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Hindenburgas 
kandieriumi? 

GAL ŠIANDIE VOKIETI JA
PASIŪLYS TAIKA

RUSIJOJE IR VĖL RAMU
HINDENBURGAS BU
SIĄS KANCLIERIUMI.

Vokietija gali patekti dide
liu pavojun.

Berne, Šveicarija, geg. 8. 
— Yra žinių is Vokietijos, 
kad tenai šalies valdyme ga
li įvykti didelės atmainos, 
kurios gyventojams nežinia 
kaip gali pasibaigti.

Kadangi darbininkų strei
kai Vokietijoje nesiliauja, 
kadangi dabartinis kanclie
ris iš visų pusių užpuldinė
jamas ir reikalaujama, kad 
jis prasišalintų, dabartinio 

šerio autokratizmo šali
kai yra sumanė kanclie- 

riumi pastatyti fieldmaršalų
von Hindenburgą.

Kaizeris su tuomi surin
kus. Jis matas, kad tik vie
nas Hindenburgas tegalįs iš
gelbėti Vokietijų iš dabarti
nio nesmagaus padėjimo, 
kuomet vidujiniai gaivalai 
ima judinties prieš monar
chijų.

• , Nerti abejonės, kad jei 
von Hindenburgas patektų 
į kanclierius, tuojaus jisai 
apsiskelbtų visos Vokietijos 
diktatoriumi ir visokiai lais
vei tuomet butų padarytas 
galas.

Kadangi kaizeris kitokio 
išėjimo nemato, jis gali pa
mėginti imties kadir šios aš
triausios priemonės.

RUSIJOJE IR VĖL ĮVY 
KUSI RAMYBĖ.

Laikinoji vyriausybė gavu
si viršų.

Londonas, geg. 8. — Ru
sijoje išnaujo įvyko ramybe. 
Laikinoji vyriausybė išnau
jo pilnai kontroliuoja visų 
šalį. Petrograde ramu. Vo
kiečių sėbrai nutilo, nes ka
reivių ir darbininkų taryba 
eina išvien su laikinųja vy
riausybe i? draudžia kelti 
demonstracijas.

Viskas ten staiga aptilo, 
kuomet Petrogradan sugrį
žo vyriausias rusų armijų 
vadas gen. Aleksiejev. Jis 
buvo aplankęs Rygos šonų. 
Jis gyventojams pranešė, 
kad vokiečiai pasiruošę bile 
dienų pradėti užpuolimų 
prieš rusus. Todėl rusams 
nepri deria šiuo momentu

kių priemonių, kad apsiginti 
nuo vokiečių.

Šitas gen. Alcksiejevo 
pranešimas tai buvo kubilas 
šalto vandens ant įkaitusių 
rusų galvų. Jie metė šalin 
užsivarinėjimus prieš laiki
nųjų vyriausybę, kad prisi
rengti ginti savo šalies lais- 

kivirČyties, bet imties viso- vę.

Washington,. geg. 8. — 
Žemdirbystės departamen
tas praneša, kad sulyg su
rinktų iš visų Suv. Valstijų 
kraštų raportų, šįmet šioj 
šalyj busią puikus javų ir 
bulvių užderėjimai. Žiem
kenčiai kviečiai irgi busią 
geri, nežiūrint nenormalio 
visoj šalyj oro šiuo pavasa
rio metu.
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LONDONE IR BERLYNE 
LAUKIAMA TAIKOS 

KALBOS.

Vienur kalbės ministerių 
pirmininkas, kitur — 

kanclieris.

Londonas, geg. 8. — Šioje 
savaitėje bile dienų Anglijos 
parlamente pasakys kalbų 
ministerių pirmininkas 
Lloyd George. Spėjama, kad 
jis prisimins ir apie taikų ir 
apie taikos sųlygas. Rasi, jis 
Vokietijai ir pastatys ko
kias nors sųlygas.

Šiandie Vokietijos parla
mente kalbės kanclieris von 
Bethmann-Holhveg. Taip- 
-pat tvirtinama, kad jis sa
vo kalboje paliesiųs ne tik 
taikos reikalus, bet pasiųly- 
siųs talkininkams naujų 
taikų su lengvesnėmis ir pri
einamesnėmis jiems sąlygo
mis.

Visas pasaulis todėl indo- 
mauja, kų jie prasitars apie 
taikų, kadangi nuo jųdviejų 
priguli karės pabaiga arba 
tolimesnis jos vedimas, kol 
pagaliau katra pusė galuti
nai nesuklups.

JAPONIJOS LAIVAI GA
BENS AMERIKONIŠKĄ 

KARIUOMENĘ.

Washington, geg. 8. — 
Suv. Valstijos neturi pa
kaktinai tinkamų laivų ga
benti savo kariuomenę į 
Prancuzijų prieš vokiečius. 
Anglija tokių laivų tini irgi 
neperdaugiausiai, o ir tie 
jai labai ręikalingi.

Todėl Anglijos vyriausybė 
kreipėsi į Japonijų, ar jinai 
neapsiimtų savo laivais ga
benti amerikonus kareivius
į Prancuzijų. Nežinia kaip 
Japonija atsineš į tų prašy
mų.

Yra žinių, kad Japonija
300,000 savo kariuomenės 
per Si beriju pasiųs rusams 
pagelbon prieš vokiečius.
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NESĖBRAUTI SU PRIE
ŠININKU.

Gen. Gurko sako, kad sėbrą-I
vimas gali pasibaigti 

liūdnai nusams.

Petrogradas, geg. 8.—Ru
sų armijų vadas vakariniam 
karės šone, gen. Gurko, į sa
vo kareivius išleido atsilie
pimų, kad jie nesėbrautų ir 
nesibroliautų su vokiečiais 
kareiviais. Toksai pasielgi
mas kadangi rusams gali pa
sibaigti labai liūdnai.

Mat, nuo kaikurio laiko 
rusai kareiviai su vokiečiais 
kareiviais vietomis išeina iš 
savo apkasų ir nors ištolo 
broliškai pasikalba. Gudruo
liai vokiečiai kalbina rusus 
kareivius, kad šitie liautųsi 
į juos šaudę, todėl ir jie, vo
kiečiai, nešaudysių.

Kai-kuriose vietose jau il
gas laikas taip elgiamasi.

Gen. Gurko persergsti ru
sus kareivius prieš tokį bro- 
liavimųsi su priešininku. Jis 
sako, kad vokiečiai kareiviai 
nebe klastos taip elgiasi. 
Taip elgdamiesi vokiečiai 
gauna progos daugiau savo 
kariuomenės atitraukti iš 
rusų šono ir anų pasiųsti 
Prancuzijon.

Kuomet vokiečiai su savo 
skaitlinga kariuomene 
įveiks talkininkus, tuomet 
atsisuks prieš Tusus ir tuo
met pražus visoks brolidvi- 
mųsis.

Anot gen. Gurko, nišai 
kareiviai neturėtų to pamir
šti ir tuojaus imties užpuoli
mo prieš vokiečius. Tuomet 
iš kelių pusių jie suremti 
tuojaus turėtų pasiduoti.

“Naujos laisvosios Rusi
jos pirmuosius istorijos la
pus Teikia nurašyti krauju, 
jei tas yra reikalinga,” bai
gia gen. Gurko savo atsilie
pime.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA 
JAPONIJOJE.

50 žmonių užmušta, keli šim
tai sužeista.

Kobe, Japonija, geg. 8. — 
Didelėj chemikalijų įstaigoj, 
kur gaminamas parakas iT

New Yorko gatvėmis vaikščioja grodamas milicijos muzikantų burįs, kad 
tuo budu paskatinti jaunimą įstoti kariuomenėn nelaukiant priverstino kareiviavimo.

J . » v1 •*

MELSKIS
TAIKOS KARALIENE 
MELSKIS U2 MUS!”

RYMAS, geg. 8—Sv. Tė
vo Benedikto XV parėdy
mu popežiaus sekretorius 
kardinolas Gaspari išsiunti
nėjo viso pasaulio katalikiš
kiems vyskupams laišką, 
kad pradėjus ateinančio bir
želio 1 diena S v. Marijos 
Panelės litanijoje butų pri
dėti šitie meldimo žodžiai: 
“Taikos Karaliene, melskis 
už mus!”

Šventasis Tėvas turi viltį, 
kad pasaulio krikščionių 
maldos pagaliaus bus išklau
sytos ir paliaus liejąsis be- 
reikalo žmonių kraujas, pa
liaus baubusios armetos, ir 
visi žmonės, vieno dangiško 
Tėvo vaikai išnaujo į save 
atsineš kaipo broliai į bro
lius.

Popežiaus troškimas yra 
vienas, taigi kad visa krik
ščionija savo maldomis 
kreiptųsi į Dangaus Kara
lienę, kuri yra ir Taikos Ka
ralienė, ir melstų Jos užta
rimo, kad žmonijai sugrįžtų 
ramybė.

NUSISKUNDŽIA MAŽAI 
TURI PELNO.

Reikalauja daugiau mokėti 
už prekių išvežiojimą.

Washington, geg. 8. — 
Rytinių valstijų geležinke
lių kompanijos nusiskundžia 
tarpvalstybinei komisijai, 
kad jos labai mažai pelno 
teturinčios, nes pabrangu- 
sios anglįs, visokia medžia
ga ir kur-kas daugiau išlei
džiama darbininkams. Šįmet 
tos kompanijos turinčios 
pelno 75 milijonus dolerių 
mažiau. O išlaidos kaskart 
vis didėja. Kompanijos to
dėl reikalauja, kad joms bu
tų leista padidinti mokestį 
už prekių vežiojimų nors 15 
nuošimčiais.

karės amunicija ištiko baisi 
ekspliozija. Dalis įstaigų iš
lėkė į padanges. Apylinkėse 
sugriauta apie 250 namų. 50 
žmonių žuvę ir keli šimtai 
sužeista. Nuostoliai siekių 
apie 7 milijonus dolerių.

DAUGIAU PINIGŲ 

ANGLIJAI.

Nepamiršta nei kitų talki
ninkų, nei Serbijos.

