
Kaip protai, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujoti) ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KARES 
LAIVYNAS ANGLIJOS 

PAKRAŠČIUOSE
Gen. Joffre atšauktas iš 

Amerikos

Vokiečių nardančios laives 
mažiau laivų nuskandina
ITALAI PRADĖJO UŽPUOLIMĄ 

PRIEŠ AUSTRUS

SUV. VALSTIJŲ LAIVY
NAS KABĖS JUOSTOJE.

Londonas, geg. 17. — ? 
Anglijos pakraščius vakar 
atplaukė Suv. Valstijų ka
rės laivynas, kurio komen
dantu yra admirolas Mayo. 
Laivynas pasiųstas susi
jungti su talkininkų karės 
laivynais ir kovoti už jūrių 
liuosybę prieš vokiečių nar
dančias laives.

Yra žinių, kad Suv. Val
stijų karės laivvnas bloką- - " , , * 
dės juostoje susirėmė su vo
kiečių nardančiomis laivė
mis. Bet susirėmimo pasek
mės nežinomos.

Tokiuo budu Suv. Valsti
jos pradėjo veikiančių karę 
prieš Vokietijų.

Kuomet šis laivynas ap
leido Amerikos pakraščius, 
iki šiolei buvo laikoma pa
slapty j. Ir tik dabar iš pra
nešimo iš Londono sužinota, 
kad Suv. Valstijų karės lai
vynas laimingai pasiekė 
Anglijos pakraščius.

Tasai laivynas yra tik da
lis Atlantiko laivyno.

ITALIJA NETEKO 9 
LAIVŲ.

Rymas, geg. 17. — Teuto
nų nardančios laivės praeitų 
savaitę nuskandino 9 Itali
jos laivus, tarp kurių tik 3 
buvo didesni, turėjusieji su- 
virš tukstantj tonų intilpi- 
mo.

100 MILIJONŲ DOL. PA
SKOLINO RUSIJAI

Waahington, geg. 17. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
vakar paskolino Rusijai 100 
milijonų dolerių ilgam lai
kui po 3 nuoš. Paskiau bus 
paskolinta daugiau, kaip 
veik susitvarkys toj šalyj 
vidujinių reikalų stovis.

NORI PASIDALINTI AL 
ŽABĄ IB LOTARINGIJĄ.

Amsterdam, geg. 17. — 
“Berliner Post” praneša, 
kad Vokietijoje yra suma
nymas Alzasų ir Lotaringijų 
padalinti tarp Prūsijos ir 
Bavarijos.

GEN. JOFFRE AT
ŠAUKTAS.

Washington, geg. 17. — 
Gen. Joffre ir kiti Prancū
zijos karės atstovai atšaukti 
iš Suv. Valstijų ir tomis 
dienomis iškeliauja į Pran- 
euzijų. Prancūzai svečiai 
trumpai viešėjo šalyj. Rasi, 
butų dar. pabuvę ilgiau. Bet 
Prancūzijos vyriausybė pra
nešė, kad gen. Joffre yra 
reikalingas namie, kur pri
sieina rišti svarbios karės 
problemos.

MAŽIAU NUSKANDIN
TA LAIVŲ.

Londonas, geg. 17.—Anot 
oficialio pranešimo, praeitų 
savaitę vokiečių nardančios 
laivės nuskandino tik 18-kų 
Anglijos laivų, turinčių su- 
virš tūkstantį tonų intilpi- 
mo. Taigi, anot pranešimo, 
nardančių laivių veikimas 
kaskart einųs silpnyn, nes 
anglai surado būdų, kaip 
tas laives pasekmingai nai
kinti. Kuomet sumažės lai
vių veikimas, Anglijai be di
delio pavojaus iš kitur dau
giau bus pristatoma maisto 
ir amunicijos ir tuomet pa
lengvės talkininkams karia
vimas prieš vokiečius.

IB VĖL ŽEMĖS DRĖBĖ 
JIMAS ITALIJOJE.

Rymas, geg. 17. — Žemės 
drebėjimas įvyko miestuose 
Terui ir Sestri Penente. Nė
ra žinių, ar gyventojai tu
rėjo nukentėti.

PLĖŠIKAS ZAPATA 
NUŽUDYTAS.

Mexico City, geg. 17. — 
Čia pasklydęs gandas, kad 
žinomas Zapata, pasivadi
nęs generolu, nužudytas 
mieste Iguula.

