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Kaip protas, taip
mas neleidžia mama
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.
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TALKININKU LAKŪNAI BOM
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TALKININKAMS UŽPUOLIMAS 
NEPAVYKĘS—KAIZERIS

BUSĮIS BALT UI VEIKUSI SEBBIIB JE

Undine, Italija, birž. 4. 
Nuo paimtų nelaisvėn au
strų sužinota, kad Serbijoje 
sukilę visi vyrai ir moterįs 
prieš bulgarus, vokiečius ir 
austrus, kurie be pasigailė
jimo persekiojo ir kankino 
civilius žmones.

Dabar bulgarai, vokiečiai 
ir austrai suėmė didžiausius 
sukilusių serbų burius. Jie 
kariami be atodairos. Žudo
mos ir moterįs su vaikais.

Baisus dalvkai veikiasi* v
Serbijoje.

T

SBV. VALSTIJŲ KOMISIJA JAU RUSIJOJE

TALKININKŲ ATAKOS 
VISŲ FRONTU PRAN

CŪZIJOJE.

SUV. VALSTIJŲ KOMI
SIJA RUSIJOJE.

ITALAI PAĖMĖ PUSAN
TROS MYLIOS AUS 

TRŲ APKASŲ.

Londonas, birž. 4. — Sun
kiosios armotos paleistos 
darban visų frontu nuo Ar- 
ras ligi Šiaurinių jūrių. Tas 
reiškia, kad talkininkai bene 
ar tik nepradeda generalio 
užpuolimo prieš vokiečius 
Belgijos fronte.

Didelis skaitlius talkinin
kų lakūnų antru kartu pa
metė tonus sprogstančios 
medžiagos ant Belgijos mie
stų Osteųd, Zeebruggee ir 
Bruges, kur vokiečiai šeimi
ninkauja. Be to bombarduo
ta ir St. Dennis Westren, 
kur vokiečiai turi lakstytu- 
vų stotis. Anot pranešimo, 
talkininkų lakūnai didelius 
nuostolius padarę vokiečių 
nardančių laivių prieplaukai 
Zeebruggee.

Vokiečiai praneša, kad 
tarpe paimtų nelaisvėn tal
kininkų atrasta keli portu
galai kareiviai. Reiškia, kad 
Prancūzijoje prieš vokiečius 
kariauja ir portugalai.

TALKININKAMS UŽ
PUOLIMAS NEPAVY
KĘS, SAKO KAIZERIS.

Washington, birž. 4. — 
Suv. Valstijų karės komisi
ja, kuriai pirmininkauja 
Root, laimingai nukeliavo 
Rusijon. Apie tai vakar ofi
cialiai pranešė Suv. Valstijų 
karės laivyno sekretorius 
Daniels.

Anų dienų prezidentas 
Wilsonas pasiuntė Rusijai 
pranešimų, kuris viešai ne
bus paskelbtas. Tasai pra
nešimas yra kaipir nurody
mai, kokių<U&sk$U&,Val
stijos pasiuntė Rusijon sa
vo komisijų.

Pranešime buvo išdėsty
ta, kokiais tikslais Suv. 
Valstijos kariauja.

Trumpai imant, praneši
me buvo pasakyta, jogei 
Suv. Valstijos kariauja, 
kad:

1. Sutraškinti militariz- 
mų, panaikinti perdidelį ša
lių ginklavimųsi ateityje, 
idant junkerizmas ir vėl pa
saulio neintrauktu kruvinon£
karėn ir išgelbėti demokra
tijų nuo imperijalistinės 
klikos.

2. Paliuosuoti jūres ir pa
naikinti nardančias laives, 
kaipo apsiginimo įrankį; pa
naikinti ant visados varto
jamas šioj karėje nežmoniš-

Londonas, birž. 4. — Gar
so fronte italai uždavė dide
lį smūgį austrams praeitų

Visose Suv. Valstijose ry
toj įvyksta karės registraci
ja. Turi registruoties visi 

21-30 metų vyrai be jokios 
išimties, kaip piliečiai, taip 
nepiltečiai. !

Suv. Valstijų generalis 
prokuroras Gregory paskel
bė, kad katras kokiuo nors 
budu mėgins išsisukti nuo 
užsiregistravimo, arba mė
gins kokiuo, nors budu pa
kenkti kitiems registruo- 
ties, kaip tai atkalbinėji
mais arba riaušėmis, tie vi
si bus suimta ir pirmutiniai 
bus paimti kareiviauti ir 
pasiųst; į apkasus Prancūzi
joje. Be to, tokiems po karės 
dar grąsia kalėjimo bausmė.

Mat, daugelis mano, kad

Praeitų šeštadienį proku
roras lioyne pasiuntė kelio
likų savo detektyvų į mies
čiukų Burr Oak, šalę Chiea- 
gos, kurs pagarsėjo savo 
piktadarybėmis. Detektyvai 
netikėtai užpuolė miesčiukų 
ir suėmė visų jo valdybų — 
keliolikų žmonių, tarp kurių 
yra žymi dalis lenkų.

Per šešis mėnesius detek- 
tivai paslapčia tyrinėjo to 
miesčiuko valdybos piktada
riškus darbus. Paaiškėjo, 
kad tenai buvo žudomi tur
tingesnieji žmonės, moterįs 
ir merginos buvo parduoda
mos į prostitucijų jiamus.
Iš visa tai buvo daroma su 
miestelio valdybos žinia.

Garsioj užeigoj vardu 
“Burr Oak, Inu,” kur di- 8

RUSIJOJE PLATINASI 
ANARCHIJA

RIAUŠININKAMS VADOVAUJA KRIMINALISTAI
Suimtas didkunigaikštis Nikolai Nikolajevifi
KIEVE KRAUJO PRALIEJIMAS

Berlynas, birž. 4. — Iš vy
riausios vokiečių karės sto
vyklos kaizeris pasiuntęs kas priemones, kaip nuodin
kaizerienei, Homburgo pi- 
•lvj, telegramų, kurioj dėko
jęs Dievui, kad talkinin
kams užpuolimas prieš vo
kiečių naršiusias armijas 
Prancūzijoje nepasisekęs.

Sako, talkininkai praeitų 
rudenį ir žiemų ruošęsis už- 
puoliman, bet, anot von Hin- 
denburgo pranešimo, jiems 
tas nepasisekę po septynių 
savaičių smarkaus veikimo 
ir kraujo praliejimo.

SUVIRS 2 MILIJONU 
VOKIEČIŲ PRANCŪ

ZIJOS FRONTE.

Londonas, birž. 4. — Gau
ta žinios, kad Prancūzijos 
fronte Vokietija dabartiniu 
laiku turinti daugiau poros 
milijonų kariuomenės. Dau
gelis kareivių sutraukta iš 
Rusijos fronto.

penktadienį, anot oficialio patekti kalėjimam, negu už 
pranešimo iš Rymo. Jie ne- siregistravus patekti ka.- 
tikėtu užpuolimu paėmė pu- riuomenėn. Bet tokiems/ 
santros mylios austrų apka- anot generalio prokuroro 
sų pietuose nuo Castagna-1 pranešimo, n^nštaka vieno

verčiau neužsiregistruoti ir džiausios šelmystės buvo at
liekamos, atrasta daugelis 
visokios rųšies ginklų, laz
dų, net požeminiai urvai, 
kuriais galėdavo pasprusti 
piktadariai nuo policijos.

vizza.
Anų dienų vokiečių kaize

ris telegrama pasveikino 
Austrijos imperatorių, kad 
austrai sulaikę italų užpuo
limų. Dabar paaiški, kad ne 
tik nesulaikę, bet italai vis 
labiaua pirmyn briauįasi.

VOKIETIJA ATSIPRAŠO 
ISPANIJĄ.

kalėjimo. Jie pirmutiniai 
papuls kariuomenėn.

Rytoj viri* tų metų lietu
viai privalo registruotaes.
KJ«

PATARIA VALGYTI 
DĄUCflAJLiUBŽOVIV

Washington, birž. 4. — 
Maisto viršininkas Hoover 
išleido atsiliepimų į šios ša
lies £yventojuB, kad jie va-

Bet šiuo kartu tais urvais 
nesuspėta pasinaudoti.

Miestelio klerko William 
Peters deskoje atrasta pa
gaminti su jo parašu mir
ties certifikatai. Reikėjo tik 
pažymėti, kad toks ir toks 
žmogių? miręs, tųkiA 
diga ir palaidotas. •

Detektivai miestelį už
puolė nuvažiavę keliomis 
karietėlėmis. Vienas “Burr

Petrogradas, birž. 4. — 
Visoj Rusijoj, ypač dide
sniuose miestuose, ima siau
sti anarchija. Tiflise užmeg- 
sta judėjimas sugrąžinti 
Rusijai caratų.

Padūkusio s žmonių mi
nios, anarchistų ir krimina
listų vadovaujamos, tranko
si Petrogrado gatvėmis ir 
šūkauja: “Tegu gyvuoja re
voliucija ir komunizmas!” 
Didžiuma jų apsiginklavę 
šautuvais ir granatomis.

Pirmutines žinios apie ca- 
rato sugrąžinimų gauta iš 
Tifliso. Šitos žinios kaip 
peiliu smeigė dabartinę vy
riausybę. Suimtas didkunig. 
Nikolai Nikolajevič. Paskly
do gandas, kad rojalistai 
yra sumanę didkun. Nikalo- 
jų apšaukti caru jei ne vi
sos Rusijos, tai nors Kanka-

tuvių savininkai jiems da
bar turi mokėti padvigubin
tų užmokestį ir už praeitus 
trejus metus sugrąžinti 
kiekvienam nuo 5,000 ligi 
10,000 rublių. Savininkai 
todėl nusprendė verčiau už
daryti krautuves.
Rezignavo Konovalov.

Konovalov buvo prekybos 
ir pramonės ministeris. Jis 
pasitraukė iš ministerijos 
nesutikdamas su darbo mi- 
nisterio Skobelievo pažiūro
mis. Skobeliev yra socialis
tas.

Kas pateks Konovalovo 
vieton, kol-kas nežinia. Sa
koma, kad ar tik ne koks 
socialistas.

zo.

Paryžius, birž. 4. — Ne
senai vokiečių nardančioji 
laivė užpuolė ir apšaudė Is- jsaros metu daugiau vartotų

Oak Inn” savininkų auto
mobiliu važiuodamas pama
tė atkeliaujančius detekti-

panijos garlaivį “Patricio. ’’ | daržovių ir vaisių, gi mėsų vus. Jis mėgino miesteslio 
Žuvo garlaivio inžinierius, f paliktų žiemai. Tuo budu ■ valdybų laiku perspėti prieš

Ispanija pasiuntė aštria Į ^hip sau, taip vyriausybei pavojų.
notų Vokietijai. Dabar, anot.žXmiai palengvintų išrišti 
gautų žinių, Vokietija atsi- maiste brangumo proble- 
prašo Ispanijų. Sako, neno
rėjo “Patricio” nuskandin
ti, tik sustabdyti. Pažada at
lyginti už inžinieriaus nužu
dymų ir atiduoti pagarbų Is
panijos vėliavai.

mas. Hoover be to pasiūlo 
visiems kuodidžiausių tau
pumų maisto vartojime.