Washington,. geg. 8. — 
Suv. Valstijos, kaip žinoma, 
prieš gegužės 1 dienų Angli
jai' paskolino 20() milijonų 
dolerių. Praeitų savaitę vėl 
davė 25 milijonus. Sitų sa
vaitę davė ilgi 25 milijonus. 
Ligi gegužės pabaigos dar 
induos 50 milijonų ir tuo
met bus viso paskolinta 300 
milijonų dol.

Anglijai pinigai reikalin
gi, atsižvelgiant ypač į tai, 
kad Anglija šelpia pinigais 
savo talkininkes.

Be to Suv. Valstijos po 
100 milijonų paskolino! 
Prancūzijai iT Italijai. Dar | 
paskolins Rusijai, Belgijai 
ir Serbijai. Ligi liepos 1 d. i 
tokiu budu paskoloms bus 
išleista milijardas dolerių.

Paskola duodama iš kapi
talo, pavadinto ‘‘laisvės 
paskola.” Šitam kapitalui 
renkama dabar subskripci- 
ja.

ANGLAI ŠTURMUOJA 

BULLECOURT.

29,000 vokiečių paimta 
nelaisvėn.

Londonas, geg. 8. — An
glų armijos Prancūzijoje 
pradėjo šturmuoti Bulle- 
ęourt, svarbių vokiečių pozi
cija ‘Hindenburgo linijoje.’ 
Paėmė dalį miestelio ir vie
nų mylių vokiečių apkasų.

Palei Bullecourt šiuo tar
pu pasižymėjo australiečiai. 
Jiems prisiėjo durtuvais 
vokiečius išmušti iš jų pozi
cijų.

Anot pranešimų, ten 
kraujas liejosi latakais. La
vonų krūvos.

Kiek paskiau pranešta, 
kad visas miestelis pateko 
anglams. Australiečiai irgi 
baisiai nukentėjo, bet išėjo 
pergalėtojais.

Prancūzijos karės ofisas 
praneša, kad nuo pradžios 
užpuolimo, bal. 16 d. ligi šio 
laiko prancūzai paėmė ne
laisvėn 29,000 vokiečių.

NUSIRITO NUO BĖGIŲ 

TRAUKINIS SU PRAN

CŪZAIS ATSTOVAIS.

Gen. Joffre, Viviani iT kiti 
išliko sveiki.

ARCOLA, ILL., geg. 8 — 
Specialia traukinis, kuriuo
mi keliavo prancūzų karės 
atstovai iš Springfieldo, 7:30 
vakar vakare nusirito nuo 
bėgių laukuose tarp Arcola 
ir Filson, UI.

Keli keliauninkai lengvai 
sužeista, bet iš prancūzų 
atstovų nei vienas.

Nelaimės priežastis kol- 
-kas nežinoma. Geležinkelio

TURKAI PERSEKIOJA 

ŽYDUS.

Liepė jų 8,000 išsikraustyti 
iš Jaffa.

New York, geg. 8. — Gau
ta Čia žinia, kad Turkijos 
vyriausybė bal. 1 d. įsakė vi
siems žydams apleisti savo 
namus mieste Jaffa, Pales
tinoje, ir eiti sau kur akįs 
neša. Tasai įsakymas paly
tėjo 8,000 žydų vyrų, mote
rių ir vaikų, susikrausčiusių 
čia iš įvairių Europos šalių. 
Daugelis šitų žydų bekeliau
dami į kitur mirę. Pakeliais 
susekta daug lavonų.

DABAR GERIAU GYVE

NĄ, NEGU PIRM KARĖS.

Taip tvirtina lordas Percy.

Washington, geg. 8. — 
Žinomas Anglijos ekonomis
tas lordas Percv, kurs atke- 
liavo čionai su kitais Angli
jos karės atstovais, tvirtina, 
kad karė bėdinų Anglijos 
gyventojų neprislėgusi, kad 
šiandie darbininkai geriau 
ten gyvenų, negu pirm ka
rės.

Šitai lordas Percy išaiš
kina tuomi, kad karės metu 
kiekvienas darbininkas tu
rįs užsiėmimų ir jie daugiau 
uždirbu, negu kituomet.

Tiesiog nesinorėtų tikėti 
tokiems pasakojimams.

BUSIĄ GERI UŽDERĖ

JIMAI.

Todėl ir, maisto busią 
pakaktinai.

darbininkai su žiburiais ap
žiurėjo nelaimės vietą ir 
pasakė, kad vagonai šiaip 
sau nušokę nuo bėgių. Bet 
slaptoji federalė policija vis 
vien pradėjo tardymus.

Traukinis bėgo 40 mylių 
į valandą. Už 50 mylių šiaur 
vakaruose nuo Terre Haute, 
Ind., tenderis nušoko nuo 
bėgių. Tuo momentu bagaži
nis vagonas atsidaužė ir 
kuone nesudužo persimes
damas skersai kelią. Baisiai 
supurtyta visi traukinio va
gonai.

Nelaimės metu gen. Joffre 
ir Viviani vakarieniavo. Jie
du ir kiti tik smarkiai su
purtyti.

CHICAG0JE BUS MOBI 
, LIZUOJAMI DAR

BININKAI.

Bus pasiųsti į Prancūziją 
kebus gaminti.

Washington,. geg. 8. — 
Karės departamentas nori 
Chcagoje sumobilizuoti 10,- 
000 lasvanorių darbininkų, 
kurie tuojaus turi buti pa
siųsti į Prancuzijų karės 
laukan kelius gaminti užpa
kalyj mušiu linijos. Šitiefns 
darbininkams vadovaus ‘ S. 
V. inžinierių korpuse ofieie- 
riai.

Paskui bus surekrutuota 
kiek darbininkų ir dėl Ru
sijos prie geležinkelių tiesi
mo.

VOKIETIS LAKŪNAS' 
BOMBARDAVO

LONDONĄ.

Pametė keturias bombos 
ir pasprūdo.

Londonas, geg. 8. Vakar 
vokiečių lakūnas pamėtė ke
turias bombas vienam Lon
dono priemiestyj. Tai įvyko 
anksti ryte. Vienas vyras 
nužudytas ir viena moteris 
sužeista. Keli namai ap
griauta.

Tėčiau nei vienam žmogui 
neteko pamatyti sklandan
čio lakūno, taip jis augštai 
buvo pakilęs. Buvo girdirtias 
tik lakstytuvų sparnų bar- 
bėjimas padangių ruknose.

NUSKANDINO DU NOR
VEGIJOS LAIVU.

Londonas, geg. 8. — Vo
kiečių nardančios laivės nu
skandino du Norvegijos lai
vu — “Capto” ir “Natu- 
na.” Įgulos išgelbėta.

ORAS.

Gegužės 8, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir rytoj. 
Maža atmaina temperatūro
je.

Temperatūra vakar aug- 
ščiaųsia 54, žemiausia 41 
laipsnis.
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Rusijoje nėra nieko gera. 
Ant Rusijos padaugės slen
ka vis juodesnis debesys. 
Duina panaikino caro sostą 
ir nutokratizmą, biurokra
tus sukimšo į kalėjimus. 
Dūma nuskirė laikinę, vy
riausybę, kuriai pavesta pa
gaminti programą, sulyg 
kurio laisvoji Rusija turi 
vai dy ties ateityje. Rodos, 
visi turėjo būti tuomi pilnai 
palenkintL nes pranyko se
nobinė priespauda.

Bet atsirado gaivalų, ku
riems ir tokiam rojuj būti 
perankšta, kuriems visokia 
tvarka yra karti. Šitie gai 
valai šiandie darbuojasi už 
atskirą Rusijos taiką su Vo-

Bažnyčia ir politika.
it'
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KAPSUKAS DAR 
NEIŠKELIAVĘS.

r Socialistų laikraščiai pra
neša, kad žinomas “revoliu
cionierius” Kapsukas, kurs 
sakėsi vienu laivu su Bulo
ta keliausiąs į Rusiją atnau
jinti ten revoliucijos, dar 
neapleidęs Amerikos. Šito 
priežastis nepasakoma. Nu
tylima gal todėl, kad tai y- 
ra surišta su finansiniais 
reikalais.

.Lietuviški socialistai kul
nas pennazai aunu sujauko 
“revoliucijai.” {Surinkta 
ne daugiau keliolikos šimtų, 
iš šitų aukų “paskolinta” 
rusams revoliucionieriams. 
Kapsukui “paskolinti” jau 
neveik nėra ko. Todėl ir 
ju iškeliavimas trukdomas.

Kaip tai dideliai neduos
iu musų visuomenė. Juk 
Kapsuko kelionė yra gyvas 
reikalas. O čia, ve, jinai 
šykštauja.

Turėtų suprasti, kad be 
pinigų, ypač be aukų nega
lima kelti revoliucijų.

Geras daiktas taika, kas
gi jos nepageidautų, bet ne 
šiuo laiku.

Kaip kūdikis staiga 
vystyklų paliuosuotas gali 
susižeisti savo kūnelį, taip 
rusų tauta, staiga gavusi 
laisvę, gali jos ir vėl netek
ti, jei klausys visokių ne
nuoramų kurstymų.

Šiandien Rusijoje veikia 
dvi vyriausybi: viena laiki
na, durnos nuskirta, antra 
— tai kareivių ir darbinin
kų taryba. Pastarojoj šei
mininkauja socialistai. Va
kar minėto užrubežinių da
lykų ofiso prie tos tarybos 
pirmininkas kazokas Sko- 
belev yra socialistas. Ta ta
ryba trukdo tikrosios val
džios veikimą, ardo laisvės 
pamatus.

Vargiai laikina Rusijos 
vyriausybė atlaikys prieš 
nenuoramų užsipuldinėji
mus. Jei jinai bus praša
linta, tuomet šalyj kils a- 
narchija. Šituomi pasinau
dos senosios vyriausybės ša
lininkai. Ko gera, Rusija 
ir vėl gali sulaukti autokra
to caro.

Blogai ir labai blogai. O 
vis tai kalti tie, kurie ne
supranta ar nenori suprasti 
žmonijos laisvės prasmės, 
kaip tai laisve reik naudo
ties.

f>EŠASI UŽ TAIKOS 

SĄLYGAS.

