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

Oeo. Washington.
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NEPASIŪLYS TAIKOS
KAS VEIKIASI VOKIETI- 

JOS IMPERIJOJ?

Austrijos darbininkai rei
kalauja taikos

KARES KONFERENCIJA ANGLŲ SU PRANCŪZAIS
VOKIETIJA KOL KAS 
NEPASIŪLYS TAIKOS.

Nežinia kas veikias! vokie
čių imperijoje.

AMSTERDAM, geg. 3. — 
Vakar buvo pranešta, kad 
kaip šiandie Vokietijos 
kanclieris von Bethmann- 
-Hollweg turėjęs eiti parla
mentan ir pasiūlyti naują 
taiką talkininkams. Taip 
tvirtino “Berliner Tage- 
blatt.” Socialistų laikraštis 
“Vorwaerts” tečiau tią ži
nią užgina. Kaip žinoma, 
“Vorwaerts” pastaraisiais 
kaliais mėnesiais remia vy
riausybės politiką ir skaito- 
Si kuone pusoficitdiu vyriau
sybės organu.

COPENHAGEN, geg. 3. 
— Iš Berlyno apturėta ži
nia, kad šiandie Vokietijos 
kanclieris parlamente nepa
siūlys taikos talkininkams. 
Aitas reikalas atidėtas pato
gesniam laikui.

Amsterdam, geg. 3.—Nė
ra jokių žinių iš Vokietijos 
ir nežinoma tikrai, kas tenai 
veikiasi. Tiktai vakar gau
ta trumpas pranešimas, kad 
gegužės pirmoji diena pra
ėjusi ramiai. Taip buvo pra
nešta oficialiai. Europos so
stinėse tečiau manoma prie
šingai. Sakoma, kad Vokie
tijoje turi būti bloga, nes 
jau kelinta diena pertrauk
ta komunikacija Vokietijos 
su neutralėmis šalimis. Ne
ateina nei laikraščiai. Vo
kietija atskirta nuo viso pa
saulio.

Jei taip, tai manoma, kad 
tenai turi siausti dideli 
streikai, riaušės ir betvar
kė.

Copenhagen, geg. 3. — 
Per praėjusias šešias dienas 
iš Vokietijos negauta čia jo
kių laikraščių. MiTitarinė 
vokiečių vyriausybė taip 
uždarė rubežius, kad per 
juos negali pralįsti nei pats 
uodas.

RUSAI APLEIDO MUSH 
ARMĖNIJOJE.

Petrognadaa, geg. 3.—Ge
neralis štabas praneša, kad 
rusų kariuomenė turkų Ar
mėnijoje atsimetė i5 miesto 
Mush, kurį tuojaus užėmė 
turkai. am
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AUSTRIJOS DARBININ
KAI REIKALAUJA 

TAIKOS.

Londonas, geg. 3. — Iš 
Berne, Šveicarijoje, gauta 
žinios, kad Austrijoje gegu
žės 1 dienų visi darbininkai 
buvo pametę darbus. Sosti
nėje Vienhoje amunicijos 
dirbtuvių darbininkai ne
dirbę. Atlaikę šešiasdešimts 
atskiriu suririnkimų ir ap
kalbėję maisto ir taikos rei
kalus. Išnešta rezoliucijos, 
reikalaujančios kuoveikiau- 
sios taikos, nes gyvenimas 
kuo toliaus vis labiaus daro
si nepakenčiamas. Aršiau, 
negu kituomet žvdėjusioj 
vergijoj.

Kaikuriomis rezoliucijo
mis darbininkai pareikalavo 
taikinties be norėjimo už
grobti svetimas teritorijas. 
Kitomis rezoliucijomis pa
gerbta pasekmingoji revo
liucija Rusijoje ir paskatin
ta rusų socialistai, kad jie 
išvien su teutonų socialis
tais darbuotųsi taikos rei
kale.

Viennos gatvėmis įvyko 
parodavimas, kuriam daly
vavo suvirš 100,000 vyrų ir 
moterių.

Iš kitų Europos sostinių 
nėra žinių apie darbininkų 
judėjimus. Ypač Ispanijoje 
ir Švedijoje geg. 1 d. turėjo 
kilti neramybės. Gauta te
čiau tik cenzūruoti prane
šimai, kad esą darbininkų 
streikai nepasisekę ir vis
kas.

1,300,000 VOKIEČIŲ 
ŽUVO KARĖJE.

Amsterdam, geg. 3.—Su
lyg buvusio Vokietijos par
lamento atstovo Neumann 
apskaitymo, Vokietija Šitoj 
karėj neteko 1,300,000 ka
reivių užmuštais.

Be to Vokietijoje karės 
metu gimė vaikų mažiau ar
ti keturiais milijonais.

REKRUTUOS ANGLUS 
SUV. VALSTIJOSE.

Londonas, geg. 3. — An
glijos parlamentui yienas 
karės ministerijos valdinin
kas pranešė, kad Anglijos 
vyriausybė sumaniusi rek
rutuoti kariuomenėn visus 
Anglijos pavaldinius, gyve
nančius Suv. Valstijose ir 
tinkančius kareiviauti.

:ond jPlfcUM

KARĖS KONFERENCIJA 
ANGLŲ SU PRAN

CŪZAIS.

Londonas, geg. 3. — An
glijos ministerių pirminin
kas Lloyd GeoVgc iškeliavo 
Į Paryžių, kad tenai su pran
cūzų valdininkais apkalbėti 
karės stovį.

Be to Anglijos ir Prancū
zijos parlamentu turėjo 
slaptus posėdžius. Kokie 
karės reikalai apkalbėta, 
niekam nežinoma.

Tik žinia, kad Anglija su 
Prancūzija velka didelį ka
rės krizį. Sakoma, neužil
go kaip Anglijoj, taip Pran
cūzijoj įvyks didelės atmai
nos kariuomenės ir karės 
laivynų štabuose.

LENIN NETEKO PA
SEKĖJŲ.

Petrogradas, geg. 3. — 
Anarchistas Lenin vis dar 
atakuoja rusų ;4aikiną vy
riausybę, reikalaudamas at
skiros taikos su Vokietija. 
Tam tikslui jis įkūrė net 
savo laikraštį, savo partijos 
organų. Bet kasdien jis ne
tenka vis daugiau savo šali
ninkų. Veikiai paliks vienų- 
-vienas ir turės išsinėšinti į 
Vokietijų.

Vokiečių lakūnai karės 
šone į rusų pozicijas išmė
to paskelbimus, kuriuose 
Anglija perstatoma didžiau
sia Rusijos priešininke, ir 
kad Anglija sukėlusi Rusi
joje revoliucijų ir suirutes.

Rusai kareiviai į tuos pa
skelbimus neatkreipia nei 
domos.

VALSTIEČIŲ SUVAŽIA
VIMAS ODESOJE.

Petrogradas, geg. 3.—Ge
gužės pabaigoje įvyks rusų 
valstiečių suvažiavimas Ode
soje. Koks to suvažiavimo 
tikslas, dar nežinia.

Nėra baimės, kad rusai 
valstiečiai sukiltų prieš di
delių žemės plotų savinin
kus. Bet prisibijoma, kad 
kad pačių valstiečių tarpe 
nekiltų nesutikimai. Nes 
tuomet pakiltų anarchija to
kia, kad ilgus metus prisi
eitų valstiečius tvarkyti ir 
nežinia kaip pasibaigtų ta
sai tvarkymas.

Rusai valstiečiai yrA ga
lingi savo kiekybe.

SUNAIKINTA 717 LAK 
STYTUVŲ.

Londonas, geg. 3. — Su
lyg oficialių kariaujančių ša
lių pranešimų aprokuota, 
kad balandyje vakariniam 
karės šone sunaikinta 117 
lakstytuvų. Iš šito skait- 
liaus Vokietija neteko 369 
Inkstytuvų, Prancūzija ir1 
Belgija 201, Anglija 147. 
Nuo karės pradžios dar ne
kuomet vienu mėnesiu nesu
naikinta tiek daug laksty
tuvų.

Lietuvoje
Dysna, Vilniaus gub. — 

Nedidelis tai yra miestas 
aut Dauguvos kranto. Ir čia 
yra apsistojusi saujelė ne
tekusiųjų tėvynės — trem
tinių. Juos globia kuu. de
kanas Taškunas, kuris įstei
gė čia Liet. Dr. skyrių. 
Tremtinių yra apie 200 
žmonių. Skyrius įsteigė prie
glaudų su mokykla 60 vai
kelių ir rūpinasi juos išauk
lėti gerais tėvynės sūnumis 
— darbininkais. Viena ne
laimė, kad čia, kaip ir vi
sur, trūksta inteligentų.

Drisa, Vitebsko gub. — 
Drisa — nedidelis miestelis 
padauguvvje, netoli Vil
niaus gub. Ir čia yra tremti
nių, ypač iš Kauno ir Vil
niaus gub.: lenkų, lietuvių ir 
rusų, bet nedaug. Tremtiniai 
“Šiaurės pagalbos” globoje.

Lenkai turi pors prieglau
dų su mokykla, o lietuvių 
lig šiol nėra jokios organi
zacijos. Tiesa, ir tremtinių 
miestelyje vos kelios dešim
tys tėra, daugiau jų gyvena 
kaimuose ir dvaruose po 2 
—3 ir kelias šeimynas, ku
riomis dabar beveik niekas 
nesirūpina, o “Šiaurės” pa
galba” labai maža tepade
da. Del to,- be abejo, šitos 
šeimynos kenčia kur kas di
desnį vargų, negu kur kitur.

Be galo nudžiugo visi, kai 
šian miestebni buvo atva
žiavęs kun. Draugelis, šiau
rės vakari; fronto įgalioti
nis, ir laikė lietuviams gim- 
tųja kalba pamaldas.

New York, geg. 3. — Čio
nai žadančiam apsilankyti 
generolui Joffre bus induota 
dovanų Laisvės stovylos 
auksinė miniatura. Tuo tik
slu renkamos aukos. Su 
rinkta suvirš $600. Atstovi; 
svečių .priėmimui taisoma 
plati programa.

Photo by Amorlenn Prese Aaaoclatlon.

Suv. Valstijų jurininkai mankžtosi aut vieno didžiulio 
karės laivo.

IŠ KAREIVIŲ KAULŲ 
DIRBA MUILĄ.

Stockholmas, geg. 2 (Rašo 
“The Cbicago Daily News” 
korespondentas). — Petro
grade apturėta žinios, kad 
Vokietijos vyriausybė iš už
muštų ir nelaisvėje mirusių 
rusų kareivių kaulų tfirbdi- 
na riebumas muilui ir žva
kėms.

Šitos žinios rusuose sukė
lė baisiausi pasibjaurėjimų 
tokiuo vokiečių nedoru pa
sielgimu. Laikraščiai aštriai, 
užsipuola ant tų rusų socia
listų, kurie darbuojasi už 
atskiriu Rusijos su Vokieti
ja taikų, kurie mėgina bro- 
liuoties su barbariška tau
ta.

(Chicagos medikaliuose 
rateliuose sakoma, kad tai 
prasimanymas intarti vokie
čius tokiam darbe. Regis, 
tai bus pramanyta, kad pa
sekmingiau nusikratyti ant- 
metamų Rusijai taiką, ku
rios Rusija nenori).

NORVEGIJA DAUG 
NUKENTĖJO.

Christiania, geg. 3. — Vo
kiečių nardančios laivės per 
balandžio mėnesį nuskandi
no 75 Norvegijos prekybi
nius 1/iivus ir nužudė suvirš 
100 jurininkų.

Tikrai baisus neturtingų- 
jai Norvegijai nuostoliai. 
Įnirtimas prieš vokiečius to
dėl visoj Norvegijoj plati
nasi visu smarkumu. Delei 
to gali kilti kivirčai ir gali 
būt pertraukti net diploma
tiniai ryšiai.

REIKALAUJA 11 MI
LIJARDŲ.

Londonas, geg. 3. — An
glijos vyriausybė savo par
lamente reikalauja daugiau 
11 milijardų dolerių toles
niam karės vedimui. Karė 
Anglijai jau atsiėjusi suvirš 
21 milijardo dol.

— - - - -
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$2,830,000,000
kares reikalams

Prisibijoma nardančių laivių 
užpuolimo

Siųs kariuomenę į Prancūziją

$2,830,000,000 KARĖS 
REIKALAMS.

WASHINGTON, geg. 3. 
—Vakar kongreso žemesny
sis butas 362 balsais prieš 
vieną priėmė vyriausybės 
pasiūlytą karės biudžetą $2,- 
830,000,000 pirmiesiems ka
rės metams su Vokietija. 
Prieš biudžetą balsavo tik
tai vienas socialistas atsto
vas. A

*
Visi tie kongreso atsto

vai, kurie buvo priešingi ka
rės rezoliucijai, ir kurie 
priešinosi priverstinojo ka
reiviavimo biliui, vakar bal
savo už biudžetą.

Iš šitų pinigų apie pusė 
milijardo bus panaudota su
stiprinti karės laivyną. Kiti 
pinigai bus sunaudoti kito
kiems karės reikalams.

NUTARTA SIŲSTI KA
RIUOMENĘ EUROPON.

WASHINGTON, geg. 3. 
— Suv. Valstijų vyriausybė 
pagaliaus nusprendė kaip 
galima greičiaus pasiųsti 
kiek savo kariuomenės į Eu
ropą. Tai kariuomenei karės 
stovykla nuskirta Cbalons, 
Prancūzijoje. Jinai ten bus 
lavinama ir paskui siunčia
ma į mūšių linijas. Ameri
koniškos kariuomenės lavi
nimą prižiūrės gen. Joffre.

