišė
lį žmogžudį.

Ryty savo seserei jis sa
kė: “Aš nusižudisiu. Aš ne
noriu būti kareiviu.”

“NAUJIENŲ” MELAGY
STĖS AIŠKIOS. NEGAUS 

100 DOLERIŲ.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
PIRMO APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS.

VOKIEČIŲ TAUTA REI
KALAUJA DAUGIAU 

LAISVĖS.

Balandžio 17 d. “Drau
go” 91-me numeryje apra
šėme socialistų laikraščio 
“Naujienų” melagystes, a- 
pie L. Vyčių 24-ty kuopy. 
Ten pat pažymėjome, kad 
jeigu tas melų maišelis do
kumentais prirodvs savo

matyti, kad amerikietiškas korespondencijos teisingu- 
jaunimas taip smagiai link-'m<% įlipusios “Naujienų” 
smintųsi, kaip šį karta. Žai-|&7ltame numeryje, tai mes, 
sta ir šokta su tokiuo natų-'L. V. 25-ta kuopa, išmokė-
rališku gyvumu, kad, anot 
lietuviško priežodžio, — vy
ža ugnį skėlė. Besilinksmi
nant geros 16-tos kuopos 
šeimyninkėh užkvietė visus 
svečius vakarieniauti. Va
karienė buvo sumaniai pa
rengta, skani. — Bridge- 
porto vvtės geriausios spe
cialistės toje srityje. Laike 
vakarienės buvo pakviesti 
pakalbėti p. M. Zujus, p. K. 
Gineitis, kun. H. Vaičiūnas 
ir J. Kazanauskas. “Toas- 
tų” gi gabiu vedėju buvo 
visiems gerai žinomas vei
kėjas, 16-tos kuopos ir ap
skričio pirmininkas, p. Po
vilas Baltutis. Apart pra
kalbų panelė Scholastika 
Gedgaudaitė padeki, gra
žias eilės vyskupo Baranau
sko atminčiai parašytas — 
“Berželis.” Pabaigus va
karieniauti insilinksminęs 
jaunimas dar truputį pažai
dė ir neilgai trukus pilni 

. smagumo išsiskirstė namo- 
le.

X.

į

BAISI TRAGEDIJA IŠ 
PRIEŽASTIES KALBŲ 
APIE PRIVERSTINĄ 

KAREIVIAVIMĄ.
Žmonės, matyt bijo ir ne

nori priverstino kareiviavi
mo. Ta geriausiai patvirti
na netikėtinai menkas skai
čius savanorių. Jeigu vi
siems žmonėms pavelytų 
patiems išrišti šį klausymų, 
tai greičiausiai butų taip, 
kaip Australijoje — nubal
suotų, kad nereikia priver
stino kareiviavimo. Vaka
rykščiai angliški laikraščiai 
praneša, kad nedėlioję vie
nas lenkas Jonas Biečak 
(1609 Cortland Str.) pami
šo iš baimės, kad reikės bū
ti kareiviu. Besėdžiant pa
žįstamų būryje, jis staiga 
pakilo, išsitraukė revolverį 
ir ky tai apie karę murmė
damas pradėjo šaudyti į su
sirinkusius. Trimis kulko
mis tūlas Vosylius Golu- 
bour liko nušautas, paskui 
karės maniakas šovė į jo 
pačia. Po to Biečak nutvė
rė dviejų metų amžiaus po
nų Golubour’ų vaiką ir mu
šė jį su revolveriu iki tol, 
kol šis neapalpo. Visiems 
svečiams išbėgiojus liko tik 
ponia Aksenija Thorow su 
keturių metų mergytė Olga. 
Žmogžudystės scena taip ją 
išgąsdino, kad nabagė neiš- 
vietos negalėjo pasijudinti, 
o josios laikoma mergytė

sime “Naujienų” redakto
riui ir korespondentui 100 
dolerių.

Skanus tai buvo socialis
tams kąsnys, bet nabagai 
negalėjo jo pasiekti....