BULOTIENĖ IŠSIVEŽĖ 
$3,795.94.

Tiek jinai pinigų surinko 
“Žiburėlio” draugijai, kuri 
šelpia neturtinguosius lietu
vių pirmeivius-socialistus 
moksleivius.

Kaip Bulota, taip ir Bu-

Praeitą savaitę Vokieti- 
jos kancleris turėjo eiti par- 
lamehtan ir pranešti naujas 
taikos sąlygas talkinin
kams. Tečiaus to nepada
rė. Sakoma, prisibijojo su
kiršinti parlamentą, kuris 
taikos žvilgsniu pasiskirstė 
į tris sroves. Viena tų sro
vių reikalauja didelių sveti-

Vienybėje Lietuvninkų” 
graudina kunigus, kad jie 
neužsiimtų politika. Tą pa
čią giesmelę daug sykių esa
me girdėję iš rusų biurokra
tų. 1912 m. pradžioje man 
teko kalbėti apie tai su Ti
kėjimų Departamento direk
torium p. E. V. Mienkinu. 
Jo mintis randu atkartotas 
p. P. Norkaus strkipsnyje. 
“Bažnyčios klausimas Rusi- 
joje.”

Bet ne p. Mienkin’as yra 
tos kalbos autorius. Paimk 
kokių nori Prancūzijos ra
dikalų brošiūrėlę apie prie
žastis dėl kurių tapo kon
fiskuoti Bažnyčios turtai, 
išvaikytos vienuolės, o rasi 
apkaltinimą, kad dvasiškija 

18 užsiiminėjusi politika'
Nei Prancūzijos radikalai 

nėra to apkaltinimo išradė
jai. Per lenkmetį Lenkijoje 
ir 1831 m. Lietuvoje rusų 
valdžia nesigailėjo aštrių 
bausmių kunigams už užsi- 
iminėjimą politika. Portu
galijos ministras Pombal, 
miręs 1782 m., XVIII šimt
metyje persekiojo veikliau
sias katalikų vienuolijas ir 
reikalavo, kad popežius jas 
panaikintų “už užsiėmimą 
politika.”

Popežius Grigalius VII 
mirė 1085 m., o Rusijos gim
nazijų rankvedžiai iki šiai 
dienai jį niekina už užsi- 
iminėjimą politika.

r anzejai gana gerai žino
jo, kad V. dezus politikos 
dalykais neužsiėmė. Kaip 
tik užtatai jie Jo ir nekentė. 
Istorija žino Jo ir jų nesu
tikimo priežastį. Jie tikėjo, 
kad žydų tautos Mesijas tu
ri būti galingas karalius, žy
dų karei vi jos vadas, išliuo- 
suotojąs iš politiško jungo, 
kurį žydams buvo užmovę 
ant sprando Rymiečiai. Fa
rizėjai organizavo žydų tau
tą, laukdami, kad ateis Me
sijas, paims jų sudarytąją 
organizaciją į rankas, apsi- 
garsins Dievo Žadėtuoju Iš- 
ganytojum, patrauks prie 
savęs politikos nesuprantan
čius, žmones ir ves juos į 
karę su prispaudėjais ry
miečiais, Tą uždavinį jie siū
lė Jėzui (Jon. 10. 24).

Tečiaus Jėzus neapsiėmė 
būti politišku Mesi jum, nei 
karalium politiškoje pras
mėje, jis nedraudė žydams 
mokėti mokesčius Cesariui, 
nežadėjo panaikinti politiš-lotienė Amerikoj besisve

čiuodami prie kiekvienos mų teritorijų užgrobimo, ko jungo. Apsigarsindamas
progos užsipuldinėjo ant 
Lietuvių Centralinio Komi- 
te Petrograde, kam jis už 
surinktas aukas steigiąs pa
bėgėlių vaikams mokyklas, 
kodėl tasai Komitetas dau
giaus nesirūpinąs pačių pa
bėgėlių likimu.

Taip kitus niekindami 
tečiau jiedu visiems piršo 
“Žiburėlio” draugiją ir jai 
rinko aukas. Mat, ne vie
nokia dora yra p. Bulotie
nės ir Centralio Komiteto.

Už Amerikos lietuvių pi
nigus dabar Rusijoje bus 
palaikomi lietuvių tautos ir 
jos tikėjimo didžiausi prie
šininkai sėcialistai.

Gal daugelis po laiko gai
lėsis, kam davė taR aukas,

kita — mažesnių, o trečia 
jokių. Šita net priešinasi, 
kad Vokietija turėtų reika
lauti iš savo priešininkų ka
rinio atlyginimo. Visos ši
tos srovės turi savo šalinin

grynai dvasišku karalium ir 
Mesiju, Jėzus sugriovė visą 
farizėjų pieną.

Užtatai farizėjai Jo if ne
kentė. Jie negalėjo savo su
manymų vykinti ncprašali-

kų visoj Vokietijoj ir todėl nę Jo. Tam tikslui jie grio-

BLOGAI RUSIJOJE.
Pasiliuosavusioje nuo 

bi\Įjokratinės vyriausybės

vyriausybė nežino, katrai 
čia intikti. Bijosi net pasa
kyti savo pienus.

Šitos visos srovės nori 
greitesnės taikos, bet nesu
tinka dėl sąlygų. Kancle
rį iš visų pusių dabar už
puola, kodėl jis neina paria- 
mentan ir atvirai nepasako, 
su katfa srove eina vyriau
sybė.

Anot gautų žinių, atei
nantį ketvirtadienį kancle
ris tikrai eisiąs parlemen- 
tan ir pranešiąs taikos sąly
gas. Laukiama todėl dide
lis sujudimas ir trukšmas 
visoj Vokietijoj.

vė Jo darbą, bet darbo ne
galėjo sugriauti nenužudę 
asmens. Tada politikos spe
cialistai sumanė Jėzų apkal
tinti už kišimąsi į politiką. 
Jie apskundė Jėzų, kad jis 
taip politiką veda, jog ka
ralium statosi. Pilotas už
klausė Jėzaus: “Ar tu esf 
žydų karalius?” Jėzus pri 
sipažino, bet Pilotas išrado, 
kad ne visokis pasivadini- 
mas karalium yra kišimąsis 
į politiką if pateisino Jėzų 
(Luk. 23, 2-4). Tada farizė
jų sukurstytoji minia ėmė 
šaukti Pilotui: “Jei tu Jį 
paleisi, tu neesi Cezaro drau

gas” (Jon. 19, 20). Pilotas 
pasrnefkė Jėzų mirtyn už 
politišką prasikaltimą, už 
statymąsi karalium, dėlto ir 
paraše liepė padėti ant Kry 
žiaus “Jėzus Nazaretietis 
Žydų Karalius.” Tada fari
zėjai tarė Pilotui: “Nerašyk 
Žydų Karalius, bet kad jis 
sakėsi Aš esmi žydų kara
lius” (Jon. 19. 21).

Šitas atsitikimas aiškiai 
parodo, kaip lengvai galima 
Religijos Skelbėjų apkaltin
ti už kišimąsi į politiką.

Farizėjų pavyzdžiu nau
dojasi ir tie, kurie kaltina 
Grigalių VII už kišimąsi į 
politiką. Enrikas IV žudyte 
žudė saksonus. Popežius už 
juos užtarė ir pabaugino En
riką IV ekskomunika. Enri
ko šalininkai kaltino pope
žių už kišimąsi į politikos 
dalykus. Enrikas imdavo pi
nigus iš pasileidusių kunigų 
ir skirdavo juos vyskupais. 
Grigalius VII atėmė teisę iš 
ciecoriaus skirstyti vysku
pus, o paleistuviams ir šiaip 
nusipirkusiems dvasišką vy
riausybę uždraudė pildyti 
kunigiškas priedermes. 
Kningos, kurių dvasią 
“Vien. Liet.” platina, tą 
Grigaliaus t VII apsiėjimą 
vadina įsikišimu į politiką.- 

Aštuonioliktame šimtme
tyje ministrai prie kafalių 
iš Burbonų giminės labai 
naudojosi Macchiavelli pa
tarmėmis politikoje. Tos pa
tarmės išreiškiamos dviem 
žodžiais: suktybė ir neteisy
bė. Karalių nuodėmklausiai 
buvo jėzuitai. Jie neduoda
vo išrišimo karaliams už 
vartojimą melo, skriaudos 
ir kitų tokių priemonių po
litikoje. Tada kafalių pata
rėjai ministrui, apkaltno jė
zuitus už kišimąsi politikon. 
Pirmiausiai juos panaikino 
Portugalijoje, paskui Pran
cūzijoje, paskui kitose Bur
bom/ Valdomose viešpatijo
se. Šiandien jau ir Burbo- 
nai išvaryti iš tų viešpatijų 

P. Norkus butų galėjęs 
atsiskleisti senus “Vienybės 
Lietuvninkų” numerius iš 
1894 metų. Ten butų radęs, 
kad kunigas Dailidė tapo 
sušaudytas 1863 m. už kiši
mąsi politikon. Jis dvasišką 
patarnavimą atliko revoliu- 
cienieriams-lcnkams. Vie
nur rusų kariuomenė sušau
dydavo katalikų kunigus už 
klausimą sukilėlių išpažin
ties, kitur sukilėliai karda
vo kunigus už uešventinimą 
ginklų.

Kad trečiosios Prancūzų 
respublikos valdžia pateko į 
bedievių rankas, jie sumanė 
įvesti visoje šalyje bedievy
bę per mokyklas. Tada kata 
likų Bažnyčia įkūrė penkis 
privatinius univcfsitetus ir 
daugybes žemesnių mokyk
lų su katalikiška dvasia. Ta
da prancūzų radikalė spau
da ėmė garsinti, jog Bažny
čia kišasi į politiką, Bažny
čios turtus pavedė komu- 
natns, o vienuolijas išvaikė.