IŠ KATARINOS PAMIN
KLO PADIRBDINO 

ŠOVINIUS.

New York, geg. 3. — Čia 
gauta žinios, kad Katarinos 
II paminklas Petrograde su
daužytas ir iš metalo paga
minta anuotoms šoviniai.

95 AMERIKONAI 
NUŽUDYTA.

Washington, geg. 3. — 
Nuo vasario 1 d. iki šiolei 
vokiečių nardančios laivės 
nuskandino išviso 11 ameri
koniškų laivų ir nužudė 95 
amerikonus.

EXTRA
PASIBAIGĖ DUONKE

PIŲ STREIKAS.

Chicagoje duonkepių strei
kas pasibaigė po kelių va
landų konferencijos fedena- 
liam buste. Darbininkus su 
darbdaviais sutaikė apskri
čio prokuroras Olyne.

PRISIBIJOMA NARDAN
ČIŲ LAIVIŲ UŽ

PUOLIMO.

Patariama kuogreičiausia 
dirbdinti daug laivų.

Washington, geg. 3.—Va- 
kaiJ įvyko konferencija ša
lies apginimo tarybos su su
važiavusiais valstijų guber
natoriais. Kalbėjo vidurinių 
reikalų sekretorius Lane. 
Jis pažymėjo, kad vokiečių 
nardančios laivės praeitų sa
vaitę nuskandinusios talki
ninkų ir neutralių šalių lai
vų 400,000 tonų intilpimo.

Tiek per vienų savaitę — 
tai tiesiog baisus daiktas!

Sekretorius Lane pasakė, 
kad toksai pragaištingas 
nardančių laivių veikimas 
yra tikra nelaimė ne tik An
glijai ir Prancūzijai, bet ir 
Suv. Valstijoms, nes ląiyės 
gali persimesti į Amerikos 
pakraščius ir čionai sėti 
pragaištį.

Kad išvengus didelių ne
laimių, sekretorius patarė 
Suv. Valstijoms dirbdinti 
kuodaugiausiai laivų, kad 
vietoje paskandintų butų 
galima tuojaus pastatyti 
naujus ir taip toliaus.

KARĖS SUNKENYBĖS 
GULA ANT SUV. 

VALSTIJŲ.

Washington, geg. 3. — 
Anot žymių asmenų, Suv. 
Valstijos turės perkęsti to
kį krizį, kokio nebūta šios 
šalies istorijoj. Kadangi 
Suv. Valstijų pareiga bus 
pristatyti talkininkams pa
kaktinai maisto, amunicijos 
ir kitokios karės medžiagos. 
Amerikoniškam karės laivy
nui prisieis galų gale susi
remti su vokiečių nardan
čiomis laivėmis, taippat rei
kės Europon pasiųsti nema
žai kariuomenės. Talkinin
kai tik su Suv. Valstijų pa
gelba gali laimėti dabartinę 
karę.

NUSKANDINTA AMERI
KONISKAS LAIVAS.

Londonan, keg. 3. — Vo
kiečių nardančioji laivė nu
skandino amerikoniškų gar
laivį “Rockingham.” 13 
žmpnių iš įgulos pražuvę.

ORAS.

Gegužės 3, 1917 m.
Chieago ir apylinkės, — 

Šiandie ūkanota ir šalta; 
vakare laukiama lietus; lie
tus pramatomas ir rytoj.

J-
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kuriuo buvo pasirašę New 
Yorko ir Brooklyuo kelioli
ka laisvamaniu Laiške 
Šliupo “nuopelnai” lietuvių 
tautai ir žmonijai iškelta 
tiesiog į padanges. Ten 
tarp kitko pasakyta:

“Tevinaini! Per desėtkus 
metų sėjai Lietuvos meilę 
tarp žmonių, budinai lietu
vius iš miego. Eik ir pa
žiūrėk, kokius vaisius atne
šė tavo darbai.”

Rasi Šliupas ir jaučiąsis 
atlikęs daug darbo lietuvių 
labui. Rasi Jis tuos juo
kingus žodžius ir priima už 
gerą pinigą. Bet šiaip kiek
vienam lietuviui yra aišku, 
kad Šliupas nieko gera lie
tuvių labui nenuveikęs. Gi 
bloga — kas čia gali ii- su- 
skaitvti. Užtenka paminė-

gtanda 2e. a copy. Advertlalag ratas I tl tik tas, kiek jlS tarp Ame- 
oo applloatlen.
MAAAAAAAAAXAtAAAAAAA*AAAC

pui portfelis su laišku po didis pranašas butų paskui 
Bulotą iškeliavęs į Rusiją, 
ar kur kitur i

Yra žinių, jog velnių sėb
ras Mockus baisiai susi
graudinęs, kad Suv. .Valsti
jos paskelbė karę Vokieti
jai. Tam yra ir priežasčių. 
Karės metu turbut bijosi 
tas apuokas piktažodžiauti 
Dievą, kad vyriausybės a- 
gentai nenutvertų už skete
ros ir nepasiųstų tan pra
garan, kurio jis nebaigęs iš
matuoti. Taigi verčiau su
glaudžius ausis tylėti, auma 
stant savo purviną praeitį 
ir nelaiipingąjį likimą atei-
to*____________________ &

IR-GI KALBĖTOJA.

Ii pasidžiaugti priešininkai, 
kadir vokiečiai. Nes tokią 
♦sudemokratizuotą” kalino 

menę nebus sunku įveikti 
labai disciplinuotiems vokie 
čiams.

Rodosi, kad rusai perstfti- 
ga demokratizuojasi. Toks 
darbas veikiai atsilieps į ša
lies laisvę, kurią nepigiai 
atsiėjo iškovoti.

KONFISKUOJA VOKIE
ČIŲ GARLAIVIUS.

Tikslingumas Ir mintis.
(Piadžia No. 104)

Iš Dienos 
i Dienon

I
I

PATĮS SAU PRIEŠ- 
TARIAUJA.

Musų socialistai jokiuo 
budu neįstengia pamiršti to, 
kad Rusijoje revoliucija 
pravesta be socialistų malo
nės. Besigelbėdami iš šito 
nesmagaus padėjimo, socia
listų laikraščiai griebiasi to
kio kvailo argumento:

Rusijos revoliucijoje pir
moje eilėje veikė darbinin
kų klesa. Darbininkų kle- 
sai vadovauja socialistai. 
Taigi tik ačių socialistams, 
kurie vadovauja darbintti- 
kams, tapo nuversta Rusi
jos caras.

Taip iš vedžioja “Naujie
nos” ir kiti socialistų laik
raščiai,

■ Žinomas daiktas, kad 
toks išvedžiojimas yra žiop
las. Bet tamsiems sociali
stų pasekėjams jis gali bū
ti intikinantis argumentas.

Nes štai soc. “Keleivis” 
vienoj© vietoje stato virš- 
minėtą savo žioplą ar- 
gumčntą, o kitoj vietoj sa
ko, kad durnos diplomatai 
ir politikieriai carą prašali
no nuo sosto. Gi tais dip
lomatais yra kaip tik da
bartiniai rusų ministeriai, 
tarp kulių tėra tik vienas 
socialistas.

Tai kokiam galui dar gir- 
ties ir tvirtinti, kad sociali
stai sukėlę revoliuciją ir 
prašalinę ‘carą?

LAISVAMANIŲ TAUTI
NINKŲ KOMEDIJOS.

Laikraščiai praneša, kad 
New Yorko ir Brooklyno 
musų laisvamaniai tautinin
kai bal. 16 dieną buvo su
rengę išleistuvių vakarą Dr. 
Jonui Šliupui, kurs tomis 
dienomis iškeliauja Rusijon 
“lietuvių tautos” reikalais.

Nieko indomaus nėra, 
kad šitam laisvamanių tė
vui, aitriam bedieviui su
rengta išleistuvių vakaras. 
Juk Šliupas yra mokytojas 
Purvių, Norkų, Račkauskų, 
Rimkų, Šimkų ir kitų su- 
laisvamanė jusiu nepastovių 
Žmonių. Bet indomios vi
sos tos komedijos, kokias 
sulošė tą vakarą susirinkę 
laisvamaniai.

rikos lietuvių yra pasėjęs 
baisiausios " neapykantos, 
statydamas bedievybę aug- 
ščiau už Lietuvos reikalus. 
Kiek jis prisikeikęs ant ku
nigų, ant bažnyčių, nes ant 
paties Augščiausiojo. Kiek 
jis tuo budu yra išardęs 
šeimynų, kiek suklaidynęs 
musų brolių! Per dvide
šimts su viršum metų jis 
tiek bloga Amerikos lietu
viams padaręs, kad visai 
Lietuvai priseina rausti tu
rint tokį nepataisomą su- 
klydėlį sūnų.

Ir štai už tas visas blogy
bes šiandie jis tiesiog liau- 
rų vainiku vainikuojamas!

Musų laisvamaniams tau
tininkams trūksta net pa
viršutinės doros, jei jie kre
čia tokias komedijas.

Juokingiau dar atrodė, 
kuomet tą vakarą keli kal
bėtojai sudėjo Šliupui savo 
linkėjimus. .Vieni jam lin
kėjo laimingai nuvykti Eu
ropon ir tenai išgauti Lietu
vai neprigulmybę. Antai 
vėl Sirvydas palinkėjo tap
ti pirmuoju Lietuvos minis- 
teriu. Rimka pasakęs, kad 
Šliupo buvimas Europoje 
esąs reikalingas Lietuvai 
Gi Živatkauskas iš Scranto
no su ašaromis nusiskun
džia, kad Šliupui išvažia
vus, nebusią kam lietuvius 
vesti... Mieste Scrantono 
lietuviai busią kaip apmirę. 
Ir visi kalbėtojai sakėsi esą 
kalbą visų lietuvių vardu. 
Tiesiog nesuprantama, kas 
juos įgaliavo taip sakyties.

Visa tat liudjia, kad mu
sų laisvamaniams trūksta 
ne tik doros, subrendimo, 
bet dar penktojo šulu, jei 
jie Dr. Šliupe, mato kažko
kį didžiausį tėvinmeilį pat
riotą, kurs lietuvius žadinęs 
iš miego, kurstydamas 
griauti bažnyčias, karti ku
nigus ir kovoti prieš tai, kas 
lietuviams yra brangu ir 
prakilna.

Musų laisvamaniai baigia 
smukti nuo koto.

Bulota, žinomas Ameri
kos lietuviškų socialistų a- 
geritas, iškeliavo Europon 
Amerikoje paliko jo viena 
palydovė, Žemaitė-Zyman- 
tienė.

Socialistų laikraščiai ra
šo, kad Žemaitė dabar važi
nėja po aplinkinius Chica- 
gos miestelius ir kaikur sa
kanti “prakalbas.” Girdi, 
labiausiai jinai limpanti 
prie jaunimo, nes jaunimas 
ją labai, labai mylįs.

Gi kuomet jinai pasiro
danti ant pagrindų su kal
ba apie karės baisenybes 
Lietuvoje ii" apie “klierika- 
lų” darbus, tai tuomet ap
lodismentams nesama pa
baigos.

Turime naujos rųšies 
“kalbėtoją^” Teko girdėti 
Žemaitę “kalbant.” Nei ji 
nukalba, nei ji ką naudin
go pasako. Žinoma, iš ka
talikų moka pasijuokti. Pa
sakys vieną-kitą žodį ir, at
sikreipusi į Bulotą sako: 
“Ar ne, Andriau?” Ir taip 
nuolatos.

Tai kuomgi čia priseina 
taip daug gerėties. Juk 
kiekvienas tamsuolis suge
ba pajuokti ir pašmeižti 
dvasiškiją.

Bet socialistams Žemaitė 
yra “garki kalbėtoja.”

Bent jau nejuokintų pa
saulio su tokiais savo tvir
tinimais.

PERSTAIGA DEMOKRA- 
TIZUOJABI.

S. Valstijų senatas vien
balsiai priėmė rezoliuciją, 
sulyg kurios visi vokiečių 
garlaiviai atsirandantieji 
šios šalies uostuose, turi bū
ti paimti Suv. .Valstijų nuo
savybėn. Kuomet S. Vals
tijų vyriausybė stojo karėn 
prieš Vokietiją, tie visi lai 
vai liko paimti vyriausybės 
nuožiuron. Bet dabar se
natas nusprendė, kad visi 
laivai turi būti konfiskuoti 
ir priskirti prie šalies pre
kybinio laivyno.

Aną dieną Vokietijos ka
rės laivyno ministeris pas
kelbė, kad vokiečių nardan
čios laivės per pareitu du 
mėnesiu nuskandinusios a- 
pie 1,600,000 tonų intilpimo 
visokių laivų. Ir dar pažy
mėjo, kad beveik tiek tonų 
intilpimo turinti visi vokie
čių garlaiviai, internuoti S. 
Valstijose, j

Delei to kaikurie senato
riai pabrėžė, kad apie vo
kiečių garlaivių konfiskavi
mą dviejoti butų didelis 
šiai šaliai prasižengimas. 
Vokiečiai be atodairos skan
dina ir Amerikos garlaivius 
ir juos už tai reik bene dar 
paglostyti?

Tokiu budu Vokietijo ne
teks žymios dalies savo pre
kybinio laivyno.

----------- 1
ANGLUI APIMTA 

BAIMES.

Ne aš pasidirbdinau savy
je nei kitą dar tobulesnę, 
būtent, nervų sistemą. Nei 
vienos viešpatijos telef. ir 
telegrafų tinklas nėra taip 
gerai supintas, kaip pačio 
menkiausio žmogaus nervai. 
Plačiai nėra ką kalbėti a- 
pie tai.