Steger, III., geg. 17. — 
Kuomet ims veikti priver
stinojo kareiviavimo įstaty
mas, čionai karės vyresnybė 

,neras vyrų 21-30 metų am- 
ižiaus, nes visi jau įstojo ka- 
' riuomenėn.

ITALAI PRADĖJO UŽ
PUOLIMĄ PRIEŠ 

AUSTRUS.

Rymas, geg. 17. — 27 my
lių ilgio karės frontu, nuo 
Tolmino ligi Adriatiko ita
lai pradėjo užpuolimų prieš 
austrus. Išpradžių paleido 
darban didžiules anuotas, o 
paskui pasiųsta atakon pės
tininkai.

Prasidėjo tatai išnaujo 
žmonių skerdynės ten, kur 
ilgas laikas mūšiai buvo ap
sistoję.

Pėstininkų ir artilerijos 
kova visu paminėtu frontu 
nepertraukiama. Italai pa
ima nelaisvėn daugelį au
strų kareivių. Austrams 
kontratakos dažniausia pa
sibaigia nelaimingai.

Kovose ima dalyvumų ir 
italai lakūnai.

IŠ MAKEDONIJOS 
FRONTO.

Saloniki, geg. 17. — Ser
bai savo fronte ruošiasi nau- 
jan užpuoliman, o tuo tarpu 
dalis serbų pėstininkų at
muša bulgarų atakas Do- 
brapola apylinkėse.

Venizeloso graikų armija 
bendrai su prancūzais Lini- 
nitza apylinkėse paėmė 1,- 
500 metrų bulgarų apkasų 
ir 45 nelaisvius. Visos bul
garų kontratakos atmuštos.

TURI UŽTEKTINAI 
GINKLŲ IR AMU 

NICIJOS.

Washington, geg. 17. — 
Apie Suv. Valstijų prisiruo
šimų karėn reikia pasakyti 
štai kas:

Patirta, kad Suv. Valsti
jos turi pakaktinai šautuvų 
ir amunicijos, kad tuomi 
aprūpinti milijoninę kariuo
menę.

Senatas pravedė bilių, su- 
Ivg kurio karės laivynui ju
rininkų skaitlius padidina
mas ligi 150,000 vyrų, gi ju- 
reivijos korpusas ligi 30,- 
000 vyrų.

Nutarta tuoj aus surekru
tuoti 4 naujus pulkus ir 2 
batalijonu inžinieriškus ir 
prikergti prie regulerės ka
riuomenės.

Nutarta iš Meksikos pa
sienio atšaukti visus regule
rės kariuomenės pulkus.

Suv. Valstijos turi neblo- 
gesnius karės ginklus už ki
tų kariaujančių šalių.

Amsterdam, geg. 17. — 
Vokietijos parlamente ke
liamas baisiausias trukšmas. 
Socialistai tik šaukia “revo
liucija,” “respublika,” kuo
met kanclieris jiems nepa
sakė vyriausybės pienų su- 
lvg karės vedimo.

Buenos Aires. geg. 17. — 
Mieste Montevideo, Uragua- 
yuje, kilo darbininkų strei
kas. Vakar ištiko kruvinos 
riaušės. Daug darbininkų 
policija nužudė.

SAVAITINĖ KARĖS 
PERŽVALGA.

Visa pasaulio doma šian
die nukreipta ne tiek į ka
rės laukus, kur siaučia krau
jo sėja, kiek į Rusijų, kur 
veikiasi nepaprasti daiktai, 
kur įvyksta svarbios per- 
versmės, kur socialistai pla
tina betvarkę ir deda pa
stangas ta šalį pakeisti so- 
cialistiškųja valstybe, iš se
no jų svajojamuoju “roju
mi,” kad jiems nereiktų nei 
arti, nei sėti, bet kluonus 
prisikrauti ir be darbo pel
nyti visokių gerybių.

Šiandie Rusijoje to delei 
jau kuone prasidėjusi anar- 

j chija, nėra susiklausymo, 
kariuomenė palaida, gyven
tojai nebežino kas veikti, ko 
klausyti.

Ačių socialistų tokiam 
Veikimui iš laikinos vyriau
sybės pasitraukia vyrai, ku
riais pasitikėjo visa šalis. Iš 
kariuomenės atsistatydina 
gabiausi vadai generolai, nes 
negalima kareivių suvaldy
ti. Visam Rusijos karės 
fronte mūšiai apsistojo, nes 
rusai kareiviai ėmė broliau- 
ties su savo priešininkais 
vokiečiais, kurie gundo ru
sus su jais susitaikinti, kad 
savo . Hindenfoorgui duoti 
progų nugalėti prancūzus ir 
anglus, o paskui pulties ant 
pačios Rusijos.