DAVĖ 100 MILIJONŲ 
PRANCŪZIJAI.

NUSKANDINO 6 ŠVEDŲ 
LAIVUS.

Copenhagen, birž. 4.—Vo
kiečiai praneša, kad jie

v. , , .... . Bosnijos užlajoj nuskandinę
cias bombas ir kt., įnagius. !P v , , . . . , , _* * ® 6 švedų laivus, kurie plauke
gųsias dujas, liepsnojan-

3. Duoti laisvę ir sugrą
žinti prigulinčias teises vi
soms mažoms tautoms. At
gaivinti visas nuteriotas ša
lis ir duoti joms atlygini
mus.

Be to Suv. Valstijos stovi 
už sugrąžinimų žydams Pa-

į Rusijos pakraščius.

KABINETO KRIZIS 
ISPANIJOJ.

Madridas, birž. 4. — Kas 
valanda čia laukiama Ispa
nijos ministerių kabineto at- 

lestinos, kur žydai veikėjai 'sistatydinimo. Karalius, ša
mano įkurti savo tautos! koma, jau turįs parinkęs
respublikų.

PAVOGĖ AMBASADO
RIAUS PASPORTĄ.

Paryžius, birž. 4. — Ke
liaujančio iš Turkijos Suv. 
Valstijų ambasadoriaus El- 
kus vienas vagilius pavogė 
pasportų, anot pranešimo iš

naujų ministerių pirminin- 
įkų, buvusį pirmininkų Ed
uardo Dato.

Dabartinio kobineto pir
mininku yra Piotro.

REZIGNAVO RUSIJOS 
AMBASADORIUS.

Paryžius, birž. 4. — Pasi- 
Viennos. Tai atlikta vienoj Įtraukė iš užimamos vietos
geležinkelio stoty j. Vagi- Rusijos ambasadorius Izvol- 
lius pabėgo. Iskii Prancūzijoje.

Washington,. birž. 4. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
dar 100 milijonų dolerių pa
skolino Prancūzijai. Dabar 
jai paskolinta 200 milijonų.

ŠAUKIAMA 40,000 LAIS 
VANORIŲ.

Tečiau privažiavus jam 
geležinkelį, kaip kartas pa
sirodė prekinis traukinis. 
Kelių uždarė. Atvažiavo de
tektivai ir jį suėmė.

Nebuvo kam perspėti pik« 
tadarius.

Vakar vienas suimtųjų iš 
kriminalio busto mėgino pa
bėgti. Nuo trečiojo augšto 
mėgino nusileisti virve. Vir
vė truko ir jis atliko ant 
vietos.

KIEK REIKALINGA JA
VŲ TALKININKAMS.

Washington, birž. 4.
Sulyg Iloover’io apskaitymo 

4. — *Washington, birž , -iSįmet guy VaIstijos talki. 
Karės departamentas šanku ninknn,a tllP; ,lristatvti U. 
daugiau 40,000 laisvanorių,
kurie bus lavinami oficie- 
riais busimųjai kariuome
nei, kuri bus pagaminta su
lyg priverstinojo kareivia
vimo įstatymo. Rugpjūčio 50 (M) 000

ninkams turi pristatyti ja 
vų bušelių:

D. Britanijai 395,000,000. 
Prancūzijai 245,(XX),000. 
Italijai 150,000,000. 
Belgijai ir Portugalijai

27 d. Jiems bus pagamintos. Neutralfms 5alims J26>.
lavinimuisi stovyklos

Be to šaukiama tarnybon 
10,000 inžinierių, kurie bus 
pasiųsti į Prancūzija.

(XX),(XX).

PkTUA VOKIEČIŲ 
GARLAIVIUS.

Herrin, UI., birž. 4. -— Va-

Vyriausybė turi atkreipu
si domų į buvusį carų Nika- 
lojų Romanovų. Norima jis 
uždaryti Petropavlovskon 
tvirtumon, nes pasklydęs 
gandas, kad jis manąs pasi
naudoti dabartinėmis suiru
tėmis ir atgauti valdžių.

Anarchistų didis siauti
mas Petrogrado gatvėse bu
vo įvykęs praeitų penktadie
nį. Visam mieste buvo kilęs 
baisus trukšmas. Vyriausy
bė į anarchistų pašėlimų ne
atkreipė nei domos.

Riaušininkai seka buvu
sios Prancūzijos revoliuci
jos pėdomis. Jų obalsis vis
ką griauti, naikinti. Di
džiausias tečiau jų prieši
ninkas — tai kapitalizmas. 
Kaipgi, jiems j(ik svarbu 
pasipinigauti.

Tik šūkauja — naikinti 
kapitalistus!

Trįs jaunuoliai, pasivadi
nę anarchistais, Petrograde 
užpuolė turtingų pirklį M. 
Grigorjevų jo namuose.-Pa
reikalavo pinigų. Grigorjev 
davė jiems 30,000 rublių.

Grigorjev pradėjo šauk- 
ties pagclbos. Tuomet plėši
kai jį pašovė ir mėgino pa
bėgti. Laiku atbėgo tnili- 
ciantai. Vienų plėšikų nušo- 

kitų suėmė. Trečiasis

Sukilimai Kronštadte. 
Žinomų netoli Petrogrado

tvirtovę Kronštadtų paėmė 
vo rankoshar kareivių* ir 

dabininkų atstovų taryba ir 
pertraukė ryšius su dabarti
ne vyriausybe ir su Petro
grado kareivių ir darbinin
kų atstovų taryba. Visi vy
riausybės atstovai prašalin
ti iš užimamų vietų. 

Petrogradinė kareivių ir
darbininkų atstovų taryba 
darbuojasi, kad Kronštadto 
kareivių ir darbininkų at
stovų taryba atšauktų tų 
savo žingsnį ir išnaujo už- 
megstų ryšius su Petrogfa- 
du. I

ve

Kruvinos riaušės 
Kieve.

Iš Kievo gauta žinios, kad 
tenai kilusios didelės de
monstracijos. Kaip jos pasi
baigusios nėra žinių. De- 
nonstracijos buvo atkreip
us prieš karės ministerio 
Kerenskio parėdymų, kad 
visi kareiviai dezerteriai li
gi nuskirto laiko sugrįstų į 
savo pulkus.

Kieve dezerterių pasirodė 
tikra galybė. Apie 15,000 tų 
pabėgusių kareivių su gink
lais išėjo miesto gatvėse ir 
ėmė kelti demonstracijas 
prieš karės ministerį.

Prasidėjo šaudymai, kuo
met miliciantai mėgino su
laikyti kareivius nuo de
monstracijų. Daugelis žmo-

t

nusižudė, kuomet pamatė užmušta ir sužeista

Rio de Janeiro, birž. 4. —
kar ryte vietos vienoj angle- Brazilijos vyriausybės įsa
kasykloj ištiko dujų eksplio- 
zija. 14 darbininkų užmuš
ta. 10 lavonų jau išimta. 
Dviejų nesurandama. Du
darbininku ištraukta gyvu. rintilpimo.

kymu konfiskuota visi vo
kiečių garlaiviai, atsiran
danti Brazilijos uostuose. Jų 
viso yra 46,—240,779 tonų

nepasprusiųs. Atrasta pas 
juos pirklio pinigai.

Čionai sustreikavo 6,000 
krautuvių tarnautojų (kler
kų). Todėl daugelis krautu
vių visai uždaryta. Tarnau
tojai reikalauja užmokesčio 
padvigubinimo ir tai nuo to 
laiko, kuomet prasidėjo da
bartinė karė. Vadinasi krau-

Darbininkų reikalavimai.
Doneco anglių ir metalur

gijos apskričio darbininkų 
atstovai pareikalavo, kad vi
siems darbininkams mažiau
sia (minimum) užmokestis 
butų nustatyta 250 rublių 
mėnesiui. Reikalavimas in- 
teikta darbo ministeriui 
Skobelievui.

_______ . ll.iXiiiZHd n f 1 ... ' b*M
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KODĖL ANGLIJA NE
GALI BOTI PAKE13TA 

RESPUBLIKA.

jjlijojo yra geresnė už pran
cūzų, kadangi taikos metu 
Prancūzijoje nuolat gyvuo- 
a nesusipratimai ir politi
pinės perversmės. Visi an

glai ir daugelis kitų tvirti
na, kad dabartinė Anglijos 
valdymo forma, su kara
lium priešakyj, yra geriau
sia visam pasaulyj.

Trečia priežastis tai ta, 
kad Anglijos respublika ne
turėtų valdvietės, panašios 
dabartiniam monarebizmui, 
kuri įstengtų ir sugebėtų 
patraukti krūvon visų eilę 
įvairių tautų, esančių Bri
tanijos imperijoje. Angli
jos prezidentas neturėtų to
kios reikšmės, kokių turi 
dabar karalius-imperato- 
rius ,nei Kanadoj, nei Au
stralijoj, nei Airijoj, nei vi
sose kitose Anglijos didžiu
lėse tolimose kolionijose.

Ketvirta ir svarbiausioji 
priežastis — tai Indijos. 
Ten yra daug mažų ir dide
lių “rajah,” tat yra, kara
lių. Bet Anglijos “rajah” 
(imperatorius) šimtams mi
lijonų indusų yra vienatinė 

augščiausia valdžia, kokių 
jie gali savo protu suprasti. 
Jeigu Anglija panaikintų 
savųjį “rajah,” Indijosc

nia. Jug tai 
socialistiškos 
laipsnis!

Kad taip, tai mes “klie- 
rikalai” esame kalti. Mums 
išrodo, kad tas tolerancijos 
laipsnis pennažas. Bet rei
kia suprasti, jog tai pra
džia. Pradžiai turi užtekti 
ir to. Užaugs bernaičiai, 
bus geresni.

Atsitūpkite, Brooklyn’o 
vaikai, mes jus paglostysi- 
mc!

augščiausias
tolerancijos

PRANCŪZIJOS VISA 
VILTIS S. VALSTIJOSE.

’'DBAŪOAS” 
1

Apie registraciją
Pancdėlis, birž, 4 d. 1917 m.