Tik turime žinoti, kad vi
si instinktai pastatyti ant 
kraujo ir nervų sistemų. 
Tiedvi sistemi stovi ant 
maisto, kaltais ir kaulų si
stemų. Kaip ne mes surė- 
mėme savo kaulus, nes mes 
aptiesėme juos gyslomis; 
dirksniais ir oda, taip ne 
mes sudarėme ir musų ins
tinktų tikslingumą. Jis y- 
ra transcedentinis, kaip ma
šinos.

Ttaip pat transcedentinis

vybė vandenynų suskirsty
me, gyvybė organizmuose. 
Jų instinktai beveik visi su
eina į tą, kad savo arba sa
vo veislės gyvybę sustiprin
tų, praplatintų, apgintų. 
Tai gi, turėjo būti gyvybė 
ir toje priežastyje, kuri su
derino įvairias minėtų tiks
lingumų dalis.

Bet mums nerupi santi- 
kiai gyvybės su tikslingu
mu, o tikslingumo su minti
mi.

Jeigu .mums valia nau
dotis tais pačiais tiesos su
sekimo budais, kokius var
toja visi gamtos mokslai, 
tai ir šitą klausimą išaiškin
sime.

Geografas, pirmą kartą 
pasiekęs negyvenamą salą, 
turi sužinoti, ar jau butą 
žmonių ant jos ar ne. Štai 
jisai randa colio ilgio ir

V ERGIJOS 
V dieaos jau

praėjo. Bet' 
vis dar tarpe mų*1 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdčs 
verg-mistrės-L I GOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei-

fiiama. Ir tas yra jūsų pareiga 
ink paties savęs ir savo šei

mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudčjimo pilvo ir žar

nų. kaipo plovimas skaudiian- 
čios gerklės intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudJjiraoj ect.

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

Nuo Rpuniatiunu, Puiiga*, Neuntll- 
gijos. Pereltalitymo, Autlubimo, Dantų- 
Skmnltjlino, Diegliu ir Skaudėjimo Kra
tinėje, kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tiiku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo seną ir uztikėtinų draugą Šeimy
nos per puse Šimtmečio. Tik 26c. ir 
60c. bonkutę; galima gauti visose ap- 
tiekose arba Imu puti fabrikantu—

F. AD. RICHTER A OO. 
74—96 WssMnęton 6tr««t, N*w Vark.

KUR DINGO MOCKUS?

Kas atsitiko su socialistų 
kunigužiu, velnių pirkliau- 
tojuini Mockumi, jei .Cliica- 
gos “progresyviškos visuo
menės” organas jau kelintą 
diena nepamink apie jo*įvy
kusias “prakalbas?” Kas 
su tuo tamsuoliu neprausta
burniu atsitiko, kad lietuvi
ški socialistai apie jį nieko 
nemini?

Nejaugi ta socialistų

Andai iš Rusijos sostinės 
Petrogrado pranešta, kad 
rusų kariuomenėje praves
ta didelės atmainos ir tai 
tokios, kokių nėra nei de
mokratiškiausiose šalyse. 
Argi neindomu yra tai,. kad 
kareiviams yra duota lais
va valia gerbti arba negerb
ti savo viršininkus oficie- 
rius. Kareiviams leista ar
ba atiduoti pagarbą savo o- 
ficieriams ari>a ir ne. Ka
reiviai su savo oficieriais 
taigi gali apseiti kaipo ly
gus su lygiais.

Tokios tvarkos nerasime 
visam pasaulyje. Panašios 
laisvės kareiviams nėra nei 
vienoje pasaulio respubli
koje. Tokia tvarka gal bu
tų dar pateisinamo, jei viso 
pasaulio tautos susibtroliuo- 
tų ir butų užtikrinta amži
na ant žemės kamuolio tai
ka. Tiktų jinai gal tik to
bulai žmonijai. Bet kol- 
kas to viso nesimato.

Taigi Rusijos kariuOme- 
pė pakeičiama į paprastą 
žmonių minią.

Visupirmu inteFkta Šliu- skaisčioji žvaigždė, tasai jų Žinomas daiktas, iš to ga-

yra, be mažiausio abejo, ir 
lietaus, vandens, ir sausže- dviejų milimetrų storio mė
mių išskirstymo tikslingu- dinį šipulėlį su nudegusiu

Anglijos gyventojai paga
liau ima suprasti jiems gro
siantį pavojų nuo vokiečių 
nardančių laivių veikimo. 
Jiems tik šiandie atėjo gal
von tikroji mintis, kad Ang
lija jokiuo budu šioj karėj 
negalėtų išeiti pergalėtoja 
ant saužemio, jei butų įvei
kta jūrėse. Todėl visi gy
ventojai kaip vienas suska
to apdirbinėti žemę ir pasi
gaminti kuodaugiausiai rei- 
kalingiausiojo maisto, kad 
greitu laiku nepalikti vokie 
čių žiaurios blokados auko 
mis.

Šiandie anglai daug pūsi

mas. Juk jie netik nemin- 
tija, bet nei neturi kuomi 
mintyti. Lietaus tikslingu
mo transcedentiškumą pa
rodo tatai, kad jis krinta ir 
ant vandenų, kur visai ne
reikalingas, ir ant nukirstų 
bet dar nevalytų javų, kur 
jis yra gyvybei, savo tiks
lui, kenksmingas. Taip pat 
ir ledas, kad skečiasi užšal
damas, suplėšo vandentrau
kio triubas, kenkdamas gy
vybei. Rieškučiomis gali
ma barstyti prirodymus, 
kad patys tikslingiausieji 
negyvosios gamtos padarai 
nemoka pažinti, kur jie 
tampa savo tikslui priešin
gi. Tas nemokėjimas pa
rodo, kad tikslo pažinimas 
nėra juose, o kur nors ki
tur.

Tai-gi mes priėjome tą, 
kad visos žinomos tikslin
gumo rųšys sueina į dvi: a) 
immanentišką, arba žinan
čią savo tikslą, ir b) trans-. 
cedentišką, arba nežinančią 
jo. . ' , '

Jau matėme, kad viena 
transcedentiško tikslingu
mo rųšis, būtent, mašina, y- 
ra immanentiškojo, būtent, 
žmogaus padaras. Klausi
mas ar ir likusios transce
dentiško tinkslingumo rų
šys nesueipa taip pat į im- 
manentiškąjį? Tų rųšių tu
rime tris: a) gyvų organiz
mų sąstatą: pakštis, me
dis irtt. b) instinktas, c) 
negyvosios medžiagos su
tvarkymas, kad joje patogu 
butų plėtotis gyvybei.

Visose tose trijose rųšisc
tikėjimo padeda Suv. Vals-| matome atsikartojant ne
rijose, kurios stojo karėn irįnokį faktą įvairiausiomis
pasižadėjo visomis išgalė
mis remti talkininkus.

Kad vokiečių nardančios 
laivės gali užduoti neatlai
komą smūgį Anglijai, tai 
pripažino ir Sir Aibert 
Stanley, Anglijos prekybos 
reikalų skyriaus pirminin
kas.

Jis pirklių susirinkime 
pasakė, kad dėl nardančių 
laivių veikimo, anglai nega
li iš užsienių parsigabenti 
reikalingojo maisto ir viso
kių prekių. Todėl S. Vals
tijų karėn stojimas Anglijai 
ir jos talkininkėms yra iš
ganingas daiktas. Visupir
mu todėl, kad į vietą nu
skandintų talkininkų laivų 
fe. Valstijos pristatys nau
jus laivus jr prekybos apl- 
mis nekuoniėt nesumažės.

formomis: daugybė skirtin
gi; veiksnių susitaria pada
ryti vieną pasekmę. Tas 
daugelio įvairių daiktų su
taikymas yra faktas. Nei 
vienas unitas iš tuščio nie
ko nedygsta, tai-gi ir šita
sai faktas turi turėti savo 
priežastį. Nekartą pasek
mės ypatybės padeda su
sekti priežasties ypatybes. 
Juk dėlto gamtininkai sako, 
juk akmeniniai kalnai yra 
buvę minkšti kaip tešla, 
kad tuose kalnuose akmeni
nės masės susiriaukšlėju- 
sios kaip riaukšlėjasi auš
tantis ir tirštėjantis skys
timas.

Tuo pavyzdžiu reikia nau
dotis ir niurna. Gyvybė ma
tytis ledo tįkslįnguma, gy-

galu. Trumpai sakant ran 
da suvartotą degtuką. Dau-' 
giau nėra nei kokios žmo
nių buvimo žymės: nei trio- 
bų, nei pėdų, nei nieko. 
Visiems geografams tas pu
siau sudegęs šipulėlis paro
do, kad ant salos butą žmo
gaus.

Ar-gi geografai proto ne
teko, kad tokiu mažu daik
tu išriša tokį svarbų klausi
mą? — Ne. Jie apseina 
protingai. Ant degtuko 
matyti tikslingas darbas: 
stačiai nukirstas galas, išil
gai išdrožti šonai. Nei ga
las negalėjo nudegti nuo sa
vęs. Jis parodo, kad to 
galo susidurta su ugnimi. 
Prityrimas sako geogro-1 
fams, kad žmonės dirbaši 
degtukus ugniai insibraukti 
ir inbraukę juos numeta. 
Trumpai sakant geografai, 
pasiremdami priežastingu
mu, iš degtuko tikslingumo 
pažįsta, kad ant salos butą 
asmens mokančio tikslingai 
veikti. Pasiremdami induk
cijos prityrimu, kad medi
nius šipulius ugniai įsi- 
braukti te varto j a tik žmo
nės, geografai tvirtina, kad 
asmuo, palikęs nudegusį 
degtuką ant negyvenamos 
salos buvo žmogus.

Geologai giliai žemėje už
tinka ploną, ilgą, viename 
gale smailią, kitame gale 
platesnę titnago skeveldrė 
lę. Jie sako, kad tai akme
ninio amžio žmonių padirb 
toji geležtė arba vilyeia. 
Klausimas, delko? — Dėlto, 
kad reikėjo daug tikslingi; 
ypų duoti į titnagą, idant 
jis taip suskiltų. Tikslingai 
gi daužyti akmenis temoka 
tik žmogus, tai gi tos gelež
tės turėjo būti žmonių pa
darytos.

Iš kur gamtininkai, geo
grafai arba geologai žino, 
kad tik žmogus tegali tik
slingai skaldyti šipulius 
(degtukus), arba titnagus 
(akmens amžio geležtėms) ? 
— Iš to, kad tas išskėliinas 
yra suvedimas daugelio 
veiksmų į vieną. Tų veik
smų suvedimo priežastis yra 
jų pasekmė. Negalėdama 
būti pirma savęs tikrybėje, 
ji turėjo būti pirma savęs 
mintyje. Apie tai, ar gyvu
liai mintija, galima abejoti 
ir abejojama. Indukcija ne
abejotinai prirodė, kad tik-
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Disteleologija.
vojingas, kaikurie tėvai da
vė išpjauti tą žarnagalį sa
vo mažiems kūdikiams, nes 
tam amžiui operacija ir ne
pavojinga ir neskaudi. Te
čiaus dabar rimti gydytojai 
tos operacijos nedaro kūdi
kiams, nes prityrimas paro
dė, kad kūdikiai kuriems 
tapo išpjautas minėtasis pa
vojingas žarnos galelis, už
augdavo su kokiu nors ne- 
normališkumu. Tai-gi nors 
nėra žinios, kam yra reika
lingas tas aklos žarnos ga
lelis, tečiaus jis reikalingas.

Spuogai vyrams ant kru
tinės lieka dėlto, kad visi 
vyrai yra moterų vaikai. 
Vyrams tie spuogai nerei
kalingi, ale ta jėga, kuri 
motinos viduriuose veikia 
dirbdama vaisiui krutinę, 
yra reikalinga ir tikslinga. 
Toji jėga smarkiai veikia 
ant mergaitės krutinės, dėl
to su laiku jos krūtys užau
ga pilnos. Ta pati jėga sil
pniau veikia ant bernaičio 
krutinės, dėl to jam krūčių 
vietoje tepasidaro tik spuo- 
gučiai. Kaikurios jėgos 
gamtoje dirba vieną bendrą 
darbą augalams, gyvuliams 
ir žmonėms. Tos jėgos tik
slingos visoje savo sampla- 
toje, gali viename kokiame 
nors daikte padaryti tam 
daiktui nereikalingą pasek
mę. Bet butų neprotinga 
jš mažo vietinio nenaudin
gumo daryti išvedimą, buk 
visa jiega nenaudinga.

Ūsai su barzda ir žemes
nis balsas pačiam vyrui nei

Yra keistų žodžių pasau
lyje. Teleologija iš grekiš- 
ko vadinasi mokslas apie 
tikslų, o disteleologijos var
du vadina tuos faktus, ku
riais bandoma • prirodyti, 
buk pasaulyje nesą tikslin
gumo. Žodis teleologija 
yra dviem raidėm le ilges
nis už žodi teologiją, kuris 
reiškia mokslą apie Dievą, 
Reikia saugotis kad nesu
painiotume tuodu panašiai 
skambančiu žodžiu teleolo
gija ir teologija. Judu rei
škia labai skirtingus daik
tus. 1

Sako, betikslių daiktų pa
saulyje esą gana daug. Mo
terims krūtys reikalingos, 
kad turėtų kuomi vaikus 
žindyti, bet vyrams spuo
gai aut krutinės visai nerei
kalingi, tečiaus jie užauga. 
Ir ūsai su barzda reikalingi 
vien tik barzdaskučiams, 
kad tie galėtų iš kirpimo ir 
skutimo duoną valgyti. Ak
losios žarnos galiukas tėra 
tik pavojus žmogaus gyvy
bei, kad užsidegtų, sukeltų 
apendicito ligą ir padarytų 
mirtį sveikam žmogui.