Kad lietuvių dvasiškija 
neapsiėmė įvesti rusų kal
bos į bažnyčias, tai biuro
kratija kaltino kunigus už 
kišimąsi į politiką. 1897. m. 
žandarų viršininkas Von- 
siacki pas mane ir visoje rtia. 
no tėvyškėj padarė kratų už

H
uor

Jeigu nerūkai Helmar ta
vo laime yra pirma tavęs — 
nepraleisk progos.

Jeigu rūkysi Helmar, tai rūkysi 
viena iš geriausių eiga retų,"kurie yna 

gerai sutaisytu. {£

. LMffiiKlu IrSsris 4(1 Clpritiį jra TurtltUs
Btriaislu tabakas gal cipreliĮ yra Tanirtat

Jeigu, mėginsi rūkyti vie
na kartą, rūkysi visados.
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VERGIJOS 
V- dienus jau

praėjo. Bet \ 
vis dar tarpe raus’ 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

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

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas shaudžian- 
čios gerklės intraukitnui j save 
apmalšinimui dusulio, naogal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Reuiiurtintio, Padagoa, Neu ra li
gi joe, Persišaldymo, ApShibhno. Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu Ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu rvuma- 
tiiku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo‘seną ir uztikėtiną draugą Šeimy
nos per puae šiint mėlio. Tik Sic. ir 
50c. tankiste; galima ganti visose ap
tiekose arba paa pati fabrikrftrta—

F. AD. RICHTER A CO. 
74—80 Wa»hir»fton Street, New Verk.
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Jūsų pinigą tar< boti padi- 
ti f eroje saugioje va »tl|oa

SECURITY BANK
■■■■OP CHICAOOI
Mlleraakoo av. aud'

3% ant Jūsų Plnlgif į

AMsrs Pagedėliais Ik
vakarais iki 8 valandai

■Slcottoaaie plnigua aat Namų

Persiunčiame pinigus ! 
| Europa Ir galima į
gauti Laivoj

3MLA8 BAVKOB SAUGUMO,

ra mėnesių vėliau Petrogra
do gubernijos žandarų virši
ninkas tą užmetimą man at
kartojo, tvirtindamas, kad 
buvau pirmininkas Draugi
jos, kuri tufe jo užsidėjusi 
tikslą skaityti ir. platinti 
lietuviškas kningas. Nors aš 
nebuvau tos draugijos pir
mininkas, bet draugija bu
vo. Kadangi Rusijos politi
kos uždavinys buvo panai
kinti lietuvišką spaudą ir 
kalbą, tai dvasiškijos dar
bas, palaikantis tą spaudą ir 
kalbą, buvo politiškas dar
bas.

P. Norkus kaltina katali
kų kunigiją už įsikišimą į 
politiką tada, kada Lietuvo
je lenkybė plito. Bet ta len
kybė plito dėlto, kad dvasiš
kija nepasipriešino anų me
tų politikos feikalavimams, 
kitaip sakant, anų laikų 
dvasiškija nesikišo į politi
ką.

“Vienybė Lietuvninkų” 
džiaugiasi, kad “laikina Ru
sijos valdžia turbut neberei
kalo išleido paliepimą, kad 
kiekvieną dvasiškį tuojaus 
suareštuoti, jei jis tik ban
dys su bažnyčias kaipo reli
gijos pagelba varyti politi
ku”

Galima būti salininku ir 
priešininku Rusijos popų.

džios parėdymu džiaugtis 
negalima. Juk ta pati laiki 
no j i valdžia Leninui duoda 
laisvę varyti žinomą mums 
politiką žinomais mums bu
dais ir ta pati valdžia Rusi
jos piliečiams popams jau 
nebeduoda tokios laisvės 
kaip socialistams. Mes žino
me, kad dabartinis užrube
žinių dalykų ministras Ru
sijoje p. Miliuko vas yra 
skaitęs Macchiavelli’o vei
kalą. To autoriaus dvasia 
yra, kad žodžiai butų gra
žus, o apsiėjimai gali būti 
šlykštus. Bet mums skauda 
širdį, kad p. Norkus tokią 
politiką pagiria. Jis, tiesa, 
žada kunigams Lietuvoje 
piliečių teises. Bet tuo pri
žadu nedaug galime pasiti
kėti.

Katalikai tiki, jog V. Jė
zus augščiausiu Bažnyčios 
ganytojum pastatė Šv. Pet
rę, kurio įpėdiniai gyvena 
Ryme. P. Norkus jau rašo, 
kad lietuvių kunigų kalboje 
“po žodžiu Dievas feikia 
suprasti Romą ir jos val
džią.” Prie to jis prideda 
per tą valdžią popežiai gali 
būti tikrais Lietuvos valdo
nais.” Tai-gi mus dogmatas 
jau tapo paskaitytas mums į 
politišką kaltę. Dabar 2ino-

ką aš kišausi į politiką. Po- bet tuomti laikinosios vai- ne /su kuomi kalbame.

Bankoa prlklansanalos pria Chl- 
eago Clearing Honse yra po Joe at
sargia priežiūra. Laika nuo Miko, 
bent syki | metas, Clearing Hooaa 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovi tr bodą Jų vedima. Tį
si pinigai yra suskaitomi,

bondai, mortgagei ir kltee 
gos peržiuriamos Ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningos Ištirto*. Tiktai! tikas apsaa- 
gl verta gali būti kningose parody
si Abėjotžaa tvariai arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Hooa^ 
Mišių, tas yra ženklas Jos abėjotha* 
stovia.

Tiktai tvirciauaios ir sanglaudos 
hankos gali bot Clearing House ggs 
riale.

The Chicago Clearing Honss 
prieštaros užmanymas tapo (rasta* 
pirm dežimt matų, ir nuo to laike 
net viena Clearing Houae banka ne

rlng Houee bankos ateina 
tai sa pagalba.

The American Htate Bank xi- 
klatam prie Chieago Clearing Hoa- 
ee, yra po Joe prležlara.
Jos teisėmis tr UMuoda

Ji taipgi yra po Valstijos 
žiūra, ysa Tege44gr(Skad 
ir kas meta išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Vaidybai Tat.

Pinigai Bu«na Bitoje bankoje yra 
išmokami aat kiekyj ego garįksią 
rime.

Čia galima ganti Pirmas Aak- 
ao Mortgagea. Taipgi Ankso M art-
gaga Bondas po 9T44.4» tr

Bis bankas
Lietuviams

Čia kalba UetovlSkai Ir

gsaa.4ae.s4

IOAB STATO RAUK,
13-tos gatvių. **

ATTlkKAB: Šabegftttala,
M k: ga

Ačiui jums vyrai už atvi
rumą! Katalikai rengkitės 
kentėti persekiojimus. Šliu
pas išvažiavo į Europą. A- 
merikoje jau skelbiama, kad 
tikėjimas į dogmatą yra ki
šimasis į politiką, o už kiši
mąsi į politiką žada mus 
kunigus areštuoti. Mus lais
vamaniai neblogiau už žan
darus mokės Bažnyčią per
sekioti,



Utaminkas, geg. 6 d. 1917. ARAVGAB»i I

AMERIKOJE
DETROIT, MICH.

Mes, Detroito lietuviai, 
negalime iškęsti nepasidali
nę su visuomene linksma 
dėl musų žinele.

Pirm poros savaičių atva
žiavo pas mus .visuomenei 
gerai žinomas P. A. Alek
sandravičius — vargoninin
kas. Jisai aut greitųjų 
pradėjo veikti ir gaivinti 
vietinius lietuvius. Pir
miausiai stvėrėsi tvarkyti 
chorus: suaugusiųjų ir vai
kų. Paskui, pats būdamas 
kunu ir dūšia vyčių pano
rėjo ir pas mumis sutverti 
vyčių kuopų — kų ir pada-’

re.
Bal. 29 d. po pamaldų —

Entropija.
(Pabaiga iš 108 num.)

Hammariono žodžiuose 
buvo tiek tiesos, kad pasau
lio judėjimas artinasi prie 
visiško sustojimo. Galutinai 
šitų tiesų prirodė vokietys 
mokslininkas Klausius.

Pasaulio judėjimo pabai
ga turės dvi žymi: sutrupė- 
jimas medžiagos ir jėgos į 
mažiausias daleles ir visokio 
judėjimo apsistojimas, lyg
svarai užėjus. To judėjime 
pradžia turi priešingų, žy
mę: kuodidžiausi medžiagos 
gabalai su kuodidžiausia 
jėga. Jėga pradėjo veikti ta
da, kada pasidarė pirmos 
medžiagos suskilimas.

Visas laikas taip pirmo 
judėjimo ir tarp paskutinio 
krustelėjimo pasaulyje va
dinasi entropijos perijodas. 
To laiko ilgis yra taip dide
lis, kad galva ima suktis,

sukviestas buvo jaunimas į norint jį įsivaizdinti. Te- 
parapijinę svetainę — kame'čiau tas laikas turi pradžių
pirmu pp. advokatas B.1 įr pabaigų. Algebriškai jį
Mostauskas ir Daktaras D, 
Čapas jausmingai prakalbė
jo į susirinkusius, raginda-

galima apskaitliuoti, o arit- 
metiškai negalima vien dėl
to, kad stinga poros fakti

mi prie vienybės ir apšvie- nių žinių.
*os- Visas pasaulis .sudėtas iš

Paskui, p. Aleksandra vi- ’ dalelių, apie tai abejoti nė
šius, vaizdingai ir visiems' galima. Nors mes nežinome,
suprantamai pakalbėjo apie 
jaunimo siekius ir gyveni
mo tikslų ir paaiškino vyčių 
organizacijos mierius ir už
duoti, Magindamas vietos 
jaunimų rašytis prie naujai 
tveriamos kuopos. Jauni
mas, ilgai nelaukdamas, su
bruzdo rašyties ir bematant 
išdygo nauja vyčių kuopa 
su bemažko 100 narių.