Kaip 1789 metais prancū
zų revoliucija, taip šiais me 
tais rusų revoliucija Angli
ju j e pagimdė plačias spau
doje diskusijas apie įsteigi
mų Anglijos respublikos. 
Tcčiaus laikraščiai neišeina 
iš ribų ir labai atsargiai pa
sielgia, kad tuom nesukur- 
stytų minių prieš Anglijos 
karalių,

Žinomas Anglijos rašėjas 
Wells nesenai anglų spau
doje paskelbė atvirų laiškų, 
kuriuomi paskatino tautos 
.vadovus, kad jie pagalvotų 
šios karės metu Anglijos 
monarchijų pakeisti respu
blika, kuli labiaus tuomet 
■susiartintų su naujai atgi
musia Rusija ir su S. Vals
tijomis.

Žymiausias Anglijos dien 
rastis “Times” Wcllso at
virų laiškų atspauzdino ir 
nuo savęs padėjo'tokį prie
rašų:

“Nujautimas, kad dabar
tiniais laikais monarchija 
yra persenęs dalykas, per
senusi valdymo forma, kad 
dėl to Anglija pasaulio aky 
se mažai vertinama, yra ga
na svarbus. Bet ir tie, ku
rie su tais manymais sutin 
ka, visuomet pripažįsta, 
kad tokia atmaina AngJijo- 

• je pasirodytų tikrai ir 
stambiai kenksminga tau
tai.

Yra keturios svarbiau
sios priežastįs, dėl kurių An 
glijos monarchija negali 
būti pakeista respublika.

Pirmiausia — tai tradici- 
jinė tautos lojalybė sostui. 
Jų sodiečiai dar labiau at
jaučiu negu miestiečiai. 
Anglų prisirišimas prie ši
tos senos tradicijos nenusil- 
pnėjo, kaip tat, įvyko Pran
cūzijoje arba Rusijoje, kur 
žmonės, tiesiog negalėjo at
laikyti impėrijalizmo klai
dų ir kalčių. Apie Angli
jos monarchijų tik vienas 
blogas daiktas galima rasti, 
būtent, kad jos užlaikymas 
gan brangiai atseina. Bet 
tokiai turtingai šaliai, kaip 
Anglija, tat yrR mažmožis. 

Antra — dabartinė mini-

veikiai kiltų revoliucija ir 
anarchija.”

Ve kodėl Anglija negali 
būt pakeista respublika.

Kaikurie laikraščiai ne
sutinka su tais “Timeso” 
išvedžiojimais, bet mums 
jie išrodo teisingi.

“LAISVA” IR KUNIGO 
RŪBAI.

“Laisvė” giriasi pirm tri 
jų metų patalpinusi kažko
kio Jurgučio fotografijų ir 
papeikusi jį už persirėdymų 
kunigo rūbais. Burdos ir 
Acerio Brooklyn’o socialis
tų laikraštis nepeikė. Mat 
tuodu yra socialistai, o Jur 
gutis, sako, nesąs jų sųjun- 
gos<narys. Jam “Laisvė’ 
išduoda net dievobaimingu
mo liudijimų, nors persirė 
dymo darbas kitaip liudija 
Bet tai ne svarbu.

Kunigų nedorybė maty 
tis iš to,’ kad jie per ištisus 
trejus metus nepagyrė ‘Lai
svės” už įdėjimų Jurgučio 
fotografijos. Tris žiemas 
ir tris vasaras “Laisvė” 
laukė pagyrimo už savo kar 
žvgiškumų ir nesulaukė. 
Dabar ji pabandė griebtis 
paskutinės priemonės, dar 
kartų atspausdiftti didžio 
žmogaus p. Jurgučio foto
grafijų. O klerikalai vis 
tiek nesusipranta.

Jie pagiria “Laisvę” už 
straipsnius prieš girtybę, 
pažymi kaikurias kitas tei
singas mintis, o už atkarto
tų Jurgučio fotografijos 
skelbimų ‘iki šiol negiria nei 
kiek. Tik ir užkietėjimas!

Jurgutis, nebūdamas so
cialistu, žinoma negali ly
gintis su Burda ir Aceriu, 
tikrais socializmo veikėjais. 
Tuodu vienas persirėdė ku
nigu, kitas vienuolė, pasiė
mė svaigalų bonkų, o kų 
juodu rengėsi toliau daryti, 
nežinia. Jurgutis gi nieko 
nesirengė: stovi sau lyg 
grėbliakotį prarijęs ir gana.

Klerikalai neišmano, kaip 
didelis buvo “Laisvės” pa-

Šiandien daug rašoma ir 
albanu apie eentralių val

stybių (Vokietijos su Aus
trija) pasibaigimų šioje ka
rėje. Tiesa, kad eentra- 
lėms valstybėms kariavi
mas pasunkėjęs taip, kaip 
dar nekuomet. Trūksta 
joms kareivių, maisto, dar
bininkų ir visokios karės 
medžiagos. Tai veik'iasi 
todėl, kad tos šalys atskir
tos nuo viso pasaulio.

Bet ne kiek geriau jau se
kasi ir talkininkams. Rei
kia pasakyti tiesų, kad tok
sai ilgas grumimųsis gali 
atimti spėkas ir stipriau
sioms šalims.

Vienas anglų laikraščių 
korespondentas štai kų rašo 
apie Prancūzijos stovį

“Kiekvienam supranta
ma, kad talkininkai ir gi 
jau apilsę. Galutinai šioj 
karėj pergalė teks tai ka
riaujančiai pusei, katra tu
rės didesnį išteklių žmonių 

kareivių. Kuomet karėn 
stojo Su v. Valstijos, Pran
cūzija pilnai įsitikino, kad 
talkininkai laimės karę. Be 
Suv. Valstijų. nebūtų buvę 
pergalėtojų.

Pirmiausias Prancūzijai 
gyvas klausimas — tai sto
ka vyrų. Pemiai Prancūzi
jos parlamente buvo pažy
mėta,kad ta šalis savo ka
riuomenei pašventė visų 
šeštųjų dalį savo gyventojų. 
1917 metų naujokai buvo 
pašaukti vieneriais metais 
anksčiaus. Jie panaudoti 
mūšiuose aplink upę1 Som- 
me. 1918 metų naujokai 
jau lavinami-muštruojami 
ir šių vasarų jie atsidurs 
apkasuose. Už 6 mėnesių 
Prancūzijai ims trukti ka
reivių.

Antras klausimas — tai 
amunicija. Už 3 mėnesių 
amunicijos išdirbimas pa
lengva, ims mažėti dėl sto
kos medžiagos. Tos me-

Kuomct Suv. Valstijos 
apskelbė karę Vokietijai, 
kongresas priėmė, sumany
mų apie priverstinų karei
viavimų. Kol kas nutarta, 
kad į kariuomenę gailės būti 
imami vyrai piliečiai nuo 21 
metų iki 31 metų amžiaus 
Prieš ėmimų į kariuomenę 
bus padaryta, visų vyrų mi
nėtojo amžiaus surašąs ar
ba registracija. Tam tikslui 
prezidentas Wilsonas pa
skyrė antradienį birželio 5 
dienų, 1917 metų. Reikės re
gistruotis visiems vyrams 
gyvenantiems Suv. Valsti 
jose, kurie iki birželio y 5 d 
šių metų pabaigė 21 metus 
ir dar iki tos dienos nepa 
baigė 31 metų. Kas iki re
gistracijos dienos pabaigė 
31 metus, tam'jau registruo- 
ties nereikia. Kitais žodžiais 
tariant, briiolio 5 d. reikės 
registruoties tiems vyrams, 
kurie gimė tarp birželio 6 d. 
1886 metų ir birželio 5 d. 
1896 metų.

Registruoties reikia: ir pi
liečiams, ir turintiems pir
mus raštus, ir neturintiems 
jokių pilietybes raštų, ir 
sveikiems, ir nesveikiems, ir 
norintiems tarnauti kariuo
menėje ir nenorintiems. 
Jeigu Suv. Valstijų vice- 
-prezidentas butų registra
cijos metų, tai ir jam būti
nai reikėtų užsiregistruoti 
ir nieks negali jo paliuosuo- 
ti nuo tos priedermės. Ligo- 
nįs gulintieji lovoje, įvairus 
bekojai, berankiai, žabaliai 
ir kiti taipo gi privalo re
gistruotis, nors jų į kariuo
menę, žinomu neims. Jeigu 
patįs negali nuvykti į re
gistracijos vietų, tai draugai 
bei pažįstami privalo juos 
užregistruoti. (
i Nuo registravimo paliuo- 
suojami tik tie kareiviai ar 
jūreiviai, kurie jau tarnau
ja Suv. Valstijų armijoj. f( 

Kas neužsiregistruos, tas 
galės būti nubaustas kalėji
mu ne daugiau vienų metų. 
Taip pat bus baudžiami ir 
tie, kurie kalbins kitus nesi- 
registruoti.

• Registruoties reikia ten, 
kame balsuojate laiko pre
zidento, aldermonų ir kitų 
viršininkų rinkimo.

Registracijos vietos bus 
atdaros nuo 7 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro. .

reikia registruoties tiems, 
tūrių mieste yra mažiau 30,- 
000 gyventojų.

Registracija tai nėra mo
bilizacija ir registraeijinės 
kortelės išpildymas nereiš
kia pasižadėjimo įstoti į ka
riuomenę. Atminkit, kad 
kiekvienas registruojantysis 
turi pilnų teisę reikalauti, 
kad butų padiuosuotas nuo 
kareiviavimo.

Registracijos rašte yra 12 
klausimų, į kuriuos reikia 
atsakyti kuoteisingiausiai, 
nes priešingai paskui gali 
būti daug vargo. Kas ne
moka rašyti, tam reikės pa
daryti ant registracijos la
po tik kryžiukas, o regis
tratorius pats parašys pa
vardę.
, Kiekvienas užsiregistra
vęs gaus tam tikrų paliudi
jimų apie registracijų. Rei
kalaujant valdžios atsto
vams šį pailiudijimų reikės 
parodyti.

Žemiau paduodame visus 
klausimus ir paaiškinimus, 
kaip reikės ant jų atsakyti.

» 1. Name in full.... Age 
in years-----

(Pilnas vardas ir pavar
dė.... Amžis išreikštas me
tų skaičium....).

Greičiausiai klerkas pir
miausiai užklaus kiek metų. 
Į šį klausimų reikia atsaky
ti kiek pilnų metų, bet ne 
kiek mėnesių, sųvaičių, die
nų ir t.t. Pavyzdžiui, kas už

reikia pasakyti gimimo die
nų, mėnesį ir metus. Kaiku- 
rie gal neatmins gimimo me
tų, tai tų klerkas gulės pa
klausti kiek metų jie pabai
gė pastarose gimimo sukak
tuvėse ir pats apskaitliuos 
kuriuose metuose gimę. Pa
vyzdžiui galima pasakyti, 
kad gimiau kovo 4 dienoje 
ir šįmet gimimo sukaktuvė
se turėjau 26 metus. Tuo
met klerkas sužinos jūsų gi
mimo metus.