Kiekvieno grūdo, ikro ir 
kiaušinio tikslas yra tapti 
užaugančiu javu, žuvimi ir 
paukščiu. Tečiaus daug 
daugiau kiaušinių sunyksta 
negu tampa paukščiais, sėk
lų tik mažytė dalelė tampa 
pilnais augalais, o kiek ik
rų žūva neišsiperėję žuvi
mis, tai baisu ir pamintvti. 
Lengviau žmogui šimtą tūk
stančių dolerių loterijoje 
laimėti negu ikrui žuvim 
tapti. '*

Kirmėlės, musės su dau
gybe nešvariųjų sparnuo
čių ir daugybė kandančių 
vabalų nei kokios naudos 
niekam neatneša.

Todėl sakoma, kad visa- 
galinčioji Išmintis nebūtų 
galėjusi sudaryti tų visų 
kenksmingi; šlykštybių, jei 
Ji butų tvarkiusi pasaulį,

Tečiaus čia paduotasis 
protavimas yra klaidingas. 
Juk iš to, kad viename daik
te nėra tikslo, neišeina, kad 
jo nebūtų kitame. Mes ne
sakėme, kad kiekvienas 
daiktas visame pasaulyje 
yra tikslingas, nes mes tik 
tvirtiname, kad pasaulyje 
yra tikslingų daiktų. Kas 
nori musų protavimą susilp- 
nyti, tas turi prirodyti, kad 
musų minėtieji faktai yra 
netikslingi Juk kas sako, 
kad žmogus veikia tikslin
gai, tas day netvirtina, kad 
visi žmogaus veikimai yra 
tikslingi. Mes patys žmo
gaus veikimuose, ypač in
stinktuose, rodėme pavyz
džių netikslingo jų veiksmo.

Daug nesusipratimų kyla 
iš to, kad kaikurie nori pa
saulio tikslingumu prirody
ti Dievo neklaidingumą. 
Mes to noro neturime. Mes 
fik sakome, kad pasaulio 
tikslingumas prirodo, juk 
yfa nematerijalė Išmintis. 
Tos išminties neklaidingu
mas prirodomas daiktais, ne 
turinčiais nieko bendra su 
pasaulio tikslingumu arba 
teleologija. Tai teologijos 
uždavinys.

Bet nereikia skubintis su 
minėtaisiais disteleologijos 
prirodymais. Kad žmonės 

suprato, juk aklosios žar
nos uždegimas gali būti pa

Kitados į dangų priimda- 

vę visus. Pateko į jį ir vle- 
naudos neatneša nei nuosto- nas advokatas. Tas ūmai su-

lio nepadaro, bet tie daiktai 
nėra be reikšmės žmonių ly
čių santikiuose, todėl jie šį- 
tą reiškia musų veislės pli
timui. 1 <

Materijalizmo istorikas 
Lang tyčiojasi iš gamtos 
tikslingumo, kad ji žuvių 
veislei prilaikyti priperi ne
apsakomas ikrų daugybes. 
Tečiaus negalima užginti, 
kad ta priemonė ištiesų tik
slą pasiekia. Didieji žvė
rys turi daug būdų apginti 
savo gyvybę nuo pavojų. 
Mažieji ginasi nuo išnyki
mo nors savo veislingumu.

Iš veislingumo kaipo prie 
monės veislei išlaikyti ne
galima juoktis. Jis pasie
kia dar ir kitą tikslą. Gy
vybės tikslas, matomai, yra 
eiti prie kaskart tobulesnių
gyvybės formų. Žemosios Į tus> tai kaip a§ dabar ga.j 
veislės yra labai veislingos, Ku turgti teigę ant 
Jųją perais minta aukštes-1 _ Įteiki dėlto, kad faml- 
niųjų veislių ypatos. Todėl stog nebuvo tada ant že

mės, bet Jis turėjo mintį 
tamstai įteikti juos. Pats 
dabartinis tų raktų nešioto
jas žinojo tą Viešpaties mln 
tį, nes tamistos vardu pa
šventė Ryme bažnyčią, ku
ri yra viso pasaulio bažny
čių motina ir mokintoja.

Bet man V. Jėzus nesakė 
apie tai nei žodžio.

— Ko-gi stebėtis, kad ne
pasakė? Bene Viešpats 
mažai turi kuomi rūpintis. 
Antgalo, čia Petro prieder
mė buvo atiduoti tamistat 
raktus ir gana. Visažinan
tis Dievas ilgai laukia, kol 
Petras tą priedermę išpil
dys, bet nenumanu, kad jis 
rengtųsi tą padaryti. Tam
stos priedermė yra grąžinti

gyvybės ėjimas tobulyn su
sitrumpina sau kelią ir ei
na sparčiau. Grudai uogos, 
ikrai, kiaušiniai ir* kitos gy
vosios užmazgos nejaučia 
mirties kentėjimų, tapda
mos augštesniųjų gyvių 
maistu.

Kirmėlės, musės ir kita 
Duonelaičio išvardytoji jų 
kaimenė, išrodo nenaudin
gos, žiūrint į ją žmogaus a- 
kimis. Bet gamta turi pla
čią ir didelę dirbtuvę, ku
rioje kietoji medžiaga daug 
kartų perdirbama, kad ga
lutinai taptų tinkančiu pa
grindu jausmams ir min
tims. Nėra nei mažiausio 
abejo, kad visiems vaba
lams ir gyviams toje didelė-
je gamtos dirbtuvėje pa-,tvarką. Ne-gi gali nepildy 
skirta darbo dalelė, kurią į ti tos dorybės, kuria žibėjai

5SS5SC=
Į jie kiekvienas sąžiningai 
nudirba.

Kaiknriems vabalams te
ko uždavinys sunaudoti 
žmogaus prakaitą, priskre- 
tusį prie kūno. Tą darbą 
bedirbdami tie paniekintie
ji vabalėliai pristygsta už
daro savo maistui ir pasii
ma jo iš apskretusio žmo
gaus kraujo. Besiekdami 
to kraujo, anie gyvnolėliai 
verčia žmogų greičiau apva
lyti savo kūną ir suteikti 
jam sveikesnes gyvenimui 
sąlygas.

Šiandien mums sunku pa
sakyti, kam reikalingi kai
kurie ligų vibrijonai, ypač

gyvendamas ant žemės. A8 
neRmi skundų kėlikas, dėl
to patarčiau neskusti Petro 
V. Jėzui nei Dievui Tėvui, 
o kreiptis prie paties Pet
ro, kad jis išpildytų, kas 
reikia.

Iš to gera nebus: aš karš
tas, jis karštas. Gali dar 
nesutikimas išeiti.

— Tai geriausia ant raš
to pareikalauti, kad Petras 
gražintų raktus. Raštas y- 
ra šaltas: jis prašalina vi
sus asmeninio susikirtimo 
pavojus.

— Bet aš nepratęs rašyti. 
Nei pamokslų aš niekad iš 
rašto nesakiau. Dėlto aš

maro grybeliai. Taip ir .nėesmi tarp tų pranašų, ku-
prisipažįstame, kad mes jų 
tikslo nežinome. Del savo 
teorijų nelaužome faktų, to

rių veikalai likosi šventame 
Rašte.

— Aš mielu noru patar-
del nei nesakome, kad vis- j nausiu. Ir aš noriu, kuomi 
kas gamtoje tikslinga. Te-'galiu prisidėti prie visuome 
gui taip pat padaro musų naudingo darbo.
priešininkai ir pasako, kad 
ne viskas gamtoje tikslinga, 
bet yra daug ir dideliai tik
slingu daiktų, tada visi su- 
seisime tiesos pažinime.

Pripažinti žmogaus buvi
mą neapgyventoje saloje 
dėlto, kad ant jos rasta nu
degęs degtukas ir nepripa
žinti tikslingumo gamto
je vra didelė neteisybė pro
to srityje. Tat yra prisi
laikymas vienų protavimo 
taisyklių Jėzui, kitų Bam
bai. Tokia metodą mums 
kuolabiausiai nepatinka.

Kodėl teisininkai nepaten
ka į dangų?

(Neapolio pasaka).

— Gerai, tai parašyk už 
mane laišką šv. Petrui.

— Man neišpuola rašyti 
be tamstos įgaliojimo. Del 
visa ko aš čia ateidamas 
pasiėmiau su savim keletą 
įgaliojimo blanketų. Tand- 
sta tik pasirašyti, o aš jau 
atliksiu visą darbą.

Šv. Jonas čia pat davė V 
galiojimą advokatui vesti 
visą bylą, daryti visus tei
sių reikalaujamus išmokes- 
čius, priiminėti savo klijen- 
to vardu visus pinigus, dalg 
tus ir teises, kurios jam su
lyg teisėtų ištarmių pareis.

Įgaliojimą gavęs advoka
tas nurašė šv. Petrui:

“Jūsų šventenybe, Ger
biamasis Tamsta! Didžiau
siai gerbiamasis šventasis 
Jonas Krikštytojas įgaliojo 
mane, kaip Jūsų šventeny-

sigerino su šv. Jonu KrikŠp- ^ė mato ir pridėto čion raS- DYKAI PER ŠEŠIUS MENE. 
to, paieškoti teisingai jam gIug _ Man0 apeciali, paaWi... 
prigulirtcius dangaus rak- nias Jums, kad Jus turėtumėt 
tus. Mano brangaus klijeu- ProW susipažinti su mano žurna-
to reikalavimaę .remiasi ne verta $10 už vieną kopiją tam,
mažesnėmis kokiomis nors kuris neturi užtektinai pinigų, dėl 

gero pragyvenimo. Joje tilpsta

tytojum ir draugiškai su 
juom tankiai kalbėdavo.

— Žiūrėk, sako, tamiteta 
V. Jėzui kelią prirengei, Jį 
parodei visiems žmonėms, 
net Jį pakrikštijei. Pirma 
Jėzaus tamista už tiesą kan 
kintiniu mirei. Tai sulig 
teisės tamista turėtum val
dyti dangaus raktus.

— Tai, kad aš garbių ne
ieškau, tarė šv. Jonas.

— Kas sako, kad tamsta 
ieškotumei garbių? — tarė 
advokatas. Tamista tiktai 
teisybės žiurėjai visada ir 
už teisybę galvą guldei. 
Nepridera nuo savo prie
dermės tolintis vien dėlto, 
kad ji nusižeminimo nedau
gina.

— Kad pats Viešpats Jė
zus Petrui įteikė tuos rak-'

teisėmis, bet aiškiomis Die
vo Kodekso ištarmėmis. 
Jūsų Šventenybei beabejo 
žinoma yra, kad Malachijo 
3 perskyrime pirmoje eilė
je, ir Izaijo 40 perskyrime 
3 eilėje, kalbama apie ma
no 'klijentą ir jo teises Ir 
kad tat atkartota teisių pa

“Tai Tas! Pats Su
Ilgu Melinu Kaminų”

KUOMET nuėal pirkti 1 
krautuvė visuomet žiūrėk 
kad butų ilga* rudinas ka
minas padaro New Perfec- 
tlon be durno, taip geraa 
kaip ir gazinle pečius.

Nenr Perfectlon su ilgų 
mellnų kaminų gerat Ir grą
žai bėga. Ugnis nėra taip 
karėta kaip nuo paprasto pe 
člaus, lr mažiau vietos už
imą.
Snvlrė 2,000,000 namnoee yra 
vartojamas Ncw Perfectlon

užtat J| tiek daug Šeimynų 
perka Ir vartoja kad labai 
geras.

New Perfectlon yra ne
brangus o nauda atneėa to 
kla pat kaip ir brangus pe- 
čiua Nereikia kurti, hel pe- i 
lenų neStl, namuose neteal- 
randa tiek dulku nes slemant 
pelenus dulkes darosi.

New Perfectlon Ępčlal 
yra paraukdami visokio sty- 
liaus lr didžio — Kaina 
nuo $3.00 ir augėčtau.

čion
perSmoc

Ol^nOKSBkES

Standard Oil Company
(An bidiana Corporation) *

TAS PATS SU

Tf*

— —M,...,,,,, « S

naujinime, būtent Mateuflo 
3 perskyrime 3 eilėje. Ma
no klijentui butų labai ne
malonu, jei-gu jis taptų pri
verstas savo teisių ieškoti 
Augščiausiame Dievo teis
me. Priešingai mano didžiai 
gerbiamasis klijentas, gerb
damas Jūsų Šventenybės 
asmenį ir augštą vietą, ti
kisi, kad minėtasis dangaus 
raktų sugrąžinimas įvyks 
be teismo nemalonumų.

Laukdamas teisingo ir 
greito atsakymo, pasilieku 
su priderančia pagarba Jū
sų Šventenybės tarnas, ad
vokatas....” Čia buvo pridė
tas sunkiai perskaitomas, 
parašas, bet labai aiškus 
adresas.

Gavęs tą laišką, Šv. Pet
ras galvojo porą dienų. Ant 
galo jis atsakė.

'(Pabaiga ant 5-to pusi.) j

DUNBARyra miestas laimes
Nutarymas yra kad

30 MILIJONO ABMOUR
PLATE PLENTO dėl SOVIE-
NYTŲ VALST. VALDŽIOS

✓

KAM
LEIDI SLINKTI|
SAVO PLAUKAMS?!• •

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 

[—jeigu tik ^umai pra- 
I dėsi vartot ' musų su

paisytus plaukams vais-_ 
tus “Dermafuga5’. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėral ,<• «

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo . plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus I Oda Tavo galvoje bus ty
ra, • pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais 1 Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats ęali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO.,

• Dept. (5 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa..

