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Tasai orlaivis numuštas 
pietinėj Anglijoj.
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PAVOJUS SIUNČIAMAl| PRAN
CŪZIJA S.V. KARIUOMENEI
NUIM ANGLŲ TRANSPORTINIS 

LAIVAS “GAMERONIAN"
ANGLAI ATGAL ATSI

METĖ ŠIAURINĖJ 
PRANCŪZIJOJ.

BLOGAI GALI BŪT SU 
SIUNČIAMA KA

RIUOMENE.

Neįstengė atsilaikyti prieš 
pašėlusį vokiečių užpuolimą.

Berlynas, birž. 19. — Vo
kiečiai neteko zeppelino Z- 
-48, kuomet jų keli buvo už
puolę pietinius Anglijos pa
kraščius. Tai pripažįsta vo
kiečiai sekančiu oficialiu 
pranešimu:

“Birželio 16 dienų vakare 
vienas musų orinis eskadro
nas, vedamas kapitono Vic- 
toro Schuertze, užpuolė 
svarbias tvirtoves pietinėj 
Anglijoj. Buvo patėmyta 
puikios pasekmės. Orlaivius 
užpuolė anglų karės laivai 
ir sausžemio batarėjos. Pra
sidėjo kova už gyvybę. Or
laivis Z-48 užsiliepsnojo ir 
nukrito jurėsna. Žuvo visa

Washington, birž. 19. —
Taip vadinamo “Sliipping 
board” pirmininkas Den-,j0 įgula sii kapitonu Schu-

Londonas, birž. 19. — An- man vakar turėjo konferen-j ertze. Kiti orlaiviai laimin
gai atsimetė atgal iš kai- cijų su prezidentu WilsonuJgai sugrįžo.”
-kurių savo pirmiau paimtų I Denman prezidentui prane- 
vietų šiaurinėj Prancūzijoj. kad labai blogai gali iš- 
ir apsistojo savo svarbiau-! Suv. Valstijoms su siun- 
siose sustiprintose pozicijo- čiama kariuomene į Prancu-
se, anot oficialio pranešimo. 

Tasai pranešimas skam
ba:

“Šį rytų (birž 18 d.) ank
sti vokiečiai stojo pašėlusion

zijų.
Anot Denman, iš vokiečių 

dabartinio pasielgimo gali
ma numanyti, kad jie turi 
paruošę daugelį nardančių

(Vakar anglai oficialiai, 
pranešė, kad vokiečių zep- 
pelinas numuštas ne į jūres, 
bet ant sausžemio, už kelių 
mylių nuo jūrių pakraščio. 
Kaip žinoma, šituo užpuoli
mu vokiečiai du žmogų nu
žudė ir 36 sužeidė).

atakon po sunkiosios arti- (laivių, kurios bus pasiųstos 
lerijos priedanga prieš pozi- .užpulti Suv. Valstijų trans- 
cijas, atsirandančias į rytus Sportus su kariuomene At- 
nuo Monchy įle Preux, ku-; lantike.
rias buvome paėmę birželio I Vokiečiai šiais laikais ma-

NEKARIAUS BE PA
VASARIO.

14 d. Po smarkaus ir krūvi- ^Žiau talkininkų laivų mi
no susirėmimo musų kariuo- skandiua. Reiškia, jie nar-
menė tvarkingai iš kaikurių 
vietų atsimetė atgal ir apsi
stojo svarbiausiose pozici
jose, kurios pirm to buvo 
pagamintos.

“Šiauriuose nuo Scarpe 
pašėlusiai veikia artilerija. 
Lygiai be sustojimo anuotos 
baubia ir Ypres apylinkė

dančias laives gamina prieš 
Suv. Valstijų transportus. 

Kad užbėgti už akių šitam

Amsterdam, birž. 19. — 
Kaikurie Vokietijos laikraš
čiai rašo, kad Suv. Valsti
joms nebus lengva savo ka
riuomenę pasiųsti į Prancū
zų ų. Todėl Amerikos karei
vių karės fronte negalima

pragaištingam vokiečių dar- į tikėties sulaukti be ateinan- 
bui, Suv. Valstijos privalo. čio pavasario, 
kuogreičiausiai pagaminti
daugeli transportinių laivų. TIK MOKSLAS GALI SU

TVARKYTI RUSUS.

se. »»
SKATINA STOTI UŽ

PUOLIMAN.

Pittsburg Pa. 18 birželio 
1917 m. Iškilmingas Mi
šias 32-rą Seimų atidarant 
laikė kun. Petkus, pamok
slų sakė kun. J. Jakaitis. 
Pirmininku išrinktas A. J. 
Sutkus, jo pagelbininku J. 
B. Šaliu-nas, (Raštininku P. 
Mulevičius, Raštininke A. 
Nausėdienė. Delegatų susi- 
važiavo 52.

Kitų kart bus smulkesnis 
aprašymas. •

VYRIAUSYBĖ NUSTATO 
KAINĄ ANGLIMS, ŽIBA 

LUI IR PLIENUI.

KUR NIKOLAIROMANOY LAIKO SAVO MILIJONUS?

JONNARTŲ PROKLIA 
MACIJA GRAIKIJOJE.

Londonas, birž. 19. — At- 
simetusius anglus vokiečiai 
nepaliauja užpuldinėję. Se
ka atakos paskui atakas. 
Galimas daiktas, kad Hin- 
denburgas mogįs užduoti di
delį smūgį anglams ir pran
cūzams, kol —

1. Bus atgabenta Suv. 
Valstijų kariuomenė į Pran
cūzų ų.

2. Rusija pasiruoš stoti 
užpuoliman.

3. Amerikonai išras tin
kamų priemonę naikinti 
nardančias laives.

4. Talkininkų armijos iš 
Makedonijos nebus perkel-

Petrogradas, birž. 19. — 
Rusijos karės ministeris 
Kerenskii išleido į armijas 
įsakymų, kurias skatina 
kuoveikiausiai stoti užpuoli- 
man visuose frontuose irf
tuo budu pildyti durnos no
rų.

Maskvos ir Odessos mote- 
rįs suorganizavo “mirties 
legijonus” ir prašosi karės 
ministerio leisti tiems legi- 
jonams eiti karės frontan ir 
kariauti už Rusijos laisvę.

Petrogradas, birž. 19. — 
Maksim Gorkii tvirtina, kad 
rusų tauta kiek atsilikusi 
nuo abelnosios civilizacijos 
ir todėl dabar joje platinasi 
savitarpiniai nesutikimai. 
Rusų tautų gali pastatyti 
stipriai ant kojų tik mok
slas.

PLYŠIMAS AMUNICIJOS 
SANDELIUOSE.

toji Palestinon ar Mesopota- 
mjjon prieš turkus.

Baimė ima talkininkus, 
nes ITindenburgas dabar 
Prancūzijoje turi sutraukęs 
labai skaitlingų kariuomenę.

KONSTANTINAS MES 
SINOJE.

Rymas, birž. 19. — Buvęs 
Graikijos karalius Konstan
tinas atkeliavo į Messiną* 

Iš ten keliaus į Šveicarijų.

ŽUVO AMERIKONAS 
LAKŪNAS.

Paryžius, birž. 19. — Ka
rės lauke Prancūzijoje žuvo 
amerikonas lakūnas Benny 
*Wood\vorth. Paėjo iš San 
Francisco. Turėjo 30 m. am
žiaus.

Vienna, birž. 19. — Čionai 
oficialiai paskelbta, kad 
Steinfoldo (už 31 mylios 
nuo Vienna) amunicijos 
sandeliuose ištiko baisus 
plyšimas. Sunaikinta trįs 
sandeliai. 100 žmonių sužei
sta.

Sulyg privatinių žinių, 6 
žmonės užmušta ir apie 300 
sužeista.

Atėnai, biri 18. — Talki
ninkų atstovas Graikijoje, 
prancūzų senatorius Jon- 
nart, kuris privertė pasiša
linti nuo sosto karalių Kon
stantinų, išleido prok-liama- 
cijų į graikus.

Prokliamacijoje pažymi
ma, kad talkininkai trokšta 
užlaikyti Graikijai nepri- 
gulmybę ir gerbūvį, kad jie 
nusprendė graikų tautų gin
ti prieš suvienytas vokiečių, 
turkų ir bulgarų pastangas, 
ir kad tuo savo pasielgimu 
jie suparabžayo pragaištin- 
gųjį tų priešininkų veikimų 
Graikijoje. Repo padarė ga
lų paties karaliaus intri
goms ir žafes
konstitucijos peržengimams.

“Vakar Berlynas įsaky
mus duodavo Atėnuose,” sa
koma prokliamacijoje, “ir 
laipsniškai savo sunkiuoju 
jungu spaudė graikus. Todol 
nusprendėme Graikijai su
grąžinti konstitucijos teises 
ir vienybę.”

Toliaus:
“Graikai! Išmušė vieny

bės valanda. Jūsų likimas 
yra ankštai surištas su jus 
globėjančių valstybių liki
mu, jūsų idealai ir viltįs yra 
mūsiškės. AtsiAiepiam jū
sų sveikų išmintį ir 
patriotizmų. Blokada su šia 
diena panaikinta. Kiekvie
nam piliečiui bus apdrausta 
laisvė ir gerbūvis. Priešais 
jus naujas santaikos ir pasi
darbavimo laikotarpis. Glo- 
bėjančios valstybės visai ne
mano graikų tautai antmesti 
priverstinos visuotinos mo
bilizacijos. Tegu gyvuoja su
vienyta ir laisva Graikija!”

Washingtonš birž. 19. — 
Vyriausybė paskelbė, kad 
prekybos taryba yra nusta
čiusi augščiausių kainų už 
anglis, žibalu ir plieną, pri
statomus vyriausybei. Kom
panijos turi pasiganėdinti 
vyriausybės skiriama kaina.

Už anglių tonų vyriausy
bė mokės tik $2.95.

Vyriausybei tuojaus rei
kia pasigaminti 1,750,000 to
nų anglių ir 50,000,000 sta
tinaičių žibalo. Už žibalą 
bus mokama $1.86 statinu- 
kei.

Kompanijos yra privers
tos taip pigiai atiduoti savo 
produktus, nes vyriausybė 
apskaičiusi, kad ir iš to jos 
turi gerų pelnų.

Bet užtaigi visuomenė tik
rai bus be pasigailėjimo plė
šiama.