Prirodymui minėtosios 
“Naujienų” korespondenci
jos teisingumo, buvome da
vę ištisą savaitę laiko. Bet 
štai jau praėjo daugiau ne
gu savaitė, bet “Naujienos” 
savo melo neišteisino ir to
kiuo budu netik pažadėto 
šimto negaus, bet už gry
niausių prasimanymų skel
bimą tikrai užsitarnavo sau 
šmeižto organo vardąu Be
gėdiškiausiai gi melai apie 
katalikus nesvkį buvo 
“Naujienose” garsinami, 
užtat jaučiu neapsirikęs, 
pavadinęs jas melų maiše
liu.

O nelaimingi tie vargšai 
žmonėliai, kurie pakliuvę į 
tamsybių bangą šviečiasi iš
kraipytu mokslu ir melagin
giausiomis žiniomis!

Jonas P. Poška,
L. V. 24-tos kp. pirm.

Nedėlioj, balandžio 29 d., 
Av. Jurgio parap. salėje 1- 
moj valandoj po pietų buvo 
Moterų Sąjungos 1-mo ap
skričio susirinkimas. Ka
dangi dar neįmokėta į aps
kričio iždą prigulintieji mo
kesčiai, tai nutarta, kad vi
sos apskričio kuopos sumo
kėtų į kasą po $3.00. Pini
gai turi būti prisiųsti nevė
liau kaip 15 birželio. Aps
kričio iždininkei F. Maci
jauskaitė. Kita susirinki
mą nutarta šaukti ateinan
čią nedėlią, t. y. gegužės 6 
d., Šv. Kryžiaus parap. sa
lėje (kertė 46-tos ir Wood 
gatvių), 3 vai. po pietų. Vi
sos sąjungietės turėtų jame 
dalyvauti, nes bus PRIEŠ- 
SEIMINIS susirinkimas.

Korespondentė.
v •

VISA ŠEIMYNA UŽMUŠ
TA AUTOMOBILIUI SU 

TRAUKINIU SU
SIDŪRUS.

Šiomis dienomis neperto- 
li nuo Chicagos automobi
lius susidūrė su keleiviniu 
traukiniu. Automobiliu va
žiavusieji vyras, pati, duk
tė ir seserietė tapo užmušti.

61,693 VAIKAI GIMĖ, 
6,097 — MIRĖ.

Laikraščiai praneša, kad 
1916 metuose Chieagoje gi
mė 61,693 vaikai, o per tuos 
pačius metus mirė 6,907.

45 SALIUNININKAI

RINKS PARAŠUS UŽ SA 
LIŪNŲ PANAIKINIMĄ.

Chicagos blaivininkai, pa
sinaudodami karės metu, 
subruzdo smarkiai darbuo- 
ties, kad panaikintų svaigi
nančius gėralus. Artimiau
sioje ateityje jie žada pra
dėti rinkti parašus už saliu- 
nų panaikinimą.

Visiems patariame prisi
dėti prie tosios peticijos. 
Degtinė didesnis yra musų 
priešininkas, negu Vokieti
ja ir daugiau prarija aukų 
negu karė.

NESUSIPRATIMAS.

Šiomis dienomis North 
Sidėje socialistai su saviš
komis apeigomis laidojo 
vieną savo draugą. Nei kry
žiaus, nei kitų krikščiony
bės ženklų tose laidotuvėse 
nebuvo. Į rankas numirė
liui buvo insprausta pluoš
tas socialistiškų laikraščių. 
Velionis nulydėtas ne į ka
talikiškas, bet į tautiškas 
kapines. To bedievio laido
tuvėse dalyvavo ir keliolika 
tamsesnių katalikų, iš siu
vėjų kliubo. Laikas mums 
susiprasti pasišalinti iš so
cialistiškų draugijų, kurios 
verčia katalikus elgties 
priešingai saviems insitiki- 
nimams.

T
(Pradžia ant 3-čio pusi.)

darė posėdžius su vyriausy
be ir aštriai ją kritikavo. 
Manoma, kad Vokietijos 
vyriausybė nuo tos parla
mentarinės komisijos jokių 
užmanymų neslėpia. Tai 
pirmas vokiškojo demokra
tizmo laimėjimas.