žinios, kaip likti turtingu greitai 
ir teisingai. “Investing Profit” 
yra tiktai vienas progresiviškas 
finansiškas žurnalas ir turi dau
giausia skaitytojų Amerikoj. Jame 
parodoma kaip $100 gali užaugti 
į $2,2000; rašykite dabar, o aš 
Jums prisiųsiu šį brengų žurnalą 
dykai šešiems mėnesiams. Rašyk 
tuojaus, o aplaikysi šį puikų žur
nalą. H. L. Barber, 529 — 28 W. 
Jackson Boulevard, Chicago.

| Bus pastatyta apielinkėj

KANAWHA VALLEY
arti

CHARLESTON W. VA.

J pačioje širdije kur

DUNBAR RANDASI
"S

Kongresas jau nutarė 
darbas bus pradėtas 

tuojaus z

DUNBAR turi šiądien vie
nuoliką kartų daugiau žmo- 

| nių negu trįs metai atgal.

Per Valdžios Armor Plate 
Plentą, mes turėsime

DEŠIMTS KARTU DAU
GIAU I VIENA META

Lotą kuri tu šiendiena nu
sipirksi į trumpa laika bus 
vertas du syk tiek už kiek 
pirksi.

PRADEK DABAR!!
Kol dar nevelų, pirk lotą 
dabar ir

SUTAUPYK PINIGUS 

DUNBAR LAND CO. D. B.
Box 801

Charleston, W. VA.

u
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KA0 TAI YKA MIEGAS?
Miegas vra labai reikalin

gas dalykas žmogaus gyve
nime. Be miego, kaip ir 
be maisto mes negalėtume 
palaikyti savo organizmo 
gyvybės. Miegas sutvirti
na musų dirksnių sistemą ir 
pati gera širdis prigimtis 
kviečia mumis į lovą pailsė
ti, kuomet esame nuvargę. 
Kokio nors darbo delei mu
sų protinės ir fizikinės jė
gos mažinasi, silpsta. Teisy
bė, kaikurį laiką dar žmo
gus gali kariauti su miego 
reikalu, bet ankščiau ar vfi' 
liau prigimtis įveikia. ,

Taigi miegas ir budėji
mas palaiko mumyse gyvy
bę, bet perilgas miegas bei 
perilgas budėjimas yra la
bai kenksmingi.

Miegamasis kambarys 
privalo būti didelis ir daž
nai vedinamas. Drėgnumą 
iš jo būtinai reikia prašalin
ti. Taipo gi kenksmingi 
miegamajame kambaryje 
kvepalus, nors jie butų ma
loniausieji. Žolynai ir gi 
nereikaling jame.

Sveikiausias guolis vidu
tiniškas: nei minkštas nei 
kietas. Jeigu jau reiktų 
išsirinkti vieną iš tų dviejų, 
tai geriau pasiskirkite kie
tąją Nesidangstikite sto
ra antklode — tas nesveika, 
labai sukarština kūną. Mie
stuose , geriausiai vartoti 
ašutinius pašomus. Perdi- 
dele šiluma bei karštis ken~ 
kia miegančiam.

Kas nori sveikai išsimie
goti te negeria svaigalų, te 
nevartoja įvairių narkoti
kų, te nerūko miegamame 

' kambaryje, te nesidarbuoja 
ilgai protiškai, te būna do
ras.

Miegant, smagenvse bū
va labai mažai kraujo. Ta
me insitikinta ’ekančiu bū
du:

Tūlam kareiviui anuotos 
Šovinys nuskėlė makaulės 
dalį; kuomet jis miegojo 
amagenis buvo susitraukę, 
bevarsiai, gi, pabudus, sma- 
genų akytės (veliulės) pri
sipylė krauju ir jų viršus iš
sikišo iš žaizdos.

Joks naturališkas musų 
kūno stovis neturi taip di
delės intekmės ant sielos, 
kaip miegas. Kiekvienas 
keitimasis žmogaus kūne 
daro veikmę ant dvasinės 
musų dalies, bet miego veik
mė reiškiausia ir nuosta
biausia. Jame žmogaus dva
sia tai vergiškiausiai nupuo-

sapnai.
Minėtasai Newtonas vi

suomet girdavosi draugams, 
kad jo protas mokslo srity
je darbuojasi netik dienos 
laiku, bet ir naktį, miego
damas. Newtono gyvenimo 
rašytojai taipo gi tvirtina, 
kad buk jis ir Cardano mie
godami išrišę daug matema
tiškų painų.

Van Helmont sakosi, kad 
jis sapnuodamas toliau pa
žengdavęs moksluose, negu 
sistematiškai dirbdamas, il
gų mintijimų laiku.

Garsus amerikietis Ben
jaminas Franklinas pasek
mingai gvildenęs sapnuoda
mas įvairus politikos klau
simus. z

Daktarui Galenui sapna
vosi, kad norint išgydyti tū
lą ligonį, reikia inpjauti jo 
pirštą ir ištekinti kraujo da
lį. Pabudęs daktaras tą pa
darė ir ligonis išgijęs, norą 
pirm jokie vaistai negelbė
jo.

Cicero pasakoja, kad AI- 
neas matęs sapne visą savo 
ateitį.

Mums toli saukia iki to
kio įtikėjimo sapnais. Daž
niausia jie būva liguisti ap
sireiškimai. Kuomet sveikas 
žmogus sveikai miega, jis 
nieko nesapnuoja. Gydyto
jas Galenas žinomas tuomi, 
kad prirašė nuostabiausių 
dalykų, kuriuos sunku at
skirti nuo paprastų burtų. 
Moksliška jo tvirtinimų ir 
išradimų vertė yra maža.

Didiesiems mokslinin
kams, tiesa, pasitaiko po 
sapnui atsiminti tą, ką jie 
pirma buvo suminti j ę, bet 
dar neįsidėję į omenį. New- 
tono laikais dar nebuvo ži
noma ta dvasios srytis, ku
rią šiandie iš lotyniško va
dina subkonscijencija, tai 
yra, proto srytis žemesnė už 
sąmonę. Kurie mokslinin
kai žinojo tą srytį, tie ne
sakė, kad miegodami atlikę 
mokslo darbą.

MIRTIES VALANDOJE.

buvęs: “Daugiau švie
sos!” Mirštantis didia vo-t
kiečių rašėjas, ftilleris pra
šė pavelyti paskutinį kartą 
pažvelgti į saulę, tardamas: 
“Kas kart geriau, kaskart 
ramiau.” Kitas vokiečių po
etas Klopštok užmerkė a- 
kis su žodžiais: “Visi esamo 
Dievo rankose.” Vilandaa 
išsiskirdamas su šia plane
ta draug su Gamletu už
klausęs: “Būti ar nebūti!”, 
o Lockas su tikrai filozofiš- 
ka ramybe pabaigė amželį 
žodžiu “Gana”. Paskutinis 
Mozarto troškinias buk bu
vęs pasiklausyti muzikos. 
To paties norėjęs Šopenas 
ir Mirabeau. Supratęs be
siartinant mirtį Alfieri bal
siai paprašęs sale stovin
čio draugo: “Paspausk man 
ranką, mielasis, dabar jau 
mirštu!” Tbeodor Visber 
mirdamas du kart pasakęs 
savo sunui: “Darbštumas!” 
Paskutinės Kromvelio va
landos matyt nebuvo labai 
skaudžios, nes mirdamas 
šypsojančiai atsidusęs, šaky 
damas: “Esu paliuosuo' 
tas!” Visas Rymo impera
torių budas Vespasiano žo
džiuose: “Ir ciesoriui rei
kia mirti”. Imperatorius 
gi Augustas mirdamas pa
sakęs: “Komedija pabaig
ta!” Užtat karalienė El
žbieta Agonijoj šaukia mir
ties patale: “Visą mano 
karalystę atiduosiu ui gy
venimo valandėlę.” Tūlą 
baimę prieš Dievo teismą 
išreiškia mirdamas karalius 
Fredrikas V, kartodamas 
žodžius: “Mano rankos ne' 
suteptos krauju.”

KUR YRA ARČIAUSIAS 
PRIEŠAS?

Kiekvienam yra gera žino
ti, kas yra musų aršiausiu 
priešu, idant galėtume jį nu
siųsti ant toliaus ir visados 
Druskos Upe. Jo vardas yra: 
Skilvio suirimas. Kuomet skil
vis negali suvirškinti maisto, 
kraujas užsinuodija nuo susi
rinkusių išmatų ir atsilaiko
moji gyvastinių organų galy
bė eina mažyn. Trinerio A- 
merikoninins Karčiojo Vyno 
Eliksiras prašalina visus su
irimus, išvalo vidurius ir pa
gelbsti virškinimui. Nuo kie
tų vidurių, galvos skaudėjimo, 
nervuotumo, energijos nete
kus, nuo aplaino susilpnėjimo 
ir t.t. Trinerio Ameri koni- 
nis Karčiojo Vyno Eliksiras 
ptti&lkės tikrai. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Trinerio Linimen- 
tas suteikia greitą pagelbą 
nuo ramatų neuralgijos, pa
maitinimo ir tt. Kaina 25 c. 
ir 50c. aptiekose, 35c. ir 60c. 
krasa. Jos. Triner, 1333 1339 
So. Ashland ave., Chicago, III.

(Apgarsin.) .
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sies - lr Gerkles.

Or. Franklin 
0. Carter

20 Meti OTrenanf: mi Stati Batves 
120 So. State Street

Užima visa t-ra Florą 
Adynos nuo 9 iki 7 vakare
Nedeliomis nuo IO Iki 12

________ u-----------------------------

Į MUSŲ SKAITYTOJUS.

z

Dažnai galima užgirsti 
nuomonę,. buk paskutiniai 
žodžiai pasakyti mirštant 
yra paiir ir apibudinimas 
žmogaus gyvenimo prasmės 
ir neapkainuotos vertės do
kumentas, norintiems suži
noti jo žemiškos kelionės 
tikslą, nes baisus mirties 
dvelkimas nupuciąs pasku
tinę veidmainystės kaukę. 
Istorijoj randame šimtus tų

Šios dienos laikraštyje yra 
pagarsinimas Kennedy Furni
ture Co., kurių krautuvės ran
dasi po 426-428 So. Wabash 
ave., 1968 Milwaukee ave., 
6137 So. Halsted St., 3948-50 
West 12tli Street. Jie yra tu
rėję krautuves per paskutinius 
18 metų, jų kainos yra visuo
met daug žemesnės negu ki
tur. Nežiūrint ar tai butų už 
pinigus ar ant lengvų išmo- 
kesčių, užtat jų krautuvės yra 
visad pilnės žmonių, o žmonės 
ten eina, kur gauna geresnį 
patarnavimą, už pigesnę kai
ną.

Alės visados tą duodame ką 
garsiname.

“paskutinių žodžių,” bei 
la, tai, yt erelis, pakįla į daugelis*jų buvo klaidingi.
dangiškas angštybes.

Didžio astronomo Newto 
no dvasia miegodama lak
stydavo planetų erdvėse lr 
ten rišdavo painiausius pa
saulio klausimus.

Kartais fantazija taip iš
tempia dirksnius, jog mie
gantis žmogus pradeda visai 
nuosekliai judėti. Gal ne 
vienam kada nors sapnavo
si, jog tapo plėšikų užpul
tas. Sapnuojantis pradeda 
muštis, kaip tik gali, kilnuo 
ja ore rankomis, spardo ko
jomis ir taip ilgai kovoja, 
kol nenubunda nimigęs pr< 
tas.

Kartais tie “paskutiniai žo
džiai” imti iš netikusių šal
tinių. Žemiau dedame ke- 
lioliką tųjų “paskutinių ž<r 
džių” iš lupų įvairių laikų: 
garsių žmonių.

Didis poetas Torguatto 
Tasso mirdamas sušnabždė
jęs: “Į Tavo rankas, o Die
ve.” “Laikas užmigti” pa
sakęs Byronas, išsiskirda
mas su dusia. O garsusis 
Prancūzijos revoliucijonie- 
rius Danten’as buk vienam 
draugui pasakęs mirdamas: 
“Jeigu antrame pasaulyj •- 
sama revoliucijų, tai aš prie 
jų neprisidėsiu”. Paskuti-

O

Įdomus apsireiškimai tie uis Goethes atsiduksėjimaa

IŠRADĖJAI!

KŪDIKIO SVEIKATA I 
IR AUGIMAS

Rėmeli ant duodamo maisto 
daugiau, negu ant ko kito. 

i Jeigu negali žindyti kūdikio 
— duok jam

EAGLE

BRAND
CONDENSED

MILKTI-IK O « I O * M A. l_
i Lengva prirengti, lengvai 
suvirinamas. Kūdikiai tarpsta 
nuo jo.

Iškirpk šj apskelbimą 
ir pasiųsk j

6oęden’s Condensed Milk Co. 
New York, N. Y.

Paaiškinimus 
gausi lietuvis | 
skus dovanai

TeL Yarda IMI

DR. J. KULIS
LIETUVI* GYDYTOJA* IB 

UH1BUKOAB,
9Z60 B. Halated at. Ohlcago, HL 

Gydo visokias ligai notarų Ir
valkų.
Priėmimo valandos: nno * ryto 
Iki 12; 0 iki 0. Nedėllomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nno • y. 
Iki 8 v.