BUVUSIO CARO MILIJO
NAI TURBUT ANGLĮ 

JOS BANKUOSE.

Žemes, kasyklas, dirbtuves 
konfiskuoja vyriausybė.

Be šitų milijonų dar jam 
buvo skiriami kitokie spe
cialiai mokesčiai, neskai
tant pelno* kokį jis kas me
tai gaudavo iš savo žemių, 
miškų, kasyklų ir dirbtuvių.

Tų milijonų caras juk ne
galėjo niekur nei pamesti,Stockholmas, birž. 19. —

Abelnai yra manoma, kad nei praleisti. Todėl turėjo 
buvęs Rusijos caras Nikolai i krauti į bankus.
Romanov turįs šimtus mili- Altajuj ir Nerčinske Ni-
jonų dolerių Anglijos ban- kolai Romanov turėjo apie 
kuose, iš kur, žinomas daik- • 100 milijonų akrų žemės, 
tas, tų pinigų be jo niekas kurioje buvo kasyklos, mie-

MAISTO REIKALE.

RIBOT Į VENIZELOSĄ.

Washington, birž. 19. — 
Maisto reikalų viršininkas 
U. Iloover atsiliepė į visos 
šalies moteris, kad jos pa
gelbėtų išrišti maisto truku
mo ir brangumo klausimą.

Anot Iloover visos mote- 
rįs privalo įstoti tam tikron 
sąjungon ir darbuoties už 
taupumų.

NORI SUSEKTI ŠNIPŲ 
FONDĄ.

negali gauti.
Šitaip spėjama todėl, kad 

caras turėjo baisiai dideles 
įplaukas iš savo žemių, miš
kų, kasyklų ir visokios rų- 
šies dirbtuvių, išmėtytų po 
visų Rusiją.

Caro ir jo šeimynos už
laikymas Rusijai kas metai 
atsieidavo apie 70 milijonų 
dolerių. Suprantama, šitoj 
sumoj ineina jo ir jo šeimy
nos narių algos, rūmų už
laikymai ir kitokie karališki 
patogumai.

štai, miesteliai ir sodžiai su 
visokios rųšies dirbtuvėmis. 
Vienoj pietinėj Rusijoj N. 
Romanov turėjo apie 10 mi
lijonų akrų žemės, kuri bu
vo išnomuota bežemiams*
valstiečiams.

Būdamas autokratas, jis 
savindavosi žemes, kokios 
jam kur patikdavo.

Dabar visas tas žemes ru
sų vyriausybė konfiskavo 
ir padalins bežemiams. Jau 
gaminama tų caro savasčių 
abelnas surašąs.

NUSKANDINO NARDAN
ČIĄ LAIVĘ.

Londonas, birž. 19. — Ja
ponijos karės laivas Tarp- 
žemių jūrėse nuskandino vo
kiečių nardančią Jaivę.

Paryžius, birž. 19.—Pran
cūzijos ministerių pirminin
kas Ribot pasiuntė Venize- 
losui, graikų veikėjui-diplo- 
matui, laiškų, kuriam išreiš
kia viltį, kad dabar Venize- 
los galėsiąs sugrįžti į Atė
nus.

GEN. PERSHING UŽIM 
TAS DARBAIS.

Paryžius, birž. 19. — Suv. 
Valstijų gen. Persbing pra
dėjo darbuoties savo karės 
ofise. Gamina priruošiamuo- 
jus darbus savo atkeliaujan
čiai kariuomenei.

New York, birž. 19. — Fe- 
deraliai agentai peržiūrinė
ja vietos bankų kningas, 
kaip ir kituose miestuose, 
norėdami susekti fondų, ku- 
riuomi apmokami vokiečių 
šnipai šioj šalyj. Tasai fon
das, sakoma, siekiąs porų 
milijonų dolerių.

NUSKANDINTA 1,745,500 
TONŲ LAIVŲ.

Londonas, birželio 19. — 
Anot anglų oficialio prane
šimo, vokiečių nardančios 
laivės nuo pradžios blokados 
likšiolci nuskandino Angli
jos laivų 1,745,500 tonų in- 
tilpimo.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DR JOS SAVAITĖ.

Washington, birž. 19. — 
Šita savaitė visose Suv. Val
stijose yra Raudonojo Kry
žiaus draugijos savaitė. Ši
toj savaitėj tai draugijai no
rima surinkti 100 milijonų 
dolerių kapitalas. Todėl vi
suose miestuose ir mieste
liuose eina smarfi agitacija 
už aukojimų R. K. draugi
jai.

MAISTO REIKALAIS.

Washington. birž. 19. — 
Kongresas pagaliau ėmė va
kar svarstyti maisto sutvar
kymo reikalų. Prezidentas 
Wilsonns reikalauja, kad li
gi liepos 1 d. maisto klausi
mas butų pabaigtas, kitaip 
kongresas bus kaltinamas.

PRANCUZUA ATŽYMĖ
JO SAVO KARDINOLĄ.

NUSKANDINTA “CA
MERONIAN.”

KODĖL GRAIKIJA NE 
RESPUBLIKA?

Londonas, birž. 19. 
kiečių nardančioji

- Vo- 
laivė

Paryžius, birž. 19.—Pran
cūzų spauda kritikuoja tal-

Tarpaemių jūrėse mtskandi- Upninkų žygius Graikijoje.
no Anglijos transportinį lai- Talkininkai prašalino nuo 
vų “Cameronian,” kuriuo- sosto karalių Konstantinų— 
mi buvo gabenama kariuo- rašo.— Tai kokiam dar ga- 
menė. Nuskendo 63 karei
viai. Laimė, kad tuo laivu 
nedaug kariuomenės gaben
ta.

ANGLAI ATSIMETĖ AT
GAL MAKEDONIJOJE.

Sofia, birž. 19. — Bulga
rai praneša, kad palei upę 
Struma, Makedonijoje, iš 
kelių vietų anglai atsimetę 
atgal. a

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPULDINĖJA RUSUS.

Berlynas, birž. 19. — Ka
dangi rusų karės laivynas 
ir nardančios laivės pradė
jo smarkiau veikti, vokiečiai 
buvo priversti ginties nuo 
rusų.

Tuo tikslu birž. 13 d. vo-

lui jo vieton paskyrė Alek
sandrų? Argi Graikija ne
galėjo būt pakeista respub
lika su Venezelosu priešaky
je?

Washington, birž. 19. - - 
Karės sekretorius Baker pa
sikalbėjimo metu pranešė, 
jogei jis paremiųs sumany
mų pagaminti milžiniškų oro 
laivynų 600 milijonų dolerių 
lėšomis. Jis dar norįs, kad 
butų pagaminta nemažiau 
100,000 lakstytu vų, ir kad 
jie butų išsiųsti karės lau
kan.

PRAVAŽIAVO RUSIJOS 
KOMISIJA.

i Vakar per Chieago pra
važiavo anų dienų Amerikon

t , atkeliavusi Rusijos diplo- 
kicčnj lakūnai pametė daug matinf b karin5 komi8ija 
bombų Baltijos jum, pa- kurios priešakyj stovi Bo- 
ra įuose. v. . rys A. Baehmetjev. Jis šioj
Birz. 14 vokiečiai lakūnai v , . . •... _ , _ šalvį paliks ambasadoriumi,sunaikino Runea salų Rygos

užlajoj. Chicagoje komisija išbuvo
Birž’.' 15 tie patjs lakūnai J®**"**“. P"™ 

ton paeion salon net ant žp.,keliavo , Waah,ngtonų. 
mes nusileido ir pribaigė I Baehmetjev atsisakė . kų 
naikinimo darbų. ^nors kalbėti apie politikų.

Nei vienas vokiečių laku-?^am užpuola to daryti, kol 
nas nenukentėjo. ’jis pirmiau nepasimatvs su

________________ [prezidentu Wilso'nu ir šitam
ANGLIS PABRANGSIAN- [npinteiks vyriausybės 

CIOS. i dipflomntinio rašto.

Washington, birž. 19. — 
Čionai kalbama, kad jei vv-'PARYŽIUS, birž. 19. - 

Prancūzijos prezidentas ri ausybė iiosenovei nesiru-
Poįncare aplankė apgriautą pins šalies padėjimu, tai
miestą Rheims ir kardinolui

ORAS.

Birželio 19, 1917 m.
Chieago ir apylinkės.ateinančių žiemų anglių to- 

Lucon prisegė prie krutinės’nui reiksią mokėti ligi 20 do- Gražus oras šiandie ir ry- 
Garbės Legijono ženklą. Ilerių. toj; šiandie kiek tęsiau.
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• “DRAUGAI*
Lietuvių Katalikų 

Eina kasdiena llakyrua 
Mus.

Prenumeratos kaina;
Cbicagoja metama ................. «.<<

< mėnesiams ........... 11.64
B mėnesiams ........... 11.44

Kituose S. V. miestuose melams 14. M
( mėnesiams........... tl.BB
8 mėnesiams ........... 81.M

Ketverto laida ........................... 82.44
Perkant atskirais numeriais visur 

»o lo.
Prenumerata mokosi likai no. Lai

kas skaitosi nuo užsiraiymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti * liperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba Įdedant pinigus 
1 registruotų lalikų. •

Redakcijai prisiųstieji raitai Ir 
korespondencijos negražinami. Jei 
autorius, atsiųsdamas toki raitų, ne
pažymi Ir neindeda krasos ženklelio 
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- 
pkanties adresuokite: *
DRAUGAS VUHLISHING OO., INO-, 
1MB W. 4<tb Street, Chleago. Illinois 

Tel. McKlnley <114.
- XX ■

“D R A r O A S" 
Lithoanian Daily Frlend

Publlshed dally exoept fhmdaya by 
fcRAIJGAS PVBLISHING OOM INO., 
1400 W. 44th Street, Chleago. Illinois. 
Tai. McKlnley <114. Establlsked IMS 

♦Tarme cf Subscription: In Chleago 
by mali or carrler per year 84.00 
Outslde Chleago by mali 84-80

Iškilus karei su Vokietija, S.
Valstijų valdžia uždraudė sių
sti pinigus į vokiečių valdomas 
vietus, — po tam tikrų susira
šinėjimų ir po apsilankymo R. 
Kryžiuje gg. Lopatto ir Šal
čiaus, sutikta išsiųsti į Petro
gradą. Pinigai bus persiųsti 

kablegramu.
Be tų pinigų šiomis dienomis 

išsiunčiama taip pat ir $5,000.- 
00 iš vėliausiai Centralio Ko
miteto surinktų pinigų. Tie 
piningai siunčiama ir-gi kable
gramu.”
Bot ar jie taip padarys, kaip 

čia pasakyta, nieko tikro ne 
galima pasakyti, nes jie jau ne 
kartų neišlaikė duoto visuo 
menei savo žodžio.