Po to laimėjimo reichsta
ge viešai pradėta kalbėti 
apie taikos ir laisvės reika
lingumą. Tokių karštų kal
bų Vokietijos parlamento 
sienos dar nebuvo girdėju
si os nuo 48 metų karių lai
kų. Vienas atstovas (Nau- 
mann) 1916 metų spalio 
mėnesyj šaukė:

“Kuomet musų kariuo
menė karei pasibaigus grįž 
į namus per BrandenburgiŠ- 
kus vartus arba Unter den 
Linden, turėdama omenyje 
visas pragyventas baisehy- 
bes ir paliktus mūšio lau
kuose draugus, ar Tamstos 
manote, kad vyriausybė ga
lės pasakyti jiems: Dabar, 
narsus vaikinai, išpildę savo 
pašaukimą galite grįžti na
mo — viskas bus tokiame 
stovyje, kaip buvo prieš ka
rę

Pajieškojimai.
Pajieškau Kazimiero Bakšniau- 

sko iš Čekiškės, Laivių kaimo, 
Kauno gub., prieš 8 metus gy
veno Pittsburge.

Martino Liukų, Trakų sod., Če
kiškės parap., Kauno gub., 9 m. 
atgal gyvęno Chieagoje. Malonė
kite atsišapkti Bekančiu adresu:

Kaz. A^u°lytė-Liakienė,
27 Townhead Str.

Old Cummoek, Seotland.

Pajieškau sesers Marij. Daunai- 
tės paeinanšios iš Kauno guber
nijos, Šiaulių pav., Papilės par. 
10 met; atgal, gyveno Bostone, 
Mass. Dabar nežinau kur ji 
gyvena. Jį pati, ar kas apie jų 
žino praneškit sekančių adresu:

Mrs. Am. Daunienė,
17 Walnut St., Warren, Ohio.

Pajieškau Juozo Norvilo, Kau
no gub., Šiaušių pav., Pašveitinio 
miestelio, Gražaičių sod., 8 metai 
atgal gyveno Pittsburg, Pa. Mel
džiu atsišaukti adrisu:

K. Skarulis,
1126 Broadway ave.,

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau moterės pabovyt du 
vaikus per dienų, naktyje nerei
kia ir darbo nei jokio nereikia 
dirbti. Meldžiu atsišaukti:

Mrs. Naujulienė,
2239 W. 23rd PI., Chicago.

Pajieškau savo tėvų kurie prieš 
karę gyveno, Suvalkų gub., Mari
jampolės pav. Veiverių gmin., 
Skreidžių kaim. Matijošius Jan
kauskas. Jeigu kas apie juos ži
note praneškite sekančių adresu;

Jonas Jankauskas,
32 W. Porter St.,

Waterbury, Conn.

»»

UPANAIKINO 
LUNCH.”

FREE

Labai susiraukė užvakar 
veidai tų vyrų, kurių vie- 
naitinis užsiėmimas buvo 
vaikščioti iš saliuno sallu- 
nan ir valgyti “free lunch,” 
kuomet sužinojo, kad 45 
West Sidės saliunininkal 
panaikino tą gerumėlį.

VYČIŲ IV KUOPOS 
VEIKIMAS.

Balandžio 19-toj d. įvar
dyta kuopa parengė vakarą 
kuopos naudai. Atvaidinta 
tapo veikalas “Knarkia pa
liepus.” Sulošta gerai. 
Lošė vyčių IV kp. drama
tiškas ratelis. Paskui pasi
rodė ant scenos L: Vyčių 
IV kp. benas, kuris sugra- 
jino kelius gan sunkius 
šmotelius, kaip tai: overtu- 
ras, Lietuvos himną ir pa
baigoje puikų maršą. Vis
kas atlikta kuogeriausiai. 
Po to sekė šokiai, žaislai ir 
tt.