P. Hmtidtlu l. M. Stanovt

THE ELECTRIC SHDP
IMI W. 4111 Sifili

Tel. Drover 8833 ' 
Atliekame visokį electrlkoa

darbų plgiaus, geriaus lr grei
čiaus, negu l:itl. Suvedam eloc- 
tros drataa J namus; geso lr 
Mektros lempas. Taisome mo
torus, fanus lr visokius daly
tus suristus su Elektriką.

Reikale suteikiame patari - 
’ia Ir apkalnuojame darbų.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. N. Postlethivaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti 

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

“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass.

DAR NEVELU INGYTI

KALENDORIŲ 1917 

METAMS.
Geriausia šiems 1917 metams Kulendorių 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 
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.
raštas apie Lietuvos neprigulmybę; yra ilgas straipsnis 
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval- 

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

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

Kas užsirąšys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00 
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo
rius” bus duotas dykai.

Užsakymus siųskite adresų:

“DARBININKAS”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

P. K BRUCHAS

Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas 1211
The Hibernian Bank

Įkurta 1867 metuose.
Pietvakarinis kampas La Salia Ir Adams St.

Suvirs 60,000 depositerių
SAVINOS DEPARTMENT

Depozitas ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimti mokame 
uit metų.

Atdara Subatoje nuo fi:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšius.

REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka lr parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant

namų; iškolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos,

yra dabar ant pardavimo $500 ir augščiau.

Geriausia vieta pirkti De i men
iu a ir aukso žiedus aukso lr 
paauksuotu laikrodėlių lencugėlų 
laketų koloneku špilkų ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie

na iš didžiausių tr seniausia 
Chicagoje Musų tavoral yra tei
singai gvarantuoti ir prekės pi
gesnės negu kitur.

-Ą
F. K. BRUCHAS

3323 S. Halsted St.
CHICAGO

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubi 
nius lr deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti ir ne- j ] 
mokantis visokius šo
klus. armonikas rusiškas tr prūsines, importuotas lr taip Jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dcl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
lr revolverius. Savo darba gvaragituojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7300 
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampų.

m
MILIJONUS DOLERIŲ Žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam, 
gal būt turite kokį išradimą dėl užpatentavinio, gal norite, “KĄ IŠRASTI”, reikalankite nuo musų dykai 
pala imų ii VEDV&JG IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam Išsiųsim dykai. Risun- 
kus ir modelius bandome ir egziroinuojame DYKAI. RAŠYKITE Lietuviškai, bent į katrą musų ofisą:

AMERICAN EUMFUN FATENT OFFICES (DS> 309 Broniui IEW YORK Birrlttor Blg. WASR|N8TQN D. C.

SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra STATE 
BANK of CHICAGO. Žmonės turi čia pasidėję 
viso $11,972,000, o banko resursai siekia daugiau 

kaip $37,000,000.

Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apvskafta, būtent, parodo, kad bankas 
turi:
Pinigų ant rankų ir bankose ....... . $12,542,000

Užtikrintais bondais, greit paverčia 
niais grynai pinigais .................... $ t,233,000

Duotą paskolų ant deramų užstatų-----$23,000,000
Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno dolerio. 
Mokama 3 nuošimtis.

Taupomasai banko skyrius
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

atdaras Subatomis

State Bank of Chicago
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.

LA SALLE ir WASHINOTON gatvių kamapas..
Prieš City Hali . .
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WORCESTER, MASS.

Gal ne vienam bus įdomu 
girdėti apie sity. linksmų, 
dailių vietelę, kaip Worces- 
ter, Mass. čia randasi lie
tuvių kolionija nemaža. Be
rods mūsiškių čia yra dau
giau, kaip 7,000. Gerokas 
skaičius lietuvių gan pasi
turinčiai gyvena, turi savo 
namų, krautuvių ir kitokių 
biznių. Darbai eina gerai, 
darbas lengva gauti, jei tik 
norima. Mokama nuo 13.00 
dol. ir daugiau į savaitę. 
Daugelis lietuvių turi labai 
gerus darbus. Nestinga 
Worcesteryj ir visokių or
ganizacijų, draugijų kuopų, 
vakarų ir tt. Daugiausiai 
darbuojasi vietos šv. Kazi
miero parapijos choras, ku
ris yra gerai išlavintas. A- 
čių minėto choro vedėjui p. 
Čižauskui retai kur Ameri
koje atrasime geresnį lietu
viškų chorų, kaip šis. Gai
la tik, Woroesterio lietuviai 
retai rašo korespondencijas 
apie savo veikimų. Tokios 
korespondencijos labai bu
tų pageidaujamos.

Vargdienis. 

EASTON, PA.

draugija paruošė melrose- 
iparkiečiams smagių promo-
igų. Publikos buvo prisi- 
Į rinkę daug ir visi smagiai 
Į linksminosi.

Nedėlioję, 6 d. gegužės L. 
Vyčių 22 kuopa rengia de
batus su socialistais. Deba
tų vieta: Frank ir James 
svetainėje, pradžia: — 2 v. 
po pietų. Chicagos ir apy- 
lenkių jaunimas nuoširdžiai 
yra kviečiamas atvykti į į 
šiuos įdomius debatus. Jų I 
pelnas skiriamas karėje nu
kentėjusiems broliams ir se
sutėms. Įžanga 25c. Vieti
niai socialistai labai nusimi
nę, kad vyčiai žada iškelti 
aikštėn visus jų nedorus 
darbus.

Lietuvos Pėlėda.

BEALKOHOLINIŲ GĖ
RALŲ PARODA.

Labai gerai nusisekė pirmas 
vyčių vakaras.

Šiomis dienomis darbšti 
Kaštono Lietuvos Vyčių 34- 
ta kuopa surengė gražų va
karų, Sulošta tapo: “Tik
rasis dėdė,” “Čigonės atsi
lankymas” ir dar vienas 
trumpas vaizdelis. Loši
mas pavyko gerai, artistai- 
me gėjai neblogai mokėjo 
savo roles.

Pirmame veikale lošė p- 
lės: Ona Mikalauskiutė ir 
Br. Stranikaitė.

Veikale “Tikrasis dėdė” 
dalyvavo sekantieji: p. Žą
sinas, p-lė V. Kundrauskiu- 
tė, p-lė F. Vaikaitė, p. VI. 
Gūšis, p. A. Mnsis, p. A. 
Gūšis, p. J. Gūšis, p. Klo
va ir p. J. Skirmantas.

“Čigonės atsilankinie” 
lošė p-lės: M. Ruškaitė ir A. 
Alšauskaitė.

Apart lošimų dar buvo ir 
deklemacijų, kurias gabiai 
pasakė p-lės: Skirmuntai- 
tė, Ulbaitė ir Ruškiutė.

Žmonių vakare buvo ga-j 
na daug. Vakaro rengėjai 
atsiekė savo tikslų: užganė
dino publikų.

Eastono koresp.

MELROSE PARK, ILL.

Nors nedaug čia yra lie
tuvių, bet visgi jie darbuo
jasi gan smarkiai. Štai su
tartoje 21 d. bal. Frank ir 
James svetainėje L. Vyčių 
22 kuopa ir L. H. D. ra
telis parengė gražų koncer
tų, į kurį.atvyko skaitlingas 
svečių būrelis. Dainos nu
sisekė gana gerai. Daina
vo du chorai.

Gegužės 2 d. toje pačioje 
svetainėje surengė irgi gra
žų vakarų su įvairiais pa
maitinimais. O bal. 28 d. 
p. Ign. Vaičiulio svetainėje 
Moterių ir Panų Šv. Onos

Tikrai ypatinga paroda.
Tokių parodų surengė blai- 
vininkės su blaivininkais S. 
Bostone, Mass., bal. 26 die
nų Šv Petro parapijos baž
nytinėje svetainėje. Apie 
tų parodų “Darbininkas” 
taip rašo:

‘ ‘ Apie parodoj e išsta
tytus gėrimus reikia pa
sakyti, kad jie musų lie
tuvaitėms garbę padarė, 
o Visokiems alkoholiams 
yra didžiausiu pavoju. Į- 
vairių rųšių gėrimų buvo 
apie puskapį. Duonos 
rūgštimai, duonos skysti
mai, citrininiai, apėlsini- 
,niai, slyviniai, “rudbiri- 
niai” ir kitokie visokie 
kvasai ir vynai galėjo pa
tenkinti labai išlepintų 
gomurį.

“Ir ko čia, rodos, vie
toj svaginančių alaus de
gtinės, nevartoti bealko
holinių gėrimų, kurie ir 
sveiki ir skanus. Prie 
to ir pigus.' Kaikurios 
merginos įstengė padary
ti rūgštymo bonkų vertės 
1 cento, kitos 2 centų, 3, 
o daugiausia 12 centų, 
kuris jau yra skiriamas 
lietuviškoms iškilmėms.

“Galima pasirinkti ko
kio tik gėrimo nori ir 
prie kokių aplinkybių jį 
nori vartoti.

“Geriausia parodoj pa
sirodė su gėrimais: p-ni 
Antanavičienė, p-lė M. 
Lazdinaitė, p-ni A. Strau- 
skienė, p-lė V. Varžins- 
kienė ir K. Treinavioius, 
kuriems komis, pripažino 
po $2.00 dovanų ir pagi
rimo laiškus.

“Kitoms parodoje da
lyvavusioms. V. Belec- 
kiutei, M. Butvidienei, B. 
Šveistienci, R. Liudmin- 
skienei, Griciunienei, M. 
Kundukienei, V. Jankavi- 
čdenei, J. Kazlauskienei 
už gen; ir skanių gėrimų 
pagaminimų pripažinti 
pagyrimo laiškai.”

< Mes manome, butų labai 
naudinga ir kitose lietuvių 
kiliom jose surengti pana
šias parodas. Tas labiaus 
musų žmones paskatintų 
prie blaivingojo gyvenimo. 
Iš to butų didelė nauda pa- 
vieniems ir visai lietuvių 
tautai.

SKAITYKITIRPLATINKIT
“DRAR"

“Lietuvio sicialistų 
perlai”

Šiuomi pranešu gerb. vi
suomenei, kad rengiu spau- 
don labai įdomių kningų 
vardu “Lietuvių Socialistų 
Perlai.” Joje tilps pasižy
mėjusių lietuvių soicalistų 
vadų, redaktorių ii* agitato- 
rių-kalbėtojų biografijos.

Nuoširdžiai meldžiu visų

tų, kurie žino apie Mockaus, 
Karaliaus, Montvido, Kai
čių, Perkūno, Bagočiaus, 
Šeštoko ir daugelio kitų, 
įvairias nieksystes-apgavy- 
stes prisiųsti man 
jųjų aprašymų, už kų busiu 
labai dėkingas. Prisiųs
tieji faktai turi būti teisin
gi, su parašu ir adresu dvie
jų liudininkų. Dar geriau 
butų, kad prie prisiųstų do
kumentų butų pridėta no
taro antspauda. Prisiųstos 
žinios bus laikomos archive, 
kaipo dokumentai. Jau ne
mažai turiu surinkęs faktų, 
bet man dar daugiau jų rei
kia. Taigi, vardan teisy
bės, nesibijokime iškelti 
aikštėn ir parodyti visuo
menei tikroje šviesoje pa
čius socialistų “perlus.”

Su pagarba,
Stud. Al. Račkus. 

Raštus galima siųsti šiuo 
adresu:

1410 So. 49 Ct.,
Cicero, III.

TIKSLINGUMAS IR 
MINTIS.

(Pradžia ant 2-ro pusi.)

tai žmogus tegali mintyti, 
todėl minėtieji geologai pro
tingai sako, kad tik žmogus 
tegalėjo išskelti titnagines 
geležtes.

^Kadangi gyvybei ant že
mės šelpti susibėga neapsa
koma daugybė galingiausių 
ir įvairiausių veiksnių negu 
titnaginiai geležtei daryti, 
kadangi ta neapsakomoji jų 
daugybė yra milijonais kar
tų didesnė ir svarbesnė už 
priežastis tas geležtes, tai 
mes tvirtindami, jog mintis 
sudarė pasaulio tikslingu-' 
mų, tarnaujantį gyvybei, ne
lyginamai esame toliau nuo 
klaidos, kaip geografai ir 
geologai minėtuose dvejuo
se atsitikimuose. Užtat mes 
atkartojame su Anaksago- 
ru: Nūs panta epoiese, t. y. 
Išmintis visą pasaulį pada
rė.

Žmogaus išmintis neveikia 
be smegenų. Gamtamokslių 
ir šiaip mokslų pastangos, 
visoje žmonėms kokiu nors 
budu prieinamoje medžiagos 
srityje nerado nei vieno pa
vyzdžio išminties be sme
genų.

Tečiaus paties žmogaus 
smegenys yra tikslingai vei
kiančios gamtos padaras. 
Jeigu mes teisingai stebi
mės akies arba paikščio pri
gimties tikslingumu, tai dar 
didesnio pasistebėjimo verti 
yra smegenys. Taigi ir juos 
tegalėjo padaryti ne kas 
daugiau, kaip Išmintis.

Gamtamoksliai žino, kad 
ant žemės jauniausi yra 
žmonės, senesni už juos yra 
gyvuliai, už gyvulius sene
sni yra augalai. Prieš atsi- 
Tasiant gyvuliams, smegenų

tis jau buvo. Ji sudarė pai
nų augalų mechanizmų. Čia 
mes turėtume pagundų ap
rašyti kaip išmintingai ir 
tikslingai sudirbtos augalų 
celiulės, arba akytės. Bet tų 
pagundų atidėsime šalin. 
Nebuvo smegenų ant žemės, 
kada pirmų kart vanduo už
šalo. Vanduo su visomis sa
vo ypatybėmis senesnis ir 
ųž augalus. Nebuvo smege
nų, kada vandenįs skirstėsi 
nuo sausumų.