Mums vis-gi išrodo, kad tų 
pinigų siuntimas Petrogradan 
prasilenkia su tikslu ir auko
tojų valia. Rusijoje tėra tik 
150,000 lietuvių priverstinai 
išgabentų iš tėvynės. Rusijos 
vyriausybė juos išgabeno, Ru-

•tand. t«. S copy. Adverttatafl r»t« sijos vyriausybe turi ir jų rei-
•a ųpplicaUon.
MAKtAUAAlAAAAAAKtAKKKtU

Ii Dilinu 
DienonI

I

I
I

kalus aprūpinti. Dėdami pi
nigus žmonės mintijo apie li
kusius tėvynėje ir badaujan
čius brolius.

DAR VIENA “LIETUVIŲ 
TARYBA“.

KARDINOLO MERCIER 
LAIŠKAS PREZIDEN

TUI WILS0NUI.

Viso pasaulio gerbiamas Bei 
gijos didžiausias patriotas, 
kardinolas Mercier, prisiuntė 
Suv. Valstijų prezidentui Wil- 
sonui laiškų, kurs taip skam
ba:
“Gerb. prezidente! -

“Nuo karės pradžios ne kar 
tų troškau išreikšti savo dė
kingumo jau/mi iis Amerikos 
tautai, kurios tamsta esi augš-

tis buvo bičiulybė su auto
rium.

Socialistai ir Mockų, ir 
nezaležninkus atkakliai va
dina kunigais, kad tų nenau 
dėlių blogumu suterštų ka
talikų kunigijų. Žinodama, 
kad “Rev. — D.D. nėra ka
talikų kunigas, “Naujie
nų“ redakcija turėjo tiek 
padorumo, kad vartojo žo
dį “kunigas“ nepridedama

“Naujienos” apie kunigų 
slaptybes.

čiamųja liga, vadinama “vai
kų paralyžius“. Žymus nuo
šimtis susirgusių mirė. Nėra 
abejonės, kad šita epidemija 
šįmet ir vėl atsinaujins, ka
dangi gydytojai nesusekė ta 
liga užsikrėtimo priežasties. 
Didžiuma gydytojų spėja, kad 
net sveikieji žmonės gali iš
nešioti tos ligos perus. Tame 
taigi ir gludo didžiausias pa
vojus.

Dr. Wni. l’arks iš Now Yor
ko savo referate, skaitytam 
“American Public Health 
Ass’n“ susirinkime, tvirtina, 
kad tos ligos žvilgsniu labora
torija nieko gera nesusekė. 
Medicinai nepasisekė surasti 
jokios priemonės, kuriųja bu
tų galima nuo tos ligos ap 
saugoti sveikuosius vaikus, o 
kartais net pačius suaugusius

Abelnai yra manoma, kad 
sveikatingumas yra svarbiau
sias daiktas apsisaugoti nuo 
ligų. Bet su šita liga to ne
pakanka. Jųja suserga svei
kutėliai vaikai. Tai patirta 
faktas.

Vaikų paralyžius ypač pa
vojingas tuomi, kad kartais 
gydytojui nepasiseka patirti, 
ar vaikas serga ta ar kitokia 
liga.

Anot Dr. Parks, pirmieji pa
ralyžiaus ligos apsireiškimai 
— tai staigus kūno karštis, 
sujungtas su dideliu skaus
mu, kuomet kūnas lenkiamas 
priešakin; be to seka smege
nų padilginimas. Paskui įvyks
ta nesuvaldymas kojų, rankų 
arba raumenų.

Išpradžių buvo manoma, 
kad šita liga platinasi ten, 
kur yra nešvaru. Bet pas
kui įsitikinta, kad jinai siau
čia net švariausiuose miestų 
dalyse, švariausiai užlaiko
muose namuose. *

Išpradžių “Keleivis“, pas
kui “Naujienos“ spauzdino 
laiškų, kuriame nova “ku
nigas“ rašo kitam neva “ku 
nigui“, kad apvogtų para
pijų. Toliau juodu tariasi 
mokinsiu “studentus” į ku
nigus ir imsiu iš jų po $500. 
Mokslą žada atlikti į 3-4 
mėnesius. Autgalo kalbama 
ir apie mylimųjų mergų. 
Po'laišku padėtas parašas: 
“Kov. -------------------D. D.

IM
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V dienos iadienos
praėjo.

jau 
Bet1

tus prirengia kunigijon ke
turiais mėnesiais, ir išto, 
kad juos lavina dviejų as
menų sutartis, o ne tam tik
ra įstaiga matyt, kad tuu-
du lavlutojai nėra katalikų 
kunigai. Nezaležninkai se-1“katalikų kunigas“. Mat

vis dar tarpe inųs 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

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

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas akaudiian- 
čios gerklės intraukinnii j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.miuarijų neturi. Jiems di

delio mokslo nereikia. La
bai galimas daiktas, kad į 
4 mėnesius už 500 dole
rių jie išmokina kelis mul
kius kitus mulkinti.

Katalikų kunigai, kad lio 
tuviškai rašo tai deda rai
des “kun.“ prieš pavardę, 
bet angliškai rašydami, y- 
pač labai slapčius privati
nius laiškus, tas raides 
“Rev.“ visuomet praleidžia. 
Jiems tas titulas ne naujie
na, todėl jie jo nekaišioja 
kur nereikia. Kas kita bū
va, kada bemokslis apsime
ta esųs kunigu. Tada jis sa
vo “Rev,“ kaišioja kur rei
kia ir kur nereikia į angliš
kų ir į lietuviškų raštų. Y- 
patingai tų mėgsta daryti 
nezaležninkai.

“Naujienų“ atspausdin
tame laiške po pavardės yra 
padėtos raidės D. D. Jiedvi 
paprastai reiškia Doctor of 
Divinity (teologijos dakta
ras). Kas, neturėdamas 
šventinimų, drįsta prieš pa
vardę padėti žodį “kuni
gas,“ tas jug lygiai gali ir 
pailginti savo parašų dviem 
raidėm.

Vis-gi tiedvi raidi rodo 
žmogaus pretensijų prie 
mokslo. Terp lietuviškų’ne- 
zaležninkų mokinčiausias y 
ra vienas ponas, kurio pa- 
verdės neminėsiu. Jis pirm 
poros metų buvo Valparai- 
so universitete. Mus tyrinė
jamojo laiško autorius ir sa

nenorėjo stačiai meluoti. 
Tokiu budu šmeižikai ger
bia tiesą, teršdami dorų.
■ Tai-gi daugelis šito laiš
ko ypatybės ir socialistų 
apsėjimas su juomi parodo, 
kad “Rev. — D.D. yra ne- 
zaležninkas. Bet pilnai to 
tvirtinti negalima. Nes tat 
gali būti grynas falsifika
tas. Falsifikuoto jas turi pa
žinti luomų, kurį jis no
ri apšmeižti. Socialistai yra 
labai toli nuo kunigų ir jų 
nepažįsta. Bet jie pažįsta 
nezaležninkus, dėlto ant 
falsifikato turi likti daug 
nezaležninkybės žymių.

Neturėdami, originalo nei 
pilnos kopijos mes negali
me susekti, Kas galutinai 
tų laiška parašė. Kad ne 
katalikų kunigas, nei “Nau
jienos“ tat aišku. Neaišku 
tik, ar pats “Keleivis,“ ar 
nezaležnmkas. Mums išro
do, kad veiklaus tat yra tik
ras nezaiežninko laiškas.

VEIVERIŲ MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA.

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

Nuo Reumatizmo, Padagns, Nvurali- 
gijos, PeraiiaMynio, Apftlubimo. Pautu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėjo, kaip ir nuo visokiu kitu rvuma- 
ti&ku ligų, naudoki

PAIN*EXPELLER,
kaipo senų ir nztikėtinų draugų šeimy
nos per pinte šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekoae arba ims pati fabrikuota—

F. AD. RICHTER A CO. 14-00 WuhlMten MTSta N«« York.

i Tas laiškas nėra ' doku
mentas, nes vardo, nei pa 
vardės.nei vieno kunigo nė
ra, neminėta nei miestas, 
nei rašymo laikas Bandysi
me kritiškai pažiūrėti į tų 

šką. J ieškant laiško au 
toriaus, aišku, kad ne “Nau 
jienos,“ jį rašė, nes jos per 
sispauzdino iš “Keleivio.“ 
Iš kur “Keleivis” ėmė tų 
laiškų, jau neteip aišku.

Dar reikia pastebėti žo
džius: “Kielikas ten bran
gus, kadangi sidabrinis.“ 
Katalikų Bažnyčioje yra įs
tatymas, kad kielikai butu 
sidabriniai paauksuoti arba 
auksiniai. Kadangi auksas 
brangu , tai beveik visose 
katalikų bažnyčiose kelikai 
būva sidabriniai su paauk
suota iš vidaus taure. Jei- 
-gu kur, iš didelio neturto, 
vartojama varinis kielikas 
iš viršaus sidabrotas iš vi
daus auksuotas, tai ir jis 
mažu kuo pigesnis už sidab
rinį. Ketas kielikas sveria 
pusę svaro, t^iduma vis būva 
lengvesni. Dešimtis sidab
rinių dofterių lengvai atsve 
ria vidutinį kielikų. Tas yra 
maždaug skirtumas brangu
me terp paprasto sidabrinio 
ir varinio kieliko.

Katalikų kunigai žino, i

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SECURITY BANK
Sumanyta sutverti naujų 

“lietuvių tarybų“. Jinai pil
nai vadinsis “New Yorko lie
tuvių taryba“. Jos pareiga 
ne kitokia, kaip tik “rupin- 
ties visais matomais reika
lingais lietuvių ir Lietuvos 
klausimais“.

Šitų “tarybų“ įsteigia tie, 
kurie nuolat aimanuoja, kad 
Amerikos lietuviams trūksta 
vienybės.

