
KAUTA
PRICK

t

CENTAI
centą

’%. . į
Kaip protas, taip Ir'J7 ųį ; 

mas neleidžia mums tikėtiee,^ 
kad tautos dora bujotų ten, J 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Oeo. Washington.

FRIEND
CHICAGO, ILL., PANEDELIS, GEGUŽES (MAY) 28 D. 1917 M.

Cntered aa Second Cinas Matter Mareli 11. Uit, at Chlcago, nu-aota under ttae Act of Mareli S. 1171.
METAI—VOL. II. No. 126.

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJA
It ŽMONES NUŽUDYTA 

ITALAI VIS ARČIAU TRIESTE
VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.

Nužudyta 50 moterių 
ir vaikų.

Londonas, geg. 28. — Pra
eito penktadienio pavakarė
je 16 vokiečių lakstytuvų 
atskrido į pietrytinę Angliju 
ir pradėjo sėti mirtį plyš
tančiomis bombomis. Kuone 
ištisų valandų naikino vie
nų miestų ir žudė jo civilius 
gyventojus, daugiausia mo
teris su vaikais. Tokio pra
gaištingo ir barbaringo dar
bo vokiečiai nebuvo atlikę 
nuo karės pradžios.

Sulyg oficialio pranešimo 
vokiečių užpuolimo aukos 
sekančios:

Viso nužudyta 76 žmonės.
Sužeista 174.
Nužudyta, moterių 27.
Nužudyta vaikų 23.
Nužudyta vyrų 26.
Sužeista moterių 43.
Sužeista vaikų 19.
Sužeista vyrų 112.
Nužudytų skaitlius turės 

padidėti, nes daugelis žmo
nių yra mirtinai sužeisti).

Prieš užpuolikus paleista 
darban visos, kokios arčiau 
buvo, anuotos. Anglų lakū
nai pakilę stojo mušin su 
tais šios gadynės barbarais. 
Trįs vokiečių lakstytuvai 
numušta žemėn. Kiti pa
sprūdo atgal skersai jūres.

Anglijos cenzūra nepasa
ko, koks miestas ndkerttėjo 
nuo vokiečių užpuolikų. Tik 
pažymi, kad daugelis namų 
ir krautuvių apgriauta.

Visoj Anglijoj pakilo bai
siausias trukšmas prieš vo
kiečius, kurie žudo niekam 
nekaltus žmones, ypač mo
teris ir vaikus, kurie užpul
dinėja atvirus miestus.

Kuomet vokiečiai sėjo 
mirtį Anglijoje, tuo pačiu 
laiku anglai lakūnai užpuo
lė St. Denis Westem, Bel
gijoje, ir sunaikino vokie
čių lakstytuvų ir orlaivių 
pašiurę. ,

VOKIEČIŲ PRANE- 
SIMAS.

Berlynas, geg. 28. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad keliolika vokiečių lakū
nų gegužės 25 d. užpuolė 
Anglijos miestu Dover ir 
Folkestone ir pametė daug 
bombų.

ITALAI ATVĖRĖ KELIĄ 
Į TRIESTE.

Paimta nelaisvėn 22,919 
austrų.

Rymas, geg. 28. — Isonzo 
fronte italų armijos savo už
puolimo prieš austrus ne
pertraukia ir pasekmingai 
stumiasi pirmyn.

Garso fronte italai paėmė 
stiprių austrų pozicijų ir 3,- 
500 austrų kareivių.

Italai prieš austrus pa
naudoja ne tik artilerijų ir 
pėstininkų atakas, bet ir la
kūnus, kurie užpakalyj au
strų apsiginimo linijų viską 
naikina. t

Nuo gegužės 14 d. ligi 26 
d. italai paėmė nelaisvėn 
22,919 austrų oficierių ir ka
reivių.

Italijos karalius yra ka
rės lauke ir nesibijo būti ar
čiau mūšių linijų. Anot ofi
cialio pranešimo, vienų bai
sų mūšį karalius matęs.

Austrams, kaip pasirodo, 
labai blogai. Jie prieš ita
lus sutraukia atsargas iš Al
banijos ir Rumunijos fron
to. Tuo tarpu italai nesulai
komai briaujasi pirmyn.

Kariavimas Isonzo fronte 
labai apsunkintas, nes šalis 
baisiai kalnuota ir daubuo- 
ta. Kareiviams prisieina tu
rėti katės mitrumų^ kad uo
lomis užsilipti ant kalnų 
viršūnių ir ten įveikti au
strus.

VOKIEČIAI SKANDINS 
LIGONLAIVIUS.

Londonas, geg. 28. — Vo
kiečių vyriausybė nuspren
dė Tarpžemių jūrėse skan
dinti visus talkininkų ligon- 
laivius, kokio tik pasisuks 
nardančioms laivėms. Vo
kiečiai tuos laivus priskaito 
prie karės laivų, nes jie su
žinoję, kad talkininkai li- 
gonlaivius ginkluoja anuo
tomis.

PRANCŪZIJAI REIKA
LINGA JAVAI IR 

ANGLIS.

Paryžius, geg. 28. — Da
bartiniais laikais Prancūzi
joje labai trūksta javų ir 
anglių. Maisto ministeris 
Violotte išreiškia viltį, kad 
Suv. Valstijos visupirmu 
Praneuzij.*) apteiks javais ir 
an ei imis.

JAPONAI IŠGELBĖJO 
2,800 ANGLŲ KAREIVIŲ.

Tokyo, geg. 28. — Japo
nijos admiralicija paskelbė, 
kad Anglijos transportinį 
laivų “Transylvania,” kurį 
vokiečiai sutorpedavo Tarp
žemių jūrėse lydėjo japonų 
karės laivai ir buvo susirė
mę su vokiečių nardančia 
laive.

Laivui skęstant* japonai 
išgelbėjo 2,800 anglų karei
vių.

Sulyg Anglijos oficialio 
pranešimo, su “Transvlva- 
nia” nuskendo 29 oficieTiai 
ir 373 kareiviai.

NUSKANDINO NARDAN
ČIĄ LAIVĘ.

Panama City, geg. 28. — 
Prancūzų pasažierinis gar
laivis “Haiti” vienan uos
tau atplaukė iš Europos ir 
pranešė, kad jis nuskandino 
vienų vokiečių nardančių 
laivę nepertoli Bordeaux. 
Paskui kita nardančioji lai
vė mėgino “Haiti” atakuo
tu bet jai tas padaryti ne
pasisekė.

VISĄ VALANDĄ KOVO
JO SU SUBMARINA.

Amerikos uortas, geg. 28. 
Atplaukė vienas Italijos 
garlaivis. Jo oficieriai pasa
koja, kad garlaiviui ištisių 
valandų prisiėjo grumties su 
nardančia laive. Kuomet lai
vei nepasisekė laivų sutor- 
peduoti, jinai iškilo iš van
dens ir ėmė šaudyti iš ar- 
motų. Laivas tuo patim jai 
atsakė.

JAPONAI NUSKANDINO 
14 LAIVIŲ.

Seattle, Wash., geg. 28. — 
Iš Tokyo gauta kablegrama, 
kad Japonijos karės laivy
nas tarpžemių jūrėse nu
skandinęs net 14 nardančių 
laivių. To karės laivyno ko
mendantu yra admirolas 
Šato.

NUSKANDINTA BRAZI
LIJOS LAIVAS.

Buenos Aires, geg. 28. — 
Iš Madrido gauta žinia, kad 
vokiečiai sutorpedavo dar 
vienų Brazilijos laivų “Ša
to.” Sakoma, Brazilija ne
turėjusi tuo vardu laivo.

RASINES RIAUŠES 
NEW YORKE.

New York, geg. 28.—Vie
nas nigeris nužudytas ir 
apie 40 nigerių is baltųjų 
žmonių sužeista kilusiose 
praeitų šeštadienį rasinėse 
riaušėse ties Amsterdam 
avė. ir 62 gat.

Riaušės prasidėjo besi
ginčijant už kokio tai gėri
mo kainų.

Sužeista ir keli policmo- 
nai, kurie malšino riaušinin
kus.

iiiuiiiniiiiuMMMniniiNiiiiiiiiiiiiiiiiin 
27 KARTUS UŽPULTA 

ANGLIJA.

Išviso nužudyta 427 žmones.•T—

Karės metu vokiečiai 27 
kartus užpuolė iš oro Angli
ju ir 427 žmones nužudė.

1915 m.
Saus. 10 4- 4 užm.
Geg. 31 — 6 užm.
Birž. 6 — 24 užm.
Birž. 15 —* 16 užm. 14 suž.
Rupg. 9 — 14 užm. 14 suž.
Rugp. 12 — 6 užm. 23 suž.
Rugp. 17—10 užm. 36 suž.
Rūgs. 7 — 13 užm.
Rūgs. 8 — 20 užm. 86 suž.
Spal. 13 -r- 56 užm. 86 suž.
Spal. 15—56 užm. 114 suž. 

1016 m.
Saus. 21—61 užm. 101 suž.
Kovo 15—12 užm. 33 suž.
Kovo 31—43 užm. 66 suž.
Bal. 1 — 16 užm. 100 suž.
Geg. 2 — 36 užm.
Rugp. 9 — 6 užm. 17 suž.
Rugp. 24—j užm. 36 suž.
Rūgs. 2 — 2 užm. 13 suž.
Rūgs. 23—38 užm. 125 suž.
Rūgs. 24—36 užm. 27 suž.

1917 m.
Gegužės 25 — 76 užm. 174 

suž.
Be šitų vokiečiai yra atli

kę dar daugelį ^mažesnių ant 
Anglijoft užįųxrtirnų. *

mumnumtimnimti!
VOKIEČIAI RUOŠIASI 

SMARKESNIN UŽ
PUOLIMAN.

Londonas, geg. 28. — An
glijos admiralicija painfor
muota, kad vokiečių nardan
čios laivės birželyje rengia
si smarkesnin užpuoliman 
karės juostoje aplink Angli
ja

♦BUVĘS CARAS BULVES 
1 SODINA.

Petrogradas, geg. 26. — 
Praeitų šeštadienį buvęs 
Rusijos caras Nikolai Roma- 
nov su savo šeimyna Car- 
skoje Sielo rūmų daržuose 
sodino bulves.

NEPASIUNTĖ SUBMA-
RINŲ Į AMERIKOS 

PAKRAŠČIUS.

Berlynas, geg. 28. — Vo
kietija oficialiai užgina, kad 
jinai butų pasiunčiusi nors 
vienų nardančių laivę į A- 
merikos pakraščius. Esu vi
sokios kalbos neteisingos 
apie pasirodymų ten vokie
čių nardančių laivių.

KARDINOLAS SKATINS 
PIRKTI “LAISVES 

B0ND8U8.”