: Galima paabejoti ar kur 
kitur, bent kokiai kitai, 
nors ir skaitlingiausioj lie
tuvių kolonijoje susitvėrė 
yyčių kuopa išsyk su taip 
dideliu narių skaičiumi. 4 
vyčių valdybų tapo išrinkti 
sic: _ _

Dvasiškas vad. kun. K. 
Skrypko, pirm. A. Aleksan
dravičius, pirm. pag. A. Jau 
kauskiutė, rašt. Dom. Gus- 
taičiutė, kasininkė Fel. Per- 
minienė, finan. rašt. J. Ve- 
loniškis, kasos glob. J. .Vai
tekūnas, maršalka J. Miški
nis. !__ _

.Vyčių susirinkimai bus 
laikomi ketvergo vakarais 
bažnytinėje svetainėje.

Vietinis.

BALTIMORE, MD.

Lietuvių bažnyčia. ,, 
Darbavimasis.

Vietos lietuviai labai už
ganėdinti savo nauja baž
nyčia, kulių mums paskirė 
Jo Eminencija kardinolas 
JGibbons. Ši Šv. Alfonso 
bažnyčia pastatyta labai žy
mioje vietoje prie gatvių 
Park Avė ir Saratago St. 
Jos vertė siekia 400,000 do
lerių. Prie bažnyčios taipo 
gi yra graži svetainė, didelė 
mokykla, puikus namas se
serinis ir nemenka kleboni
ja. Privažiavimas labai pa
togus. Kaina tapo paskirta 
gan žema.

Baltimoriečiai liotuviai 
katalikai kunigų Lietuvnin
ko ir Lecinskio vedami, ne
nuilstančiai darbuojasi vi
suomenės naudai. Ypač 
daug veikia vietos labdarin
goji draugija.

J. Grebliunas.

kokia yra mažiausia atomo, 
gal net joms, dalis, tečiaus 
galime jų išreikšti aritme- 
tiška skaitline 1. Tokiu pat 
budu pažymėjus visas ma
žiausios medžiagos dalelės 
susidaro skaitlinė, išreiš
kianti pasaulio dalelių dau
gumų, Ta skaitlinė yra ak
tualė, nes ji reiškia aktua
liai esančias pasaulio dale
les. Nei viena aktualėI *
skaitlinė negali būti begali
nė, todėl nei skaitlinė, iš
reiškianti medžiagos daleles 
negali būti begalinė.

Medžiagos daugumui pa
saulyje atsako jėgos daugu
mas. Kiekvienų jėgos da
lelę telpančių mažiausioje 
medžiagos dalelėje, pažymė
kime taip gi skaitline 1. 
Tokiu budu skaitlinė, išrei
škianti viso pasaulio jėgos 
daleles, bus lygi skaitliniai, 
išreiškiančiai medžiagos da
leles. d

Kiekvienas jėgos daleles 
sukibimas su medžiagos da
lele, arba atsiskyrimas su
daro mažytį laiko momen
tų, nes laikas yra judėjimo 
dalelių skaitymas. Tokiu 
budu laikas nuo pirmojo 
krustelėjimo pasaulyje iki

Tai gi turėjo būti laikų pir
ma to entropijos perijodo 
kuriame gyvenamo 

Norėdami suprantamai tų 
mintį išreikšti, sakykime, 
kad šį momentų nuo amži
natvės pradžios skiria bega
linė laiko ilgybė, o entropi
jos perijodo pradžių skiria 
uuo šio momento trumpes
nė už anų apribotoji laiko 
dalis. Nuo šio momento iki 
entropijos pabaigai likosi 
taipogi apribotoji laiko da
lis. Budėjus abi apribotą
sias laiko dalis į krūvų, gau
nasi laikas trumpesnis už 
amžinatvę. Jeigu norėtu
me entropijos perijodo pra
džių ir amžinatvę padaryti 
vienmetėmis, tai išeitų, kad 
tų pradžių reikia pastūmėti 
į praeitį daugiaus negu liko 
tarp musų momento ir en
tropijos pabaigos. Kitaip 
sakant: jeigu entropijos pe
rijodas butų prasidėję® su 
amžinatve, tai jis jau butų 
ir pasibaigęs, o mes mato
me, kad jis dar nepasibaigė. 
Iš to turime suprasti, kad 
jis prasidėjo apribotame 
laike.

Prieš prasidėsiant judėji
mui visaip galėjo būti. Gale 
jo nebūti nei medžiagos nei 
jėgos tada nebuvo kam nei 
judėti. Sulyg krikščioni
jos taip ir išeina, kad apri
botame laike Dievas sutvė
rė dangų ir žemę. Bet mes 
šiuom žygiu savo protu ieš
kosime tiesos. Juk galė
jo būti amžina medžiaga ir 
amžina gludančioji jėga. 
Judėjimo nebuvo dėlto, kad 
buvo lygsvara. Pasaulio 
medžiaga ir jėga panešėjo 
minėtam augščiaus ežerui. 
Jis telkšojo dėlto, kad nebu
vo kam prakasti jo krantų 
ir paleisti vandenį žemyn. 
Taip ir pasaulis nuo pat am
žinatvės buvo didelė medžią 
ga su didele gludančia jėga, 
kuri nejudėjo dėlto, kad ne
buvo kam jų pajudinti.

Iš šito protavimo išeina, 
kad medžiaga, jei ji buvo 
amžina, tai jos jėga nuo am
žių amžių iki entropijos pe
rijodo pradžiai turėjo glū
doti neveikdama, kitaip .sa
kant, turėjo būti potencija
le.

Kad gludančioji arba po
tencijai jėga galėtų imti 
veikti, kas nors turi jų pa
stūmėti, nės jos pačios pri
gimtis yra inercija, tai yra, 
kol nejuda negali savęs įju
dinti, jei kas iš šalies ne- 
pastumėjo; o kada tampa 
pastūmėta ,negali sustoti,paskutiniam yra lygus me

džiagos dalebų skaičiui pa-(jei kas iš šakes nesulaiko, 
daugintam jėgos dalelių!Tiktai gyvieji daiktai turi 

skaičium. Kadangi medžią- galybę sulaikyti savo jėgas
gos skaičius nėra begalinis, 
tai nei jo kvadratas negali 
būti begalinis. Negali būti 
begalinis nei laikas nuo pir
mutinio entropijos proceso 
krustelėjimo iki paskuti
niam. ' f

Amžinatvė yra begalinė, 
todėl ji neapsakomai ilges
ne už kiekvienų patį ilgiau
sių apribotųjį laikų. .En
tropijos perijodas,tiesa, yra 
neapsakomai ilgas, bet vis
gi apribotas laikas. Jo ri
bos pirmutinis ir paskutinis 
krustelėjimas pasaulyje.

Negalime sakyti, kad en
tropijos perijodas prasidėjo 
su amžinatve nes amži
natvė neturi pradžios, o en
tropijos procesas jų turi.

jis MJulMami naudotis
pat ir pasaulio judėjimas tiesa kovoje su katalikys 
negalėjo prasidėti iš tuščio, fc, turi naudotis melu. 
nieko. To judėjimo prie
žastis buvo valia, galinti pa
likti medžiagos energijų 
glūdoti, ir galinti jų s>ulyg 
noro įkinkyti į darbų. Me
džiagos prigimtis aiškiai ži
noma: valios, galinčios savo 
energijų vartoti arba nevar
toti, medžiagoje ir jėgose 
nėra. Taigi sakant, kad 
pradžioje buvo medžiaga su 
gludančia jėga, reikia dar 
pridėti, kad Šalia tos me
džiagos ir jėgos buvo Valia, 
kuri Savo paskirtu laiku da
vė pirmutinį krustelėjimų 
pasaulini, pradėjusį ilgų ju
dėjimų perijodų.

Mes norėtume, kad p. X,, 
kuris “Vienybėje Lietuv
ninkų” skelbia, buk nuo 
Kanto laikų Dievo esimo 
prirodymai negalimi, per
skaitytų šitų straipsnelį ir 
sulygintų jį su Kanto kriti
ka. Jau mes sakėme, kad 
Konspektiškus savo prano-' 
kėjų argumentus Kantas 
nemokėjo išplėtoti iki tik
rajai jų pilnybei ir dėlto jo 
kritika gali turėti vertę po
lemiško bet ne filosofiško 
rašto. Tas musų pasaky
mas ypač tinka argumentui 
vadinamam “ex motu.”
“Vien. Lietuvninkų” rašti
ninkas to argumento kons
pektų gali rasti Šv. Tomo 
Akviniečio veikale “Summa 
Theologica” pirmoji dalyje 
netoli pradžios, klausime 
užvardytame “Ar yra Die
vas.” Reikia atsiminti, kad

TALKININKŲ 
ATSTOVŲ PATARIMAI.

Anglijos ’ir Prancūzijos 
atstovai, kurie vieši Suv.
•Valstijose, su savimi atsiga
beno daug įvairių patarimų 
ir nurodymų, kaip šios ša
kes vyriausybė privalo elg
ties karės metu. Anglija 
su Prancūzija daug ko pra
moko, daugel visokių klai
dų padarė karės pradžioje.
Taigi dabar tų šalių atsto
vai duoda pamokas šios ša
lies vyriausybei, kad jinai 
nors nepadarytų klaidų, nes 
tuo budu duotų progos vo
kiečiams papuikauti.

/ i . w
Sulyg tų pamokų šios ša 

lies vyriausybė reikalauja 
kongreso, kad šis karės me
tu suteiktų prezidentui ab
soliutiškų diktatoriaus val
džių ne tik kas palyti ka
riuomenę ir karės laivynų, 
bet kitokiuose šalies reika
luose. Sakoma, kad tokia BAVARIJA BE MAISTO.

VILLA « «G MYLIŲ 

NUO S. V. SIENOS.

EI Baso, T«., geg. 5. — 
Žinomas Meksikos galvažu
džių vadas Francisco Vilią, 
anot gautų Čia žinių su savo 
skaitlingomis gaujomis at
si randus tik už 50 mylių 
nuo Juarczo, t. y. nuo Suv. 
Valstijų sienos. Pasienio 
sargybai įsakyta daboti vi
sus to niekdario veikimo, 
kad jis kartais ir vėl iš paša 
lų neužpultų šios šalies ra
mių gyventojų.