Tai laisvamaniij-tautininkų 
darbas. Kadangi jie su savo 
“centraliu komitetu“ išėjo, 
kaip Zablockis su muilu, ta

OP OHICAGO

čiausias atstovas.
‘Jus nežiūrėjote iškfcšči'tj tai jiems reikalinga kita įstai-U

daugumo teikdami mums pa- 
gelbų, išreikšdami sųjausmų, 
priduodami suraminimo. Net 
tame svarbiame momente, 
kuomet patįs buvote priversti 
pertraukti diplomatinius san- 
tikius savo šalies su Vokieti
ja, nesiliovėte rūpinęsi mumis, 
įsakydami Belgijos Gelbėjimo 
Komisijos penkiasdešimčiai 
atstovų, kad jie musų neaplei
stų taip ilgai, kaip ilgai vo
kiečių militarinė vyresnybė 
leis jiems rupinties musų mai
tinimu.

“Tegu bus man leista, Gerb. 
Prezidente, sudėti padėkų už 
tamstos sielos kiltumų ir po
draug priimk tamsta padėko- 
nę nuo visos belgų tautos. 
Tegu bus man leista užtikrin
ti tamstų, kad melšime Dievų 
ir maldausime Jį, idant Jis 
palaikytų jūsų prakilniąja ša
lį.

“Priimk, Gerb. Prezidente, 
dar kartų mano dėkingumų ir 
augščiausios pagarbos žod
žius.“

Tokios augštos Bažnyčios 
knnigaikSčio padėkos šita ša
lis tikrai užsitarnavo. Jinai 
begalo daug gera padarė nu
kentėjusiai nuo karės Belgi
jai- A.U

ga, kuri “amerikoniškoj spau
doj nušviestų tikrų lietuvių ir 
Lietuvos padėjimų“.
Tuo tikslu laisvamaniai-tau- 

tininkai New Yorke, anot “Tė
vynės“, atlaikė susirinkimų ir 
padarė tai “tarybai“ pradžių. 
1 skalno galima spėti, kad 
jiems su ta “taryba“ pasiseks 
taip, kaip pasisekė su “cent
raliu komitętu“, kurį buvo pa
sisavinę nuo Lietuvių Dienos.

Jei kas šiandie paklaustų, 
kas Amerikos lietuvių tarpe 
platina ir palaiko nesutikimus, 
butų koktu kaltinti vienus 
socialistus. Tuo žvilgsniu lai- 
svamaniai-tautininkai socialis
tams žymiai padeda.

Sutverus Lietuvių Dienos
Central į Komitetų buvo ma
noma, kad laisvamaniai-tauti- 
ninkai pasirodys džentelmo- 
nai. Visuomenė buvo manius, 
kad jie nedrums vandens ir

Miestų sveikatos departa
mentai jau pasirengę pradėti 
kovų prieš tų baisių epidemi
jų, jei ana kur šįmet apsireik
štų.

BAISI PIKTADARYBĖ.

Anų dienų iš Londono parė
jo žiniai kurioj tarp kitko pa
sakyta apie paskutinį vokie
čių lakūnų užpuolimų ant 
Londono:

“Mokyklos busto subombar 
davimas yra baisiausioji re
gykla, kokių pagamino vokie
čiai lakūnai užpuldami Londo
nu. Bomba pataikė mokyklos 
stognn, pramušdama stogų, 
dviejfts lubas ir nužudydama 
niekam nekaltus vaikelius.

“Ant trečiųjų lubų plyšo su 
tokia jėga, kad iš 64 vaike
lių 10 užmušė, o kitus sun
kiau ir lengviau sužeidė.

prisidės prie Lietuvių Tarybos .... . ....
\ ,• I Kaikunems vaikelių nu
Amerikoj. Bet ko gera gan-|„1A2*^„ u
ma laukti iš tokių Martų, Šim

r PAGALIAUS.

Pagaliaus laisvamaniai-tau- 
tininkai susiprato, kad l/etu- 
vių Dienoje surinktas aukas 
reikia pasiųsti ten, kam jos 
renkant buvo skiriamos.

“Tėvynė“ rašo:
“Centralio Komiteto Pirmi

ninkas gerb. J. S. Lopatto 6 
d. birželio gavo iš Raudonojo 
Kryžiaus žinią, jog R. Kryžius 
sutinkąs persiųsti likusius dar 
rrao Lietuvių Dienos pinigus į 
Petrogradą, kad ii ten- jie bu
tų perduoti nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams.

kų, Strimaičių ir kompanijos?
Jie bijodami Lietuvių Tary

bos Amerikoje, kaip kipšas 
šventinto vandens, uzurpavo 
Lietuvių Dienos Centralį Ko
mitetų, manydami pakišti ko
jų nuo karės pradžios veikian
čiai Lietuvių Tarybai Am.

Kuomet nepasisekė jiems at
siekti tas pragaištingas tautai 
tikslas, šiandie jie jau tveria 
“New Yorko lietuvių tarybų’’.

Nėra' abejonės, kad Ameri 
kos lietuvių visuomenė mokės 
apvertinti tokius darbus visų 
tų, katrie Lietuvos gerovei 
darbuojasi vien tik kosere, 
vienais šauksmui*.

AR ATSINAUJINS VAIKŲ 
PARALYŽIUS.

1916 metais Suv. Valstijose 
buvę 27,000 susirgusių užkrer

plėštos rankytės ir kojytės, 
kai kurie baisiai sužeisti, kai- 
knrie apkurtinti, kiti palaido
ti busto griuvėsiuose.“

Taip bent praneša iš Lon
dono.

Tuo pačiu laiku Vokietijos 
karės ministeris paskelbė se
kantį oficiali pranešimų:

“Musų didžiulių lakstytuvų 
flotilė vakar bombardavo Lon
donu. Patėmyta, kad pames
tos bombos gerai pataikė“.

Taigi, tariant vokiečių žo
džiais, bombos geriausiai pa
taikė mokyklon, kur žuvo žy
mus skaitlius nekaltų vaike
lių.

Matote, kokia vokiečių kul
tūra.

Argi tai nėra baisi piktada
rybė toks vokiečių pasielgi
mas?

Prierašas. ..Panašos atsiti
kimas buvo Varšavoje pirmose

kad kieliko brangenybė pa
reina nuo jo išdirbimo ar
tistiškumo arba senumo. 
Pavizdžiui sidabrinis gotiš
kas, emaljuotas kielikas dir 
btas XIII amžije gaii atsei- 
ti apie $25,000 iki $50,000. 
Todėl katalikų kunigai, kal
bėdami apie kielikų brangu 
mų neatkreipia domos į 
medžiamų, o į ki
tus žvilgsnius. Tuomtarpu 
Rev. — D.D. rašydamas sa
vo draugui apie sidabrinio 
kieliko brangumų, temini 
tik jo medžiagų.

Kadangi nezaležninkų pa 
rapijose beveik nėra žmo
nių, tai ir paprastas sidab
rinis kielikas jau yra rete
nybė jų parapijose. Iš to 
numanu, kad laiškas rašy
tas nezaležninkui, o ne ka
talikų kunigui.

Kandidatus į katalikų 
kunigus mokina seminari
jose. Mokslas trunka 4 ar 5 
metus. Laiško autorius pa
sirodo galy s lengvai išmo
kinti kandidatų į 4 mėne
sius. Ir iš to, kad kandida-

liepos mėnesio dienose 1915 
m. Gatve žytnia ėjo rusų ka
reiviai 3:30 minntų ryto. Vo
kiečių lakūnas metė bombų j 
tuos kareivius. Šalia gatvės 
stovėjo vokiečių - protestantų 
prieglauda. Toji tapo smar
kiai sužeista. Mnms išrodo, 
kad vokiečiams labiau rupi 
sunaikinti talkininkų kariuo
menes, negu jų mokyklas.

kosi važiuosius “ant vokaci- 
jų kur iš university .” Pas
kui tas ponas tvėrė neza- 
ležninkų parapijų rytuose, 
tai-gi netoli “Keleivio.“

Mes vis-gi netvirtiname, 
kad “Naujienų“ atspaus 
dintųjį laiškų rašė tas po 
nūs, kurio kitas laiš
kas yra musų redak
cijoje. Mes neturime 
prirodymų, kad “Naujie
nų“ persispausdintų jį laiš
ka sustatė ne “Keleivio” 
redakcija. Jei ji butų turė
jusi originalų, tai nebūtų 
bijojusi apskelbti pavardės, 
nes originalas yra dokumen 
tas, p/rirodantis, kad jo ra
šė jas ragino kitų žmogų vog 
ti. Tokius asmenis “Kelei
vio“ redakcija gali slėpti 
tik tada, kada jie jai kokiu 
nors žvilgsniu artymi. Ka
talikų kunigai jokiu žvilg- 
niu nėra artymi “Keleivio“ 
redakcijai, todėl aišku, kad, 
šito laiško originalų rašė ne 
katalikų kunigas.

Negalima sakyti, kad ne
zaležninkai butų tolymi so
cialistų redakcijoms. Chica- 
gos nezaležninkas *n “Nau
jienomis” neseniai buvo ge
ru. dali teip pat būti gerų 
santikių terp “Keleivio“ ir 
kito kokio nors nezalcžnin- 
ko lytuose. Tai-gi socialistų 
laikraštis turėjo priežasčių 
išbraukti pavardę iš doku
mento, prirodančio jog au
torius vagis. Tai-gi pirmu-

Caro Aleksandro II įsa
kymu 1366 metuose buvo į- 
steigta .Veiverių /Suvalki
joje ). mokytojų seminarija. 
Caras steigdamas šių moky
klų aiškiai pažymėjo, kad 
tai. bus lietuvių įstaiga, ku
ri gamins Lietuvai lietuvius 
moKytojus. Pradžioje ii1 
.elgtasi sulyg šio parėdymo.. 
Bet neužilgo rusicizmo dva
sia insiskverbė ir į Veiverių 
mokytojų seminarijos sie
nas ir ėmė nuolat stiprėti, 
llgainiu įvairus cirkuliarai 
galutinai iškreipė caro įsa
kymų ir net lietuvių kalba 
tapo išvita iš mokytojų mo
kyklos. Tik po 1905 me
tų Rusijos revoliucijos vy
riausybė ueuoroms sutiko 
leisti dvi valandi į savaitę 
mokinti lietuvių kalbos kiek 
viename kurse. Toks lie
tuvių kalbos painokų su
menkinimas busiantiems 
Lietuvos mokytojams buvo 
labai skaudus dalykas mu
sų tautai, ir musų Veikėjai 
nuolat prieš tai murmėda
vo. Tokios pačios tokelės 
dėjosi ir Panevėžio mokyto
jų seminarijoje. Čia netik 
susiaurino musų kalbos pa
mokas, bet labai varžydavo 
ir lietuvių įstojimų. Be- 
ministerijos tam tikro pa
velijimo seminarijos vyriau 
sybė neprileisdavo lietuvių 
nei egzamėnų laikyti.