Baltimore, Md., geg. 28.— 
Jo Eminencija kardinolas 
Gibbons karštai paremia 
Suv. Valstijų taip vadinamų 
“laisvės paskolų” ir trum
poj ateityj jis paskatins ka
talikų dvasiškijų, kad ir ji
nai pirktų vyriauaybės iš-
leiaFiia ‘‘lftiavAa brtnrtmiH

TAIKININKŲ SUSI
RINKIMAI.

8 socialistai suareštuoti.

Vakar Ghicagos talkinin
kai, tv. visi tie, kurie prieši- 
uasi karei Suv. Valstijų su 
Vokietija (daugiausia socia
listai) turėjo susirin
kimų Auditorium teatre. 
Susirinko keli tūkstančiai 
žmonių pasiklausyti kalbė
tojų. Visi į Auditorium ne
galėjo sutilpti. Visi tie, ka
trie nerado Auditoriume 
vietos, susirinko į Grant 
Park ir ten prasidėjo pra
kalbos.

Auditoriume kalbėtojai 
kalbėjo apie taikos reikalus 
ir apsiėjo ramiai.

Bet Grant Parke kalbėto
jai pradėjo atakuoti prezi
dentų Wilsonų.

Įsimaišė federaliai agen
tai ir mėgino kalbėtojus per
spėti. Bet kurgi! Dar la- 
biaus pasipylė užsipuldinėji
mai ant šios šalies vyriausy
bės. Kuomet agentai ir vie
tos policija ėmė trukdyti 
kalbas, talkininkai sukėlė 
riaušes. Pašaukta policijos 
atsarga ir 8 taikininkai su
areštuota. Policija paskui 
išskirstė susirinkusių mi
nias.

Auditoriume taikininkai 
nutarė pareikalauti vyriau
sybės, kad jinai pasakytų, 
kokias taikos sąlygas staty
sianti Vokietijai, kuomet 
baigsis karė. Girdi, jei žmo
nės kariauja, tai jie nori ži
noti ir taikos sąlygas.

REIKALINGA 150,000 
MILICIANTŲ.

Washington, geg. 28. — 
Išviso milicijos, sulyg ap
skaitymo, yra 180,000 vyrų. 
Iš jų 68,566 tarnauju fede- 
ralėje tarnyboje. Tuo tarpu 
norima, kad milicijos butų 
nemažiau, kaip 330,000. To
dėl dar yra reikalinga 150,- 
000 miliciantų surekrutuoti.

KUBA UŽTRAUKIA VI
DUJINĘ PASKOLĄ.

Havana, geg. 28. —■ Sulyg 
Kubos kongreso nusprendi
mo šitos respublikos prezi
dentas Menocal užtraukia 
vidujinę paskolų — 30 mili
jonų dolerių. Be to, padidin
ta mokestis nuo cukraus.

..... I ■ n . . „ . ..I, ■ J M
NUSKENDO 133 ŽMONES.

Londonas, geg. 28. — Vo-'mitu skaldo 
kiečių nardančioji laivė nu
skandino Ispanijos garlaivį
“ 1? Iv.,.,. » m /..v,,,,,.-.,.“Eizaguirre.” 133 žmonės 
žuvo.

McADOO KANDIDATU Į 
PREZIDENTUS?

Washingt>on, geg. 28. — 
Čionai paskĮvdęs gandas, 
kad 1920 metais kandidatu 
į prezidentus iš demokratų 
partijos busiąs pinigyno se
kretorius McAdoo.

BAISUS CIKLONAI
ILLINOIS VALSTIJOJE

ŽUVO 9G ŽMONĖS; 10,000 ŽMONIŲ 
NETEKO PASTOGĖS

96 ŽMONĖS ŽUVO.

Sulyg naujausių praneši
mų iš nukentėjusių vietų 
nuo ciklono žuvo:

Mattoon 50 žm.
Charleston 35.
Manhattan 3.
Indiana valstijoj 8.
Pastogės neteko 10,000 

žmonių.
Ūkių pasėliai sunaikinti, 

medžiai su šaknimis išrauti.
Sunaikintų miestelių ma

jorai atsiliepia į Suv. Valsti
jų gyventojus, maldaudami 
pašelpos nukentėjusiems 
žmonėms.

Be abejonės, turėjo nu
kentėti ir lietuviai, kokie 
gyveno tuose miesteliuose. 
Bet kadangi lietuviai myli 
dangstyties svetimomis, pra
manytomis pavardėmis, sun
ku patirti iš pranešimų.

Praeitų šeštadienį po pie
tų per Illinois valstijų pra
ūžė du baisiausiu ciklonu
(baisios vėsulos rųšis). Iš 
apturėtų žinių sužinoma, 
kad suvirš 100 žmonių žu
vo, keli šimtai sužeista, daug 
miestelių sunaikinta, dauge
lis namų su žeme sulyginta. 
Padaryta milijonai dolerių 
nuostolių.

Cumberland apskrityj 
miestelis Mattoon visai su- 

I naikintas. Kol-kas ten at- 
Įrasta 21 žuvusių žmonių la
vonas. Aplinkiniai miesteliai 
didžiai nukentėjo.

Vienas ciklonas prasidėjo 
nuo upės Mississippi ir pra
ūžė per miestelius — White-

EKSPLIODAVO 1,000 
SVARŲ DINAMITO.

Muskogee, Okla., geg. 28. 
— Vakar ryte netoli šito 
miesto ekspliodavo 1,000 
svari) dinamito, kurs buvo 

Į sukrautas Muskogee Vitri- 
fied Briek įstaigose. Kuone 

j visų miesto namų langų 
stiklai sutrupėjo nuo bai
saus trenksmo. Knikuriose 
miesto dalyse žmonės sukė
lė riaušes. Pamanė, kad plė
šikai kokį nors bankų dina-

SUV. VALSTIJOS ISGEL 
BĖJO TALKININKUS.

Washington, geg. 28. — 
Čionai viešėdami Italijos 
karės atstovai pranešė, kad 
kaip Italija, taip jos talki
ninkės, buvo labai blogam 
padėjime finansiniu žvilg
sniu. Tas šalis taigi dabar 
finansiškai išgelbėjo Suv. 

I Valstijos.

hall, Scotville, Modesto, 
Palmyra, Virden, Assump- 
tion, Westervclt, Mattoon, 
Charleston ir Paris.

Kitas ciklonas tuo pačiu 
laiku praūžė šalimais Jo- 
licto, netoli Chicagos. Prasi
dėjo miestelio Earlville apy
linkėse ir nušovė į rytus per 
miestelius — Minooka, Mo- 
nee ir Goodenow į Indiana 
valstijų.

Šitam apskrityj keliolika 
žmonių žuvo ir daugelis su
žeista.

Mattoon labiausia nuken
tėjo. Ten daugiausia ir žmo
nių žuvo. Rezidencijų dis- 
triktas per kelis blokus su
naikintas.

Modesto išgriautas. Tenai 
2 asmeniu užmušta ir 11 su
žeista.

Westervelte 4 užmušta ir 
74 sužeista. Sužeista dau
giausia vaikai.

Charleston ir Paris baisiai 
nukentėjo. Prieš 30 metų 
Charleston ciklono buvo iš
griautas. •

Nętol'i Jolieto vienas vai
kas užmuštas.

Daug nukentėjo geležin
keliai, telegrafai ir telefo
nai. Susinėsimai ilgam lai
kui pertraukta.

Į nukentėjusius mieste
lius kuoveikiausiai pasiųsta 
milicija ir gydytojų būriai.

Daugelis traukinių nuver
sta nuo bėgių.

Geležinkelių, telegrafų ir 
telefonų kompanijos į palie
stas ciklono vietas pasiuntė 
tūkstančius darbininkų pa- 
taisvti susinėsimus.

GEN. PERSHING AP
LANKYSIĄS VISĄ 
KARES FRONTĄ. ' >

Washington, geg. 28?. — 
Kuomet Gen. Persbing nu
keliausiąs su savo armija į 
Prancūziją, pirmoji jo par
eiga bus aplankyti visų ka
rės frontų nuo galo ligi galo 
ir pamatyti, kokios ten bai
senybės dedasi. Turės susi
pažinti su visomis karės ve
dimo metodomis.

SOCIALISTAI MUŠASI 
SU POLICIJA.

Cleveland, O., gcg. 28. — 
Keli šimtai socialistų su sa
vo pasekėjais ant viešojo 
skvero turėjo kalbas prieš 
dabartinę karę. Policija pen
kis socialistus areštavo. Li
kusieji sukėlė riaušes. Už
puolė policijos nuovadų, no
rėdami paliuosuoti suareŠ- 
tuosius. Policija turėjo daug 
darbo. Visgi apsidirbo.
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TIK IR PROTELS.

sa nepristatė adresatams ga
na greitai, tegali tik tas, ku
ris mislija -buk katalikų vys
kupija šiandien važioja ir 
cenznruoja pasaulio korespon
dencijų. “Vien. Liet.” žino, 
keno rankose krasa ir cenzū
ra, bet apsimeta nežinanti. Jai 
visos priemonės geros, o tų 
priemonių tikslas šmeižti ka
talikų Bažnyčių.

Mus tautos priešai pasiųs į 
Rymų “Vien. Liet.” neprotin
gąjį numerį ir pridės paaiški
nimų: “Šv. Tėvas paskyrė lie
tuviams dienų, o lietuviai lo
ja Šv. Tėvų už tatai.”

Ir esama-gi politikų Brook- 
lyne!

LAIMINGOS KELIONES.

Žmonių lavintojai.

Viename dideliame mieste 
lietuviai pirko žemę bažnyčiai 
ir permokėjo $3,000. P. Mar- 
tus, nejudinamojo turto par
davėjas tame mieste, buvo įsi
gilinęs į tų pirkimų ir nepa
rodė tautiečiams jų klaidos. 
Musų protu imant dalykų iš
eina, kad p. Martus nepasiro
dė tąsyk mylys Lietuvą ir 
tautiečius. Bet Brooklyn’e 
prie Grand st. viešpatauja ki
tokios mintijimo teisės. Ten 
išrasta, kad kalti buvo nuskau 
stięji pirkikai.

Negana to, p. Martus tvir
tina, buk kunigai nesirūpina 
tikėjimu. Įspėkite, kuomi 
“Vienybė Liet.” bendradarbis 
prirodo savo tvirtinimą? — O 
gi tuomi, kad Neivarke kun. 
Dabužinskas ir jo parapijie
čiai lietuviai statosi bažnyčią!

Vyrai! kas dabar gali drį
sti sakyti, kad p. Martaus 
mintis ne laisva? Juk visi 
jos šulai išgverę!

Su p. Martum tiek to. Kei
sta, kad “Vienybė Liet.” to
kį straipsnį atspauzdino. Tur
būt redaktoriaus nebuvo na
mie, išleidžiant N. 21.