4. Ar you (1) a natūrai 
born Citizen, (2) a natural- 
ized Citizen, (3) an allien, 
(4) or have you declared 
your intention to become a 
Citizen (specify which).

(Ar esi (1) čia gimęs pi 
lietis, (2) naturalizuotas pi
lietis, (3) svetimos šalies pa 
valdinis, (4) arba išreiškei 
norų tapti piliečiu.

Tai yra keturi klausimai. 
Ant kurio nors vieno ji/ rei
kės atsakyti “Yes” (taip), 
o ant kitų trijų “No” (ne). 
Žemiau paaiškiname į kurį 
klausima reikia atsakyti 
tvirtinančiai.

1. Visi gimusieji Suv. Val
stijose, Alaskoje ir Hawaii 
skaitosi šios valstijos pilie
čiais (natūrai bom eitizen), 
neatsižvelgiant į jų tėvų 
tautybę ir pilietybę. Tėvai 
gali būti ne piliečiai, bet čia 
jų vaikai yra piliečiai. Suv. 
Valstijų piliečiais skaitomi 
ir tie, kurie nors gimę užru- 
bežyje, bet iš tėvų piliečių. 
Bet jeigu tie tėvai išsižadė
jo pilietybės, tai jau gimę 
užrubežyj jų vaikai negali

tijojo (Prūsijoje). Taipo 
gi nereikia sakyti, kad gi
miau “Russian Litliuania” 
arba “Prusian Litliuania.” 
Jeigu nei kokiuo budu ne
sutiks klerkas užrašyti, kad 
gimėte Lietuvoj, tai galite 
užsirašyti taip: Vilno, Li- 
thuania under Russian rule, 
Taurage, Lithuania under 
Russian rule, Shirvinta, 
Lithuania under Germany 
rule ir tt. Bet nepabijoki
te pasiginčyti su registrato
riais dėlei to dalyko. Mu
sų tėvynė yra Lietuva ir di
džiausia gėda butų lietuviui 
sutikti, kad jo gimtąją ša
limi yra Rusija arba Vokie
tija. Štai žinomas kalbė
tojas sociologijos ir medici
nos studentas p. Račkus be
siregistruojant privertė 
klerkų užrašyti, kad jis gi
mė Lietuvoje. Taip pat 
pasielgkite i visi kiti lietu
viai.
i 6. If not a Citizen, of 
what country are you a Ci
tizen or subject?
I (Jeigu neėsi (S. Valst.) 
piliety s, tai kokios šalies e- 
si pilietys arba pavaldinys.)

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

i Jūsų pinigai turi būti pa- 
| dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Secind StCHrity Bank
--------  OF CHICAGO ---------
Milvvaukcc Avcntie,

t kampas Viešiem Avė.

3% ant Jūsų Pinigų

Jeigu birželio 5 dienoje 
kur nors išvažiuojate, tai

sišventimas* kad ji į savo
skiltis padėjo paveikslų!blogai, jei Suv.. Valstijos

sterių kabineto sistema An- žmogaus su kunigiška suk- nepasirūpins pristatyti mė- < •

džiagos tikimasi gauti iš S. užsiregistruokite anksčiau 
Valstijų. Bet pirmiau rei
kia apvalyti jūres nuo vo
kiečių nardančių laivių.

Tas laives panaikinti ne
gali nei Prancūzija, nei An
glija Jiedvi neturi reika
lingo skaičiaus mažų patro- 
linių raivų. Todėl Prancū
zija tikisi sulaukti S. Vals
tijų pagalbos.

Kaip Prancūzijos, taip 
'Anglijos prekybos laiVynu 
vis labiau mažėja veikiant 
nardančioms laivėms. Tik
tai Suv. Valstijos gali pra
šalinti tų pavojų.

Prancūzijai trūksta mais
to ir anglių. Neturi užtek
tinai javų ir mėsos. Gal
vijų kiekybė taip sumažė
jo, kad jais jau nepadęngia- 
mi visi reikalavimai. Bus

pas pavieto arba miesto 
klerkų. Pas pavieto klerkų

kelių mėnesių arba už kelių’lVadinties Suv. Valstijų pi- 
dienų pabaigs 25 metus pri-jįįečiais. 
valo pasisakyti esųs 24 m. 2. Naturalizuotas pilietis 
amžiaus, nes 25 metų dar vra kiekvienas tas ateivis,
nepabaigė. Kas dar nebai
gė 21 metų, bet pabaigs už 
kelių dienų, savaičių ar mė
nesių tam visiškai nereikia 
registruoties, nes jis. regis
tracijos dienoje neturi pil
nų 21 metų. Taigi sakykite 
tik kiek metų esate pabai
gę-

Paskui klerkas paklaus 
vardo ir pavardės, idant 
juos užrašytų. Vardų (arba 
kas turi kelius vardus) ir 
pavardę reikia užsirašyti 
kuoteisingiausiai, be klaidų. 
Labai gerai butų, besiregis
truojant turėti ant poperė- 
lio pasirašytų vardų ir pa 
vardę, iš kurio klerkas be 
vargo užrašys jūsų pasiva 
dinimų. Taipo gi galima pa
rodyti vizitinę kortelę.

Prie progos dar kartų pri
mename, kad lietuviai rašy-

kuris turi pirmus ir antrus 
pilietybės raštus (natural- 
ized eitizen). Naturalizuotu 
piliečiu vadinami ir tie, nors 
ir užrubežyj gimę, kurių tė
vai priėmė pilietybę prieš 
sukaksiant jiems 21 me
tams.

3. “Dcclarant” vadinami 
visi tie ateiviai, kurie išsi
ėmė pirmus pilietybės raš
tus. Bet nėra jis deklaran- 
tas, jeigu pirmieji piliety
bės raštai gauti pirm 7 me
tų. z
i 4. Pagalinus “alien” yra 
visi tie, kurie nepriguli nei 
prie vienos iš tų trijų išvar
dytų kategorijų. Jie yra ko
kių nors svetimų valstijų 
piliečiai arba pavaldiniai.

5. Where were you born?
(Kame gimei ?)
Jei kas gimė Suv. Valsti-

Joties grynais lietuviškais jose, tai privalo pažymėti 
vardais ir pavardėmis. Su-'gūuimo miestų, valstija, o

Atdara Pancdčliais ir Subatomls 
Vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3% ant Pinigų. 
Mes parduodame Porcign Mo- 
ney Orderius i visas dalis svieto
Will1am Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar—Vice-pirmlninkas 
Chas. Krupka—Vice-pirminink. 
August Filek—Asą't. Kasierius 
Joseph Sikyta — Kasierius

1900 Blue Island Avenue 
CHICAGO, ILL.

sos.
Pernykščiai laukų užde- 

rėjimai Prancūzijoj pasiro
dė mažesni už normalius. Į 
miltus maišoma visokie 
priedai. Daugel departa
mentuose žmonės maitina
mi duonos porcijomįs. Už
drausta miltus vartoti viso
kiems prieskaniams. Ne
kantriai lukoriuojama se
kančios pjūties.

Prancūzijos akįs todėl 
nukreiptos tik į Suv. Vals
tijas. Tik Suv. Valstijose 
visa PrancuMi jos viltis.”

Iš to paaiški, kad baisiai 
didelis vargas visoms ka
riaujančioms šalims.
. Tai kodelgi nenorima tai- 
kintiesi

simildami, neluraipykite sa
vo vardų ir pavardžių sulyg 
lenkiško, rusiško arba ang
liško. Būtinai paduokite nc- 
sudarkytas lietuviškas pa
vardes.

2. Homeaddress___
(Gyvenimo adresas).
Čia reikia paduoti adresų

tos vietos, kur gyveni, bet 
ne kur dirbi, bei kur turi 
“biznį” arba kokį nors ofi
sų. Patogu butų turėti iš 
anksto pasirašytą ir adresų. 
Adresų rašant reikia pažy
mėti numerį,, gatvę, miesto 
bei sodybos vardą, pavietų 
ir valstijų. Pavyzdžiui: Jo
nas Stonkus, 3259 So. llal- 
sted s t., Chicago, Cook 
County, Illinois.

3. Dato of birth___
(Gimimo diena).

kartais ir pavietų. Pavyz
džiui: Chicago, Ulinois; Bos 
,ton, Massaehusctts arba: 
Adams, Grecn County, Wis 
consin.

Jigu kas gimė kitoje ša
lyje, tai privalo parašyti 
miestų ir šalies vardą: Pet- 
rograd, Russia; Paris Fran
ce ir tt.

Kas iš lietuvių gimė Lie
tuvoje, tas teneužmiršta, 
kad jo gimtoji šalis yra
LIETUVA. Pavyzdžiui: 
Kovno, Lithuania; Shavli, 
Lithuania; Gumbinė, Lithu
ania ir tt. Galimas daly
kas, kad to registratoriui

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
Chlcago Clcaring Honse Narystė
Bankos priklausančios prie Chlca

go Clearing House yra po jos atsar
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent 
sykj 1 metus, Clearing House revi
zoriai nuodugniai ištiria savo bankų 
stovi ir būdų Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notos, bondal, 
mortgagei ir kitos apsaugos jperžlu- 
riamos ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti ir knlngos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugi vertė gali 
būti kningoee parodyta. Abejotina 
tvarka arba atsargumas, yra neda- 
leidžiamas. Jeigu banka nustoja 
savo Clearing House teisių, tas yra 
lenkias joa abejotino stovio.
Tiktai tvirčiausios ir saugiausios ban
kos galt būt Clearing House nariais.

The Chlcago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo {vestas 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 Chicago Clearing Hou- 
ee, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil

ta atskaitas J metus.
JI talp-gi yra po Valstijos prie

žiūra, yra reguliariškai tlrinėjama 
ir kas metų išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra iš

mokami ant kiekvieno pareikalavimo 
čia galima gauti Pirmus Aukso 

Mortgages. Teipgi Aukso Mortgegs
Bondsus po *100.00 ir *600.00.

šis bankas yra atsakančiausias
Lietuviams.

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

I

neužteks ir 
smulkesnio

jis panorės 
paaiškinimo.

Neatsižvelgiant į tai nei vie 
nas susipratęs lietuvys ne
privalo jmsakyti, kad jis

Presldentas
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Blue Island Avė., Loomis 
Ir lS-tos gatvių.

ATDARA8: Panedėlials, Ketvergals
ir Subųtomis iki 8:80 vai. vak.Šitame klausime tai jau gimė Rusijoje arba Vokie-
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PORT WASHINGTON, WIB.