Kitaip dalykai virto, kuo 
met biurokratai tapo pra
ginti nuo Rusijos valdymo 
vairo ir caro sostas nugriu
vo. Dabar lietuviai žino* 
darni, kad Veiverių moky
tojų seminarija juridišku ir 
dorišku žvilgsniu priklauso 
lietuviams, beabėjo, ntepa- 
mirš pa versti jos grynai lie
tuviška mokykla. Pirmieji 
žingsniai tame'reikale jau 
padaryti. 20 kovos šių me-
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tinė to išbraukimo priežas-tų Susirinkę Veiverių semi

narijos lietuviai moksleiviai 
išreiškė geidimų, kad visi 
mokslo dalykai, apart rusų 
kalbos ir rusų istorijos, bu- * 
tų mokinami lietuviškai.
Tuo reikalu seminarijos au
klėtiniai nutarė kreipties į 
busimąjį Petrapilyje lietu
vių visuomenės veikėjų su
sivažiavimų. kuris privalės 
inteikti dabartinei Rusijos 
vyriausybei šiuos Veiverių 
moksleivių geidimus:

1. Paskirti Veiverių mo
kytojų seminarijoje užtek
tiną lietuvių kalbos pamo
kų skaičių — ne mažiau ♦ 
kaip po 4 pamokas savaitė
je kiekviename kurse.

2. Įvesti visų seminari
jos mokslo dalykų mokysi
mų lietuvių kalba, skiriant 
rusų kalbą ir rusų istoriją.

3. Rusų kalbai rusų isto
rijai duoti atskirų mokslo 
dalykų vietą. Žinoma, ru
sų kalbos pamokų skaičius, 
palyginti kaip dabar, turi 
būti sumažintas, kad nebū
tų skaudžiami kiti mokslo 
dalvkai. Mums rodos, kad 
tam dalykui užtektų pasky
rus po 3 pamokas savaitėje.

4. Įvesti mokynimą Lie
tuvos istorijos ir geografi
jos, kad paskui mes galė
tumėm mokyti tų dalyki} sa 
vo busimuosius mokinius lie 
tuvius.

5. Pakelti lietuvių kal
bos mokymui seminarijoje 
augščiau įvesti stojantiems 
seminarijon kandidatams 
/lietuvių kalbos kvotinius ir 
reikalauti iš jų etimologijos A 
ir sintaksės nors trumpų ži
nių, gerai mokėti skaityti ir 
pasakoti perskaitytų ir mo
kėti dėstyti savo mintis be

didžiųjų gramatikos klaidų.
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HARTFORD, CONN.

KALBANT APIE LIE
TUVOS REIKALUS.

Vietinė Amerikos Liet. 
Kat. Spaudos draugijos 17- 
-ta kuopa gyvuoja antri me
tai, nuo 1916 m. sausio 23d. 
Nors nemažai darbavosi mu 
sų kuopa, bet dolei stokos 
tvarkos pastaraisiais lai
kais jos veikimas žymiai 
buvo nusilpęs. Kadan gi 
raštinė nebuvo ganėtinai 
sutvarkyta, tai nariai užsi
mokėję po vieną dolerį ne
lygiai gaudavo knygų. Vie
niems duodavo daugiau 
kaip už $2 knygų, o kitiems 
mažiau. Žinoma, dėlei to 
dažnai kildavo daug nesu
sipratimų ir neužsiganėdi- 
nimų. Bet tikimės, kad jau 
ateityje tas niekados neat
sikartos. Išrinkta nauja 
raštininkė p-lė M.O. Patcc- 
kaitė pasiryžusi kuogeriau- 
siai pildyti pareigas, kad 
prašalinti netvarką. Pirmi
ninkas ir kasininkas pasili
ko tie patys; Anupras Ros- 
mauskis irPctras Elijošius. 
Jie taipo gi žada veikliau 
darbuoties katalikišką spau 
idą bcplatinant.

Kviečiame visus vietos 
lietuvius prisidėti prie 
Spaudos draugijos. Kas ins 
tojęs į ją užsimoka vieną 
dolerį, tai gauna knygų už 
du dolerių vertės.

Susirinkimai daromi kas 
mėnuo, antrame sekmadie- 
nyj, tuojaus po sumai, 
rapijinėje svetainėje.

R

PERU, ILL.

Šv. Bedo kolegija.

Šimkus tokių ingaliojimų 
neturi, vienok kuomet jisai 
dirbo tikrą Lietuvos darbą, 
tai netik kad niekas jam ne 
trukdė, bet dar kiek išgalė
dami stengėsi pagelbėti.

Aš nesiimu surasti tinka
mą pavadinimą tokiam p. 
Šimkaus pasielgimui. Lai vi 
suomenė pati apkainuoja
jį-

Už L. I. B.
Bielskis.

SKAITYTOJŲ MINTYS.

Parapijos ir mokyklos.

Teko skaityti keletą kar
tų laikraščiuose apie parapi
jų reikalus ir Velykinės iš
pažinties mokestį. Bet aš 
neturėjau drąsos išreikšti 
savo nuomonės tame dalyke. 
Nors labai tankiai prisieina 
tame klausime susidurti su 
bažnyčios priešais.

Skaitydamas “Draugo” 
No. 134 šių metų randu ir 
vėl ilgą straipsnį apie tai 
vardu “Parapijų reikalai ir 
Velykinė išpažintis.” Pa
baigoje straipsnio yra pasa
kyta: “Mielu noru patalpin
sime kitokius sumanvmus, 
jei kas atsiųs.” Tuos žo
džius perskaitęs aš pilnai ti
kiu, kad jie nebus atmainy
ti, ir man bus leista išreik
šti savo nuomonę, kaipo tik
ram parapijos nariui ir baž
nyčią mylinčiam asmeniui. 
Nors dar labai neseniai aš 
pribuvau į Suv. Valstijas. 
Bet jau man teko apvažiuo
ti daugelį miestų bei mies
telių ir prisižiūrėti į lietuvių 
gyvenimą, parapijų tvarkas. 
Malonu užeiti į lietuvišką 
puošnią didelę muro bažny
čią. Bet kas iš to. jeigu ta 
bažnyčia didelė ir puošni, o 
žmonės į ją sueina tamsus, 
nors ir su gerais norais. 
Jiems išėjus iš bažnyčios 
juos mulkina dar tamsesnis 
socialistas. Tas nereiškia, 
kad socialistai butų dau- 
giaus mokinti. Užpuldinėti 
bažnyčią, tikėjimą ir žmo
nes; nereikia jokio mokslo.

Mažai mokinti ir visai ne
mokinti žmonės negali su
prasti teisių mokslo. Neste
bėtina, kad jie nesupranta, 
nei katalikiškos parapijos 
gyvenimo.

Teko pažinti žmonių, ku
rie nors neprisirašo prie so
cialistų, bet atsimeta nuo 
Bažnyčios ir katalikų vien 
dėl to, kad jie savo protu ne
gali suprasti socialistų blo
gumo ir katalikų gerumo. 
Tat čia, aiškus dalykas: 
katalikams, netik bažnyčios 
reikia, bet ir mokyklos.

Būnant Pliiladelphijoj, 
Pa. tarp lietuvių keletą sa
vaičių ir išsikalbėjus apie 
įvairius dalykus, teko patir
ti didelį neužsiganėdinimą 
lietuvių delei neturėjimo sa
vų lietuviškų mokyklų. Štai 
žmonės kalba: “Mes turime 
bažnyčių, užlaikom parapi
jas, bet savo vaikams duo
dame ištautėti airių-vokie- 
čių mokyklose.

Aš gerai jų nesuprasda
mas paklausiau kaip tai ga
li būti. Juk kas užlaiko baž
nyčias ir parapijas, tas turi 
tiesą užlaikyti ir mokyklas, 
žmonės mane įtikina, buk 
tas daugiaus priklauso nuo 
gerb. kunigų kaip nuo žmo
nių. “Girdi, žmonių, tik ma

Esu priverstas sutrukdy
ti kiek laiko bereikalingam 
rašymui. Apgailestauju, bet 
mane privertė laiškai iš ke
lių kolonijų, kurie praneša, 
kad p. Šimkus, važinėdamas 
po kolonijas užsipuldiliė j a 
ant manęs ir pasakoja ne
būtus dalykus. Ant kiek 
tie užsipuldinėjimai .apeina 
mane patį, tai nepaisau, bet 
kad p. Šimkus ypatiškumus 
suriša su Lietuvos reikalais, 
tai esu priverstas tarti vie
ną, kitą žodį.

P. Šimkus pasakojąs, kad 
musų Inf. Biuras neturįs tei 
sės kalbėti lietuvių vardu ir 
kad jisai (p. Šimkus) su sa
vo partija siusią protestą 
Suv. Valstijų valdžiai. Ge
rai, laimingo pasisekimo, 
jei iš to tikimasi kokios 
naudos Lietuvai.

P. Šimkus protestuos (ar 
protestuoja) prieš tai, kad 
musų Inf. Biuras kreipiasi 
prie Suvienytų Valstijų vai 
džios, prašydamas remti 
Lietuvos reikalus ir pagel
bėti atgauti Jai liuosybę; 
jie protestuosią prieš tai. 
kad mes keliame Lietuvos 
vardą svetimtaučių spaudo
je, kad mes stengiamės iš
gauti Lietuvai simpatiją 
nuo įvairių viešpatijų at
stovų; protestuosią prieš 
tai, kad mes protestuojame 
prieš lenkų pastangas už
griebti dalį Lietuvos!