Sulaisviejusi Rusija kutena 
neramius lietuviškų socialistų 
jausmus. Jie tikisi, kad da
bar Rusijoje bus1 pagamintas 
socialistiškas “rojus”. Tasai 
“rojus”, kaip žinoma, turi 
būti tarptautįnis, tai-gi ir lie
tuviškiems socialistams gali 
atsirasti iš senovės svajota- 
nusvajota prieglauda.

Laisvojon Rusijon traukia 
tatai ne tik rusai socialistai, 
bet paskui juos ir lietuviškie
ji-

Kol-kas keliauja taip vadi
namos didžiulės žuvįs, lietu
viško socializmo šulai. Gal 
paskui juos seks ir jų moki
niai su pasekėjais ir visokie 
gizeliai-patarnautojai.

Nesenai iškeliavo Rusijon 
Kapsukas su keliais savo sė
brais. Dabar “Kova” prane
ša, kad paskui Kapsuką ke
liausiąs ir -Grigaitis. Šitas sa
vo žmoną siunčiąs Rusijon, į 
kur veikiai ir pats keliausiąs.

Laimingos kelionės!

SUV. VALSTIJOMS TRŪK
STA DARBININKŲ.

IR VĖL ŠMEIŽIAMA 
KAT. DVASIŠKIJA.

Laisvamanių-tautininkų or
ganas “Vien. Lietuvninkų” 
pasirodo tikrai nepataisomas 
ir nuduoda turįs mažo vaiko 
išmanymų, kad pasekmingiau 
šmeižtų popiežių ir visų kata
likiškų dvasiški jų. Rašo:

“Draugas” išapauzdino kun. V. 
Slavyno ir kun. Balinako atvirą 
laišką, kuriame juodu parodo, kad 
juodu nukeliavę delei Lietuvių 
Dienos katalikiškose bažnyčiose 
pas Milwaukee Arkivyskupą. Pa
sirodo, kad arkivyskupas nieko 
nežinąs apie aukas- lietuviams ir 
tik jų inprašytas pažadėjo pasi
darbuoti lietuvių labui. Taip-gi 
juodu buvo ir pas'kitą vyskupą, 
P. Rhode, kuris taip-gi nieko a- 
pie Lietuvių Dieną nežino.

Iš to galima spręsti, kad vargiai 
ketvirtdalis viso pasaulio katali
kiškųjų vyskupų žinos apie tą lie
tuvių dieną. Iš to matyti, kad 
uugštesnė katalikiška dvasiškija 
nekaip pasielgia su lietuviais. Ne
va davė dieną, bet nepasistengia 
nei pranešti visiems diocczijų val
dytojams. Na, bet pažiūrėsime, 
kiek bus surinkta aukų, o juk ma
žiausiai milijoną galima butų su
rinkti, jei tik butų tikras prijau
timas lietuviams”.

Katalikų vyskupui Ameri
koje negavo vysk. Karevičiaus 
laiško,, tai tiesa. Bet kaltinti

Taip bent ir buvo numano 
ma, kuomet šios šalies šovi
nistai pakėlė kovų prieš atei- 
viją iš Europos. Pernai Suv. 
Valstijų kangresas, sekdamas 
šovinistų ©balsiu, pravedė gar 
sų priešateivinį įstatymų, kurs 
apsunkina Europos darbo žmo 

jnėms čionai atkeliavimą. Prieš 
to įstatymo pravėdintą nieko 
negelbėjo nei protestai, nei 
perspėjimai.

Šiandie Suv. Valstijoms trū
ksta darbininkų. Jų pritruks 
dar labiaus, kuomet vyriausy
bė šimtus tūkstančių vyrų pa
šauks kareiviauti.

Antai iš AVasbingtono pra
nešta, kad darbo sekretorius 
AVilson parėdus atidaryti Mek 
sikos sieną ir iš tenai leisti 
šion šalin ateivius, nežiūrint 
naujo priešateivinio įstatymo 
svarbiausių principų.

Po karės gal tuo pačiu tik
slu visi uostai bus atidaryti. 
Bet ar Suv. Valstijos susilauks 
darbo žmonių, tai labai abejo
tinas daiktas. Nes darbinin
kai bus labai pageidaujami ir 
sunaikintoje Europoje.

Suv. Valstijoms tuomet ne
norams prisieis atšaukti var
žantį ateivius įstatymą.

Visus neinteligentus va
dinsimo liaudies vardu. Tas 
vardas nėra nei kiek bloges
nis už inteligento vardų. 
Liaudis nėra luomas, nes 
luomai yra žmonių suskir
stymai sulyg gimimo, turto, 
teisių. Kadangi vienas bro
lis yra inteligentas, kitas ne, 
kadangi neinteligentas gana 
tankiai būva turtingesnis 
už vidutinį inteligentų, ka
dangi abiejų teisės yra ly
gios, tai liaudis, kurios var
du vadiname visus žmones 
neišėjusius vidutinių mok
slų, nėra luomas.

Gal Dievas duos kada 
nors tokių ateitį, kad visi 
žmonės bus taip išlavinti, 
kaip dabar inteligentai. 
Kol-kas ta ateitis labai to 
Įima. Mes lietuviai dar nei 
sapnuoti apie jų negalime. 
Bet jeigu mes tesirūpintu
me tik inteligentų skaičiaus 
dauginimu, o nežiūrėtume 
protingo ir naudingo liau
dies lavinimo, tai ir klaidų 
padarytume ir tautų skriau- 
stume.

Sveikai gyvenančiose tau
tose yra daug veiksnių, la
vinančių liaudį. Pirmiausia 
tų daro mokykla, paskui 
valdininkai (administraci
ja), paskui apšviesti dvari
ninkai ir kitokių pašaukimų 
išlavintieji žmonės, toliaus 
raštija. Lietuvoje liaudies 
mokyklų vedėjai Kauno ir 
Vilniaus gubernijose iki šiol 
buvo žmonės mums svetimi 
ir kalba, ir tikėjimu, ir 
įpročiais, ir idealais. Lietu
vių mokintojų tebuvo tik 
Suvalkų gubernijoje prieš 
“Saulės” kursams atsira
siant. Mus dvarininkai iš
sikasė didelę duobę tarp sa
vęs ir liaudies, kad pasisa
vino jai svetimų kalbų. Ki
tur dvarininkų luomas pildo 
tautoje kulturinį tautos už
davinį nors tuomi, kad pa
čiu susiėjimu lavina apylin
kės žmones. Mus dvarinin-

TURĮ IR NAUJĄ 
ŽEMLAPĮ.

Vieno angliško dienraščio 
korespondentas iš Stockholmo 
praneša, kad jam tenai teko 
pasimatyti su rengiamojo tarp 
(autinio socialistų suvažiavi
mo sekretoriumi Huvsmann’u. 
Šitas korespondentui išdėstė 
socialistų suvažiavimo pienus.
Suvažiavimo svarbiausias tik- 

^alalikų dvasiškiją už tatai, įs|as, tai taika Europoje, lluy- 
jus vyskupo laiškų kra- smann pasakė, kad vokiečiai

socialistai, kurie dalvaus su
važiavime, esą turį pagaminę 
ir naujų pokarinį Europos 
žemlapį. Sulyg to socialistų 
žemlapio po karės Vokietija 
negali nieko prarasti, bet dar 
laimėti, net atgal atgauti visas 
savo karės metu prarastas už- 
jurines kolonijas.

Taigi pasįrodo, kad šitų 
tarptautinį socialistų suvažia
vimų sušaukia vokiečių soci
alistai su tikslu gelbėti savo 
tėvynę ir kaizerį.

Vokiečių socialistai kitų ša
lių socialistus moka kurstyti 
prieš savo vyriausybes, bet jie 
patįs su savo vyriausybe eina 
ranka rankon. Jie pirmon vie 
ton stato savo tautiškus reika
lus, o tik paskui prisidengia 
socifilizmu.

Lietuviški socialistai veikia 
kaip tik atbulai. Jie darbuo
jasi sulyg vokiečių socialistų 
noro. Jie purėmiu visus vo
kiečių socialistų sumanymus 
ir pildo jų reikalavimus. Tai
gi lietuviški socialistai pare
mia ir patį Vokietijos kaizerį.

Bet kogi geresnio norėti iŠ 
musų socialistų. Jie nepažį
sta socializmo principų, o at
sišalina nuo savo tautos.

Vokiečiai socialistai galvas 
guldo už savo tautų ir tėvy
nę, o lietuviški socialistai tru
kdo lietuviams veikti tautiš
kuosius darbus.

kai to negalėjo išpildyti, nes 
jie ir susikalbėti mokėjo su 
savo apylinkės žmonėmis 
tik per tarnus ir tarnaites. 
Kada lietuvių liaudis išdrį
so prisipažinti lietuvė esant, 
tada tarp dvaro ir apylinkės 
kilo tautinė kova, kuri dar 
padidino ir pagilino anų 
duobę, trukdžiusių Lietu
vos kultūrų. Apie kulturinį 
Lietuvos valdininkų veiki
mų tegalima užsiminti tik 
su labai sunkiais jausmais.

Katalikų dvasiškija, kuri 
nešė beveik visų Lietuvių 
liaudies lavinimo darbų taip 
gi nebuvo nužengusi iš 
dangaus ir pilna visokių a- 
nioliškų ypatybių. Tai bu
vo dažniausiai pasiturinčių 
ūkininkų sunūs perėję pir
mų pusę gimnazijos ir kuni
gų seminarijų. Bendrieji 
Lietuvos inteligentų truku
mai buvo ir musų dvasiški- 
joje. z

Tečiaus musų kultūros 
slopintojai bijojo tos dvasiš 
kijos. Kad ji negalėtų or
ganizuoti savo jėgų, kuni
gams buvo uždrausta iškel
ti kojų iš parapijos be pa
vieto viršininko žinios. Tas 
viršininkas neleisdavo ku
nigui išvažiuoti, jei nors to
ly m as šešėlis kokio nors i- 
dėjinio susivažiavimo buvo 
galimas. Augštesnioji biu
rokratija visomis priemonė
mis daužė vyskupijų disci
plinų, kad nei vyskupas ne
galėtų turėti savo dvasiški- 
jos jėgų savo rankose. Čia 
nesupasakosipie pilnai viso 
dezorganizacijos darbo. 
Svarbu pažymėti tik tiek, 
kad dvasiškija turėjo dau
gybę jėgų prastoti kovoje 
su administracija ir jos su
darytomis, kultūros darbų 
trukdančiomis, sųlygomis. 
Tų visa buvo atlikusi Vidu
jinių Dalykų Ministerija.