Tik vienas Dievas težino, 
ko ateityje susilauks Rusi
ja, su kuria ir musų tėvynės 
likimas surištas.

Rasi, rusai pagaliaus su
sipras ir ims tvarkyties, o 
rasi, Vokietijai prisieis už
imti Rusijos plotus ir savo
tiškai pravesti ten tvarkę.

Dideli mūšiai nei kiek nt- 
apsistoja Prancūzijoje. Iki 
šio laiko ten prancūzai su 
anglais pasekmingai veikė 
ir nemažus žemės plotus at
siėmė nuo vokiečių. Bet da
bar, anot pranešimų, virsta 
kitaip. Vokiečiai vienur-ki- 
tur jau pradeda užpuolimus 
prieš prancūzus ir anglus. 
Kadangi rusai, negalėdami 
atsidžiaugti staiga įgyta lai
sve, pertraukė užpuolimus 
prieš vokiečius, tatai dauge
lis vokiečių kariuomenės iš 
rusų fronto perkelta Pran- 
euzijon. Su šitos kariuome
nės pagelba taigi vokiečiai 
šiandie jau ir ima pulties 
prieš talkininkus su tokiuo 
smarkumu, kad vargiai tal
kininkai atlaikys spaudimų.

Nardančių laivių blokada 
aplink Angliju ir kitus Eu
ropos pakraščius nesiliauja. 
Vokiečiai blokados nemano 
pertraukti, kol neatsieksių 
galutino tikslo — badumi 
numarinti Angliju ir jos tal
kininkę Prancuzijų.

Yra žinių iš Londono, kad 
Anglijos gyventojams var
gas didėja, kad maisto stoka 
vis labiau atjaučiama. An
glijos vyriausybė kol-kas 
nenupuola dvasioje, daug ko 
pasitiki iš Su* Valstijų, ku-

MUSIAI UŽ HINDEN 
BURGO LINIJĄ.

Londonas, geg. 17. — Iš 
paskesnių pranešimų apie 
mūšių bėgį aplink Bulle- 
court, Prancūzijoje, sužino
ma, kad tenai vokiečiai dėjo 
pašėlusias pastangas, kad 
koncentruotomis atakomis 
išmušti anglų armijas iš po
zicijų Hindenburgo linijoje.

Vokiečiai kelis kartus vel
tui atakavo anglus. Jei ko
kioj vietoj pasistumdavo 
kiek pirmyn, tai tečiau vei
kiai prisieidavo jiems atsi
mesti atgal, paliekant krū
vas lavonų ir sužeistų.

Tik paskui vokiečiams 
pasisekė vakarinėj Bulle- 
courto dalyj užimti patoges
nę vietų.

Kitose vietose vokiečiams 
nesiseka išmušti anglus iš 
Hindenburgo linijos ir už 
tai dabar tenai seka dideli 
mūšiai.

Palei Ypres ir Loos vo
kiečių atakos irgi atmuštos.

rios ruošiasi karėn prieš vo
kiečius, kurios pažadėjo tal
kininkams pristatyti ne tik 
maisto ir amunicijos, bet ir 
kareivių. •

.Makedonijoje prasideda 
susirėmimai talkininkų su 
bulgarais. Bet kol-kas ten 
neįvyko nieko tokio svar
besnio, nors jau butų laikas 
talkininkams ten išsijudinti 
po ilgo atsilsėjimo.

Italai pradėjo užpuolimus 
prieš austrus, norėdami pa
imti Trieste. Dabar ir tenai 
kraujas liejasi latakais.

Turkijoje rusai irgi apri
mę. Tik Mesopotamijoje se
ka menkesnės svarbos tur
kų su rusais ir anglais susi
rėmimai.

Taikos stovis gana liūd
nas. Talkininkai posenovei 
tvirtina, kad jie nesitaiky- 
sių su Vokietija, kol jos ne- 
sutruškinsių. Gi vokiečiai 
nežada daugiau siūlyti tai
kos. Jie, sako, kartų taikų 
pasiūliję, tai ir gana. Jei 
talkininkai neapsiėmė tai- 
kinties, sako, tegu sau dabar 
žinosi. Vokietija kariaus 
taip ilgai, kol talkininkai 
nenusileis.

Todėl karės pabaiga labai 
tolima. Karės galų galėtų 
paskubinti tik perversmės 
pačioj Vokietijoj ir tai to
kios, kokios įvyko Rusijoje.