Meldžiu tėmyti p. Šimkus 
su savo partija, reiškia, pro 
testuos .ar rengiasi protes
tuoti prieš tai, kad mes pro
testuojame prieš vokiečių

pa- norus prijungti Lietuvą 
prie Vokietijos!!!

Lietuvių visuomenė! Lie
tuvos tikri sūnūs ir dukters, 
jus kurie, mylite Lietuvą vi 
sa savo širdimi ir esate pa
sirengę padėti savo galvą 
už Lietuvos liuosybę, ką ma 
uote apie tokį elgimąsi!?

Mes norime paklausti p. 
Šimkaus, kas įgaliojo p. Šal 
čių ir p. Lopattą kalbėti lie
tuvių vardu su kongresma- 
nu Tcmpleton ir inteikti jam 
rezoliuciją (kaip praneša 
“Vien. Lietuvninkų,” ku
rią sustatė keliolika, o gal 
tik kelios ypatos. Bet nie
kas prieš tai neprotestuoja 
ir neturi teisės protestuoti! 
nes tos rezoliucijos tikslas 
— atgauti Lietuvai liuosy
bę. — Kodui p. Šimkus ne 
protestuoja prieš Rusijos 
lietuvių pasielgimą! Juk 
jie netik kad kalba visos 
Lietuvos vardu ir reikalau
ja jai liuosybės, bet dar su
darė Lietuvių Tautos Tary
bą, vieton Rusijos Lietuvių 
Tarybos. Žinome, kad Ru
sijoje randasi apie 200,000 
lietuvių, o juk iš viso skai
tome apie tris milijonus lie
tuvių; beabėjo,-kad jio ne
turi ingaliojimų nuo visų lie 
tuvių, vienok nesiklausia p. 
Šimkaus, bet dirba Lietu
vos darbą kiek tik jų pajė
gos jiems pavelija, ir tik 
tautos išgama tegali būti 
priešingas tam jų darbui. 
Vienok panašiam musų dar
bui matome priešingumą iš 
p. Šimkaus pusės. Paga
linus pavelykite mums pa
klausti paties p. Šimkaus, 
koksai Lietuvos parlamen
tas įgaliojo jį prakalbėti

Zarasietis. Lietuvos vardu? Nors p.

10 birželio, 1917 m. kata
likų moksleivių S-mo IlI-ia 
kuopa laikė literatišką susi
rinkimą. Kadangi tai buvo 
šių mokslo metų paskutinis 
susirinkimas, tai kiekvienas 
moksleivis šį tą papasakojo.

>1 Kalbėjo šios ypatos: p. K. 
S. MantVydas velyjo visiems 
jnoksleiviams linksmų vaka- 
eijų; p. J. G. Klimas skai
tė referatą apie lietuvių vi 
guomenę; p. J. Čepaitis kal
bėjo temoje “Kaip naudin
giau laiką sunaudoti”; p. S. 
Kasmauskis pavaišino drau
gus nuoširdžiausiais linkėji
mais; p. V. Damašas kaflbė-f 
jo apie civilizaciją; p. Alb. 
Rupšis davė moksleiviams 
keletą naudingų, praktiškų 
patarimų; p. A. Peildžius kai 
bėjo apie spaudą; p. P. Mftf- 
Činkaitis — apie blaivybę ir 
p. II. Vitkus — apie sveika
tą, ir kaip ją reikia užlai
kyti

Ant gftlo lietuvių kalbos 
mokytojas p. Šimutis sutei
kė keletą patarimų, kaip rei
kia apsieiti su žmonėmis ir 
nuoširdžiai linkėdamas mok
sleiviams kuonaudingiausiai 
praleisti šį liuoslaikį, patarė 
kiek galint platintų katali
kų spaudą.

< Paskui p. Šimutis prane
šė, kad aukso medalis už lie 
tuvių kalbos lekcijas paskir
tas B. Vitkaus rašinėliui, 
'‘Lietuvos gamta.”

-L. .. •
dalyką jau buvo “Drau-

ža dalis supranta panašių ge” rašyta. Nfcdėsimje.

A.tr a Ad
ii T m' i

mokyklų liaudy o kitus tai 
reląerų priversti.” r a važia
vęs louaus u- tą patį gir
džiu. Klausinėju žmonių, 
deiko jie apie tą dalyką ne
pakalba parapijų susirinki
muose. tetai ką jie atsako: 
“Mes nedrįstume susirinki
me kalbėti: gal daugumui 
tas nepatiktų.”

Tekaus sako; “Pereitamet
parapijos susirinkime, kuo
met J. B. norėjo patarti, kad 
bažnyčią statant žmonės 
nepamirštų ir mokyklos, tai 
esą atsiliepė keletas balsų: 
“Kam tos mokyklos, mums 
užtenka ir taip tų desėtkų, 
tūkstančių dolerių, pakol 
mes juos išmokėsime už baž
nyčią.” Niekam neužtarus, 
J. B. kko pavadintas bedie
viu sociakstu. (Ar proto ne
teko, kas jį už tatai bedie
viu, arba sociakstu vadino.? 
Juk bedieviai ir socialistai 
kaip tik ir yra didžiausi 
priešai parapijinių mokyk
lų! Redakcija). ?

Kad tarpe lietuvių randa
si daug bažnyčios priešų, 
tai reikia manyti, kad tie 
bažnyčios priešai, butų 
drauge ir mokyklų priešai. 
Mokykla neguli būti atskir
ta nuo bažnyčios. Daug ge- 
riaus ii* longviaus butų gali
ma mokykla turėti bažny
čioje. Nedėliomis ir švento
mis dienomis nieks nesimo- 
kina o paprastomis dieno
mis rytmečiais po pamalldų 
visą dieną galima panaudo
ti pradinei mokyklai. Pir
miausia reikėtų padaryti, to
kios bažnyčios altoriui už- 
tiesimą — užlaidą, kad al
torius nedulkėtų ir mokini
mo laiku nebūtų matomas. 
Kiti bažnyčios daiktai—pa
veikslai nieko nekenkia. 
Prie sėdynių galima pada
ryti pridėekus, kuliuos bu
tų galima lengvai atimdinė- 
ti ar pridėti.

Anglijoje, ypatingai Man- 
cliester’yje, svetimtaučių 
katalikų mažesnės parapijos 
savo bažnyčiose turi pana
šias mokyklas.

Parapijos ir bažnyčios 
reikalams 6 dol. metams — 
tai yra nedaug. Bet daug 
butų geriaus, kad tas mo
kestis butų padalintas į 52 
lygias dalis, t. y. IP/jC į sa
vaitę arba dar geriaus biski 
sumažinti ir palikti lygiai 
10c į savaitę. Anglijoj ir 
Škotijoj airiai moka parapi
jos ir bažnyčios užlaikymui 
1 peną arba 2c į savaitę. 
Lietuviai gi moka 3 penus 
vyrai, arba 6c; 2 pen. arba 
4c. moterįs'; kurie gyvena 
su šeimynomis tie moka 3 
pen. už visą šeimyną. Aš ne 
manau čia nustatyti mokes
tį, bet kad tokia tvarka, bu
tų daug naudingesnė ir žmo
nėms ir bažnyčiai; tai nieks 
neužginčys. Manau, kad 
gerb. kunigai, man nepa
laikys už blogą. Daugumas 
panašiai mano, tik neturi 
drąsos savo mintis išreikštų 

Kaslink smulkesnių daly
kų ir jei butų reikalas fak
tais prirodyti neatsisakau.

Alb. Trečiokas. 
Prierašas. Redakcija sa

vo išžiūrąs į šituos1 dalykus 
išdės artimiausiame “Drau-

BAŽNYTINĖS ŽINIOS.

Aną syk buvome rašę, 
kad »Rockford’o vyskupas 
J. A. Malonybė P. J. Mul- 
doon tampa perkeltas į Los 
Angelos. Dabar gauname 
patirti, kad jis liekasi savo 
vietoje.

Buvo pasklidęs gandas, 
kad katalikiškasis universi
tetas Washingtonc rudenije 
nepradės savo mokslo metų 
dėlto, kad diduma studentų 
stoja kariuomenėn. Bet 
gandas yra neteisingas. U- 
niversitete mokslas prasi
dės paprastu laiku.

VOKIETIJA TURINTI 
MAISTO PAKAKTINAI.

Berlynas, birž. 15. — Vo
kietijos maisto tvarkymo 
valdininkai, kurie peržiurė
jo visoje šalyj maisto stovį, 
,tvirtina, kad šių metų užde- 
rėjimų Vokietijai pilnai pa
kaksią iligi vasaros 1918 me
tų. Maisto tvarkymo valdi
ninkai su parlamento komi
sija visoj šalyj suskaito ir 
sutvarko galvijus.

Pasak jų, po javų nuvaly
mo, gyventojams bus padi
dinta ne tik duonos, bet ir 
mėsos porcijos.

Prie laukų darbų prista
tyta suvirš milijonas nelais- 
vių.

goP numeryje.

REDAKCIJOS ATSA 
KYMAI.

P-ui RaseinieČiui. Apie tą

PASISKELBIMAI "DRAUGE” ATNEŠA. 
GERA PELN|.

- Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti

kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS 

67th ir S. Rockwell St., Chicago III,
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis. 

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis. 
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

Hiiiiiimiiimiiiiiiiimimiimiiimimiiimmiimiiimiiiiiiimiiiiiimiiimmimimmi

Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Tanpinančiij.
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 

positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos 
valandose.

Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sa- 
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8 
valandai vakare.

Musų depozitoriai yra apsaugoti 
Kapitalu ir Perviršiam $5,100,000.00.

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbamą^ir Lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti.