Šis mažutis miestelis guli 
prie Micliigano ežero. Jia. ap
gyventas daugiausiai vokiečių. 
Tarpe jų randasi ir arti 35 lie
tuviškų šeimynų ir koks 30 pa
vienių. Pažvelgus j vietinių lie
tuvių gyvenimų didelio judėji
mo čia nesimato. Čionykščiai 
lietuviai daugiausiai yra su
siorganizavę j vienų Šv. Lau
ryno daugijų. Taipo gi čia yra 
sutverta Šv. Ambraziejaus pa
rapija ir pastatyta>vietos lietu
vių lėšomis medinė mažutė 
bažnytėlė. Bet nuolatinio kuni
go čia nėra. Šventadieniais mi
šias joje atlaiko vokiečių kata
likų kunigas ir pasako trum
pa anglų kalboje pamokslų. 
Prie parapijos priklauso be
veik visi lietuviai. Šliuptarnių 
ir socialistų Port Washingtone 
kaipir nėra. Teisybė, buvo čia 
atvažiavę keletas socialistų ir 
mėgino siūlyti savo “žemiškų 
rojų,” bet vietos lietuviai juos 
pajuokė. Todėl tie nieko nepeš- 
dami leidosi atgal. Šlamštų ir
gi niekas neskaito. Daugiausia 
čia prasiplatinęs “Draugas.” 
Tik lietuviams čia reikėtų la
biau platinti blaivybę, mat 
perdaug yra prisėta smuklių. 
Nedidelis rodos miestelis, o 
karčiamų išviso net 32, lietu
viškos yra 3. Karčiamų duris 
atviros šventadieniais ir pa
prastomis dienomis net iki 12 
vai. nakties.
' Vyrai, kurie mėgsta karčia- 
ttias, gyvena labai skurdžiai. 
į* moterįs su vaikais beveik 
badauna. Taigi, labai naudin
ga butų, kad lietuvių tarpe 
blaivybės idėja plėtotųsi kuo- 
greičiausiai.

V. Vaičaitis.

kiaušiai. P. Svirskis — valka
ta lošė ir kalbėjo kaip specia
listas lošėjas. P. Galevičiui 
reikėjo biskelį garsiau kalbėti. 
Tuomet butų buvę gerai išėję. 
P-ei Eleonorai Šaltiniutei tai 
negalima nieko užmesti. Nors 
josios rolė buvo ilga, bet ji 
jausmų išreiškimu ir dramatiz
mo pilnu balsu užsitarnavo 
viešo pagyrimo ir pasveikini
mo. Iš josios gali būti su laiku 
labai gražus musų scenos pa
puošalas. P-lės E. Baltrušai- 
tė ir Ona Čeiginskiutė lošė irgi 
neblogai. Ponai Skrickis ir Ba 
cevičius atliko savo roles ar
tistiškai, be jokio užmetimo. 
Du jauni vyrukai, kurių pa
vardės neteko sužinot, policis- 
tų rolėse lošė tikrai policistiš- 
kai.

Daug prigelbėjo lošimo pa
sisekimui gerai pritaikinti 
kostiumai ir scenerijos.

WORCESTER, MASS.

L. Vyčių vakaras.
Gegužio 20 d. nedėldienio va

kare, worcesteriečiai turėjo la
bai puikių pramogėlę — Vyčių 
vakarų, kurį surengė vietinės 
Vyčių kuopos nariai.

Nors vakaras nelabai buvo 
išgarsintas, bet neatsižvelgiant 
į tai publikos prisirinko kūpi 
na bažnytinė svetainė.

Nagi Vyčiai šį kartų parodė 
kų gali nuveikti susispietęs" į 
krūvų jaunimas. Worcesterio 
lietuvių katalikiškas jaunimas 
parodė, kad ne be reikalo jis 
nešioja vyčių vardų, kad vy
čiai yra jo verti pilnoje to žo
džio prasmėje.

Vakaro vedėjas buvo labai 
pasišventęs veikėjas, vytis A. 
Čiginskas. Trumpoje įžangi
nėje kalboje paaiškino va
karėlio tikslų ir jo programų. 
Paskui supažindino publikų su 
vakare dalyvaujančiais vy
čiais.

Ix>št& keturių veiksmų dra
matiškų vaizdelį ‘Valkata” K. 
Vosyliaus sulietuvintų. Mato 
Liniavirinus rolę lošė p. Gale- 
v irius, Liniavičienės — p-Iė E. 
Baltrušaičiutė, Liudvikos — 
p-lė Eleonora Šaltiniutė, Zones 
— p-lė Ona Čiginskiutė, Zig
manto, jauno oficieriaus — P. 
Skrickis, Kozlovo — Bacevi
čius, Jurgio-valkatos — p. 
Svirskis.

Veikalas yra tikrai dailus ir 
vietomis graudus. Visi lošėjai 
turėjo pasiskyrę roles tinka
mas, dėlto ir sulošė kuopui-

Šio vakaro pelnas, kaip gir
dėti, bus nemažas, sieks šimti
nę, nors bilietai buvo pigus. 
Pelnas skiriamas sušelpti ba
daujančių Lietuvų. Gražus ir 
sektinas pavyzdis kitų Ameri
kos lietuvių vyčiams ir apskri
tai jaunimui.

Duok Dieve, kad tokių va
karų musų jaunuomenė kuo- 
dažniausiai surengtų — taip 
kalbėjo dauguma publikos, 
skirstydamęsi namo, nes iš tie
sų buvo kuomi pasidžiaugti ir 
pasigerėti.

Neseniai Worcesterio vyčiai 
įsteigė kliubų. Kliubo tikslas 
yra atitraukti jaunuomenę nuo 
taip pragaištingų įstaigų kaip 
saliunai, “poolroom’iai” ir 
tam panašių. Nusisamdėme di
delį namų su dviem neperdide- 
lėmis salėmis — vyrams ir 
merginoms. Tame name žada
me įtaisyti tinkamiausius jau-j 
nimui žaislus. Ten taipo gi bus 
paskaitos, prakalbėlės, daina
vimai ir muzika ir tt. Tokiu 
budu galėsime gražiai ir nau
dingai praleisti liuosų nuo dar
bo laikų, patrauksime prie sa
vęs jaunuomenę ir išvengsime 
negeistinų ir žeminančių lie
tuvių vardų įstaigų.

Valio Worcesterio vyčiai! 
Lai Dievas laimįna jūsų prakil 
niems siekiams. Aš gi nuo sa
vęs ir veliju vyčiams geriausio 
pasisekimo jūsų nenuilstan
čiam darbe. Surinkite visų 
AVoręesterio jaunimų po vienų 
Lietuvos vėliavų su obalsiu dcl 
Dievo ir tėvynės.

Mylintis Jaunimų.

KEWANEE, ILL
Vietos vyčiai auga, kaip 

ant mielių, nors turi daug 
priešų ,kurie rūpinasi musų 
veikimų slopinti. Į vyčių 

i kuopų susispietė visas pa
žangusis Kewanės jauni
mas, kuriam rupi geresnė 
tėvynės ateitis.

E. H. Vytis. 

ROCKFORD, ILL.

nedidelė medinė bažnytėlė, 
kurioje klebonauja kun. V. 
Taškunas, Reikia pažy
mėti, kad tarpe kviečių, ne
mažai yra ir kūkalių, arba, 
kitais žodžiais sakant, tar
pe mūsiškių katalikų mai
šosi gana daug socialistų 
su laisvamaniais, kurie dau 
giausiai rūpinasi savo pil
vu, bet ne visuomenės gero
ve.

Čia nesenai buvo atvažia
vęs Kun. Dr. A. Maliauskis 
ir minėtoje bažnytėlėje per 
visų savaitę laikė konferen
cijas. Gerb. konferencijų 
sakytojas moksliškai priro
dinėjo žmogaus tikslų. Dau
gelis turėjo progos suprasti, 
koks galutinas žmogaus tik
slas ir kaip jį pasiekti. Tai
po gi smarkiai čia pradėjo 
veikti naujai susitvėrusi L. 
Vyčių kuopa. Ji žada ra
vėti Rockfordo kūkalius.

Lai jums Dievas padeda 
nuveikti milžiniškus dar
bus tautos ir bažnyčios la
bui.

V. Vincaitis.

V aktuos £tuia geny uusise 
kė. Artistart-mėgėjai savo už
duotį, rodos, visi ganėtinai ge
rai atliko. Publikos buvo pri
sirinkę daug, beveik pilna sve
tainė. Jaunuomenė truputį 
pasilinksminusi išsiskirstė.

Valparaisiečius A. L. R. K. 
M. S-rno už jų darbštumų rei
kia pagirti. Taip-gi nuošir
džiai ačių visiems tiems, kurie 
šiokiu ar tokiu budu prisidėjo 
prie musų vakarėlio pasiseki
mo.

Oorrente Oalamo.

BOCKTOBD, ILL

Pirmas tris Sekminių die 
nas, nuo 27 iki 29 gegužio, 
Rockfordo lietuvių bažny
čioje buvo keturiasdešim
ties valandų atlaidai. Kun. 
•Serafinas iš Cbicagos pasa
kė gražų pamokslų Sekmi-

skirtumas, kad Belgija pa
vergta nesenai, o Lietuva— 
senai.

7. What is your present 
trade, occupation or Office?

(Koks jūsų yra amatas, 
užsiėmimas arba urėdas).

Ant šio klausimo gal ne
bus sunku atsakyti. Neai
škinkite kuomi seniau bu
vote, bet tik kų dirbate da
bar, pavyzdžiui: “farmer.”

niner,” “student,” “den- 
tist,” “printer,” “post-of- 
fice derk,” “in automobile
factory” ir tt.

8. By vhom employed? 
Where employed?

(Pas kų dirbi? Kur dir
bi?)

Jeigu dirbi pas kokių 
nors bendrovę, fabrikoje 
arba pas atskirų žmogų, tai 
pasakyk jų adresus. Jeigu 
turi savo krautuvę bei kokį

.liuosavimo uuo kareiviavi
mo tik reikia, kad tas no
ras butų pamatuotas tinka
mais prirodymais. Pasiliuo- 
suoti gali tie, kurie turi li
gų, privalo maitinti šeimy
nų bei tie, kuriems sųžinė 
nepavėlija užmušinėti žmo
gų nors ir laike karės.

Huv. Valstijose tapo iš
rastas plūgas, kuris yra 
traukiamas motorcikliu.

Pirmoji auglių kasykla 
tapo atidaryta 1234 m. An
glijoje netoli Newcastle. ,

DAR NEVELU INGYTI

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

HOMESTEAD, PA

Gegužės 13 dienų vakare 
p-lė D. Blaževičiutė buvo 
surengusi smagų vakarėlį į 
kurį susirinko gerokas bū
relis jaunuomenės.