Bet kol-kas apie tas per- 
versmes nieko ypatingo ne
girdima. Vokiečių socialistai 
dažnai pašūkauja prieš vy
riausybę, pagrųsina jai re
voliucija. Tai ir viskas. Grų- 
sinimai tik grųsinimais ir 
pasibaigia. Nes vokiečių so
cialistai yra daugiaus pat
riotai, negu socialistai. 
Jiems labiaus rupi savos ša
lies labas, negu Rusijos dar
bininkų laisvė.

Viso pasaulio žmonijai dėl 
šitos karės skurdas vis la
biau didėja.

Atsistatydino Miliukovas

GAMINAMA RUSIJAI KOALICIJINĖ VYRIAUSYBE 
Kerenski-karčs ministeriu

ATSISTATYDINO MI 
LIUKO V AB.

Petrogradas, geg. 17. — 
Atsistatydino pagaliaus ir 
Rusijos užsienių reikalų mi
nisteris Miliukovas. Jo vie
ton nuskirtas pinigyno mi
nisteris M. Tereščenko, gi 
karės ir laivyno ministeriu 
vietoj pasitraukusio Gučko- 
vo nuskirtas teisdarystės 
ministeris Kerenskį.

Šitos atmainos įvyko ypač 
todėl, kad užbėgti už akių 
anarchijai, kuri vienur-ki- 
tur plačiojoj Rusijoj jau 
ima rodyti savo dantis. 
Kaip pasiseks sutvarkyti 
šalį, kurios tvarkai prieši
nasi kareivių ir darbininkų 
atstovų taryba, kol-kas ne
žinia. Bet sunku bus atsiek
ti pageidaujamas tikslas, 
nes nerimaujantieji gaivalai 
jau spėjo įsisiūbuoti.

Pienuojama sutverti koa- 
licijinę vyriausybę iš sekan
čių asmenų: , (

Ministeriu pirmininku ir 
vidurinių reikalų ministeriu 
kunigaikštis Lvov.

Užsienių reikalų ministe
riu. A. J. Singarev. »

Prekybos ir pramonės mi
nisteriu A. J. Konovalov.

Komunikacijos ministeriu 
N. V. Nekrašo v.

Karės ir laivyno ministe
riu Kerenskį.

Žemdirbystės ministeriu 
M. Černoi — socialistas re
voliucionierius.

Darbo ministeriv M. 
Gvozdev — socialistas.

Teisdarystės ministeriu 
M. Nikitin — socialistas iš 
Maskvos, arba Malatkevič 
iš Odesos, taipgi socialistas.

Amunicijos ministeriu M. 
Pečkonov, Socialistas tauti
ninkas.

Prieš atskirą taiką.
Kuomet laikina vyriausy

bė ir durnos išpildomasis ko
mitetas sutiko sutverti koa- 
licijinę vyriausybę, kurion 
ineitų ir socialistai, tatai da
bar kareivių ir darbininkų 
atstovų taryba tvirtina, kad 
kaip kareiviai, taip darbi
ninkai bus priešingi atski- 
riai taikai su Vokietija ir 
kariaus prieš vokiečių im
perializmų.

Bet klausimas, ar šitos ta
rybos klausys kareiviai su 
darbininkais, kuriems staigi 
laisvė apkvaitino galvas, ir 
kurie šiandie patįs nebeži
no, kų turi daryti.

Išrodinėja kareivių klaidas.
Darbininkų vadovas M. 

Čeretelli, kalbėdamas karei
vių ir darbininkų atstovų 
tarybos susirinkime, mėgino 
išparodyti tai, kad rusų ka

reiviai klaidingai supranta 
reikalus, jei jie mano, kad 
atakos frontuose ir karė su 
Vokietija reiškia rusų bur
žuazinio imperializmo įsiga
lėjimų.

Toks manymas—tai klai
dingas taikos idėjos supra
timas.

Rusų kareiviams kova už 
taikų ir taikos derybų pra
džia reiškia tų patį.

Yra galimas daiktas pa
daryti taikų fronte. Vokie
čiai daugelį savo kariuome
nės ištraukė iš rusų fronto 
matydami Rusijos bejėgiš
kumų.

Tatai rusų kariuomenės 
pareiga šitam užbėgti, ne
leisti vokiečiams sustiprėti 
kituose karės frontuose.4 ; t » •i ’ .
Atsišaukia į austrus ir vo

kiečius socialistus.
Kareivių ir darbininkų 

atstovų taryba paskelbė at
sišaukimų į Austrijos įr 
Vokietijos socialistus, kad 
jie visomis savo priemonė
mis pakenktų vokiečių ge- 
neraliam štabui ištraukti iš 
rusų fronto savo kariuome
nę ir siųsti jų į Prancuzijų 
su tikslu sumušti prancūzus 
ir anglus, o paskui pulties 
ant Rusijos.