State Bank of Chicago
=

LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

Priešais City Hali
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHŪ

11 iii i ii i! i n ii iiiiHimiliiiiiinmhiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiniiHiiiiiiiiiiniiiitiiiHHiuiiiiiiiminniiiiiiiiiiinnimtg

ATEIK ŠIENDIENA-PAMATYK 

Už $725 galima nupirkti šį nauja gražų Briscoe
Mes galėtume parduoti llrlscoe karių už $200 brangiau jeigu Jie ir kainuotų suvirš
$1,000. . » ..... • . Z-* - — »:«ew *

PMtyrc pirkėjai iuistęmba su teh> žema kaina tokio karo kaip šis kad yra, nes jie 
visados pripratę mokėti $1,000 tai $275 daugiau negu už Briscoe, kurio kaina yra tik 
$725. • ' » ’

Naujame Briscoe Motor kuris kainuoja puse milijono dolerių—turį 10 nuošimti 
daugiau galybes—važuoja tykiai. Prie to dar sutauiio nuo 25 iki 30 milų vieno gali
no gasoiinos. - -t. . , . jcMn

Patemyklte kitus karus kurie yra augštos kainos ir sulyginkite juos su Briscoe ir 
pamatysite skirtumu. Geriausia upžinretl kitus o paskui ateiti pas mus o tada tikrai 
žinosite •

Laikikyte šita kaipo Ženklą
“\ Nepamirškite atlankyti musų parodos kambarį — arba pareikalau
kite per telefonų, kad padarytų Jums demonstracijų musų automobilių.
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Antradienis: 19 birž. šv. 
Julijonos Falconeri. Ji bu
vo ligonių slaugintoju pa- 
vyzdis; įkūrė vienuolijų 
Mantellatae. — Tų pačių 
dienų šv. Gervazo ir Prota- 
zo kankintinių.

Trečiadienis: 20 birž. šv.i
Silverijaus popiežiaus kan- 
kintinio. Jis žuvo 537 m. dėl 
to, kad nenorėjo pataikau
ti ciesor’ienei Teodorai-Au- 
gustai. — Tų pačių dienų 
šv.) Novato ir Florentinos 
mergelės.

NEPAPRASTA IŠKILMĖ
APVEIZDOS DIEVO 

BAŽNYČIOJE.

vaikščiojimas “Corpus 
Christi” Dienos. Tų dienų 
procesija ėjo lauke ir buvo 
kelis sykius palaiminimas.

Altoriai buvo išrėdyti lau 
ke, prie kurių kunigas sus
tojęs su Šv. Sakramentu su
teikė palaiminimų. Proce
sijoje dalyvavo su vėliavo
mis tris draugijos: Aniolų 
Sargi), Nekalto Prasidėjimo 
ir Apaštalystės Maldos dr- 
ja. Gražu buvo matyti su
maniai surėdytų procesija 
einant lauke, kuri priminė 
musų tėvynę.

Praščiokėlis.

LABDARIŲ 8 TOS KP. 
SUSIRINKIMAS.

Birželio 15 d., arti tris 
šimtai vaikučių padarė blai 
vybės apžadus, nevartoti 
svaiginančių gėralų iki 21 
metų amžiaus. 8 vai. iš ry
to gerb. klebonas M. Krušas 
atlaikė iškilmingas Šv. Mi
šias vaikučių intencijai. Po 
Mišių klebonui persirėdžius, 
choras atgiedojo “Veni Cre
ator.”. Po Veni Creator” 
klebonas pratarė keletu 
jausmingų žodžių į vaiku
čius ir paprašė jų, kad tie 
kurie nori padaryti apža
dus, sektų paskui jį prisic- 
gos žodžius kortuojant.

Gerb. klebonas šioje sri
tyje darbavosi per ilgų lai
kų virš pusantrų metų, aiš
kindamas vaikučiams girty
bės vaisius. Pagaliaus ta
po sutverta ir Blaivybės 
.kuopa. Nevertė jis jų va
ri; padaryti šiuos apžadus, 
bet prašyte prašinėjo, kad 
jie tų padarytų iš savo Kuo
sos valios ir savo gerovei. 
Taipo gi duota jiems kele
tas savaičių laiko apsvarsty 
ti ta dalyką, kad paskui ne
sigailėtų padarytų apžadų.

Labdarių Sąjungos 8-tos 
kuopos pusmetinis susirin
kimas įvyks šiandien, 19 
birželio š. m., 7:30 vafl. va
kare Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios para
pijos svetainėje.

Kadan gi yra daug svar
bių reikailų aptarti, tai ne
patingėkite, gerbiamieji, 
skaitlingai atvykti susirin-

mų apseina be ardytojų, at
sirado jų ir šiame reikale. 
Štai, Bridgeporto ir Town 
uf Lake parapijiniuose cho 
ruošė atsirado būrys užsis- 
pyrėlių-riestaskiauterių, ku
rie sušilę ėmė agituoti, kad 
4 liepos dienoje surengti 
minėtų chorų atskiras nuo 
vyčių gegužines, neatsižvel
giant nei į tai, kad daugelis 
choristų yra vyčiai ir tokiu 
budu jie greičiausiai nega
lės dalyvauti savos organi
zacijos tradicijinėje geguži
nėje. Girdėjome, kad Brid
geporto ir Town of Lake 
chorai tikrai jau yra nuta
rę rengti minėtoje dienoje 
savas gegužines. Nors tai 
yra menkos svarbos daly
kas, bet vis gi kur kas bu
tų smagiau bent sykį į me
tus visiems drauge suva
žiuoti pasilinksminti. Pa
peikimo verti atsiskirėtliai 
ir tiek. *

MARCONI CHICAGOJE.

Didžiai brangaus svečio 
susilaukė musų miestas y- 

kiman. Visi yra kviečiami! pato j e Marconi, kuris nedė-
prisidėti prie labdarių.

J. P., kp. rast.

LIĘTUVIAI RUSIJOS 
DELEGACIJOJE.

Šiomis dienomis į vakari
nius Suv. Valstijų pakraš
čius atplaukė rusų delegaci
ja, kurios pirmininkas yra 
profesorius Bachmietjievas, 
buvęs Rusijos ambasado
rius Amerikoje. Išlipę iš 
laivo rusai tuojaus nuvyko 
į šios šalies sostinę Wasbin- 
gtonųn. Nuėjus musų re
porteriui į Bridgeportų te
ko girdėti, nuo vietos lietu
vių, kad naktį iš subatos į 
nedėilių ten buvo apsilankęs 
važiuodamas į AVasbingto- 
nų Rusijos delegacijos na
rys lietuvys tūlas p. Kaz
lauskas, kuris turįs Chica- 
goje brolį. Bridgeportie- 
čiai pasakoja, kad p. Kaz
lauskas yra baigęs universi- 

Po apžadų sudėjimo buvo!teta ir galįs kalbėti ne vien
nutraukti paveikslai bažny 
čioje; po to kiekvienas iš jų 
gavo po paveikslėlį su apža-

■•DRAUGAI” Utarnlnkas, birž. 19, 1917.

chlzuotl nereikia. Kreiptis Šiuo ad
resu :

KUN. PR. AUGUSTAITIS.
614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

surukusias triobas, kvėpuo
ti nešvariu oru, kankinties
dirbtuvėse . Tokiomis Jiud-

. . .. , .. . . / Vyčių Draugas — katras mokyig
llopUS mintimis besikauki- vakarais jaunuomenę, o šventėse Sv.

nišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių Ir choro extra jetgos. Atsišau
kite katras Iš dudorlų ant sekančio 
adreso:

LIETUVO8 VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis, 

726 Tai bot avė., Braddock, Pa.

nant užsibaigė minėta daine 
lė ir pasigirdo šauksmas: 
“Lai gyvuoja vyčiai!” Po 
to vėl pakilo nuslūgęs ūpas 
ir drauge visi žengiame prie 
gatvekarių.

Su išsiilgimu, dabar lau
kiame 4 liepos, kuomet bus 
vyčių apskričio gegužinė, 
kuomet vėl būrys lietuviš
kos jaunuomenės primins 
mums saldžias Lietuvoje 
praleistas dienas.

Raseinutis.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos 160.00 Ir lneigos. Reikia ca- 
crlstljonauti. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

Reikalauju gerų atsakant) vargo
nininkų mokant) vesti chorų ir mo
kyti valkus.

KUN. J. JONAITI8,
Omaha, Neb.

Pajieškojimai.
Paieškau Apalionijos Gudauskaitės. 

Pusnntrl metai kaip gyveno ant 47 
r Paulina St., Chicago, III. Turiu 

svarbų reikalų. Meldžiu atsišaukti 
šitų adresu:

JOHN RAMOŠKA,
2006 Canalport avė., Chicago, III

Reikalingas tikrai gerai mokąs 
vesti didel) bažnytini chorų vargoni
ninkas J šv. Juozapo lietuvių para
pijų, Mahanoy City, Pa.

Kreipkitės.:

Parsiduoda namų furničiai (rakan-i 
dai) labai pigiai. Vartoti vos tik' 
vieną menes). Atsišaukite po an
trašu:

3401 Auburn tive.
Tel. Drover 1071

BAR7.D ASK UTYKL A. 
Parduodu pigiai trijų krėslų bar

zdaskuty klą. Bl7.nis Išdirbtas per 17 
metų. Pardavimo priežastis aplei
džiu miestą. Norintis gero biznio at
sišaukite pas:

V. A.
2011 8o. Halsted st., Chicago.

£ NAUJAS LAIKRAŠTIS 
0 •
S Susiv. L. R. K. Amerikoj • 
£ balandžio pabaigoje, š. m. • 
” pradėjo leisti savaitinį 3 

laikraštį

Garsas”

įhiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi i m įmini.... .
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
I ‘ŠVIESA” I

' kurį skaitydamas pats apsišvieši ir kitam galėsi prie 3 
šviesos parodyti keliųs “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų.
3 “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
j “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,
; 46 Congress Avė., ’

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti 

“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metama pre
suoja tik 1 doleris.

“ZVIRBUS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Waterbury, Conn.

lios ryte atvažiavo draug su 
kitais Italijos delegacijos 
nariais. Guglielmo Marco
ni garsus yra visame pasau
lyje. kaipo bevielio telegra
fo išradėjas. Jo išradymas 
turi begalo didelę vertę ir 
žymiai prisidėjo prie kultū
ros pirmyneigos. Pasta
raisiais laikais angliški laik 
raščiai pradėjo išvedžioti, 
kad laike pastarosios Rusi
jos revoliucijos susidėjo to
kios aplinkybės, kad buk 
jeigu ne Marconi išradymas, 
tai caro šalininkai būt galė
ję gauti viršų.

Italai Chicagoje buvo la
bai nuoširdžiai sutikti ir 
vaišinami.

r(Apie Marconi’o ir Bran- 
lv’o nuopelnus bevielio tele
grafo išradime mes rašėme 
straipsnvje “Išradėjai.” 
Žiur. “Draugo” No. 79 šių 
metų, 3 balandžio).

Parsiduoda už bile kaina žieminis 
ir verdamai pečiai.