Apšvietos ministerija ne
sidavė pralenkti savo Vidu
jinei draugei. Varsa vos 
mokslo apirubės globėjas 
Apucbtin’as pastebėjo, kad 
Marijampolės gimnazija žy
di, kad iš jos jaunikaičiai 
eina į seminarijų, tampa ku 
nigais ir trukdo Lietuvos 
kultūros sunaikinimų. 1885 
m. Apuchtinas atsilankė 
Marijampolės gimnazijoje 
rado su viršum 400 mo
kinių ir matė, kad skai
čius nuolatai auga, kad mo
kiniai netelpa gimnazijos 
mūruose. ,

Apuchtinui išvažiavus 
prasidėjo mokinių mažini- 
nimas. Pirmiausiai varto
jo padorias priemones: ėmė 
reikalauti nuo mokinių ne
galimų dalykų. Vienas mo
kinys lietuvis 1887 m. pen
ktoje klcsėje vertė iš lo
tynų į rusų kalbų ir žodį

nereiškia nemokėjimo loty
nų kalbos. Visi pasiteisi
nimai nuėjo niekais. Moki- 
tojas turėjo pildyti vyriau
sybės nustatytųjų taisyklę.

Tuo pačiu maždaug laiku 
a. a. Arendarčikas buvo aš
tuntoje klesėje. Jis buvo 
perėjęs septynias klesias su 
pirmomis dovanomis. Aš
tuntoje klėsėje jis buvo tu
rėjęs per ištisus metus iš 
visų dalykų augščiausius 
laipsnius. Nei jis nei drau
gai neabejojo, kad jis baigs 
gimnazijų su aukso meda
liu. Tečiaus grekų kalbos 
egzamine, versdamas iš ru
sų į grekų kalbų, Arendar
čikas parašė tu tygathros 
(dukteries), o reikėjo tės 
tygathros. Kiekvienam 
buvo aišku, kad čia tėra tik 
neapsižiūrėjimas, o ne neži
nojimas. Kas žinojo, kad 
duktė grekiškai vadinasi 
tygathėr, tas. turėjo žinoti, 
kad ji nėra vyras. Tečiaus 
Arendarčikas iš grekiško 
gavo niekiausiųjį ženklą 
(1) ir turėjo liktis gimna
zijoje dar vienus metus. 
Gimnazijų jis pabaigė, bet 
universitete mirė.

Šitų padoriųjų priemonių 
pasekmė buto ta, kad 1889 
m. Marijampolės gimnazi
joje teliko tik 190 mokinių. 
Bet ir iš jų dar tiek daug 
ėjo į kunigus, kad Seinų se
minarija negalėdavo visų 
priimti. Seminarija pasi
rinkdavo maždaug pusę ge
resniųjų kandidatų, o kiti 
skirstėsi į kitas seminari
jas. Tada lietuvių klieri
kų atsirado ir Peterburge ir 
Žitomiryje ir Varšuvoje ir 
Kielcuose ir Plocke ir tt. 

(Bus daugiau)

“ipsorum” išvertė “sa- 
mych.” Tas ‘y’ vietoje 
‘i’ buvo aiškus rašančio ne
apsižiūrėjimas, o ne klaida, 
nes “samych” netiko į ru
siškąjį sakinį. Nors visoje 
ekstemporalėje tebuvo tik 
ta viena klaida, lietuvis mo
kintojas a. a. V. Staniškis, 
lietuviui mokiniui pastatė 
niekiausių ženklų 1. Mbki- 
nvs teisingai prirodinėjo, 
kad rusų kalbos mokinto
jas galėtų bausti už tų klai-

Rusijos sostą Nikalojus 
Antras negalėjo savistoviai 
valdyti šalies, bet buvo tik 
įrankis ištvirkusios dvariš
kių klikos. Paskui jis visiš
kai pakliuvo po įtekmė vi- 
saginčio caro rūmuose star- 
co Grigorijo Resputino. 
Starec reiškia senelį. Bet 
Rasputinas nebuvo senas. 
Tą vardų jis gavo dėlto, kad 
Rusijoje seneliu pavadina 
kiekvienų, kuris, atsižadėjęs 
žetnės rūpesčių, išeina iš na
mų ir vien tik apie tikėjimą 
tekalba. 1 - J 

' Kas buvo Rasputinas. 
Rasputinas gimė 1867 me

tuose mažame Sibirijos 
miesšiuke Tiūmene. Jokio 
išauklėjimo jis negavo. Ne
tik rašyti, bet ir skaityti 
Rasputinas nemokėjo. Jau
nystėje jau jis pradėjo ark- 
liavagiauti, gerti degtinę ir

APIE PRAŠALIN
TĄJĮ CARĄ.

(Pradžia žr. No. 125.)
Japonų vyriausybė nujautė 
katastrofų ir griebėsi viso
kių atsargumo priemonių. 
Skaitlingi būriai japonų po- 
licistų domiai saugojo visus 
pakelius, kur keliavo rusų 
įpėdinis ir jo palydovai. 
Bet ir tarp policistų atsira
do vienas užkietėjęs fanati
kas, kuris žut-but nutarė 
atkeršyti Rusijos cariukui 
už šventų japonų tautos pa
pročių ignoraeijų. Kuomet 
Nikalojus drauge su saviš
kiais palydovais keliavo iš 
Kioto kaiman Otzu, nei ne
galvodamas apie gręsiantį 
pavojų, šis policistas fanati
kas užpuolė ant jo ir trum
pu kardu kirto per galvą. 
Sosto įpėdinis krito ant že
mės,
Tuomet fanatikas japonas 
užsimojo antrų kartų kirsti 
Nikalojui kardu, bet Graiki
jos kunigaikštis nutvėrė jį 
už rankoš ir smarkiu lazde
lės sudavimu parvertė jį ant 
žemės. Apie šį faktų Nikalo
jus nemėgo kalbėti, nes jis 
tuomet apreiškė savo didelę 
baimę. Vietojo ginties bu
siantis caras ėmė bėgti, kol 
nesugriuvo. Japono padary
ta žaizda buvo labai pavo
jinga, nes sužeidė smagenįs. 
Nuo to laiko Nikalojus pa
sidarė protiškai nenormalia 
ir dažnai įpuldavo į epilep
sijų (nuomarulį). Be to prie 
protiško nuverstojo caro 
silpnumo prisidėjo netik 
Japonijoje gauta žaizda, bet 
ir kenksmingi organizmui

metais Rusijofle pradėjo 
platinties nedrųsus ir neaiš
kus gandai, kad tikrasis 
Aleksiejaus tėvas yra Ras
putinas. Sakoma, kad ir jis 
pats vienam savo draugui 
pasakęs: “Aš daviau Rusi
jai sosto įpėdinį.”

Caras labai klausė 
Rasputino.

Netik carienė, bet ir pats 
caras Nikalojus Antrasis 
Rasputino patarimus pildė 
kaip paliepimus. 10} Ras
putinas pasakydavo, tas bū
davo šventa ir caras taip el
gėsi. Netikėjo caras ir į pa- 
spėjimus, kad įvyks yevoliu 
cija, nes Rasputinas tvirti
no, kad jos nebus. Nikalo- 
us garbino šį žmogų, daran
tį jam gėdą prieš visų pa
saulį, iki pat Rasputino nu
žudymo. Kuomet jo lavonas 
buvo atrastas Nevos upėje

kitokiais negarbingais dar-Caras paliepė Rasputino ku 
bais užsiiminėti. Tuomet jis nų įdėti į sidabrinį karatų 
buvo liesus, pašurpęs vaiki
nas, kurį sėbrai labai mėg
davo vadinti “idiot.” Iš
augęs Rasputinas sutvirtė
jo ir tuojauš apsireiškė jo 
gabumai daryti didelę įtek
mę ant tamsių žmonių.
Atkreipė jis ant savęs do
mų ir kaipo “misionorius” 
ir “šventas vyras.” Atva
žiavęs Petrogradan Raspu
tinas susipažino su grafie
ne, su kurios pagelba Sibi
ro mužikas dasigavo į caro 
ramus. Buvo daug aplinky
bių, kurios suartino carą, o 
ypač carienę su Rasputinu.
Žinome, kad caras pradžioje 
buvo keturių dukterį} tėvas 
kol galų gale gimė seniai 
laukiamas sūnūs — sosto 
įpėdinis. Prieš cariuko 
Aleksiejaus atėjimų į šį pa
saulį caras su cariene nuo
lat važinėjo į stebuklais 
pragarsėjusius pravoslavų 
vienuolynus, bučiavo šven
tus paveikslus ir relikvijas, 
prašydami sunaus. Taipo gi 
tuomet tapo pašauktas į ra
mus minėtasai Rasputinas.
Norėta jo pasiklausti kas 
gims: sūnūs ar duktė. Ras
putinas atsakė, kol jis ne
gaus įkvėpimo nieko tikro 
negali atsakyti. Po to Ras- 
putiną caro šeimyna pakvie
tė apsigyventi drauge su 
jais. Rasputinas noriai suti
ko su tuomi ir tuojaus per
sikraustė gyventi į auksu 
žėrinšius caro rumus. Tame 
laike carienė Aleksandra 
Teodorovna nusiuntė Ras- 
putinui tų garsųjį laišką, 
kuri po revoliucijos atspaus
dino Petrogrado laikraštis 
“Utro Rossn.” Neseniai

(grabą) ir surengė iškilmin
giausias laidotuves. Carienė 
su keturiomis dukterimis iš 
priežasties Rasputino nu
žudymo pasirėdė gėdulių 
juodaisiai drabužiais.

Tiek šį kartą apie nelai
mingos atminties buvusį ca
rą Nikalojų Antrąjį.

sų pinigai tori būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Šonini Securitj Bank
------- - OP CHICAGO ------ --
Milw*ukec Avcnue,

kampas Westem Avė. 

3% ant Jūsų Pinigų
Ji Atdara Panedėliais ir Bubėtomis 

Vakarais Iki 8 valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus i 
Eurppa ir galima gauti 

Laivokartes. u
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KASPAR
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 9% ant Pinigų. 
Mes parduodame Poreign Mo
ney Orderius i visas dalis svieto
Williana Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar—Vice-pirmtnlnkaa 
Chas. Krupka—Vlce-pirminlnk. 
August Filek—Ass’t Kasierius 
Joseph Sikyta — Kasteriu*

1900 Blue Island Avenne
CHICAGO, ILL.

ŽENKLAS RANKOS SAUGUMO. 
Chleago Clearing House Narystė 
Rankos priklausančios prie Chica- 

go Clearing House yra po Jos atsar
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent 
syk) } metus, Clearing House revl- 
sorlal nuodugniai Utlrla savo bankų 
stovi ir bud* Jų vfedtmo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, neto* bondai, 
mortgagel ir kitos apsaugos peržiu
rtam o s ir patikrintos, pinigai kitos* 
bankose patikrinti ir knlngos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugi Vertė galt
būti knlngos* parodyta. Abejotina 

apsipylęs kraujais, j tas laiškas buvo išspausdin- tTarka atsargumas, yra neda- 

tas ir Chicągos angliškuose
dienraščiuose.