IS BRUTO KRAUSTOSI.
Londonas, geg. 7. — An

glijos laikraščiuose nesenai 
buvo pasirodę straipsniai, 
kad Anglijos sosto įpėdinis, 
princas Ed\vardas, norėda
mas vesti neieškotų sau žmo 
nos užsieniuose, bet savo ša
lyj. Dabar savaitraštis “Na
tional Ne ws” praneša, kad 
Edwardas išreiškęs norų 
vesti savo pusseserį prince
sę Maud of Connanght.

valdžia šaliai butų išganin
gas daiktas.

Sulyg to reikalavimo pre
zidento auožiuron pereitų 
maistas, jo padalinimas, 
drabužiai, avalinės, kuras, 
kasyklos, geležinkeliai, dir
btuvės ir tt. Be kitko jo 
nuožiūroje butų ir visi ša
lies gyventojai ,kuriuos jis 
paskirstytų po ukius, dirb
tuves arba kareiviauti. Ly
gia dalimi prezidentas ir 
spaudų cenzūruotų.

tas veikalas buvo rašytas 
mokiniams pradedantiems Kaip yra sveiki šitie pa- 
teologijų, “tironileus,” kaip įtarimai ir ar jie galimi įvy- 
sako autorius prakalboje.
Visas veikalas turi konspe
kto formų, ypač skyrius a- 
pie Dievo buvumų, Profe
sorius gyvu balsu apie tai 
plačiai kalbėjo, dėlto kons
pekte užteko tik trumpu sa
kiniu paminėti argumenta
cijos metmenis. Kantas į 
tų nežiūrėjo. Mes šičionai 
konspektų praplatiname, 
pasinaudodami ir naujųjų 
mokslų radiniais, kad skai
tytojai matytų, jog ir XIX

u

gumų jų 
daužyti.

kevalai buvo «u-

Petrogradas, geg. 7. —• 
Petrogrado komendantas, 
gen. Kottuilov, išnaujo išlei
do persergėjimų gyvento
jams, kad vokiečiai pienuo
ja generaĮį ant Rusijos už
puolimų. Rumunijos ir Vo
lynijos šonuos prasidėjo di
dėli mūšiai.

Stockholmas,. geg. 7. -r-
Moterįs sukėlė Čionai riau
šes, kuomet susirinko bul
vių pirkti. Daugelis polį- 
ciantų sužeista. Ir kituose 
miestuose įvyko riaušės. 
Valgomų daiktų krautuvės 
išplėšta.

Wasbington, geg. 7. — Že- 
mesniųjam kongreso bute 
svarstoma karės mokesčių 
klausimas. Tarp kitų pasiūk 
lijimų yra ir tie, kad Už 
pirmos klesos laiškus turėtų 
but mokama 3c. užuot 2c., 
kad už laikraščių siuntinė
jimo svarų but imama 2b. 
užuot lc., kaip ligšiol.

amžis prisidėjo prie proti
nės bažnyčios statymo, išto
bulindamas Dievo buvimo 
prirodymus.

be veiksmo potencijaliame 
stovyje, arba sulyg noro, 
jas pastūmėti į darbų. Tas 
galėjimas naudotis arba ne
sinaudoti jėgomis vadinasi 
valia. Medžiaga jos neturi

Augščiau matėme, kad 
arhžina medžiaga su vei
kiančia išpradžių jėga yra 
negalima, nes pasaulis jau 
butų bėsųs išmiręs. Mes ė- 
nieme kitų spėjimų būtent, 
kad amžinoji medžiaga tu
rėjo tik gludančių jėgų, ir 
priėjome prie to, kad ir da
bar ji turėtų glūdoti, nes 
gludančioji jėga savaimi nc- 
simaino į veikiančių. Ma
žos kibirkštėlės tereikia, 
kad parako sandėlis išlėk
tų -į padanges, bet reikia: be

Ypatingas būdas kovoti 

* katalikyste.

su

Viena ponia pranešė slap- 
čiajai policijai Milwaukee, 
Wis., kad vokiečių katali
kų bažnyčioje esu paslėptų 
ginklų. Tame mieste yra 
penkiolika katalikiškų vo
kiškų bažnyčių. Suvienytų
jų Valstijų policija susyk 
padarė jose visose kratų ir 
niekur nieko nčrado. Spe
cialis slapčiosios policijos 
agentas W.S. Fitsch, kuris 
tų dalykų vedė, 24 bal. š. ra. 
išdavė atvirų laiškų Šv. 
Angelų parapijos klebonui 
kun. Jurgiui Meyer, viešai 
paliudymas, kad paskalos 
buvo tuščios.

Basei, geg. 7. — Bavari
jos gyventojai badmiriauja. 
Pritruko Jt^okio žmonėms 
maisto. O čia sekantis pjū
tis dar toli. Nežinia kas te
nai galės įvykti, jei maisto 
visai nebeliks.

Washington, geg. 7. —- 
Žemdirbystės departamen
tas paskelbė, kad suvirš 13 
milijonų tuzinų kiaušinių, 
buvusių sukrautų ledaunėse, 
sunaikinta, nes per neatsar-
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kinti, neužilgo aptars pati 
Šios šalies spauda. Spaudos 
gi balsų seks kongresas. 
Pastarasis taip turės elg
ties, kaip žmonės reikalaus.

Tik mums išrodo truputį 
keista: džiaugiamės, kad 
Vokietijoj “absoliutizmas” 
mažta, o norime įvesti ap- 
sdiutizraų pas save. Prieš 
tat padarysiant reikėtų dar 
šieš-tiek pamintyti ir apie 
absoliutizmo naudų, ir apie 
savo žodžių nuoseklumų.

KONFISKAVO BELGI
JOS PAŠELPINĮ LAIVĄ.

Londonas, geg. 5. — Vo
kiečių karės laivas Belgijos 
pakraščiuose užtiko plau
kiantį Belgijos laivų “Car- 
metta,” kuriuomi gabenta, 
nukentėjusiems dėl karės 
belgams maistas. .Vokiečiai 
laivų konfiskavo ir nupluk- 
dino savo uoštan, o laivo 
įgula pabko valtyse jūrių 
tolumoje be jokio maisto. 
Tik praėjus šešioms die
noms nelaiminguosius iš
gelbėjo vienas norvegų lai
vas.

BTUOS SIENOS IR 
V»L ATIDARYTOS.

Mihvaukces laikraštis <31- 
tixen suko, kad jąu šešias
dešimts metų kaip nuolat 
iškyla paskalas apie ginklus 
slepiamus katalikų bažny
čioje, kada tiktai katalikys 
tės priešai ima judėti. Nuo 
savęs pridedamte, kad žmo-

Copenh&gen, geg. 5. — 
Vokietijos sienos su neutra- 
lėmis valstybėmis ir vėl ati
darytos. Gaunami laikraš
čiai ir laiškai. Tas reikštų, 
kad Vokietijoje viskas ap
rimo, kad streikų pavdjus 
praėjęs. Tečiau nieko tikra 
nežinoma, kas Vokietijoje 
dedasi, nes kaip laiškai, taip 

į laikraščiai cenzūruojami.

SAUGUMAS•X

PASIDĖTIEMS PINIGAMSM
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 tvirtumų parodo kų-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad bankas 
turi:

Z

Pinigų ant rankų ir bankosė ............. $12,542,000
Užtikrintais bondais, greit paverčia
mai s grynai pinigais ..................... $1,233,000

Duotų 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 WASHINGTON gatvių kamapas.
Prieš City Hali

Naujanybe
Jau galima gauti naujų knygelę

PATARLĖS
' ir

IŠMINTIES GUDRUOLIAI.
Surinkę P. Mulevičius,

Tai yra vienatinė tos rųŽies knygelė lieta vi ų kalboje. Ju- 
• je telpa daugybė trumpių, bet labai švarkų minėtų. Seaaa, 

jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva-
° sisiko peno. Knygelė nemaža ir daili.

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Kainuoja tik 25c.

o Adresuokite:I
* 1800 West. 46tb Street,

DRAUGAS PUB. CO.
S

Chicago, SL



"DRAUGAI »i tJtarninkas, geg. 8 d. 1917*

Antradienis: 8 geg. Šv. 
Mykolo ark. apsireiškimas.

Trečiadienis: 9 geg, šv.
Grigaliaus Nazariečio V. ir 
Baž. Daktaro.

ŠVENTO KRYŽIAUS 

PARAPIJA.

(Town of Lake)

Nedėlioję, gegužės 6 d., šv. 
Kryžiaus bažnytinėje salėje 
buvo labai iškilmingas vaka
ras: sulošė keletą įspūdingų 
veikalėlių su įvairiais pamar- 
ginimais. Vakarėlio tikslas 
buvo pagerbti kleboną kun. 
Al. Skrypko jo vardo dienoje. 
Visą programą išpildė šv. Kry 
žiaus parapijos mokytojos, 
mokinės ir mokiniai.

Svetainė buvo papuošta gė
lių bukietais. Žmonių prisi
rinko pilna salė. Pagaliaus 
atsilankė ir gerb. klebonas. Jį 
išvydę susirinkusieji plojo dėl 
nais. Prasidėjus programui 

,’aikų choras gražiai padaina-J
Z. Pukelaitė pasakė labai jau
smingus linkėjimus eilėmis. 
Vaikų choras sudainavo “Aš 
už marių žiemavojau” — jųjų 
išlavinti garsus balseliai ža
vėto žavėjo susirinkusius. Ant 
estrados buvo padėtas uždeng
tas “krepšis”; gražus pulkelis 
mažučių mergaičių,, eidamos 
aplink krepšį, mėgino įspėti 
kas jame yra. Ilgai neatspė- 
damos, pagaliaus sumanė ati- 
daryti, ir rado jame mažutę 
mergaitę su gražiu gėlių bu
kietu, mergaitė išėjusi 
krepšio suteikė
klebonui.

po “Ilgiausių metų”. Paskui

gėlės
iš

geri).

MtLROSE, PARK, ILL.

P-o Al Račkaua prakalbos 
apie socialumo kenksmin

gumą, geg. 6d. 1917 m.