Prie progos reikia pri
minti nepaprastą vietos 
jaunimo darbštumą muzi
kos sritvje. Šis vyčių be
nas susitvėrė vos tik keli 
mėnesiai atgal, bet jau per 
šį trumpą laiką gerokai pa
žengė pirmyn. Kad dar la
biaus sustiprėtų šis bėnas, 
geistina, kad vyčiai kuo- 
skaitlingiausiai į jį rašytus. 
Norintiems lavinties ant ko
kių nors instrumentų, kuo
pa parūpina gerus mokyto
jus. Praktikos būna kas 
pėtnyčią, 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos parap. svetai
nėje (18-tos ir Union ave.). 

Kp. korespondentas.

Prie šių žodžių reichstago 
sienos sudrebėjo nuo galin
gų šauksmų “Ne! Nekuo-» 
met.”

Bal. 24 d. vakare gauta 
telegrama iš Rymo, kurioje 
pasiremiant laikraščio ‘Cor- 
riere d’Italia’ žiniomis, sa
koma, kad Hohenzollemų 
šeimininiame posėdyj buvo 
svarstoma apie kaizerio atsi
sakymą nuo sosto, su tikslu 
išvengti Nikalojaus H liki
mo. Kaizeriui nepatiko jo 
giminių nuomonė ir jis iš
ėjo iš posėdžio kambario, 
pasakęs: ‘Mes pažiūrėsime.’

Tas viskas parodo, kad 
Rusijos revoliucija tikrai 
greitina Vokietijos demo
kratų laimėjimą.

***¥1 BTYSVlTtTBYBTVYVB OTTI

F. P. Bradchulis •
Lietuvis Advokatas •

ATTORNEY AT LAW
*0 N. LaSALE ST, CHIOAOO. 

Rooma 1107-1114 
Telephone Franklin 1171

Turit} vieną kambarį ant ran- 
dos šviesus ir švarus, dėl vyro ar 
merginos. Atsišaukite:

F. B.

% DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46tb St., Cbicago, III.

Oyv.: 3112 8. Halsted Bt 
Telephone Yards 8390

JOB1RH O. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAI 
Kamb. »08 National Life Bldg.

29 So. LaHalle et.. te
Vakarai* 1500 Milwaukee ava. n 

Central 03VO
Raaidence Humbold 97 fe 

, CHICAGO, ILL.

8
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mieato ofisas: Boom III
IB So. La Baile BA, Chicago, ni. 

Tai. Bandolph U4B

gyvenimo vieta
1166 So. Halsted Street 

TeL Drover UM
VVYV«YhYYY*YYVY*TVYVYmT»

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

PRIEŠ ĮDEDANT

Savo Sunkiai
Uždirbtus Pinigus

Į Real Estate
^PAŽIŪRĖKITE KAD JŪSŲ 

NUOSAVYBE BUTŲ AP
RŪPINTA SU

Torrens 
Ccrtificatc 

of Titlc
Kuria yra valdžios gvaran- 

tuojamas, yra pripažintas per 
visa Cook County.

Jeigu jūsų (property) nuosa 
vykę bus registruota per Sla 
kompanija gali būti užtikrin
tas kad yra saugiai peržiūrėta.

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

Kecorder’s Office Jyra exper- 
tai kurie pasirenge Jums pa
dėti, kiekviename laike. Norint 
kokių informacijų t kreipkitės 
pas:

JOSEPH F. HAAS
Kerorder of Deeds 
ltegistrar of Tittles 

CoAnty Bldg.
Clark aiMl tVashington.

PARMOSI! PARMOSI I
Faraldnoda DldManaloJe Ameri 

koje Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apslgyveoualų. Pnlklan- 
iloj apleilnkėje Scottville, Mlch. kur 
kraėtaa lietuviams apsigyvenu, eto 
nala yra Farmerų Draugystė, yra 
lletuvlikų parapija. Todėl krelpiames 
J Jųa kurie norite turėti gereanj gy
venimą pirkite paa mus farmaa kad 
galėtumėm vistu Anglus Ir Vokie
čius. li tos k°llonljos lipraiytL Mes 
turime U Jų suėmė Jų farmas ir nori
me Jas parduoti, turime didelių Ir mt 
tų farmų, glvulial, malino* Ir kiti 
reikalingi daiktai prie aklo. Duoda
me ant iimokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų raiyklte mums 
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoplei State Bank Bldg., 

Scottville, Mich,

Parsiduoda groceme gerai ap
gyventoje vietoje priešais Davis 
Sq. Parką ant kertės. Parsiduoda 
dėl to, kad turi du bizniu ir abie
ju negaliu apžiūrėti.