Milijonais balsų gyvoji ir 
negyvoji gamta skelbia min
tijančiam žmogui, kad buvo 
Išmintis, * kuri pasaulį su
tvarkė ir kad ta išmintis ne
turėjo smegenų. Kadangi 
medžiaginė išmintis negali 
mintyti be smagenų, tai pa
saulį sutvarkiusioji Išmin
tis buvo nemedžiaginė.

Kaip mechaniko išmintis 
išmintingai sudaro mašinų, 
bet nepasilieka joje, taip ir 
pasaulį sudariusioji Išmin
tis įteikė to pasaulio dalimB 
tikslingų veikimų, bet pati 
ne pasiliko medžiaginiame 
pasaulyje. Jo tikslingumas 
yra trauscedentiškas, o ne 
immanentiškas.

Taigi aišku, kad šalia pa
saulio buvo nematerijalė, 
nuo smegenų nepriklausan
čioji Išmintis, kuri gyvybę 
leido ir sutvarkė ant žemės.

Ta išmintis apėmė di
džiuosius žvaigždžių plotus 
ir smulkių smulkiausias da
leles akia neišmatomų dul
kelių. Ji sudarė ir telesko
pų ir mikroskopų srytis ir 
da daugiau negu žmogaus 
mokslas prieina su tųdviejų 
padarų pagelba. Mus pro
tui išrodo neapsakomai ste
bėtina ta didžioji viskų api
manti gyvybę šelpianti Iš
mintis. Didis graikų filoso
fas Sokratai Jų pažino savo 
protu, tuksiančiu metų pir
ma jo Abradmas tų Išmintį 
dar geriau pažino savo pri
tyrimu. Puslaukinis Gulbių 
Upės klonių gyventojas

auųtrahetis iki šiai dienai 
išlaikė tos Išminties pažini
mo sklypus, pareinančius iŠ 
pirmutinių žmonių, gyvenu
sių ant žemės.

Ir Sokratas su savo moki
niais ir Abraomas su savo 
vaikų tautomis ir didieji sep 
tyniolikto šimtmečio gamti- 
tninkai (Kepler, Gaidei) ir 
devynioliktojo amžio gam
tininkų kunigaikščiai (Pas- 
teur, Sėcchi) ir dvidešimto
jo mokslavyriai (de Lappa- 
sant, Brauly) ir primity
viai žmonės tų, pasaulį su
dariusių, Išmintį vadina 
Dievu.

Anglas Laug it vokietys 
Schmidt prirodė, kad stam
bieji primityvių tautose 
bendrieji religijos ruožai yra 
pirmosios žmonių religijos 
palikimai. Tarp tų ruožų 
pirmutinis yra tikėjimas į 
vienų Dievų.

‘ ‘ V ieny bė Lietuvninkų ’ ■ 
rašė, buk uuo Kanto laikų 
jau drūčiai ir tvirtai esu nu
statyta, kad teoretiškuoju 
protu jokiu budu negalima 
priparodyti, kad Dievas yra. 
Alums išrodo, kad Brook- 
lyno laikraštis klysta. Kan
to kritika Dievo buvimo pri
rodymų klausime buvo sek
li. Jis ėmė Dievo prirodymų 
konspektų ir neįsigilino į 
pačių jų mintį. Jis padarė 
klaidų, bandydamas juos vi
sus suvesti į ontologiškųjį. 
Jis pats savo vėlesniame 
veikale (Praktiškojo Proto 
Kritikoje) pasinaudojo psi
chologiniu Dievo buvimo 
prirodymu, tvirtindamas jį 
apodiktiškai, nors butų ga
lėjęs jį apdirbti ir teoretiš
kai.

- Prieš Kanto autoritetaga- 
lima butų pastatyti daugiau 
ir didesnių autoritetų. Bet 
mes kviečiame “Vienybę 
Lietuvninkų” šito straipsnio 
išvadžiojimus perkritikuoti 
dvidešimtojo amžio gamti
ninkų metodos priemonėmis. 
Tada galima bus kalbėti

apie tai, kaip tvirtai šian
dien yra nustatyta, kad Die
vo buvimų prirodyti protu 
negalima.

Tik reikia neužmiršti, kad 
šitas straipsnis yra tiktai 
viena dalelė iš daug dides
nio protavimo, kuriuomi 
Dievo buvimas prirodomas 
sulyg dabartinio mokslo rei
kalavimų. Į dienraštį rašant 
labiau reikėjo rūpintis po- 
puleriškumu negu precizija. 
Padorus filosofas lengvai 
pamatys, kuriuose daiktuo
se yra paaiškinančios digre
sijos, kuriose praleidimai tik 
specialistams suprantamų 
protavimo dalių.

KODĖL TEISININKAI 
NEPATENKA Į DANGŲ.

(Pradžia ant 3-čio pusi.)

“Gerbiamasis Tamsta! 
Skaičiau tamistos cituotą
sias (Senojo ir Naujojo Įsta
tymo vietas. Jose, tiesa, 
kalbama apie šv. Joną Kri
kštytoją, bet aš neradau jo
se, kad dangaus raktai bu
tų pavesti šv. Jonui. V. 
Jėzaus žodžiai, užrašytieji 
Mateušo, man išrodo 
taip aiškus, kad aš drįstu 
pasilaikyti dangaus raktus 
ir toliaus. Tamstoms prisi
eis šauktis Viepaties Teis
mo, <jei neatsisakysite nuo 
savo reikalavimo. Su pa
garba Petras.”

Advokatas prišnekėjo Sv. 
Joną kreiptis teisman. Pa
sirodė, kad danguje teisme 
visai nėsų. Advokatas pa
tarė kreiptis prie šv. Jono 
Evangelisto, nes tas yra V. 
Jėzaus sekretorius. Evan
gelistas priėmė skundą Ir J- 
traukė ją į aktus. Advoka
tas džiaugėsi, kad tapo pa
stebėt* danguje. Žinoda
mas tėsos tik vienas teisi
ninkas danguje, jis tikėjosi, 
kad Dievas turės paskirti

Lietuvos Vyčių Gegužine
Bostono Vyčiai rengia milžinišką

Išvažiavimą
Gegužio-May 30, 1917
Caledonian Grove Parke

West Roxbury Mass.
%

Visas pelnas nuo gegužinės skiriamas:

NUKENTEJUSAI LIETUVAI.

Kelrodis U Kitur.
Išlipę ant South Station imkit “eldveitcrį” į South 

ir važiuokite iki Forest H iii iš ten paimkite karų į Char
les River (We«t Roxbury), kuris prįvež jus tieeiog prie 
Caledonian Grove. /

GENERALIS OFISAS:
“DARBININKAS”

242 West Broadway, . South Boston, Mass.

Bilietus galima gauti “Darbininke” ir pas Vyčių 
kuopų narius.

PROGRAMAS:
Tautiški teisiai, e. Haaket>||all,
tekiai, e. DrndioHu Imtynės,
Dainos (chorai, nolo, duetai) 7. Hase-Bail,
Lenktynės: e. Virvės traukimas,

n) vaikų; e. Įvairus moaai,
b) merirtnų; 10. Prakalbo*,
c) didelių vyrų; ii. Dribai,
d) mažiukių moterų; 18. Monologai, dijatesai ir t.p.
c) valkų. I 18. Svečių sumanymai.

UŽKANDglAl SKANUS — UŽ PINIGUS.

BHJ.ĘTAI: porai (merginai su vaikinu) 50c., vy-
---------  „ ranas 35c., moterims 25c., vaikams 10c.
nebuvo ant žemės. O

teisėju. Bet ant rytojaus 
šv. Jonas Krikštytojas gavo 
atsakymų, kad bylos negali 
būti kol šv. Petras nepasi
rūpins advokato. Kadangi 
danguje tėra tik vienas ad
vokatas ir tų jau užėmęs šv. 
Jonas Krikštytojas, tada su 
byla reikia laukti, kol kitas 
advokatas ateis į dangų. 
Nuo to laiko daugelis jų 
siūlėsi, bet šv. Petras, kaip 
tik pamato katrų pas dan
gaus duris taip ir užtrenkia 
jus. Neturėdami kur būti. 
nabagai keliauja pragaran. 
Taip ir tebėra byla neper- 
žiurėta iki šiol.

PIENAS MILTELIAIS.

Danietis Wimmer atrado 
būdų pienų paversti milte
liais be sumažinimo jo ver
tės. Sakoma, kad tas pa
daroma labai lengvai be jo- 

' kių kenksmingų pridečkų. 
Spėjama buk piejio verti
mas miltais užmušus džio
vos, tymų ir kitų ligų bak 
terijas, kurios nemažai pa
daro ūkininkui blėdies. Sis 
išradimas suteikia dideli 
patogumų keliaujantiems 
laivuose, kareiviams, darbi
ninkams ir tt. Pridedant 
9—10 dalių vandenio pilę 
šių miltelių pasidaro, gardus 
ir maistingas pienas, kad 
rodos toje pat dienoje pa
la idy tas. Iš to paties pieno 
csų taipo-gi galima sumuš
ti naturališkų sviestų bei 
suslėgti sūrį. Tas miltinis 
pienas buk užsilaiko Ogiau
sius metus visiškai neges- 
damas. Danijos žemdyr- 
bystės ministerijos padary
tas tojo pieno analizas tik
rai parodė, kad jame yra vi
sos reikalingos dalįs tikro
jo pieno. Šveicarijoje taip
gi yra fabrikų, ištraukiau’ 
čuj vandenį iš pieno ir to
kiu budu paverčiančių Ji 
miltais.

12 *Naujanybe
Jau galima gauti naują knygelę

PATARLES
ir

IŠMINTIES GUDRUOLIAI.
Surinko P. Mulevičius,

Jo-Tai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje, 
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas, 
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva
siško' peno. Knygelė nemaža ir daili.

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Kainuoja tik 25c.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

1800 West. 46th Street, Chicago, UI.

man

Originališkas

TOLCUM

Del KŪDIKIU
Per paskutinius keturiaade- 

šimts metų Mennens Talcum 
Powder buvo vartojamai kai
po odos suivelnytoju. Jis ge
ras dėl KŪDIKIŲ 
dėl suaugusių. Geras* 
dėl burnos ir odos.
Gaukite šiojo naujoje I 
dežuteje, — a pliekoj.

ValsbaŽanklia. 

U E* REN CHKMIcIl CO., NEWAM, M. J.
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CHICAGOS L. VYČIŲ 
KUOPOMS ŽINOTINA.

Šiandie, šv. Kryžiaus at
radimas. Šv. Mauro. Šv. 
Aleksandro ir Šv. Jurena- 
lio. | f

Rytoj: Šv. Monikos, Šv. 
Antonijos ir Šv. Florijono.

GEGUŽĖS MĖNESIO 
MALONĖS.

Na, pagaliaus susilaukė
me ir kvepiančio gegužės 
mėnesio. Deja, tik Chica
goje menkai jaučiamos jo 
malonės. Tai’p aprūkusiu 
fabrikų, purvini; gatvių pa
vasario stebuklingoji grožė 
retai tenka pastebėti. Be 
to pirmos dienos gegužės 
gan šaltos, žmonės vis dar 
dangstoti ploščiais. Oro 
pranašai skelbia, kad busią 
dar šalčiau.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
KUNIGŲ SUSIRIN

KIMAS.

Chicagos Vyčiu Apskri
čio susirinkimas bus gegu
žės 6 d. 1917 m., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Geis
tina, kad jame dalyvautų 
skaitlingas kuopų atstovų 
būrys, nes reikės aptarti 
daug svarbių reikalų, kaip 
tai: galutinas sutvarkimas 
busiančio pikniko, Įkūniji
mas dramatiško skyriaus ir 
daugybė kitų.

Dar noriu priminti, kad 
kuopos nepamirštų savuose 
susirinkimuose pasitarti a- 
pie išvažiavimo vietą.

A. Jakavičiutė, 
Ch. L. R. Aps. rašt.

TOWN OF LAKE.

tai, Chicagoje mes pradė
jome mokėti net 8 centus.

Taigi Europoje duona pi
gesnė, nors jie daugiausiai 
naudojasi Amerikos miltais. 
Bet juk ir ten pirkliai ne- 
apsėina be pelno, užtat len
gvai galima išsivaizdinti, 
kokį milžininšką uždarbį 
turi mūsiškiai spekuliantai.

SALIUNINKAMS DREBA 
PAKINKLIAI.

»t

---------—-

Pajieškojimai.

PaieSkau savo pusbrolių Stanislovo 
ir Mlkolo Belekiu. Paeina i* Kauno 
gub., TelSių pavieto, Varnių parap., 
.Lesiau sodžiaus. Apie 10 metų kaip 
apleido Lietuvų; pastaruoju laiku gy
veno Chicago, III. Jie patįs ar kit-.is 
atsIJauklte Šiuo adresu:

JONAS BELSKIS.
15710 Fench ave. Harvey. III.