Jei tas laiškas yra tikrai 
carienės rašytas, tai jis liu
dytų, kad Nikalojaus An
trojo pati labai mylėjo Ras- 
putinų. Bet negalima tikrai 
tvirtinti, kad ji butų laišką 
rašiusi. Dabar žmonės visko 
pramano. Galėjo laiškų pra
manyti tie, kurie nori, kad 
Nikalojus negrįžtų ant Ru
sijos sosto. Mes dėlto abejo
jame apie šitų laišku}, kad 
carienė silpnai mokėjo ru
siškai ir vargu butų galėju
si parašyti rusiškų laiškų, o 
Rasputinas nemokėjo nei 
prancūziškai, nei vokiškai.

Kuomet 1904 metais ca
rienė susilaukė sunaus Ras 
putino garbė dvigubai pašo
ko. Jį caro rūmuose gerbė

leidžiamas. Jeigu banka nustoja 
savo Cledring House teisių, tas yra 
ženklas Jo* abejotino stovio.
Tiktai tvirčiausios ir saugiausios ban- 
kos gali }>ut Clearing Heuse nariais.

The Chleago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo Įvestas pirm 
dešimt metų. Ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka ne suban- 
krutijo. Reikalaujant, Clearing House 
bankos ateina viena kitai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chleago Clearing Hou- 
se, yra po Jo* priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis Ir išduoda penkias pil
nas atskaita* J metu*.

Ji taip-gi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariškal tlrlnšjama 
ir kas met* išduoda penkias pilnas 
atskaita* Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois. r

Pinigai^ sudėti šitoje bankoje yra lš- 
raokaml ant kiekvieno pareikalavimo

Čia galim* gauti Pirmus Aukso 
Mortgages. Teipgl Aukso Mortgege 
Bondsus po >100.00 Ir >600.00.

Sis bdnkas yra atsakančlauslas 
Lietuviams-

Čia kalba Lietuviškai ir Lenkiškai.
Kapitalas Ir pervišlus: >100,000.0*.

Presldentas
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Blue Island Ar*. Loemis 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėliais. Ketvergei* 
Ir Bubėtomis Iki 8:80 vai. vak.

jaunystės papratimai. Už
dų rusiškame žodije, nes ji tat 1894 metuose apėmęs kaipo kokį šv^tųjį. 1916
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INTELIGENTUOS
TRUKUMAI.

.(Pradžia No. 125)
Nelygus ir inteligentai.

Inteligentais mes vadi
name žmones, išėjusius vi
dujines arba augštasias mo
kyklas . Tas mokyklas gali
ma išeiti tik išpildant vien- 
tik tą, kas yra būtinai rei
kalinga, ir galima išeiti tas 
pačias mokyklas išnaudo
jant visa ką. jos duodą, arba 
dar drauge įgyti tokią daly
ką, kulią nėra mokyklos 
programe.

Mes, iš sodiečią išėjusieji 
inteligentai, dažniausiai iš
mokstame tik tą, kas yra 
mokyklos programe. Pri 
dėčkinią daigtą negalime 
aprėpti dėlto, kad tankiau
siai už juos reikia primokė
ti, o mes neturime iš ko. 
Piidėčkiniams daigtams 
reikia ir laiko, o mes to lai
ko neturime nes nuo priver
stinąją »programos dalyką 
jo mums neatlieka. ,

Poną vaikai, ką tik pra
dėdami vaikščioti, jau turi 
namuose prancūzę, vokietę, 
anglę, mokytoją. Bebėginė- 
dami po kambarius ir po 
kiemą, turtingą šeimyną 
vaikai terp 3 ir 8 savo gy
venimo metą išmoksta tas 
tris kalbas, kuriose surašy
ta daugiausia pačią naudin
giausią knygą. Mes lietu- 
vią ūkininką vaikai, tuos 
penkerius metus prabėgio- 
jame be naudos.

.Gimnazijoje mąs draugai 
ponaičiai jau ne vienu daik
tu pereina mus. Jiems ne

vartoti iš mažens.

Mes visi, Lietuvos inteli
gentai jaučiame tą savo 
trukumą, dėlto tankiai ne
drįstame nueiti ten kur rei- 
kėtą ir padaryti tėvynei tą 
ką galėtume. Kaikuric iš 
mus turi tiek .drąsos, kad 
paniekina tą etikctos reika
lą ir eina pas išlavintus sve
timtaučius, atpildydami eti
ketą drąsumu. Tie, tankiau
siai, užpelno tėvynei storžie- 
vią vardą, kartais užtrauk
dami ant jos ir paniekinimą.

Taigi vidutinis mąs inte
ligentas sulyginus su vidu
tiniu Europos inteligentu 
yra trimis laipsniais žemes
nis: a) temoka tik mokyk
los programą, kuomet anas 
inteligentas yra plačiau už 
programą apsiskaitęs iš pa
čią geriausią pasaulio vei
kalą. b) prie mokslo neturi 
dailaus meno (muzikos, 
paišymo), c) yra neįpratęs į 
etiketos painias taisykles. 
Lietuvos 'inteligentija susi
lygins su kitą šalią inteli
gentais tada, kada turėsime 
antrąją inteligentą gent- 
kartę; t. *y. tokią, kurią tė
vai jau bus buvę inteligen
tai.

Inteligentija ir turtas.
Ne pinigas daro žmogą 

inteligentu, bet turtinga in
teligentija gali daug dau
giau naudos padaryti tautai 
už neturtingąją. Lenkai de
vynioliktame šimtmetyje 
vargo; Rusijoje jie negalėjo 
tapti augštais valdininkais. 
Bet jie turėjo neplikšą inte
ligentą, kurie, apsieidami be 
viešpatijos algą, užsiėmė sa

liams. Jau ir šiais trimis 
metais, mes, lietuviai, skau
džiai pajutome, kas tai yra 
ieškoti pažinčią, be kurią 
neapsieinąs politiškas dar
bas. Bepig, kad butume tu
rėję nors kelis dykaduonius, 
per kuriuos butume galėję 
šiandien prieiti prie asme- 
ną, nusveriančią Lietuvos 
ateitį! Dykaduonio nenutei
sina tas, kad jis kartais ga
li būti naudingas. Mes neno
rime dykaduonią, o tik no
rime turtingos inteligenti
jos, kaipo įrankio laimingos 
niai tėvynės ateičiai užtik
rinti.

Nežinome kuomi užsi
baigs šita karė. Trokštame 
Lietuvai savistovybės. Var 
gu ji mums ateis respubli
kos pavidalu. Gal kartais 
Anglijos arba Vokietijos ka 
ralius, o gal ir Romanovas 
atsisėsti ant Gedimino so
sto. Su Dievu pirštais ne- 
sudurėme, rytojaus nežino
me. Jei svetimtautis taps 
Lietuvos karalium, tada la
bai pasigesime turtingos lie
tuviui inteligentijos.

Kaip bitės apie bitiną, 
taip didžturčiai telkiasi a- 
pie karalią. Nėsant lietu- 
vią didžturčią susitelks apie* 
Lietuvos karalią svetimtau
čiai aristokratai (ponai) ir 
plutokratai (piniguočiai). 
Musą tėvynėj vienąsyk taip 
jau buvo. Juk Gediminas 
ir jo'vaikai dėlto taip įpra
to batlgudiškai kalbėti, kad 
gudą buvo turtingi; ir, su
lig ano laiko šviesią žmonią, 
o lietuvią nebuvo. Kartais 
net slegia mintis, kas žin 
ar ne geriau visai neturėtti

DE KALB, TT.t.

Socialistą tvirtovė 
paimta.

Šioje kolonijoje lietuviš
ki socialistai turėjo neper- 
menką tvirtovę, Subatoje 
gegužio 19 d. žaibo greitu
mu pasklido gandas, kad 
tvirtovę atvažiuoja daužyti 
iš Chicagos Al. Račkus ir 
A. J. Sutkus. Vietos socia
listai nebepasitikėdami sa
vo vadais R. Kiseliunu ir 
Dirsia, sumanė pakviesti

reikia mokintis tą naująją , , ., . . . , — b------ ------- ------------
Uibft nes jie jus moka. Kol .r±,‘S " savistovybės, negu turėti
mes-vargstame su painiomis 
prancūziškomis ir vokiško
mis gramatikomis, draugai 
ponaičiai gali pasiskaityti 
naudingą kningą. Jie jau 
gali naudotis mums nepri
einamais turtaisbūtent vei
kalais rašytais kalbomis, 
kurią dar mes neišmokome.

Inteligentą tėvą. .vaikai, 
išmokę kalbą prieš įstojant 
į gimnaziją, atliekamą laiką 
suvartoja tam, kad išmoktą 
paišyti arba muzikos. Jei iš 
mus (ueponą) tarpo pasitai
ko kas ypatingai gabus į 
mokslus ir turi atliekamo 
laiko, jeigu jis dar yra ir 
užtektinai turtingas, kad ga
li ir prietaisą nusipirkti ir 
mokintoją skyrium apmokė
ti, tai bet gi piešimo ir mu
zikos, dažniausiai, nesimo- 
kina dėlto, kad neišmano ją

tautinės politikos klausi 
mais. Gerai užvesta didelio 
dvaro tvarka atima iš jo sa
vininko 2-3 vai. . kasdie
ną, kad viską prižiūrėtą. Ki 
tos 5-6 vai kasdien lie
ka politikos ištyrimui. Ka
dangi lenkai turėjo daug to
kią dvarininką, todėl jie da
bar turi daug žmonią išma
nančią politiką ne kiek blo
giau už valdininkus, dirban
čius užrubežinią dalyką mi
nisterijose. Negražu butą, 
jei mes lenkams pavydėtu
me, bet reikia, kad mes ru- 
pintumės įgyti turtingos in
teligentijos.

Mąs socialistai tokius in
teligentus pavadys dyka
duoniais buržujais. Ne vie
nas ir iš tiesą bus dykaduo
nis. Bet kur medžiai tašomi, 
ten neapsieina be skiedrą.

naudos. Pono vaikas taip gi .Norint turėti turtingos nau.
Jt O I «• • 1 v* • i i •

to neišmano, būt jį priver
čia jo tėvai inteligentai, nes 
jie išmano dailės naudą.

Nei vienos moįkyklos pro
grame nėrtrmoksįlo, kaip rei
kia mandagiai apsieiti su ge
rai išlavintais žmonėmis. 
Tečiaus tas mokslas labai 
reikalingas. IAabar, kad 
mums lietuviams/ jau prade
da prireikti susieiti su mi
nistrais, karalitp pasiunti
niais ir šiaip ai^gščiausiais 
valdininkais, tai labai pa
juntame, kaip; reikia 
mokėti ir kalbėti, ir ap- 
seiti, kaip reikia, trum
pai sakant, ' užlaikyti 
etiketą. Kaip ncgtili išmokti 
raitas joti vien t\k iš knin
gą, o reikia tankiįai jodinėti 
ant arklio, taip lyjgiai ir eti
ketus negalima išmokti iš 
kningą, o reikia Įtratintis ją

dingai dirbančios inteligen
tijos, reikia iš anksto žino
ti, kad jos tarpe bus ir dy
kaduonią.