Po to dainavo šv. Cecilijos 
Choras p. V. Daukšo vedamas. 
Solo gražiai pagiedojo p. 
Pieržinskienė, vargonininkui 
skambinant ant piano. Pas
kui sekė labai gražus veika
lėlis vienuolių mokytojų pa
rašytas. Jį išpildė mergaitės 
ir vaikiukas: P. Kelpšaitė, O. 
Jesulaitė, J. Skinderiutė, A. 
Zarumba ir Š. Augškalnaitė.

Visiems labai patiko vaike
lių gimnastika. Jie labai mik
liai išlavinti.

Pasibaigus gimnastikai gra
žiai paskambino ant piano dvi 
gabios mokinės: Z. Bajoriniu- 
tė ir Š. Augškalnaitė.

Dabar pasaulyj labai ma
doj karės. Kariavo beveik 
visa Europa, šiandiena ka
riauja ir Amerika. Musų 
socialistai tyčiodamiesi iš 
vyčių sako “ir Jus, vyčiai, 
nusipirkite uniformas ir ei
kite į karę.” — Gerai, at
sakė vyčiai, eisime įkarę — 
prieš jus, socialistus. Bet 
mes kariausime ne kardu, 
ne kumščiu, o kariausime 
mokslu. Ir nesiųsime mi
nias į muštynes, o statysi
me pačius vadus — jie te
gul kariauja. Štai iv da
bar stoja į kovą iš musų pu
sės p. Al. Račkus, kuris so
cializmą peiks. Jie sociali
stai, tegu pastato kokį tik 
nori savo kalbėtoją^ kad ga
lėtų socializmą ginti.”

Taip maž-daug kalbėjo p. 
A. Jončas, atidarydamas su
sirinkimą.

P-as A. Račkus ištikrųjų 
išėjo apsiginklavęs. Ant jo 
stalo gulėjo krūva kningų 
ir laikraščių pačių socialis
tų rašytų ir tai ne bet ko
kių, o didžiausių jų vadų ir 
dvasiškų tėvų — Markso, 
Engelso, Lassalio ir kitų.

Veltui kvietė ir susirinki
mo vedėjas ir pats kalbėto
jas socialistus stoti į deba
tus: jie pabūgo.

— Jie yra gudrus ir drą
sus — sakė kalbėtojas — 
kuomet esti kur pors pasi- 
sislėpę, tamsumoje. Tada 
jie statosi labai mokytais, 
tada moka išgirti savo so
cializmą; tegul dabar atei
na ir parodo savo mokslą. 
Bet gi jų stalas tuščias — 
reiškia nei už šimto mylių 
aplink Chicagą — neatsira
do socialisto, kurs butų bent 
keturias klesas pabaigęs; 
jie mokslo bijo. Kaip nak
ties paukščiai dienai prašvi
tus pasislepia, taip ir socia
listai slepiasi kuomet moks
las duria jiems stačiai į a- 
kis.—

P-as Račkus labai iškal
bingai prirodė, kaip sociali- 
listai prgaudinėja žmones, 
skelbdami buk jie neva nei
na prieš tikėjimą, kalbėto
jas, prirodė, kad jie nori tą 
tikėjimą išnaikinti, dorą Bu
rianti, o žmonių giminėje iš
gamas daugina ir rengia.

Vis tat buvo netušti žo
džiai, o tvirtinimai paremti

Po to buvo vyriausių mer-Įištraukomis iš pamatinio so
cializmo veikalų. ,

Visiems buvo aišku, kad 
socializmas ne darbininkų 
naudai įsteigtas, bet “žydi
škam bizniui” (kalbėtojas 
truėjo visą lapą prirašęs žy
dų ir kapitalistų vardais, 
kurie buvo ir yra socialistų 
vadovais).

VYČIŲ APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS.

gaičių mandagus šokis (Pop- 
py). Toliaus ėjo dramatiška 
smulkmena “Žydas teisme.” 
Lošė S. Ambrozevičius, K. 
Viskontas ir P. Šlapavičius, 
Žydo rolę turėjo S. Ambroze
vičius ir labai prijuokino su
sirinkusius.

Gerb. klebonas Al. Skrypko 
po įvairių dainavimų ir lin
kėjimų išreiškė širdingą pa
dėką už tokią gražią iškilmę 
ir gerb. seserims už išlavini
mą mokyklos vaikų, o p. V. 
Daukšai už išlavinimą muzi
kos srityje ir visiems susirin
kusiems už širdingą prijauti
mą jojo iškilmės dienoje. Ant 
pabaigos mažučių vaikų cho
ras ir kartu su sv. Cecilijos 
choru padainavo tautos him
ną “Lietuva tėvynė musų.”

Visi išsiskirstė namo links
mi džiaugdamės gražiu vaka
ru.

.. V. Vincaitii.

vičiutė. Praeito susirinkimo 
protokolas, minėtos panelės 
perskaitytas, be didelių svar
stymų tapo priimtas. Paskui 
imta svarstyti bėgantieji da
lykai. Ilgiausiai tartasi apie 
surengimą Chicagos Vyčių ge
gužinės. Vienbalsiai nutarta 
šiųmetinę vyčių gegužinę ren
gti liepos 4 dienoj praeitų me
tų vietoje. Surengimo komi- 
sijon pateko trys ypatos, bū
tent: p-lė Adomavičiūtė, p. 
Baltutis ir p. Mulevičius. Be 
to išvardyti trys asmenys dėl 
visų gegužinės reikalų priva
lės tarties su kuopų atstovais. 
Kiekviena kuopa turės vieną 
narį gegužinės komisijoje. Kai 
kurių kuopų atstovai tapo iš
rinkti šiame susirinkime, kitų 
— bus parinkti vėliau. Apta
rus šios gegužinės reikalus ki
lo sumanymas surengti kitą 
gegužinę — didesnę. Lie
pos 4 d. gegužinė bus šeimy
niška. Joje dalyvaus vieni 
vyčiai, be įžanginio mokesčio. 
Gi, planuojama gegužinė bu
sianti vieša, su plačia ir į- 
vairia programa. Norima į tą 
gegužinę sutraukti minių mi
nias žmonių, pasikviesti gar- 
senius svetimtaučius, ir to
kiuo budu labiau išgarsinti 
lietuvių tautos vardą. Jos 
pelnas nutarta paskirti badau 
jančios Lietuvos naudai.

Kad šis sumanymas yra nau
dingas, tai apie tai dviejų 
nuomonių būti negali, bet kad 
jį įvykdinti sunku, tai ir gi 
aišku. Prie geru norų ir nuo
širdaus pasišventimo beveik 
visas sunkenybes galima įvei
kti. Būrelis tikrai veiklių 
žmonių, padedant vietos vi
suomenei, tokią gegužinę pa
jėgtų tinkamai suruošti. Šį 
kartą jokių konkretiškų nuta
rimų apie tosios, . gegužinės 
rengimą nepadaryta. Geisti
na, kad tas dalykas nepasi
baigtų šiuo pasikalbėjimu.

Toliau gan 'daug kalbėta 
apie Chicagos Lietuvos Vyčių 
apskričio dramatišką ratelį, 
kurio įstatai jau sutaisyti, 
šių įstatų svarstymai užėmė 
labai daug laiko, bet nieko 
galutinai nenutarta.

Po to ėjo kalbos, turinčios 
sąryšį su p. Karoso atsišauki- 
Baltutis, sekretorė p-1- Jaka- 
rnu. Be labai karštų ginčų 
čia, kaip ir tikėtasi, neapsiėjo. 
Galų gale, po dviejų balsavi
mų 3 balsais daugiau liko nu
balsuota sutverti kokią tai 
mankštinimosi komisiją. Ką 
ji veiks ir kada pradės savo
veikimą daugumui neaišku. 

Tuomi posėdis ir pasibaigė. 
Beje, susirinkimo aprašy

mas butų visai nepilnas, jeigu 
nepaminėtume vieno atsitiki
mo: labai vyčių mylimas ir 
nuoširdžiai gerbiamas dvasiš
kas vadovas kun. H. Vaičiū
nas šiame susirinkime L. V. 
iždininkui p. Mulevičiui įtei
kė 100 dolerių vertės čekį, 
kaipo auką šiai lietuviško jau
nimo organizacijai. Susirin 
kusieji atsistojimu išreiškė 
gerbiamam aukotojui didžią 
padėką.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
BALIUS.

Girdėti, kad ateinančioje ne 
dėlioję Chicagos sąjungietės 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je rengia didelį balių. Apart 
šokių dar žada būti nemenka 
programa, iš dainų, deklema
cijų, įvairių “drilių” ir tt.

BRIDGEPORTIEČIŲ PANE 
NELIŲ KATALIKIŲ 

BALIUS.

.. GERA PROGA.
Sauna pora prlverata paaukauti

aavo pulklua, beveik naujus rakan
dus už retai pigių. kalną, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venport, taipgi $525 pianą su 25 m. 
gvarantija už $115 ir $225 Virtor su 
brangiais rekordais už $*>0.00. šis 
yra retas pigumas ir junis apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Purslduos taipgi po vieną. Atsmau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie Ave., arti 22-ros gatv. 
Chicago, III.

Kas negauna “Draugo” ar
ba jeigu gaunate vėlai, tai 
meldžiu atsišaukti pas mane, 
o aš stengsiuos pataisyti klai
das ir pristatyti laikraštį tei
singai kiekvieną dieną.

Draugo Agentas, 
Juozapas Mozeris,

1430 So. 49tb ave. ant 2 lubu

FARMOS II FARMOS!!

Nedėlioj, trečioj valandoj po 
pietų, šv. Jurgio parapijos sve 
tainėje įvyko Chicagos Lietu
vos Vyčių apskričio susirin
kimas. Iš įvairių Chicagos 
kraštą ir jos apylenkių suva
žiavo susirinkiman gerokas 
būrys lietuviškos katalikiškos 
jaunuomenės, nors kaiknrios 
kuopos neatsiuntė savų atsto
vų. Susirinkimo vedėjaR bu
vo apskričio pirmininkas p. 
Baltutis, o rašt. p-lė Jaka-

Nedėlios vakare šv. Jurgio 
parapijos svetainėje Nekalto 
Prasidėjimo Švenčiausios Pa
nelės merginų draugija suren
gė balių. Matyt minėtoji su
sipratusių lietuvaičių draugi
ja yra užsipelniusi nemenką 
simpatiją, kadangi publikos 
susirinko labai daug. Buvo 
linksma gražu padoru ir sma
gu. Vakaro šeimininkės bu
vo p-lė E. Jovaišaitė ir Rau- 
doniutė. Svečiai buvo labai 
patenkinti linksmai perleidę 
vakarą.