Bevakarieniaujant tapo 
prisiminta badaujanti Lie
tuva. Tuojaus kįlo sumany
mas parinkti aukų sušelpi- 
mui tėvynės. Visi tam nau
dingam sumanymui pritarė.

Aukavo sekantieji:
S. Jesiukouis $1.00
J. Grebliunas 50
V. Kraužlys 50
V. Dimša 50
J. Pautiukonis 50
J. Graužlys 50
V. Žižius 50
P. Onedonis 30
P. Visockiutė 25
D. Blaževičiutė 15
O. Pikučiutė 10
A. Aučiutė 10
E. Blaževičiutė 10

Iš viso $5.00
Ten buvęs.

SPBINGFIELD, ILL■m *

nių vakare,' panedėlio dienų: 
ir ūtarriinko vakare, pamal-Įnors °^s4, ifti taip ir pasa-
doms užsibaigiant. Kuni
gas Vaičiūnas sakė pamok
slų panedėlio vakare, o kun. 
Deksnys utaminko dienų. 
Visu pamokslų laiku buvo 
pilna bažnyčia žmonių.

AUKOS. \

Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolynui:
Iš Philadelphia, Pa.:

Kun. J. Kaulakis $50.00 
Kun. Ig. Zimblys 25.00

Bažnyč. surinkta 125.00
Iš Waterbury, Conn.:
< Kun. P. Saurusaitis »
surinko bažnyčioje 130.00

Kun. A. Staniukynas.

APIE BEGISTBACUĄ.

(Pradžia ant 2-ro pusi.)

Šis miestelis gana didelis. 
Per jo vidurį teka, upė, ap
link visur pilna įvairių me
džių. Rockforde yra viso
kių dirbtuvių. Čia visur 
vicŠĮiatauja tylumas ir ra
mumas, mat nėra nei vie
nos karciamos — “sausas.” 
Oras ir gi sveikas, ypač da
bar, pradėjus medžiams la- 
puoties Taip įvairių 
tautų, čia randasi nemažai 
ir lietuvių. Vien suaugu
sių mūsiškių priskaitoma 
virš 1,000 . Vietiniai lietu
viai turi susitvėrę Šv. Petro 
ir Povilo, parapijų. Yra ir

Gegužės 22 d. čia įvyko 
p-lės E. Šarakojutės išleis
tuvės į Kanadų. Tai buvo 
labai veikli ir pasišventusi 
visuomenės labui darbinin
kė. Ji prigulėjo prie Lie
tuvos Vyčių 48 kuopos ir 
prie bažnytinio choro, kuris 
jai ant atminties įteikė auk
so žiedelį.

Linkėtina, kad p-lė E. Ša- 
rakojutė taip pat uoliai dar
buotųsi lietuviškoje dirvoje 
ir naujoje vietoje.

Vieversėlis.

VALPABAISO, IND.

Pasibaigus pavasario ber- 
tainiui A. L. R.' K. M. Sus-mo 
II kp. .surengė Cbicagoje du 
puikius vakarus. Apie pirmų 
vakarų nieko neminėsiu, nes 
jau rodosi apie jį buvo rašy
ta laikraščiuose. Čia tik no
riu paminėti apie antrų vaka
rų, kuris įvyko gegužės 27 d., 
Apveizdos Dievo parapijinėj 
svetainėje. Tenai tapo suloš
ta vienaveiksmė komedija 
“Medicinos Daktaras”. Po 
perstatymo dar sudainuota ke
letas puikių dainelių. Paskui 
prasidėjo šokiai. «

Į šį klausimų reikia atsa
kyti tiems, kurie nėra Huv. 
Valstijų nei piliečiai nei 
taip vadinami deklarantai. 
Lietuviams labai keblus y- 
ra šis klausimas. Musų val
stija nors yra pavergta, bet 
mes nepasivergėme, mes 
niekomet neatsižadėjome 
laisvės troškimo ir musų tė
vynės užgrobimo nekenčia
me ir nepripažįstame. Lie
tuva yra padalyta tarp Ru
sijos ir .Vokietijos. Dar 
po Rusija esantiems lietu
viams tai pusė bėdos, bet 
tie lietuviai, kurie yra iš po 
Vokietijos, tai bus skaitomi 
šios šalies priešai ir bus nuo 
lat persekiojami, nors jie 
toli gražu nėra Vokietijos 
šalininkai. Į šį klausimų 
patartumėm lietuviams ši
taip atsakyti:

1) “I am a Lithuaaian.” 
Susipratęs ir sųžiningas 
klerką bei teisėjas pagerbs 
tokį atsakimų ir taip užra
šys. Reikia tikėties, kad 
ir Suv. Valstijų vyriausybė 
tuomi užsiganėdins.

2) Jeigu to neužtektų tai 
galima atsakyti šitaip i, “I 
am a unvilling (arba invo- 
luntary) dtisan of Bussia” 
arba “I am a unvilling (ar
ba iavoluntaiy) subject of 
Prussia.” Ir reikia žiūrė
ti, kad klerkas žodis žodin 
parašytų tik kų minėtus sa
kinius.

Gan geru argumentu kler 
kams šiame žvilgsnyje bu
tų Belgija. Kaip Lietuva, 
taip ir Belgija yra paverg
ta, bet tas. jūsiškai nereiš
kia, kad Belgijos pa
valdinių. Tarp tų dviejų 
pavergtų šalių tik tame yra

kyk, nurodydamas adresų 
Kas yra valdiškoje tarnys
tėje nurodykite jos rųšį.

9) Have you a father, 
mother, child under 12, or 
sister or brother under 12, 
solely depend on your by 
support (specify which)?

(Ar turi tėvų, motinų, 
yaikų jaunesnį kaip 12 me
tų, arba seserį ar brolį jau
nesnius kaip 12 metų, kurių 
užlaikymas priklauso išimti 
nai nuo jūsų?)
. Ant šių klausimų gal bus 
nesunku atsakyti. Kam rei
kia maitinti tėvų, motinų, 
pačių, vaikus ir brolius ar
ba seseris jaunesnius 12 m., 
tie greičiausiai nebus ima
mi į kariuomenę. Tai gi, 
jeigu esate maitintojais ki
tų, nepamirškite to pažymė
ti.

10. Married. or single? 
(which)... Rače (specify 
vhich)?..,

(Vedęs ar nevedęs?... Ra
sė?..,

Jei esi vedęs pasakyk — 
married, jei esi nevedęs, pa 
sakyk — “single.” Kas 
link rasės tai lietuviams 
reikia atsakyti Baltosios 
rasės (White or Caucasian) 
Apart šios rasės dar yra se
kančios: “Mongolian,” Ne 
gro,” “Malayan” arba “In- 
dian,” bet lietuviai prie tų 
rasių nepriklauso.

1L What millitary servi 
ce have you had? Bank? 
Brandi? Tears? Nation or 
Stabe?

(Ar buvai kariuomenėje? 
Rangas? Rūšis? Metai ? Žie- 
metinėje ar valstijinėje?)

Kas niekuomet netarna
vo, nei kokios šalies kariuo
menėje, tas privalo atsaky
ti “ne” ir tiek. O kas tar
navo reikia pasakyti, laips
nis arba cinas kareivijoje, 
prastas kareivis, unterofi- 
cierius, oficierius ir tt., kur: 
Infantry, (pėstininkas) Ca- 
valry( (raitelis) Marine 
(jūreivis) ir Navy (jūrei
vis). Paskui reikia pasa
kyti kiek metų ir kokios 
valstijos armijoje.

12. Do you claim ezemp- 
tion from draft? Specify 
ground? ....................................

(Ar turi priežasčių pasi- 
liuosuoti nuo kariuomenės? 
{vardyk priežastis?)

Tai yra labai svarbus 
klausimas ir reikia mokėti 
tinkamai ant jo atsakyti. 
Kaip minėjome, kiekvienas 
turi teisę reikalauti pasi-

Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido 
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino 

garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.

Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų < 
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus 
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis 
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. PusL 
turi 128, kaina tik'25c.

Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00 
tas gaus “Kalendorių” dovanoms.

Užsakymus siųskite adresų:

iiDARBININKAS19

242 W. Broadway, So. Boston, Maso. į
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KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
E
i

Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

“TAUTOS RYTAS’’
Kaina metams Suvienytose Valstijose ................. $ .75
Į kitas valstijas ......... . . . . .................................... 1.00
Pavienis numeris .......................................................07

‘TAUTOS RYTAS’
120 Bowen St., So. Boston, Mass. S

Tel. S. B. 2168 - M. ■
Iimnmim!imiimmtimunnmnimminmiiununiinuiminiiimiiiinmiimtimiB

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Sekančias yra gaunamos Draugo knygyną

1137. Nauju Budas Išmokti Rašyti. Sena* ar januas, vyras si
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę ši* knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę i dieną, per 24 dienu 
mokinimoei, jau ir, moki rašyti. Ar gi sunkai Argi Tam
sta negalėtam išmokti rašyti f žinoma, tik aorėk ir 
pradėk mokintis. žį knygelė prekiuoja tik ......................... 10e.

1138. Nauju Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dieną reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdiki nuo 
anksto pradėsi leakti, prie to ir užaugęs bu palinkęs. 
Blementorians kaina .......................................... <............................ 10«.

1020. žventa Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. Šventojo Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra žventoje 
istorijoje. Kiekvienu mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ....................................i.............................. 1.00

1023. Trumpa žventa Istorija Bono Ir Naujo Įstatymo apdaryta Ž6e. 
738. Lietuvos Istorija (Pranu). Kiekvieno lietuvio šventa

priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
sieko nešino apie Lietuvos praeiti, joa didvyrus, ir jos 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jau patariama nusipirk, žiojs knygelėje trumpai, bot 
aiškiai ir suprantamai Listnvoė istorija aprašyta. Pro-
kinoja neapdaryta ................................................................ «• . ..ŽBe,
Apdaryta .................................................................................................. 38e.

1105. Trumpa Liotuvlą Kalbos Gramatika. Daugumas lietavią 
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisyki!*- 
kai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
liotaviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą 
išmokim taisykližkai rašyti. Prekė .................................. 35s.

1830. Lietuvos Oaspadlnė. žiojs knygelėje pamokina virėju 
atsakaaiiai pagaminti valgius, žeimiuinkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.

V. gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir paaitąpkinimaa.
’ Virėjos, kurios tino kaip sutaisyti valgi padaro skaniu 

valgiu iš tą pačią dalyką, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį. Įgykite visos virėjos iią knygutę. Mo
teris ar mergaitės tari mokėti valgi pataisyti, jei joe nori
kad vyrai ju mylėtą. Prekinoja tik ...................................... Ž5e.