Kariais ir dykaduoniai 
būva naudingi. Turtingi 
aristokratai pavergtosios 
tautos, sueina į pažintis su 
aristokratais kitos tautos. 
Pažintis darosi grynai as
meniniais tikslais jr abi pu
si tą žino. Tik štai iškįla to
kia svarbi pasaulio pervar
ta, kaip dabartinė karė. 
Viskas primirksta politika. 
Mąs tautai, neturinčiai pa
žinčią su svetimtaučią didi
kais, reikia rūpintis tas pa
žintis įgyti. Tat yra begalo 
sunku, nes politišką perver- 
smią laikais žmonės nepasi
tiki žmonėmis ir iš augšto 
žino, kad pažintis su jais 
ieškoma politiškiems tik-

Šį kartą da labiau nukentė- Į Choras užgaudė “Kur bėga 
jo socializmo tvirtovė, kuo-j Šešupė.” Šios garsios dai- 
met pradėta aiškinti sočia- uos žodžiai ir meliodija su>
lizmo tėvus Karolį Marksą, 
A. Bebelį, F. Engelsą ir ki
tus, kurie buvo žydai. Kuo
met kalbėtojas papasakojo 
apie socializmo išsivystimą 
pradžioje devyniolikto šim
tmečio, aiškiai visi suprato, 
kad tie žydai) ne žmonijos 
gerovei uždėjo socializmą, 
bet savo naudai, kad iš pra
kaito žmonią pasidarytą 
žemišką roją. Kiekvienas p. 
Račkaus žodis buvo didelis 
šūvis į socializmo tvirtovę, 
kuri trupėte trupėjo.

Smagu, kad vietos katali
kai susiprato vesti smarkią 
kovą prieš socializmą. Pa
našią socializmo lizdą yra 
kitose lietuvią kolonijose, 
tat reikėtą katalikams su- 
sispiestį į vienybę ir be pa

kėlė prakilniausius jausmus 
širdyse klausytoją ir gal ne 
vienam priminė brangią tė
vynę Lietuvą. Paskui p-lė 
O. Burbiukė padeklemavo 
“Kame mano brangąs jau
nystės sapnai.” Ši musą 
gabioji deklematorka labai 
jausmingai atliko savo už
duotį. Pasibaigus deklc- 
macijai p-lė M. Rakauskai
tė, akompanuojant p. Sar- 
paliui padainavo “Kur ba
kūžė samanuota.” Ši dai
na taipo gi labai publikai 
patiko. Ta pati dainininkė 
padainavo ir keletą kitą

dainelią, bet jos nebuvo 
taip jausmingos, nes melio- 
dijos buvo svetimtautiškos, 
o tik žodžiai lietuviški.

Toliaus sekė prakalba, 
Kalbėjo iš Chicagos atvy
kusi p-lė M. Gurinskaitė. 
Gabi kalbėtoja aiškino apie 
šios draugijos veikimą, ir tt. 
Viešnia nuoširdžiai gyrė N. 
P. P. Šv. draugiją už nuvei
ktus naudingus darbus, lin
kėdama kuogeriausios klo
ties. Paskui ji kalbėjo a- 
pie musą nuvargintą tėvy
nę Lietuvą, karštai ragino 
klausytojus, o ypač jaunuo
menę grįžti po karės Lietu
von, kuri yra mušą, kuri

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

telefonu iš Chicagos A.
ka<1! I*0™3 daužyti" nenaudingo 

socializmo tvirtoves.

svetimtautį Lietuvos kara
lią, nėsant lietuviškos tur
tingos inteligentijos. Juk 
nebūtą sulenkėjusi Lietu
vos ponija, jei prieš tai ne
būtą buvę baltgudybės Vil
niaus dvare. Kaip tik lie
tuvis virsdavo ponu, jis tą
syk baltgudėdavo, arba len
kėdavo.*

Tokias maždaug, mintis 
nepersenai išreiškė “Tikyba 
ir Dora.” Rėksniai rengė
si ją akmenimis užmušti už 
nenorėjimą savistovybės 
Lietuvai. Tai-gi dabar aiš
kiai sakome, kad savistovy
bės norime, tiktai prie jos 
dar norime turtingos inteli
gentijos, kad Lietuva neis- 
tautėtą.

Daugiau inteligenčią.
Dar yra viena jeibė mu

są 'inteligentijoje. Joje per- 
maža moterą. Lietuvos in
teligentija atsirado iš to, 
kad musą žmonės norėjo 
leisti sūnūs į kunigus. .Ka 
dan gi merginos negali tap
ti kunigais dėlto ją nei ne
leisdavo mokintis. Mergai 
tems nereikėdavo stoti į ka 
riuomenę, dėlto nebuvo rei
kalo- tėvams vargti, kad jas 
išgelbėjus iš po maskoliavi- 
mo. Tokiu budu susidarė 
musą tautoje beveik vien 
vyriškoji inteligentija. 
Jos toli neužtenka tautai.

Juk antroji inteligentų 
karta, t. y. ta kuri turi bū
ti visais žvilgsniais lygi Eu
ropos inteligentams ,togai i 
atsirasti tik iš inteligentiš 
kos šeimynos, kuri negalima 
yra be inteligentės motinos. 
Estetiškas vaiką išlavini
mas inteligento šeimynoje, 
įpratimas ją į gražiąsias eti

neduotą sugriauti socialis- 
tiškos tvirtovės*

Prisiartinus paskirtam 
laikui Lietuvių Bendrovės 
salėje susirinko gana skait
lingas būrelis lietuvią. Pir
miausiai ant estrados pasi
rodė medicinos studentas A. 
M. Račkus. Gerbiamas kai 
betoj as vaizdžiai prirodė, 
kad pirmieji musą tėvai y- 
ra Adomas ir Jieva. Iš 
ją paeina visa pasaulio 
žmonija, Savus išvedžioji
mus p. Račkus rėmė antro
pologijos, paleontologijos ir 
kitais mokslais. Kalbėto
jas aiškiai išdėstė, kad mi
nėti mokslai nei kiek nėra 
priešingi tikėjimui. Tik ne- 
apsišvietę ‘ ‘ bezdžionologai ’ ’ 
stengiasi mulkinti žmones, 
sakydami, kad jie išsivys
tė iš gyvulių.

Vieni susirinkusieji gau
dyte gaudė kalbėtojo žo
džius, kiti,socialistai, pur
tėsi, nes teisybė svilina 
akis. Paskui užėjo ant 
scenos kalbėti p. A. J. Šut
ais. Jis pasakė,kad kata
likams geriausias ginklas 
apsiginti nuo socialistų, yra 
katalikiški laikraščiai, o y- 
pač dienraštis ::Draugas’ir 
trisavairinis ‘Darbininkas.’ 
Jo kalba buvo gyva ir vi
siems aiškiai suprantama.

Šiek riek pasilsėjęs vėl ė- 
mė kalbėti p. Al. Račkus.

V. Vincaitis.

WAUKEGAN, ILL.
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Gaukite KasTGeriausi 1 
Į “Tai yra COLUMBIA”

Iš kulbamiijų mašinų, SColumbla L'nivcrsal motor yra geriausia 
gvarantojamos kaipo geriausios.

Gegužės 13 d., Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios draugija iškilmin
gai minėjo dešimties metą 
savo gyvavimo sukaktuves. 
Gal pirmą musą miestelyje 
buvo tokia graži lietuvią iš
kilmė. Joje dalyvavo visos 
vietinės lietuvią katalikiš
kos draugijos. Antroj va
landoj po pietą draugijos 
susirinko į bažnytinę sve
tainę ir iš ten m corpore 
žingsniavo į draugiją svo- 
tainę, kurioje įvyko šios iš
kilmės. Svetainė buvo iš
puošta gyvomis gėlėmis, o 
baltos rožės dabino sceną, 
išreikšdamos N. P, P. Šv. 
dr-jos tikslą. It ištikro per 
dešimtį mietą dora žydėte 
žydėjo mergaičių draugijoj, 
nei mažiausio juodo krisle
lio negalimą ant ją užmesti. 
Labai daug jos pasidarbavo 
Bažnyčios ir tautos labui.

Trečioj valandoj po pietų 
prasidėjo patiektos progra
mos išpildymas. Pasikėlus 
uždangai išvydome vyčių 
chorą, kurį lavina1 vargoni
ninkas p. P. Bujanauskas.

ši puiki mašina su 
12 rekordų tiktai ..

$79.50

Pasisaugokite imitacijų. Mes tiktai e- 
same įgalioti kaipo agentai Colunibia 
mašinų šioje apielinkėje.

> ■!

šie puikus grafofonai tiktai
$15.00
ir augšeiau

Į H. JOFFEY 4625 Ashland Avė. |
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KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

“TAUTOS RYTAS” |

Kaina metams Suvienytose Valstijose ................  $ .75 Ę
Į kitas valstijas .......................................... .......... 1.00 5
Pavienis numeris .......................................................... 07 |

“TAUTOS RYTAS”
= 120 Bowen St., So. Boston, Mass. =

Tel. S. B. 2168 - M.
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= LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

ketos taisykles tat vis yra 
motinos darbas. Tai-gi be 
lietuvią inteligenčią mums 
nėra ką svajoti apie susily- 
ginimą su šią laiką kitatau
čių inteligentais.

Tik čia. vėl painia. Inte
ligentės išlavinimas neduo
da jai duonos, o lietuviai in
teligentai apseina be pačią. 
Tėvai nenori leisti dukterį; 
į mokslus, nes nemato joms 
užtikrintos ateities. Tai-gi 
norint prašalinti musą inte
ligentijos trukumus, reikia 
kovoti su musą inteligentą 
viengungiavimu.

Dar. yra ir kitą musą in
teligentijos trukumą, bet 
šiam kartui užteks ir minė
tąją. Musą laikraščiai sve
timą straipsnią neskaito ir 
apie juos savo minčių neiš
reiškia. Todėl nėra vilties, 
kad imtą kalbėti apie paju
dintus tėvynės įsikalus. Jei 
nori, kai pastebėtą ką ra
šai, tai turi užkeikti ant ko
kio nors laikraščio. Tada 
jis atsakys taip-gi keiksmą, 
o kiti nutylės. Kas žin, ar 
didelė iš to nauda Lietuvai?

DUNMR
viena mylia nuo 
40 milijonu do
leriu valdžios 

fabriku
7 FABRIKAI

RANDASI

APIELINKEJE
D. D.