Taipgi parsiduoda 7 sėdynių 
gražus “touring ear.” (limousi- 
ne) turintis vasarinį ir žieminį 
uždangalą už labai pigią kainą.

Atsišaukite sekančiu adresu: 
4456 S. Hermitage Ave.
LIETUVIŠKAS HOTELIS 

1606 So: Halsted Str.
Reikalauja vyrų gyvenimui. 

Kambaris su gaspadinės valgiu 
$5.00 į nedėlią. Kambariai geri 
gali būti po du.

SAUGUS BANKAS
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant 
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, 
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
i

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

>tta*s<AttA*A*A*A*>e*i*<»e*a*iea«<
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T1A5TER |5Y5TEn
Puikiausia ir geriausia mokykla Chieagoje, 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 laike šio mėnesio.

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

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

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

Viena IS Šių lentelių yra labai gera 
po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną. Parduodama pas 
visus aptiekorius.
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DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PHYSICIAN andSUROEON

OFISAS 3103 SO. HALSTBD ST
PHONE DROVER 7179 

RESIDENCIJA 3341 SO. UNION AVE 
PHONE YARDS 537

OFFISC ADYNOS 9to 12 A. M, 2 to S P.M 
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. H. .

CHICAGO ILL.

Telefonu McKinley 176*

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VYSOKIAS LIGAS 

3*17 3*. Viltim Blil. laiapas N. 36 latvis 
Ligonio Priėmime Valandos:

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

Šventomis dienomis^ik ryto 8-19 
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

Tol Drevei 7041 Jf
Dr. C. Z. Vezelit
LUTUVIB DENTI8TAI .

Valandos: nno * ryto iki 9 vak 
Nodėliomia pagal sutarimu.

4712 So. Aahlaat Ava 
art 47-toe gatvė*

^-a#^aša#aSaS*B*a^a^iwSi^>ažaSaSi^aS^a^aSiSi^aSa^aįa
| PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS |
£ Ant Derą, Lentų Rėmą Ir Stoginio Popieros <
| CARR BROS. WRECKING CO. |
j 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO S

""TiDmrmuiriipSAvS^
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksinių da

likli, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Fo Gegižlo 1-mil imi ažiiMlmt krintun pi nūn.

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

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

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

Sviesto Kaina Nupuolė
>9 TKe

\Best

COFFEE
GARU SANTOS KAVA. 4Qp

Visur parduodama po 28c ir ||JU 

po 30c....................................... ..

SVIESTAS
Garlaoaloi

43cnla.
Kr
lit raati
kur )<■«(.-

i

RYŽIAI
oarlanalo*
10c vartė., 
partldnoda 
oi

COCOA

7įc
Garlansla Bankas.
■olyrlna ra 
bent koki*.1-t iV. 14c

i < toiiidi - 
1*71 Mllvaakaa av. 
2064 Mllvaokaa av; 
1064 Mllvaaaas av. 
1S1OW Madl«aa st.

1444 W Chleacoav. 
18*4 Bloa laland av. 
2412 W. North av. 
1317 8. Halatad it, 
—1 8. Halatad it. 

I W. lttb at.

26
alb.

lioi:w. rrnd at.

SOUTH SIDB 
8092 W.ntworth av 
*427 8. Halatad at. 
4719 S. Aahland av.

Puiku* Šilinis 
37c

NoRTHVlDB 
4l« W. Divlalon at. 
790 W. North av* 
2440 Lincoln av., 
8244 Lincoln av. 
1418 N. Clark St.