IŽO. Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik ką išėjus iš spaudos
knygelė. Labai įdomus aprašymu apie dabartinės karės 
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariama visiems lietuviams 
perskaityti šią knygel.. Kaina ................................................... ' 15e.

viri pažymėtu knygslu parašykite knygų vardą Ir 
.Pinigu galima sląstl krosu ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAI PUBLISHINO CO.

1800 W. 46 St., | Chlcafo, III.
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1 • 'DRAUGAS’’ Panelis, birž, 4 d. 1917 m.

Pirmadienis: 4 birž. šv. 
Pranciškaus Caracciolo iš
pažintojo, šv. Klotiejaus v. 
kankintinio.

Antradienis: 5 birž. Šv. 
Bonifaco vyskupo kankinti
nio, kuris kataliką tikėji
mą įvedė į Vokietiją aštun
tame šimtmetyje.i - I

LABDARIŲ 4-TOS KP. 
SUSIRINKIMAS.

kiai ištaisyti labai gra- į 
žiai atrodė. Aniolų Sar-1 
gi) draugijėlė, susidedanti 
iš šios parapijos vaikučių, 
ir gi nemenkai puošė šias 
iškilmes. Labai gražų pa
mokslą pasakė kun. F. J. 
Kudirka.

Garbė musų gerbiamiems 
ir visų mylimiems kuni
gams H. Vaičiūnui ir J. Al- 
bavičiui, kurie tokiu pasi
šventimu nenuilstančiai 
darbuojasi žmonių labui.

X. Y.

MELROSE PARK.

Labdarių Sąjungos 4-tos 
kuopos (nuo 18 gatves) pus
metinis susirinkimas įvyks 
šiandie, birželio 4 d. 1917 m., 
7:30 vai. vakare Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje.

Kadangi yra daug labai 
svarbių reikalų aptarti, tai ne
patingėkite gerbiamieji nariai 
skaitlingai atvykti į šį susirin
kimą. Pakalbinkite ir kitus 
prisidėti prie prakilnaus lab
darybės darbo.

Kuopos rašt. A. B.

NUO TOWN OF LAKE.

Neparseniai “Drauge” til
po dviejų Cicero socialistėlių 
paveikslai, būtent Acerio ir 
Burdos. Jiedu panaudojo ku
nigų bažnytinius rubus pašai
pai. Tas jų darbas skaudžiai 
įžeidė tikinčiuosius ir sylc . pa 
rodė kaip žema dora musų so
cialistų. Tiedu silpnapročiu tą 
darė neva maskaradai, bet ką 
pasakysite apie žmogų, kuris 
kas dieną taip elgiasi!

Juomi yra pas mus ant 
Town of Lake atsibaladojęs 
žmogelis pasivadinęs keliomis 
pavardėmis, būtent Krikščiū
nas, Buzow, Buzewiczius ir 
Bonzinskis. Jis esąs baigęs 
aukščiausius mokslus Bostono 
“dokuose,” nors nabagui ne
teko išmokti nei rašyti. Bet 
musų suklydėliai to nereika- 
lauja-jiems nereikalingas mok
slas ir kunigo šventinimas. 
Užtenka jiems kad vikrus ap
gaudinėtojas moka kunigišką 
sutoną užsivilkti ir pasisakyti 
esąs kunigas. Jis jiems sako 
pamokslus, laiko mišias, klau
so jų išpažinties. Patarnauja 
jam patys tamsiausieji žmo- 
neliai. Jo vargoninku yra 
Leonas Švažas, baigęs Bagdo- 
ninę “konservatoriją.”

Didžiai nesmagu užeiti į tą 
šventvagių mulkinyčią. Pa
matai ten žmogų su praskustu 
pakaušiu, apsitaisiusį kunigo 
rūbuose kuris atsistojęs prie 
komodos gieda ir murma kaip 
ir kiniškus žodžius. Tik pabai
goje surinka ‘ ‘ saeculorum, ’ ’ 
kad vargonininkas žinotų at
sakyti “amen”. Toje nezalež- 
nikų mulkinyčioj susirenka ar
ti penketo tamsiausių žmone
lių na ir atlošia bažnytines pa
maldas.

(leda, mums gėda turėti to
kių tamsunų. Ar gi jau mes 
nesusiprasime ir neišvysime 
vieną į Bostono dokus o kitą 
“plumberiuoti.”

DAGYS.

CICERO.

Vietinė Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus draugija vis smar
kiau veikia ir augščiau kįla. 
Daugiausiai už tai reikia būti 
dėkingais dabartiniai valdy
bai, o ypač darbščiam pirmi
ninkui p. Juozapui Mozeriui.

Susirinkime nedėlioję gegu
žio 13 d. patyriau, kad visi tos 
draugijos nariai yra karšti ka
talikai ir Susipratę lietuviai- 
tėvynainiai. Rupinanties
draugijos reikalais, jie nepa
lieka užpakalyje Bažnyčios ir 
tautos.

Šiame susirinkime buvo už
baigti reikalai dėlei toje die
noje rengiamų prakalbų, Tik
tai vieną nenaudingą apsireiš
kimą pastebėjau tame susirin
kime, būtent: draugija dar ne
išmokus laiko branginti, nes 
kiekvieną sumanymą vis atide
da sekančiam susirinkimui. Ne 
visiem juk malonu tą patį da
lyką vėl išnaujo gvildenti. Tai 
yra bereikalingas laiko gaiši
nimas.

Šitos draugijos susirinkimai 
būna kas mėnuo, kiekviename 
antrame nedėldienyje.

Pranys.

Vietos šv. Jono Krikštyto
jo draugija savo mėnesinį su
sirinkimą laikė nedėlioję 20 
d. gegužės Igno Vaičiulio sve
tainėje. Nors neseniai gy
vuoja ši draugija, bet jau tu
ri geroką sąnarių skaičių. 
Tos pačios draugijos dide
lės prakalbos įvyks 24 d. 
birželio Igno Vaičiulio sve
tainėje (kampas Lake ir 21 
gatv.). Taipogi tą dieną bus 
pašventinimas naujai įgytos 
vėliavos (karūnos). Eisime 
visi in corpore į italų bažny
čią. Nutarta ir kitas draugi
jas kviesti dalyvauti šioje iš
kilmėje.

Sąnarys.

VOKIEČIŲ PAVALDI
NIUS VARŽO.

Šiomis dienomis vietinė 
vyriausybė išleido paliepi
mą, kad visi Vokietijos pa
valdiniai vyrai virš 14 me
tų amžiaus negali gyventi 
skerdyklų apielinkėse. Kas 
norės ten pasilikti privalo 
gauti tam tikrą valdžios 
leidimą.
, Taipo gi užginta vokiečių 
pavaldiniams būti vidumie- 
styj (iloop district), arti 
prieplaukų-uostelių, amuni
cijos fabrikų ir tt.

Austro-Vengrijos, Turki
jos ir Bulgarijos pavaldinių 
šis paliepimas nepaliečia, 
kadangi jie ne “priešai.”

18 MĖNESIŲ REIKĖSIĄ 
LAUKTI.

RYT REGISTRACIJA.

Ryt nuo 7 valandos išryto 
prasidės registracija visų vy
rų baigusių iki šios dienos 21 
metus ir dar nebaigusių 31 
metų. Registravimas bus toje 
vietoje, kur paprastai būna 
balsavimai įvairių rinkimų 
metu. Kas neužsiregistruos ga
lės būti nubaustas vienų me
tų kalėjimu, o kas kalbins ki
tus nesi registruoti, tam gresia 
penkių metų kalėjimo bausmė 
ir $5.000 piniginės pabaudos.

Registracijos vietos bus at
daros iki 9 vai. vakaro.

Chicagoje registracijos dar
be dalyvaus arti 2,000 klerkų.

POLITIŠKI ‘ ‘ PRASIKALTĘ 
LIAI” VAŽIUOJA RUSIJON

Susibankrutijusių Au- 
burn ir Morgan. Parko ban
kų depozitoriai privalės lau 
kti 18 mėnesių, kol paaiš
kės, kokį nuošimtį jie gaus 
nuo įdėtų pinigų. Sakoma, 
kad tuose dviejuose ban
kuose buvę daug suktybių.

NORI PABRANGINTI 
VAŽINĖJIMĄ GELEŽIN 

KELIAIS.

GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 
UŽBAIGIMAS.

31 d. gegužės, Šv. Jurgio 
bažnyčioje su didele iškil
me užsibaigė gegužinės pa
maldos. | Bažnyčioje buvo 
pilna žmonių. Altoriai pui-

Šeštadienvj iš Chicagos į 
Rusiją išvažiavo 140 politiš
kų” prasikaltėlių.” Visi jie 
važiuoja valdžios lėšomis. Ar- 
tvmiausioje ateityje ir dau
giau rusų chicagiečių žada grį
žti savo tėvynėn.

PILNA BAČKA ŽMONIŲ 
KAULŲ.

Visa Chicagos policija suki
lo ant kojų, kuomet buvo pra
nešta ponios Wunderlich na
muose (1114 Rundell str.) e- 
santi bačka su žmonių kaulais. 
Manyta, kad jau atrasti pėd
sakai baisiausios piktadarys
tės. Tuojaus policija padarė 
krata ir tikrai tuos “pėdsa
kus” atrado. Terp žmogiškų 
kaulų bačkoje dar buvo G ma
kaulės. Bet išsivaizdinkit koks 
buvo policistų nusistebėjimas, 
kuomet neilgai trukus tapo 
pranešta, kad tie kaulai pri 
klauso medicinos studentams, 
kurie juos susinešė, kad išmo 
ktų gydytojauti.

STREIKAS KILIMŲ (DI 
VONŲ) FABRIKOJE.

------- U
Sustreikavo keli šimtai 

darbininkų kilimų fabriko- 
je prie gatvės Lafflin po f ir 
ma Odson Rūgs Co. Strei
kininkai reikalauja padidin 
ti užmokesnį ir sumažinti 
darbo valandų skaičių. 
Kaip matyt iš darbininkų 
pasakojimų jie minėtoje fa- 
brikoje buvo pernelyg iš
naudojami. Už labai mažą 
algą blogiausiose sąlygose 
reikėdavo darbuoties 10 va
landų. Dauguma tenykš
čių darbininkų moterys ir 
merginos.

DAR LABIAU PA
BRANGS SKUTIMAS 

IR KIRPIMAS.

Laikraščiai praneša, kad 
barzdaskučių unijos virši
ninkai sako, jog neužilgo 
reikės brangiau mokėti už 
barzdų skutimą ir plaukų 
kirpimą.

RAUDONASIS KRYŽIUS.