I

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”
kurį skaitydamas pats apsišviesį ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,
| 46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
iimiiHiiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiuiiiiniiiiiHiiiiioiiiiimiiiimiHmimuinmiiiimiii

KA ŽMONES SAKO
Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

1

iiiii

PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI”
X

. y
VISUOMENĖJE ATSIŽYMĖJĘS, NENUILSTANTIS VEI
KĖJAS, GERBIAMAS KUN. KAMEŠIS, RAŠO:

....Tamada* išleista “Patarlių” knygelė — grali, pra
kilni ir naudinga turiniu. Tai brangus indelis musų -litera- 
turun, . Lai ji išsiplatina kuo plačiausiu i.

Kun. F. Kemcšs.

(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai Kuky*)

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos 
dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. krusos ženkle
liais šiandien adresuojant:

“Draugas”, 1800 W. 46th St., Ohicago, IU.



“DRAUGAS” Panedėlis. geg. 28 d, 1917,4
1 t t* «r

Pirmadienis: geg. 28, An
troji Sekminių diena (nėra 
šventės) ,šv. Augustino 
Kantorberijos vvskup. ku
ris įvedė katalikų tikėjimų 
į Anglija šeštame šimtme
tyje. ’

Antradienis: geg. 29. Šv. 
Marijos Magdelenos de Paz 
zi, mergelės, šv. Teodorijosi

LABAI SVARBUS 
REIKALAS.

Lietuvių Informacijų Biu
ras AVasliingtone, tik kų ga
vo laiškų nuo Švedų-Lietu-

Visus raštus teikitės sių
sti šiuo adresu: Bielskis, 
2026 G. St., N. W., Wash- 
ington, D, C,

CHICAGO SACHARA 
ARMIJAI

Nuo praeito ketvirtadie
nio Chicagos viešbučiams, 
restoranams ir sųliunams į- 
sakyta nepardavinėti svai
ginančių gėralų kareiviams 
ir jūreiviams uniformuose. 
Kas nepildys to paliepimo 
galės būti nubaustas kalėji
mu arba $1,000 pinigais.

J • . - ■ ; « •
SLRKA. 163 KUOPOS 

ATYDAI.

Visi priklausantieji prie 
virš įvardytos kuopos ma
lonėsite prisiųsti žemiau

viu Komiteto iš Stoekhol- pasirašiusiam velykinės at- 
likimo paliudijimus už 19J6 
ir 1917 metus. To reika
lauja Susivienijimo konsti
tucija. Neatsiuntusieji iš
pažinties paliudijimų nus
toja teises būti SLRKA. na
riais.

P. Mulevičius,
SLRKA. 163 kp: rast. 
6329 S. Fairfield Avė. 

Chicago, III.

mo, ,
Be kitų reikalų jame štai 

dar kas rašoma: “Pasiųstus 
Lietuvai Amerikos Centra- 
lio Komiteto, kaip rašė laik
raščiai,pinigus $50,000 Švc- 
dų-Lietuvių Komitetas dar 
negavo, todėl meldžiu labai 
Tamstos, ten pasikalbėti, 
kodėl taip atsitiko, nes vil
niškiai mano, kad minėti 
pinigai guli Švedų-Lietu- 
vių Komitete. Jeigu tikrai 
pasiųsti šie pinigai, tai mel
džiu kuogreičiausiai išsiųsti 
kvitas-dublikatų. Galėjo 
kelyje žūti kvitos. Jeigu 
dar nepasiųsti tie pinigai, 
tai A. C. K. gali drąsiai sių
sti Švedų-Lietuvių Komite
to vardų: pinigus tikrai 
gaus Vilniuje ir A. C. K. 
bus pasiųsti kvitai iš Vil
niaus.”

Gavę šį laiškų, mes Idoj 
kreipėmės prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Wash- 
ingtone ir štai stebėdamiesi 
sužinome, kad pinigai dar 
nepasiųsti! Toliaus Raudo
nijo Kryžiaus viršininkas 
pranešė mums, kad buvo 
mėginta siųsti, bet Valsti
jos Departamentas sulaikė, 
nes manoma, kad pinigai 
gali pakliūti vokiečiams, ir 
dabar laukiame V. D. nu
sprendimo. Stengėmės pri
rodyti, kad siunčiant per 
Švedų-Lietuvių Komitetų 
jokio pavojaus negali būti, 
pinigai bus tikrai perduoti 
Lietuvon. Ant to jie mums 
atsakė: girdi, “Švedija iki 

> šiam laikui stovėjo arti Vo
kietijos ir yra įtartina.”

Tad matote broliai, musų 
tautiečiai, kaip praneša 
laikraščiai, badu miršta, o 
čia surinkti pinigai ir guli 
sudėji. Meldžiame, C. L. D. 
Komiteto narių išreikšti sa
vo nuomonę, kaip galima 
greičiau. Mes kreipsimės 
prie Valstijos Departamen
to ir jei reikės kreipsimės 
prie ‘ prezidento Wilsono. 
Darysime viskų, kas tik bus 
galima, kad tuos pinigus 
kuogreičiausiai išsiųstų 
Lietuvon.

L. J. B.

P. S.— Neturėdami po- 
ranka visų Komiteto narių 

• antrašų negalėjome kreip
ties į kiekvieną atskirai. 
Taipo gi delei tos pačios 
priežasties negalėjome vi
siems laikraščiams pasiųsti 
Šio rašinėlio. Užtat prašo- 
me, visų laikraščių atsis-

iinti šį straipsnį.

ŽYDAI GAUNA DAUG 
AUKŲ NUO AMERI

KIEČIŲ.

WAUKEGAN, ILL. Utaniinko vakaro, geg. 29 
(Pradžia ant 3 pusi.) d. Šv. Kryžiaus par. svetai- 

musų laukia. Po didžiai riėj 46tb ir Wood St. To\vn 
naudingai p-lės Gurinskai-of Lake.
tės prakalbai ponia M. Sar-| KetvPrg0 vakaTOj geg. 31 

d. R. Mickevičiaus svet. 459

Šiomis dienomis Chicagos 
žydai, truko-plyšo, nutarė 
į kelias savaites surinkti 
milijonų dolerių nukentėju
slėms nuo karės sušelpti. 
Aukų rinkimo kompanijai 
sekasi kuogeriausiai. Lig- 
šiol surinkta $627,215. Įdo
miausia, kad žydai moka 
taip darbuoties, jog dauge
lis žymių amerikiečių jau
čia priedermę jiems aukoti 
ir gan gausiai aukauja. Už
vakar James A. Patten nu- 
kentėjusiems nuo karės žy
dams davė 2,000 dolerių.

nauskiene sudainavo pasi
žymėjusio muziko Aleksan
dravičiaus “Meilę.” Malo
nus solistės balsas žavėjo 
publikų. Jai akompanavo 
p. Pr. Bujanauskas. Pas
kui vėl vyčių choras padai
navo Sasnauskio veikalų 
“Užmigo žemė”. Ši daine
lė ir gi labai patiko publi
kai. Šv. Baltramiejaus baž
nytinio choro giedoriai po
nia ML Sarnauskicnė, p. M. 
Zelnikaitė. ir p. A.. Pūras 
trio padainavo “Sunku man 
gyventi,” Gabus daininin- 
kai artistiškai išpildė sį vei
kalą. Toliaus sekė gerb. 
kun. H. Vaičiūno kalba, ku
ri buvo įdomi ir pamokinan
ti. Kalbėtojas pagyrė čią 
gimusias lietuvaites, kurių 
daugiausia priguli prie šios 
draugijos, myli savo kalbų 
ir tautą ir taip pasišventu
siai darbuojasi visuomenės 
naudai. Kun. Vaičiūnas 
ragino vietos lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai prigulė
ti prie šios draugijos. Pa
gyręs N. P. P. Šv. draugijų 
už gražų gyvavimų per pe
reita dešimtmetį, kalbėto
jas perspėjo, kad naujų na
rių priėmime labai atsar
giai apseitų, kad neįsileis
tų savo tarpan, tokių narių, 
kurios nevertos yra nešioti 
taip prakilnaus ir nekalto 
vardo. Baigdamas savo kal
bų svetys kunigas linkėjo 
draugijai sulaukti dar kele
tu tokių paminėjimų, kaipv'*
SIS.

Prakalbai pasibaigus vėl 
klausytojai buvo vaišinami 
dainomis ir deklemacijomis. 
Moterų Sąjungos narė A. 
Karalkiutė padeklemavo 
“Motinos balsas.” Vyrų 
choras padainavo keletą dai j
nelių, kurias išpildė labai Į 5 
puikiai. N. P. P. Šv. narės 
S. Ašmiukė ir p-lė B. Raju- 
niukė, paskambino piano 
duetą, p-lė O. Šimuliniukė 
labai įspūdingai padekle- 
mavo “Nemunas.” Po to 
vyčių choras drauge su vi
sa publika užgaudė “Lietu
va, tėvynė musų.”

Publikos buvo pilnutė sve 
tainė. Kaikuriems net ir 
sėdynių pritruko, bet visi 
ramiai klausėsi ir gėrėjosi 
gražia programa. Lai bū
na garbė Nek. Pr. P-lės Šv.

PRANEŠIMAS.

Paieškai:# savo sesers Onoa,Cu-| Reikalauju gerų atsakanti vargo- 
Želaltėa, po vyrui Gerdausklenė. Plr- nlnlhkų mokanti vesti choru Ir mo- Į ** * g
mlau gyveno Evnnaton, III. JI pa- W^l valkus.^ _ R
ti ar kas kitas meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

JUZEFĄ ŠESKAURKIENft,
327 Chamberlaln avė.,

Detrolt, Mleh.

KUN. J. JONAITIS, 
Omaha, Neb.

Paleškau savo brolio Viktoro Gu
sto, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Kražių valsčiaus. Vejų 
sodos. Girdėjau kad gyvena Bosto-

Subatos vakare, birželio 2|ne- J'8 ar, kltaa kaa meldl,u Pr»-’ nešti šluotai antrašu:
JUOZAPAS OUSTIS,

2334 So. Oakley Av^., Chicago

N. 7th St., Clinton, Indiana,

d., M. Rozinskio svet. 1520 
Grand St., Gary Indiana.

Nedėlios vakare birželio 3 
d. Visų Šv. parapijos svet. 
10806 Wabash Avė. (Ken- 
sington Chieago, III. 
------------------------ ----------

Taip-pat pateškau Antano Le
mento , paeina Iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Pušelių parapjios iš

DOVANA GICERIE- 
ČIAMS.

, Kas iš Cicero lietuvių už
sirašys dienraštį “Draugų” 
per manį ant metų ir užsi
mokės $6.00, tai gaus dova
nų juoku ir satiros laikraš
tį “Žvirblį” metams, arba 
“Draugo” kningyno kningų 
vertės 1.00 dol.. Meldžiu 
naudoties proga nes šito do
vana neilgai bus duodama 
ir tik tiems kurie dar 
“Draugo” užsirašę ant me
tų (nauji skaitytojai). Do
vanos prasidės nuo gegužės 
25 d. ir tęsis iki birželio 30 
d. 1917 m.