NORTH SIDĖS VYČIŲ ŠEI
MYNIŠKAS VAKARĖLIS.

Veikli Lietuvos Vyčių 5-ta 
kuopa iš šv. Mykolo Arkanio- 
lo parapijo subatoje rengia 
smagų šeimynišką vakarėlį, į 
kurį jau užprašė geroką būrį 
svečių. Visi užprašytieji teik
sitės neužmiršti North Sidės 
vyčių ir atsilankysite į jų 
rengiamą promagelę.

ANTVYSKUPIS MUDELEIN
RAUDONOJO - KRYŽIAUS 

NARYS.

Cbicagos angliški laikraš
čiai praneša, kod Jo Ekselen- 
cija Chicagos aptvyskupis J. 
V. Mundelein šiomis dienom b 
įsirašęs į Raudonojo Kryžiaus 
draugiją.

Pajieškojimai.
- < . . z. 7>ri. ...

Paieškau savo brolio Simono Gal- 
kauskio, paeinančio Iš Kauno Gu
bernijos, Raseinių apskričio, Viduk
lės paj-ap. Brangus broli meldžiu at
sišaukti aš esu vedus turiu avo na
mus lr mano vyro vardas Jurgis Zup- 
kus. Kas apie jj žinoeatonihrdlus 
se. Kas apie Jį žino, meldžiu pra
nešti man sekančiu adresu:
Veronika (Galkauskaitė) Zupklenė), 
3019 No. Natchez ave. Chicago, III.

SIANDIE T0WN OF LAKE
DARBININKŲ KUOPOS 

SUSIRINKIMAS.
Antradienyj, gegužės 8 d., 

šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, įvyks naujai susitvė’ a- 
sios Lietuvių Darbininkų Są
jungos 48 kuopos susirinki
mas. Pradžia susirinkimo 8 
vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite atvykti ir nepamirškite 
atsivesti prirašyti naujų na
rių.

Z. Martinkaitis, 
rašt.

“T/KYBA ir DORA”s
Lalkraitia leidžiamas Kunigą Marijoną Ciilcagojt. 

eina du kartu J menesį

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

*“TIKYBA IR DORA" |
1631 W. North Ave. Chicago, 111. Į

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

ANT RANDOS.
Kambariai ant randos gražiai 

ištaisyti, šviesus ir švarus su at
skiru įėjimu. Kuriems reikalingi, 
malonėkite atsišaukti,

1267 Milwaukee ave. 
ant 3-čių lubų.

VISŲ DOMAI!!
A. J. Sutkus ir Vincas Stan

cikas yra musų įgalioti agen
tai, kurie renka “Draugo” 
prenumeratas, pagarsinimus, 
ir priima pinigus. Jie lanky
sis po visas lietuvių koloni
jas.

“Draugo” Administracija.

REIKALINGA.

Reikalingas vargonininkaja, kuris 
dirbdamas nuošaliai, šventomis gi 
dienomis galėtų padirbėti ir bažny
čioje.

KUN. J. RAŠTUTIS,
1448 Leliigh St., Easton, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda farma 40 ake
rių. Žemės yra čystos 2 ake- 
riai, o kita kelminė; geras na
mas 30 pėdų ilgio 12 pločio 
dviem pagyventi; bulvėm akle 
pas; karvė, vištų. Gera vieta 
arti dviejų miestų prie gele
žinkelio Soo Line. Lietuvių 
yra apie 10 šeimynų. Žemė 
lygi - juodžemis su akmeni
mis parsiduoda už vienuolika 
šimtų dolerių, o paskui ant 
lengvų išmokesčių per šešis 
metus po šimtą. Keturis šim
tus iš kalno labai pigiai turi 
apleisti, nes serga. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės 
ant žemiau paduotu adresu:

M. Joseph Marcziulionis, 
Armstrong Creek, Wis.

Parsiduoda gerai išdirbta 
siuvykla (shop). Biznis eina 
gerai, apgyventa lietuviais. 
Norintiems įsigyti gera. proga, 
nes pigei parsiduoda. Rašykit:

P. O. Box 538, 
Johnston City, III.

HA5TER,

Tattfdnoda DldMaualoJe 
keja Uatuvlų kollonijoj karna yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apylinkėje SeottviUe, Mich. kui 
krUtaa lletuvlama apalgyve“tL Cio 
nala yr» Farmerų Draugystė, yra 
lietUTlžkų parapija. Todėl kreipiamos 
J Jus kurta norite tnrėU garėsiu gy
venimą pirkite paa mna farmaa kad 
galėtumėm vlaua Anglus lr Vokie
tina, 11 toa k°Uonljoa lipraėyU. Mas 
tarime U jų suėmė Jų farmaa lr nori
am Jaa parduoti, turima didelių lr mi 
tą farmų, glvulial, mUl“oa lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. anoda
ms ant iimokeačio. Norint gauti dau
giau informacijų rąžykite uauma 
o gausite gratų katalloga tr mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
LIETUVIS IfDUMAS IR CHIHUR8AS

OFISAS S2O3 SO. HALSTED ST
PHONE DROVER 7179 

BESIDENCIJA 3341 SO. UNION AVE 
PHONE YARDS 637

OFFISC ADYNOS 9to 12 A. H, t to 5 P.M 
7 to 9 P. M. NEDELIOMS »to 12 A. M. . 

CHICAGO ILL.

amg«««stee«»«:i«»«>nx«$m»ei< 
JO8BPH C. VVOLON

LIMTUVTS ADVOKATAS
Kamb. 324 National Life Bldg.

28 So. LaSalIe at„
Vakarais 15flfl Mibraukee ave. 

Central 6S8O
Rasidenee Humbold 97 

CHICAGO, ILL. 
AfMMMMtasMseMeaMRieMtMMMąa

5Y5TEH
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 

ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

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

Peternos daromos pagal Jūsų mie- 
rą—bile stailėa arba dydžio, ii bile 
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SOHOOL 
J. F. KASNICKA, Pirm.

118 N. LA RAUTIS SL, Kambaris 416-417 Prieš City Hali

Tsl Drover 7MS

Dr. C. Z. Vezelis
UNTDVZS DZNTUTAa

■no 8 ryto iki t vak
Nedėliomis pagal sutarimą.

4718 Se. Asklaad Ava. 
art 47-tos gatvės

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat Darą, Lentą Romą Ir Stoginio Poploros

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

Telafonaa McKinley (7C4
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOK1AS LIGAS 
S4S7 ta. Wa»ter» llrt. kaspas W. IŠ gabi s 

Ligoniu Priėmimo Valandos: 
ryto meta nno 8 Iki 10 valandos po pietų 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30. 
šventomis dienomiajii ryto’1-10 

Ir nuo 2 iki 3 po pieta.

A. | A.
Marcijona Gmbienė, po tė

vais Stasičiutė pasimirė 29 d. 
balandžio šių metų; paliko nu
liūdime vyrą ir tris vaikučius.

Velionė paėjo ii Kauno gu
bernijos,. Jukniškės. pavieto, 
Subačiaus parapijos ir Volas- 
ties, Akverių kaimo. .Ham- 
mond’e, Ind. išgyveno apie 10 
metų, 28 metų amžiaus.

Jonas Grubis,
31 — 156th St.,

Hammond, Idn.

Po kiekvienam valgiui Imkite vieną 
o pamatysite, kad geriau jausitės. 
Pradėkite Šiandieną!

$7

nv**T*T*TV**vnrnrnns*T*irk

§ F. P. Bradchulis •
Lietuvis Advokatas •

ATTORNEf, ,ĄT' LAW
*0 N. LaSAUi ST, OHIOAOO 

Booma 1107-1114
Telephone Praskils 1171 #™ j

s
S

«yv.: 8118 S.
Telephone Yarda 8388

«AAA8R«AAAAAtA8<AtAAARJUAo

PUIKUS MARGAS VAKARAS
-PARENGTAS-

A. L. R. K, MOTERIŲ SĄJUN60S l-mos Kuopos
Nedek Gegužio 13, 1917

ŠV. JUR8I0 PARAP. SVETaIMEJE. 32-rn PI. Ir Aokin Avo.

Pradžia 7 vai. vakare įžanga 25c Ypatai Ir Augščiau

Llctavaltda Ir Lietuviai Jauni Ir seni. ma« Ir dideli emu aoeMrdlial kvle«eml et. 
atlankyti ant Ho nutkaua vakaro. Munka boa nusamdyta viena U serlaealii lodei klak- 
vienaa rele, pa.Uoktl kiek tik norą.. Vlaua nooitrdHat kvteita. KOMITETAS.

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitu auksiniu da- 

liku. viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Ro 6ogiilo 1-sil ros ižIssIho krautuve po nuu.

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

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskaa už pusė prekės.

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

Sviesto Kaina Nupuolė
'*Tho

COFFEE
GARBI BARTOS KAVA. 4Qp
Visur parduodama po 28c ir |iJ(j 
po 30c ............................................

RYŽIAI
10e vertSa. 
pararti 
M

I* Madlaee tt

1M4W
laland av. 

MU W. North a*. 
1«7B. Halsted et. 
ims. Halsted at. 
1111 W. lith et.

rnMea,

7|c
COCOA

Gerianala Rankaa.
aolyrtno ra n a

s::— 14c
Pulkui Stiliustentą 37,,

aua.W. Shed m.
SOUTH SIDE 

M> W«tworth av 
3427 S. ~
47291.

-eBTHir 
4 S W. M-rlstm at, 
ranw. Merdi av* 
2A40 Unoeln av, I 
8244 Lincoln av, 
MU N. Clark 8V