Dabar Chicagos Raudo
nojo Kryžiaus skyrius turi 
arti 300,000 sąnarių. Bet 
agitacijinė kampanija bus 
varoma iki tol, kol narių 
skaičius sieks pusę milijo
no. i

Matyt, kad labai daug ir 
lietuvių įsirašė į Raudono
jo Kryžiaus narius.
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SKAITYKIT IRPLATINKIT 

“DRAUGĄ’
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Apskelbimai
RAČIŪNO PAVEIKSLAI 

. BUS RODOMI:

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Atiduodu randon gražius dabarti

nės mados 4 kambarių pagyvenimų 
ant pirmų lubų. Aft esu nevedęs ir 
pasilieku sau penktų kambarį. No
rėčiau, kad butų bevaikiai.

J. KAMINSKAS,
1231 So. 50th Avė., Cicero. III.

Kurios moterjs norite eiti dirbti 
dienomis, o neturite kur palikti sa
vo vaikų, aS apsiimu Juos padaboti 
per dienų, nes esu biedna našlė ir 
duonos kitaip negaliu užsidirbti. 
Meldžiu kreipties sekančiu adresu:

1643 Lincoln St.

Paieškau savo tikro dėdės Pran- 
elško Jaso, paeinančio iŠ Kauno gu
bernijos, Raseinių pavieto, švlekSnos 
parap., Galdlekų sodos. 10 metų 
kaip gyvena Amerikoje, nekurj lai
kų gyveno Springfield, III. Kas a- 
pie Ji žinote malonėkite pranerti se
kančiu adresu:

AGOTA BRAZAITĖ,
917 Wf 33rd St., Chicago, III.
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5 LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA” |
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie = 

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

gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės S 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,

Paieškau savo draugo Kazio Pe- 
trulionlo paeinančio IS Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Pažėrio gmino, Be- 
brlnikų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu:

JONAS RUGIENIUS, 
Glrardvllle. Pa.

Paieškau gyvenimo vietos prie ne
didelės ir blaivios Šeimynos Ken- 
ingtone, III., netoli Kensington avė., 
naž-daug šioje vietoje: tarp 115-tos, 

116-tos, Front avė. ir Michigan avė. 
Geistina, kad nebūtų daug burdln- 
gierių. Kas turi tokių vietų, meldžiu 
atsišaukti laišku sekančiu adresu:

J. JUREVIČIA,
2251 W. 23rd Place, Chicago, UI. 
Iki 6 vai. vakare galima pašaukti 

telefonu, Pullman 3417.

= 46 Congress Avė., Waterbury, Coun. S
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REIKALINGA.

Vyčių Draugas — katras mokytų 
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. 
mišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra Jeigos. Atsišau
kite katras iš dudorlų ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos $60.00 ir ineigos. Reikia za- 
kristijonauti. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

Reikalauju gerų atsakanti vargo
nininkų mokant) vesti chorų Ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda moderniška lietuvių 
bučernė ir grosernė. Puikiai {reng
ta ir pažymėtinai bizniškoj vietoj, 
biznis atsakančiai Išdirbtas, tarpe 
lietuvių ir kitataučių, šiame mieste
ly lietuvių randasi virš 200 šeimy
nų ir daug pavlehlij. Reikia pažy
mėti, kad randasi tiktai vienas lie
tuviškas biznis. Išimant karčiamoe.

CHICAGO MARKET CO. 
1129-33 Indiana avė., Sheboygan, Wis

KĄ ŽMONES SAKO
Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

“PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI”
PLAČIAU ŽINOMA VEIKĖJA RAŠO:

* Chicago, III., Gegužio 15, 1917.
P. Mulevičius, ................

6329 8. Fairfield avė.,
Chicago, III.

Gerbiamasis:—
Nuoširdžiai ačią už prisiusią knygelę “Patarlės”. Ji 

yra viena iš geriausią kningelią musą kalboje. Ši kningutė 
turėtą rastis pas kiekvieną lietuvaitę.

Su pagarba
M. L. Gurinskaitė.

(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai sakys)

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

.“Draugas”, 1800 W. 46th St., Chicago, BĮ.
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TIKYBA ir DORA’’!
_ f

Šiomis dienomis kaiku- 
rios geležinkeliu bendrovės 
sumanė pabranginti bilietų 
kainas. Dabar už mylią mo
kama 2 centai, o bendrovės 
nori dviejų su puse centų. 
Generalis Dlinoiso valstijos 
prokuratorius kreipės į vir- 
šiausį valstijinį teismą, kad 
jis užgintų kelti kainas už 
važinėjimą geležinkediais, 
nes jokios svarbios priežas
ties kainų kėlimui nėra.

ITALŲ DELEGACIJA.

Utaminko vak., birž. 5-ta 
d. Leo salėj, 1437 So. 12th 
St., Sheboygan, Wis.

Seredos vak., birželio 6-ta 
d., Bažnytinėj salėj, 
waukee, Wis.

Ketvergo vak., birž. 7-ta

.. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, bevelk naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $85. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- 
venport, taipgi $525 pianų su 25 m. 
gvarantlja už $116 ir $225 Vlctor su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parslduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus.. Gyvenimo vieta: 1922 

arti 21-ros gatv.Ą,f;i So. Kedzie Avė., 
1VAli' Chicago, III.
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Kunigaikštis Udine ir ki
ti nariai italų dolegacijos 
atvyks pasisvečiuoti Chica- 
gon birželio 9 dienoje. Pri
ėmimo komiteto pirminin
kas yra aldermanas Rober
tas Hali McCormick, o vice
pirmininkas — Italijos kon
sulas grafas Giulio Bolog- 
nesi.

PAMINKLAS PIRMAM 
LENKŲ VYSKUPUI.

d., Bažnytinėj salėj, Raci- | JOSEPH C. W0L0N 
ne, Wis.

Pėtnyčios vak., birž. 8-ta 
d., Bažnytinėj salėj, Keno- 
sha, Wis.

Nedėlios ir Panedėlio va-' 
karais, Šv. Onos Bažnytinėj 
salėj, Spring Valley, III., 10 
ir 11 d. birželio.

Utaminko vak., birž. 12 
d A. Samolaičio salėj, Og- 
lesby, III.

A. T. Račiūnas.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 324 National Life Bldg. s 

29 So. LaSalle St.,
5 Vakarais 1566 Mlleraukee Avė. S 

Central 6390
Rasidence Humbold 97 

CHICAGO, IL.
TiiimmiiiiiimmmmiiiiiiimiiitmimiiT

Pajieškojimai.

'Šiomis dienomis į Milwau 
kcc, "YVisconsin buvo išvažia 
vę beveik visi Chicagos ku
nigai lcngai draug su kun. 
rektorium Zapala, kame da
lyvavo pašventime pamink
lo pirmam lenkų vyskupui 
Amerikoje Kozlowskiui.

I4M!OK'{S80KJBK}'J384BJ®8-»SK-SSS,JSK,5SK-Sg

Vienatinis budos gimines su
rasti yra paieškojimas per "D.” 
Paieškodami per “Draugų" dau
geli* surado savo gentie, drau
gus Ir pai|stamus, kurie per Il
ga laikų nebuvo žinomi. Jei no
ri blle kų surasti, siusk paieško
jimų J “Draugų” šiandien.

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:

▼lenų kartų ..................... KOe.
Trja kartas .............................$1.00
▼lenų savaite........................ $1.50
Pinigus galima siųst krasos žen
kleliais, arba ragtstruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

“DRAUGAS”
•* ( Advertistng Dept)

1SOO W. Mik 86., Ghleago, DI.

Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų CSicsgoJt 
eina du kartu 1 mėnesį

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
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, UI.
Kas nori ganti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.S▼ Vi

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje 

Jetuvių kolonijoj, kame yra 380 
Jetuvių apsigyvenusių. Puikiausioj 

apiellnkėje Scottvllle, Mich., kur 
kraštas lietuviams apRigyventi. čio- 
nais yra Farmerlų Draugystė, yra 
ietuviftka parapija. Todėl kreipiamės

Jus, kurie norite turėti geresni gy
venimą. 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 kl-

I reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant išmokesčio. Norint gauti 
daugiau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katallogą ir mapą.

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

w n W iv m“ w ii ’
Tel Drever T04I

Dr. C Z. Vezelis
LIITOVII DBNTI8TA8 . 

Valandos: nno 9 ryte iki • vak
Nedėliotais pagal sutarimų.

4712 *o. Ashland Avė. 
art 47 tos gatv4s

Telefonas McKIniey 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOK1AS GIGAS
$417 t*. ffnltra liti. hnpit w. $1 gatvū

Llroniu Priėmimo Valandos: 
ryto meta nno 8 Iki 10 valandos po pietą 

nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 Iki 8J0.
Šventomis dienomls'li ryto t-10 

Ir nuo 2 Iki 3 po pietą.

*•*•*•*•#•#*#
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durti, Lentą Rėmų Ir Stoginių Po pi ere a

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO

BANKES

Atidarymas naujoj vietoj
Laikrodžiy Krutulis.

Turėsiu dideli Išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. Viekų, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu pigiau*, 
kaip tik galima, tai yra ni tiek, ni 
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvienų, 
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 piglans, kaip pas

mane, nes aš norėdamas niganėdlu
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai viskų parduoda.

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
nių dėl skauda
mų aklų, tai i ____
telkite pas mane, o aš Jums prirink 
siu akinius kuogerlausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerlns | naujų vietų Ir meldžiu, 
kad ir ant tollaus mane remtnmėt, 
kaip pirmians, o aš Iš savo pusės 
stengsiuos kiekvienų užganėdinti, rir 
minus aš gyvenau: 2250 W. 24 st. 
dahar-gl persikėliau | naujų vietų 
2128 W. 22 St., tarp Leavltt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Klek 
vienų užprašau atsilankyti | naujų 
vietų.

P. Miller
2128 Wcst 22nd 8t, Chicago, DI.

Mių —-
kur Jne ga
lit kauti

SAMI BASTOS KAVA
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c .

COCOA
Gerlansla Bankes. 
toly gine vn 
bent Kokia, l-l ev.

»l
137S Mllvraakaa av. 
SOM Ml|e 
1064 Mllvranaaa SV.
1810 W t------

SVIESTAS

45c
1644 W'Chtea<oav. 
1886 Bloe leland av. 
MUW. North av. 
1217 8. Haletod si 
IStt S. Hal.ted et. 
ĮSU W. Ittk at.

14c
uos w. and et.

SOUTH sinie 
n*2 Wente

MflB. Halsted et. 
47M g. Ashland av.

Paiku Stalini 
MII. 4QC

oBTH 81 
404 W. M vietos d 
730 W. Nertk ev" 
2640 Uncoln av. 
8244 I Jneoto av, 
3411 N. Clark gi