FARMOS! I FARMOS!!
Varaidaoda DldMatuloje Amarl 

koja Lietuvių kollonijoj karna yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mich. ku 
krattaa lietuviams apsigyvenu. Mo 
nala yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamas 
t Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, IS tos k°llonljos lSpraSytl. Mes 
tarime Ii jų suėmė jų farmaa ir nori
me Jaa parduoti, turime didelių Ir nu

Utarninke, geg. 1 d. kun. 
'Skripkos gyvenime susirin
ko keliolika lietuvių kunigų 
iš Cbicagos ir apylinkės. .Tie 
apsvarstė Kunigi; Sąjungos 
Prezidento kun. Žilinsko apF
linkraštį apie išnaudojimą 
Šv. Tėvo skirtosios lietu
viams dienos. Sutaria: 1-a 
sudaryti vietini komitetą iš 
kunigų Skripko, Serafino 
ir Krušo. Jiems pavesta 
visa teisė daryti sumany
mus ir jų išpildymui reika
lingus nutarimus, paliepi
mus ir šiaip darbus. 2-a Ne 
vėliau kaip ketverge, 3 ge
gužės, kunigai Serafinas ir 
K niša s nueis pas J. A. M. 
Chicagos Arkivyskupą pasi
kalbėti apie įrengimą Šv. 
Tėvo dienos Chicagos Arki
vyskupijoje. Paskui minė
tasis Komitetas padarys tą, 
kas pasirodys reikalinga po 
pasikalbėjimui su J. E. Ar
kivyskupu. 3-čia Skubintis 
atspauzdinti reikalingi; skai 
cių angliškų egzempliorių 
laiškų vyskupo Karevi
čiaus, kardinolo Gasparri ir 
Pildomojo Komiteto Lozan- 
noje. 4-ta Kunigui Slavy- 
nui pavesta lietuvių dienos 
Reikalą aprūpinti Mihvau
kee’s arkivyskupijoje ir 
prie jos priklausančiose 
penkiose vyskupijose. Ap
rašytasis kunigų posėdis 
prasidėjo 6:15, pasibaigė 
7:15 vai. vakare.

Korespondencijose iš lie
tuvių gyvenimo tankiausiai 
atseina skaityti apie balius, 
teatrėlius ir šiaip pasilinks
minimus. Ir tat naudinga, 
bet neprošalį butų daugiau 
tiesioginio darbo. Per tris 
dienas nuo 29 balandžio iki 
1 gegužės šv. Kryžiaus baž
nyčioje dirbo keliolika ku
nigų. Apie 3,500 žmonių 
priėjo išpažinties ir Komu
nijos. Kitaip sakant pus
ketvirto tūkstančio lietuvių 
atsižadėjo bloga, prisižadė
jo gera. Talpi bažnyčia po 
kelis karius kasdien buvo 
pilna katalikų. Jie daly
vavo apeigose. Tat reiškia, 
kad jų širdys ir* mintys tuo 
laiku buvo prie augštų ir 
kilnių dalykų, o ne purvuo
se ir šlykštumuose. Kelioli
ka tūkstančių žmonių pasi
naudojo tuomi širdį tobuli
nančiu ir žmonybę augšti- 
nančiu Bažnyčios darbu. 
Padirbėti atsiėjo nemažai. 
Nedėlios, panedėlio ir utar- 
ninko vakarais išpažinties 
klausimas baigėsi apie pu
siau dvyliktą. Penkiose ry
to bažnyčia jau vėl buvo at
dara. Daug buvo darbo 
kunigams, bet nereikia už
miršti ir jiems prirengian
čių kas reikia darbininkų. 
Ypač zakrastijos vedėjui 
tose karšto darbo dienose 
pasidaro labai daug darbo, 
o pasilsiui laiko nelieka vi
sai. Apeigų gražumas pa
vyzdingai vedamoje Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje vi
siems žinomas. Rašant apie 
tai reikėtų kartotis. Betgi 
reikia paminėti gražius gy
vų gėlių bukietus tankiai 
sumaningai sustatytus ant 
didžiojo altoriaus.

MIESTO TARYBA.

Politikai, visuomenė, laik
raščiai dabar sušilę agituo
ja panaikinti svtaiginamus 
gėralus ir uždaryti visus 
saliunus. Chicagoje saliu- 
nų yra virš 7,000. Tarp 
mūsiškių saliuninkų baimė 
netekti lengvo ir pelningo 
uždarbio nuolat didėja.

Vakarykščiame “The Chi
cago SJariner” editoria- 
le stambiausiomis raidėmis 
pažymėta: “Degtinė vra 
žmonijos priešas ramiais 
laikais, o karės metu ji dvi
gubas priešas.”

Iš vis ko matyti, kad kar
čemų dienos jau suskaity
tos.

10 AIRIŲ
ŠIANDIE IŠVAŽIUOJA 

WASHINGTONAN.

Airijos pariotai labai vei
kliai darbuojasi Chicagoje 
rengdami savo tėvynės pa- 
siliuosavimą iš Anglijos. 
Šiandie tuo reikalu delega
cija 10 airių važiuoja Wash- 
ingtonan. Ji žadą reika
lauti, kad Washingtono dip
lomatai pripažintų visišką 
Airijos neprigulmybę. De
legacija susideda iš sekan
čių ypatų:

Kun. F. X. McCabe, Jud- 
ge Kickbam Scanlon, Judge 
Robert E. Crowe, Judge 
George F. Barrett, Major L. 
R. Bueklev, Joseph P. Ma- 
honey, (buvęs kongresma- 
nas), George E. Gorman, 
Mariin McNally, Dr. Tbo- 
mas Crane ir John A. Mic 
Garry.

Drauge su šia delegacija 
taipo gi Washingtonan va
žiuoja Airijos reikalais bu
vęs Illinois gubernatorius 
E. F. Dunne, kun. M. Sulli- 
van, kun. J. Fulsburv ir ki- 
ti. i

ROSELAND, ILL.

Lietuviškoje Visų Šventų 
parapijoje Roseland’e nedė
lioję, gegužės 6 d. bažnyčios 
svetainėje vietinės artistės 
ir Šv. Kazimiero seserį; au
klėtinės (vienuolyno ir vie
tinės mokyklos) loš labai 
akyvą dramą “Rūmai eže
ro dugne.” Veikalas įdo
mus tuomi, kad visas veiks
mas eina vnndenije. Rose
land’o parapijos scena yra 
vienintelė tokiems daly
kams pritaikyta. Pradžia 
5 vai. po pietų. Įžanga 25, 
35 ir 50 centų. Visas pel
nas eis ant naudos Šv. Ka
zimiero vienuolyne Chica
goje.

Iš pirmų žygių dabarti
nės Miesto Tarybos matyti, 
kad ji bus rimta ir nesiduos 
save valdyti įvairiems poli
tikieriams majorams. Inau- 
guracijiniame posėdyj nau
joji Miesto Taryba jau su
skubo gerokai pakarsti nuo
dėmingą musų majoro kailį.

CHICAGOJE BRANGES 
NĖ DUONA NEGU LON
DONE BEI PARYŽIUJE.

MILŽINIŠKAS 
SPROGIMAS.

Vakar, 2:45 v. rytą, prie 
B. A. Eckhart Milling Com
pany (1300 Carrol Ave.) ta
po susprogdintas 50,000 ga
lonų vandens rezervuaras. 
Išsiliejęs vanduo sugadino 
daug miltų ir kviečių. Ki
lęs gaisras neužilgo tapo 
numalšintas. Nuostoliai 
riekia 30,000 dol.

Spėliojama, kad šis spro
gimas turi sąryšį a? su ka
re ar su duonkepių streiku.

Protect Your Telephone

APSISAUGOKITE SAVO TELEFONĄ
T elefonas, kuris susideda iš daugiau negu 

vieno šimto šmotelių, yra taip delikatnai, 
kaip laikrodis.

Nuo to laiko, kaip Bell telefonas tapo Ifirastaa, 
yra apie steptynlasdeSlmts pagerinimų kad padarius 
ji geru.

Telefono kompanija yra visuomet pasirengus 
su patarimais laike nelaimių.

Žmonės gali padėti kompanijai visuomet — turi 
savo telefono nedaužytl, nes tuomi pasidaro daug 
nuostolių.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Oficial 100

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
DARBININKAS”

eina utarninkais, ketvergais ir su

(G

“DARBININKAS’
batomis.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas^ apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymu, rašytų pačiu darbininkų.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apvsakaičių. ».

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, i n d o m u ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu,b gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visaą išleistuves.

Skaitykite ir.platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adrcsaą;

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

8L'»i7g,jiįiį -i m į

Cedrinis Aliejus ir Ražas.
Jeigu nori užlaikyti savo ra

kandus ir grindis švariai tai nusi
pirk šį didelį ražą. Niekur nega
lima taip pigiai gauti, kaip pas

Tūrių vieną kambarį ant ran
dos Šviesus ir svarus, dėl vyro ar 
merginos. Atsišaukite:

T*1 B
°/e DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St., (’hieago, III.

tų firmą, girniui, maiinoa lr kiti 
relktilngt daiktai prie nklo. Duoda
ma Ant ltanokeaėlo. Norint gauti dan- 
glan Informacijų raftyklte mama 
o ganilte gražų katalloga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Parsiduoda groeeme gerai ap
gyventoje vietoje priešais Davis 
Sq. Parką ant kertės. Parsiduoda

dėl to, kad turi du bizniu ir abie
ju negaliu apžiūrėti.

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

Atsišaukite sekančiu adresu: 
4456 S. Hermitage Ave.

JOSEPH C. VVOLON

LIBTUVI8 ADVOKATAI
Kamb. 324 National Life'-Bldg.

211 So. LaSalIe et_
Vakarais 1500 Milvraukee ave.

Central 0390
Rasidenee Humbold 97 

! CHICAGO, n<L.
skem*:^at::s:»^:««»Ks»ss

nASTER^ ^IŠTEPI

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

Muštą sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jąs esate užkviečiami aplankyti,ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kainą laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mie- 
rą—bile stailės arba dydžio, ifi bile 
madą knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali 

■XRKK}flBKSSK3&®roaB‘S&:®J2^S8SK8Sti81-Sffi$®SK'S8iiiaSM®a8iaHiSBSaKaBSana

«oe vidurių Ilgos paeina Ii negero su- 
vlrtklnlrno. • taa reiškia, kad reikia 
garo vaisto.
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Tel Dreve* T04S

Dr. C Z. Vezelis
uranus DBNTISTAI . 

Valandos: nno • ryto iki • vak.
NtdėUomia pagal sutarime, 
tns So. Ashland Ava

art 47-tos gatvė*

426 So. Wabash ave.• »
1968-70 Milwaukee ave 

6137 So.Halsted St., 

3948 50 W. 12th St.

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksinių da- 

likų, viskas tnri būti parduota už pusė prekės.
Po Degižlo 1-aii mii ižiiuiHt krantini pi num.

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

Nepraleiskite šio ifipardavimo.
Viskas už puss prekės.

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

KB8S88T

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PHYSICIAN and SVROEON 

OFISAS 3103 SO. HAL8TBD ST
PHONE DROVER 7179 

BESIDENCIJA 8341 SO. UNION AVE 
PHONE YARDS 537

OFFISC ADYNOS 9to 12 A. U. Z to 6 P.M 
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. . 

CHICAGO ILL.

Telafonaa McKInl.r 1744
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOK1AS LIGAS 
3*67 ti. Wntin Blvd. kaapas W. IS gihis 

Ligoniu Priėmimo Valandos: 
ryto'meta nuo 8 iki 10 valandoa po pietų 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8-JO. 
Šventomis dienomiaZil ryto.8-10 

Ir nuo t iki 3 po pietų.

PIRMU NEGU PIRK8I GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lentų Rėmą Ir Stoginio Poploros

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

Ar žinote, gerbiamieji 
skaitytojai chicagiečiai, kad 
musų mieste duonos svaras 
šiuo laiku brangesnis negu 
Anglijos bei Prancūzijos so
stinėse. Londone dabar už 
svarą duonos amerikoniš
kais pinigais reikėtų mokė
ti 6 centai, Paryžiuje 4 cen-

PUIKUS PIKNIKAS!
Parengtas Draugystės Šv. 

Jono Evangelisto su Do
vanoms $30.00 vertės: 1 
laikrodėlis $15.00, 1 branzale- 
tas $10.00, 1 plunksna $5.00. 
Piknikas atsibus nedėlioj, 6 d. 
Gegužio (May), 1917, Leafy 
Grove, Willow Springs, III. 
Pradžia 10 vai. iš ryto. Įžan
ga 25c. porai.

8 “TIKYBA ir DORA”
Sviesto Kaina Nupuolė

Th©

ANT PARDAVIMO — Naėlė. kuriai 
labai reikalingi • piningai parduoda 
aavo 6 kambarių gražų name,j ui 
11600. Gatvė Iktalayta. Vėliausio 
styllaus budavoU. Iftkalno galima 
mokėti, o paskui ant lengvų limo- 
kesčių — atsmaukite:

FRANK E. PHELAN,
M-toe Archer Ir OampheU ave.Tsl. Yards <l>9.

Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chieagoj*. 
eina du kartu J mėnesj

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. 
5 Agentams nž metinę prenumeratą duodame 30c., už 
| pavienius numerius po 2c.

Adresas:

"TIKYBA IR DORA”
1631 W. North Ave. Chicago, III.

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti le. krasos 
ženklelį.

COFFEE
GARBI SANTOS KAVA. -Irt-

Visur parduodama po 28c ir | 

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

26a lb.

.'r

SVIESTAS RYŽIAI

nl», nagi. 
kur juin- 
lit rauti 43c 7įc

eorlaoatod rallaa. 
10c var t M, 
parvtdaoda 
ai

Pulkas Stalam
37c

naKU. Bad •*.
SOUTH 8 IDE 

mes WaMhvortb av 
S4S7 8. Halatad «t. 
47M S. Aahland «v.

» I WMT SIDB 
1«7» Mbraoka. av. 
H*4 Mllvankoa av;

1044 W Chieago av. 
IBM Bloa l.laod aV. 
MU R. North av. 
U17 8. Halatad at.

*•

N ORI H l EDE 
4* 4 W. MvtaMa ai 
7M W. Morth av* 
9448 Liaoohi BV.l

MU N. Clark St.