Priežastis pardavima aš Įsikrau
čiau garu šildoma narna.

Atsišaukite
F. Stautis

3341 So. Auburn, Avė.
3čios lubos iš užpakalio.

Paieškau pažįstamų Stanislavas, 
Juozapas, Marijonos ir Aleksandras 
Paulauskučių paeinančių iš Berz.iniš- 
kių Sodos, kelmės parap. Raseinių 
Pav., Kauno gubernijos meldžiu at
sišaukti siujoml adresu:

Julijonas Belskis
1 Reeder Str. Detroit, Mich/

Paješkau Prano ir Viktoro Počlų 
paeina iš Skrlsnemunės parap. Rasei
nių pav. Venslovišklu kaimo 3 me
tai atgal gyveno Chicagoje turirt 
svarbu reikalų.

PranmU Petraitis
2231 W. 21 PI. Chicago III.

“GARSAS“ eis kas ket-
• vergas didelių 8 puslapių, 7

kol., formate. •

“GARSAS“ bus vienu ge- o 
riaušių ir svarbiausių Ame
rikos lietuvių kat. laikraščių.

“GARSUI“ sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji 

o Amerikos lietuvių rašytojai, 
o publicistai, visuomenininkai.
S “GARSO” prenumerata 4
• metams $2.00, pnsm.—$1.00. g

Prenumeratai ir korespon- «
dencijoms siųsti antrašas: 5 

| “GARSAS” |

£ 456 Grant St., Brooklyn, N. T.

cxs J! s i!

■a

Į “VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

3 PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

3 Kainuoja metams $1.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis. S

Adresas:

“VYTIS”
| 1800 W. 46 St., ' ----- ::----- Chicago, III.

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skąityk, pla- g
S tink ir remk tą idėjų iSreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždą- = 
3 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 3 
3 didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu- 3 
s vos reikalu.
Tiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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IKTS EGZIMINUCJAMAS

REIKALINGA.
Reikalingas tuojaus vargonininkas 

mokantis tikrai gerai vesti didelį, įs
avintų bažnytinį chorų. Alga mė
nesiui |60.00. Įei>ąs gero*. Zakri- 
stijonautl nė vaikų nuolatos kate- '

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

32OS S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

lietuviškai, rusiškai ir 'len
kiškai, bet dar angliškai, 
prancūziškai ir vokiškai.'

CICERO, ILL.

SVARBUS APRASIMAS!
RasputinoVeikimas Caro Palotinose, Apgavingos

Maldos, Nuodinimas Caruko.
Jo galybe Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti “Ameri
kos Lietuvyje“. Užsirašyk "Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk “Amerikos Lietuvį“, jis talpina tik svarbiausius 
raštus. Kaina metams $2.00, pusei metų $1.00. Adresuok taip:

AMERIKOS LIETUVIS",
15 Millbury Street Worcester, Mass.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

MA5TER 5Y5TEM

Kas turite silpnas akis ir trum
pą žiūrėjimą arba galvo skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvnrantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

dų malda. Ant paveikslėio į Minėtasai p. Kazlauskas
kiekvienas pasirase savo 
vardų ir pavardę, kaipo pa
liudijimui ir atminimui, kad 
apžadai sudėti iš savo Kuo
sos valios. Apart to, 261 
vaikutis prisirašė prie Apa
štalystės Maldos draugijos 
ir gavo po škapleriukų Šv. 
Širdies Viešpaties Jėzaus.

Nors tai buvo darbo die
na, vienok žmonių buvo pil
na bažnyčia. Kas tik atsi
lankė bažnyčion, tas išsine
šė labai smagų ir ilgai neiš- 
dilantį įspūdį. Jau ir taip 
gražu žiūrėti į tokį skaitlį n 
gų ir tvarkų vaikučių būre
lį, bet dar didesnis inspudis 
girdėti juos paskui kunigų 
blaivybės prisiegos žodžius

buk sakęs, kad iš 17 Rusu 
jos delegacijos narių 6 yra 
lietuviai.
i Jokių tikresnių žinių apie 
šį dalykų mes neturime ir 
tik pranešame gerb. skaity
tojams tų, kų teko nugirsti 
bekalbant žmones Bridge- 
porte. Taipo gi, niekuomet 
pirm neesame nieko girdė
ję apie p. Kazlauskų.

Rusų delegacija žada pa- 
svečiuoti ir Chicagoje. Rei
kėtų ir lietuviams paminty- 
ti kaip jų sutikti.

VYRAI, TAI NEGRAŽU.

i “Draugo” skaitytojai ehi 
cagiečiai berods žinote, kad 

kalbant, rodėsi žmogus pa-! tradicinėje 4 liepos dienoje 
siunti esąs kitame pasauly- visos Chicagos vyčių kuo- 
je, kur kas laimingesniame: pos (9) nutarė surengti 
ir geresniame. (bendrų milžiniškų gegužinę.

Visa bažnyčia buvo pa- Tokia pat gegužinė buvo 
puošta vainikais, o altoriai pemiai tame pat laike, pa

gyvenus gėlėmis ir dau- rupo Chicagos Lietuvos Vy-
gybe degančių žvakių. A- 
part, to, dar dėgė visi elekt
ros žiburiai. Bažnyčia at
rodė nepaprastai graži.

Be U) dar reikia pažymė
ti, kad nedėlioję 10 birželio 
buvo didelė iškilmė — np-

čių apskričiui ir šiamet jų 
surengti. Vyčiai didžiai no
rėtų, kad jų gegužinė butų 
kuopui klausia ir kad joje 
dalyvautų visa Chicagos Ke 
tuvių katalikiška visuome
nė. Mažai musų užmany-

Vyčių gegužinė.
Gegužinę, gali kiekvienas 

surengti, bet ar ji bus tokia 
smagi,, kaip praeito nedėl- 
nienio vyčių 14 kuopos, tai 
didelis klausimas.

Ilgokai važiavome ūžian
čiais gatvckarials, kol pa- 
galiaus pasiekėme Riversi- 
de, musų gegužinės vietų. 
Kuomet atvažiavo gerb. kle 
bonas, kun. A. Ežerskis su 
vienu svetimtaučiu kunigu 
ir klieriku A. Martinkumi, 
tai jau buvo susirinkęs gan 
skaitlingas musų būrelis. 
Kiek iš viso mūsiškių buvo 
negalių pasakyti. Suvažia
vęs smagus jaunimas visą 
laikų linksmai žaidė įvai
rius lietuviškus žaidimus. 
Gražiai dainavo lietuviškas 
daineles, kad net eidami 
pro šalį svetimtaučiai džiau 
gėsi musų smagumu. P-as 
K. Mikalauskas nufotogra
favo visą gegužininkų būre
lį ir pavienius. Taip besi
džiaugiant prisiartino ir 
laikas važiuoti namolei. 
Uždainavo vienų, kitų dai
nelę. Pagaliaus užtraukia
me dainuoti “Eisim brole
liai namon.” Ir taip sun
ku buvo mums išsiskirti su' 
gamta, kad nenorėjome ti-Į 
keti, jog vėl reikia grįžti į

Išėjo iš Spaudos 3
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR SVENTEMS”

Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ................................................. $3.00
Popieros viršeliais ......................................................................... $2.50

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdaryta* .................................................................... $1.00

Popieroa viršeliai* .............................................................................. $0.75

Galima jąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chicago, III. 
£ Ir pas Kun. A. Staniukyną, 2634 West. 67th St., Chicago, III.

S
9

SKAITYKIT! IK PLATIKKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

“DARBININKĄ”
’ *

CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCROAIS IR SUOKTOMIS

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje “
Bostono apielinkėje ”
Užrubežyje ’’
Vienas numeris

Reikalaukite pas agentus arka

$3 00 
$1.50 
$4 00 
$4.25 

3c.

“DARBININKAS”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

MOKYKIS KIRPIMO IR 
DESIGNING VYRIŠKI IR 
MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ.

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu j trum 
pą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirplmo-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku —- dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos.

T*1 Dravar 7041

Dr. C. Z. Yezelis
listuvis DnrruTAa , 

Valandos: ano • ryto iki • vak.
NadAliomi* pagal entarimą.

471$ So. AshlaaJ. Ava.
art 47-toa gatvše

HiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiit***

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

3 Kamb. 324 National Life Bldg. ;
29 So. LaSalle St.,

S Vakarais 1566 Mllwaukee Ava. 3 
Central 6390 

Rasldence Humbold *7
CHICAGO. IL.

Tiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiint

f1A5THl|S (SY5TEn

J. F. Krnsnlckns,
118 N. La Snllc gntvč 

prieš City Hali
Kambarys 416-417

Telafonu McKhtlay 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VTSOKIAS LIGAS
3«7 lt. Wntm liti. kaapu W. U galm

Li*oa<n Priėmimo Val.ndoe: 
rytn meta n no 8 iki 10 valando. po plotų 

nuo 2 iki 4 ir vakaro 7 iki 8:30.
švent> mla dienomli lt ryto 6-10 

Ir n no t lk< 8 po pietų.

BMIKES 
COFFEE

The
Best

GAMI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir ||JĮ| 
po 80c ...................................

26
a lb.

SVIESTAS
Oortaoiloo moto-

L^41c
RYŽIAI

nerlaoilnt roti»« 
12c VOTtfla, Ai 
panldaoda U ’ 
oi

COCOA

8įc
G»r(an«(o Rankas, 
lalyaln.to 
bent kokia.
1-6 «v. 14c

Pulkus Stalavas
4qc

WMT B1DB ■ 
1176 Mlltraokoo «o. 
60M XltwaokM avs 
1064 Miltraoooo •«. 
16lOWM*dl*o* .t, 
6660 W Madlaaalat.

1M4 W7Ch<e*coav. 
18M Btoo ItlaBd ao. 
1612 W. Nerth tv. 
1217 S. Halatod u, 
18*2 R. Halttod (t. 
1818 W. ltth (t.

61M W. Uod *6.
SOUTH SIDB 

8032 Wmtworth av 
8467 8. Hal.tod «t. 
4720 6. Aahlaod av.

NORTH 8IBKI 
406 W. Mvl^oa M. 
720 w. Morth av‘ 
2R40 Lincoln av. 1 I 
8244 Lincoln av. 
8416 N. Clark S t.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUIU KAINAS
Ant Darą, Lantų Rėmų Ir Stogini* Peoiere.

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