“Draugo” agentas,
J. Mozeris,

1430 Š. 49th Avė., 
Cicero, Dl.

Pajieškojimai.

Paieško savo pphrolių Izidoriaus 
ir Juozapo Daraškų, Kauno gubern., 
šaulių pavieto, Radviliškės parap., 
Kaulinių kaimo. Pirmiau gyveno 
Mahanoy City, Pa. - Meldžiu jų pa
čių arba kitų, kas apie juos žino 
atsišaukti sekančiu adresu.

STANISLAVOS MATAITIS,
14 Wadsworth St. Rochester, N. Y.

. Tuojau reikalingas vargonininkas.
Algos >60.00 Ir ineigos. Reikia za- 
kriatljonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MI8IUS,
Elsarorth, Pa.

ANT PARDAVIMO.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

•j —J Miesto ofisas: Room 824
5 19 So. LaSal 1 e St.. Chicago, III.

Tel. Randolph 6240

Gyvenimo vieta 
3265 So. Halsted Street 

Tel. Drover 5326j i Tel. ur

mnnmnnmwwnr«
Parsiduoda moderniška lietuvių 

bučernč- Ir grosemė. Pplkiai įreng
ta Ir pažymėtinai bizniškoj vietoj.

miesto. Girdėjau kad gyvena Chlca- H » . a‘sakanč‘all9d,rbta*- u«T>e
goję. Jis pats ar kas kitas praneš- let’'v^ r kitatauč.ų Siame mleste- 
klte šiuo antrašu: ly ,letuvlV randasi virš 200 šeimy

nų ir daug pavienių. Reikia pažy
mėti, kad randasi tiktai vienas lie
tuviškas biznis. Išimant karčiamos.

CHICAGO MARKET CO. 
1^30-33 Indiana avę., Sheboygan, Wis

!. . GERA PROGA.
Jauna pbra priversta paaukauti 

savo puikius, bevelk naujus rakan
dus už retai pigių kalnų, >170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už >36. 
Vėliausios mados' vilgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvoau, da- 
venport, taipgi >525 planų su 26 m. 
gvarantlja už >115 ir >226 Victor su 
brangiais rekordais už >60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzle Avė., arti 22-ros gatv. 
Chicago, 111.

JUOZAPAS GUSTIB, 14 
2334 So. Oakley avė., Chiofcgo.

REIKALINGA.

Reikalinga mergina prie namų 
darbo. Atsišaukite i krautuvę: 

1741-48 W. 47th St.,

Vyčių Draugas — katras mokytu, 
vakarais jaunuomenę, o šventėsė šv. 
mišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra ieigos. Atsišau
kite katras Iš dudorių ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Baltramiejus Petrošius ieško savo 
brolio Kazimiero Petrošiaus, Kauno 
gub., Raseinių pav. Baltramiejus la
bai serga ir prašo, kad brolis atva
žiuotų pas, jeikgu gyvas, jei miręs, 
tai prašom pranešti kas apie j| ii- Į
no šiuo antrašu: ' I

BALTRAMIEJUS PETROŠIUS, 12128 West 22nd St., Chicago, III. 
So. Omaha, Neb. .

Atidarymas naujoj lietoj 
Laikrodžiu Krutulis.

Turėsiu dideli išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu plgiaus. 
kaip tik galima, tai yra už tiek, už 
klek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekviena, 
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

ko reikalinga iš auk
sinių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas 
mane, ir jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų Store negalit gau
ti plgiaus, kaip pas

mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai viską parduoda.

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
nių dėl skauda-|
mų akių, tai a- ____
teikite pas mane, o aš Jums prirink
siu akinius kuogeriausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius | naujų vietų ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtumėf, 
kaip plrmlaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvienų užganėdinti. Tir 
mians aš gyvenau: 2256 W. 23 st. 
dabar-gi persikėlių i jtaujų vietų — 
2128 W. 22 St., tarp Lcavltt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiek
vienų užprašau atsilankyti | naujų 
vietų.

P. Miller
3530 V Str.,

Gegužės 29-ta d. š. m., į- 
vyks visų “Draugo” B-vės 
šerininkų susirinkimas. Vi
si minėtos bendrovės šeri- 
ninkai neatbūtinai malonė
site pribūti į tą susirinki
mą, nes yra daug svarbių 
reikalų. Kurie dėl svarbių 
priežasčių patis negalėtu
mėte susirinkiman pribūti, 
teiksities savo “proxy” pri
siųsti. Susirink, bus ‘Drau
go’ B-vės name, 2 vai. po | draugijai už jos uolų dar-• . A * • 1 'pietų

“Draugo” B-vės valdyba

PRAŠO DARBO ANT 
ŪKĖS.

bavimąsi ir surengimą taip 
gražaus sukaktuvių pami
nėjimo.

Vardu visų ivaukeganic- 
čių lietuvių širdingiausiai 
linkių, kad Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiau
sios mergaičių draugija gy
vuotų kuoilgiausiai.

P. B—HS
' ' '

Kl. 14. Kodėl dabar plin
ta socializmas 1

Atsakymas. Katalikiško
se šalyse, kur žmonės ap
šviesti, dori irtikėjimą mo
ka, socializmas neplinta.

Varsa vos universiteto au
klėtinis Ądęmas Prochp\vs- 
ki’s, kuris už “geniališkas” 
vagystes tapo nuteistas 80 
m. kalojiman, dabar prašo 
vyriausybės, kad jį draug 
su kitais kaliniais siustui 
dirbti ūkio darbus.

Prochowski’o vardas yra 
garsus visoje Amerikoje. Iš 
Europos jis atvažiavo ne- 
persenai. Prochowski’s ži
no daug kalbų, ėjo augštes- 
nius mokslus, vadina save 
inteligentu. Vieno Chica
gos lenkiško laikraščio re
porteriui “vagių karalius”!
pasisakęs, kad1 jo nupuoli-l Panedėlio vakare, geg. 28 
mo priežastimi buvo susi- d., Šv. Jurgio par. svetainėj 
draugavimas su socialistais. 32nd St. ir Aubum Avė.

Apskelbimai
RAČIŪNO

PAVEIKSLAI.

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje 

Lietuvių kolonijoj, kame yra 380 
Lietuvių apsigyvenusių. Puikiausioj 
apielinkėje Scottvllle, Mich., kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Člo- 
nais yra Farmerių Draugystė, yra 
lietuviška parapija. Todėl kreipiamės

Jus, kurie norite turėti geresni gy
venimų pirkite pas mus farmas, kad 
galėtumėm visus anglus ir vokie
čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmę Jų farmas ir no
rime jas parduoti, turime didelių, ir 
mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir ki
ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant išmokesčio. Norint gauti 
daugiau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katallogų ir mdpų.

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg.,

, Scottville, Mich.

i » 11 ’ 1 M s *. » S ’ • > t < ,

MASTEI fiTSTEfl

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 
ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys > jus žinovu į trumpų 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkvieciami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigių kainų laike šio mėnesio.

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

Diplomai duodami mokiniams.
MA8TER DESIGNING SCHOOL 

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

ĮIPIIIIHIflIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIinilt > DK. PAUL M. ŽILVITIS sf J0SEPH C. WOLON '
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Lietuviški Škapleriai.
Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans-| 

kų Skaplerių, kurių ilgų laikų negalėjome gauti. Už
sakiniai bos veikiai išpildomi. Kannnoja pora (su sai- 
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kan
nnoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
kiniai bus vaikiai išpildomi, kada sn užsakiniu siunčia
mi ir pinigai kartu.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženklėliais, adre-| 
suojant:

“Draugas” Pub. Co. 
18OOW.46St., Chicago, III

Labai Pigiai Parsiduoda

NAUJI PIANAI
Savininkas priverstas parduoti pusdykiai, nes pri

verstas apleisti Chicagų. Pianas naujas ir gerame sto
vyje. Kas pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti veikiai

I
ypatiškai, telefoną ar laišku pas:

P. MULEVIČIUS

6329 So. Fairfield avė., Tel. Prospect 456, Chicago, III.

ir CHIRURGAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Ofisas: 3203 So. Halsted St.
Phone Drover 7179 

Rezidencija: 3341 S. Union Av.
* Phone Yards 537 

Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m., 
• 2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m., 

Nedėliomis 9 iki 12 a. m.
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 324 National Life Bldg. S 

29 So. LaSalle St., S
Vakarais 1566 Milwaukee Avė. j 

Central 6 390
Rasidence Humbold 97 

CHICAGO, IL. .■

u**#*#* "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

Tsl Drsver 704S

Dr. C. Z. Vezelis
LnrruYia dantistai 

Valandos: ano * ryte Iki • rak 
Nadėlismis pagal sutarimą. 

4712 Sė. AshlaaS A*s 
art 47-tos gstv**

NEGALI GERAI KVĖPUOTI
JEIGU TAVO NOSIS UŽKIMŠTA..

Nekentėk per naktis be 
miego! Ateik pas ma
ne dabar.

Aš greitai pagelbėsiu 
RE SKAUSMO.

Aš esu pagydęs daug 
žmonių, kurie ilgų lai
kų kentėjo. Ateikite ir 
persitikrinkite.

Telefonu HcKInley 5744
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIAS LIGAS
>4»71*. ffntin liti. kaapu W. II (Mis 

Llconls Prieisime Velandoet 
ryto mete nuo 8 Iki 10 velendee pe pietų 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:80. 
Šventomis dienomis?iS ryto 2-10 

Ir nuo 2 iki 8 po pietų.

Dr. F. O. Carter
20 metu ant State gatvės. Specialis
tas akiu. ausu. nosies, ir gerklės ilgu.

12OS. State St. t žiemius nuo j 
Falr K rauto vės

Valandos: nuo » Iki 7- « ’Nedėliomis nuo 10 Iki IX

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poploros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAdO

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES, 
C0FFEE

The 
^Best

SARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir |3u 
po 80c *....................

RYŽIAI

26
dlb.

COCOA
Gerieuela Banke.,

14c
Pulkit Stilavas 
Sviiataa

rellea,

75cvertše, >04 f ■ifle
panldeeda 
nl 37c

14M trchlessuav. 
18M Blue leland av. 
M|W. Nerth av. 
1117 R. Bnleted (t. 
lWS.Hel.ted eL 
Ull W. ltth (L

SOUTH SIDB 
W82 W«.tworth av >W|. Bnlvtad eL 472# 1 /

oRTH |____
4 I W, BlvMoa et. 
720 W. Herth av' 
24M# Uneota ev. 
#244 Lineoln av, 
#418 N. Clark St.