Atsišaukime tarp kitko 
pasakyta:

“Rusijos revoliucijinė de
mokratija apeliuoja į vokie
čių ir austrų socialistus, 
kad tie neleistų savo vyriau
sybėms tapti rusų laisvės 
budeliais. Neturite leisti, 
kad jūsų vyriausybės, pasi
naudodamos džiaugsmu, 
koks viešpatauja rusų armi
jose gavus laisvę, ištrauktų 
savo pulkus iš rytų ir juos 
siųstų į vakarus, kad su
traškinti Prancuzijų, o pas
kui pulties ant Rusijos ir 
pagaliaus mus sunaikinti.”

Kareiviai užgrobinėja 
žemes.

Vienas liūdniausių šian
die Rusijoj apsireiškimų yra 
tas, kad rusų kareiviai-de- 
zerteriai ima sauvaliai už- 
grobinėti svetimas žemes ir 
turtus.

Net kraštutiniausi kairių
jų laikraščiai tvirtina, kad 
toksai kareivių pasielgimas 
gali atvilkti labai liūdnas 
pasekmes, jei vyriausybė 
neturės tiek autoriteto, kad 
tokius darbus sustabdyti ir 
prasižengusius bausti.

ORAS.

Gegužės 17,1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie gražus oras ir šilta; 
rytoj taipgi giedra, bet vė
siau.
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Šitas įstatymo sumany
mas dabar paduotas žemes
niajam kongreso butui.

Gal kas pasakys, kad tai 
laisvė varžoma.

Ne. Tai tik priemonė ka
rės metui. Be šitos priemo
nės negali apseiti nei viena 
kariaujanti šalis.

PRIEŠ SUMANOMAS 
KARĖS MOKESTIS.

kokį vienų-laitų neištikimų 
žodį.

PRANEŠTA PRO- 
KURAT0RUAI.

Tarpe sumanomų šioj ša
lyj karės mokesčių, kurios 
bus užkrautos ant gyvento 
jų, yra sumanymas padidin
ti nemažas mokestis ir už 
laikraščių siuntinėjimų kra-

Chicagoje leidžiamas ang- 
gliškas savaitraštis vardu 
“Rcpublican.” Žinovai tvir 
tina, kad šitas laikraštis y- 
ra miesto majoro Thomp 
šono organas.

Paskutiniam “Republi- 
can” numery j daug vietos 
pašvenčiama dabartinei ka
rei, Suv. Valstijų su Vo
kietija. Aštriai užsipuola
ma ant prezidento Wilsono, 
kam jis pakėlė ginklų prieš 
Vokietijų, jei šalis neprisi- 

, ruošusi karėn.
Tvirtinama, kad S. Vals

tijos neturėjo pateisinamos 
priežasties skelbti karę, tuo 

kad prezidentas

Proto galybe

■š Dienos 
Dienon

■I

sa. Jau dabar laikraščių 
leidimas didžiai apsunkin-Jįabiau, 
tas pabrangus laikraštinei, prįeg Bukimus tautai buvo

B
I

SENATAS PRIĖMĖ 
“ESPIONAGE BILL.”

Suv. Valstijų senate ilgas 
laikas buvo keliamas neina-1
žas trukšmas už sumanymų 
įstatymo pavadinto “espio- 
nage bill.” Prieš šitų su
manymų buvo pasipylę 
smarkus protestai, nes be 
kitko norėta suvaržyti žo
džio laisvė karės metu. Po 
ilgų taisymų diskusijų se
natas pagalinus priėmė su
manymų, kurio svarbesni 
skirsniai yra šitie:

1. Prezidentas turi teisę liams 
uždrausti svetur gabenti 
maistų ir prekes, jei pasiro
dytų, kad tas yra būtinai 
reikalinga savo šaliai.

2. Krasos departamentas 
gali sustabdyti siuntinėjimų 
visokių spauzdinių, kriti
kuojančių vyriausybę ir ka
riuomenę. Gali sustabdyti 
anarchistinio turinio ir šni
pų raštus. Tų visų raštų 
autoriai ir leidėjai turi būti 
aštriai baudžiami.

3. Vyriausybė turi aštriai 
bausti visokios rųšies šni
pus, kurie veikia šios šalies 
nenaudai.

4. Vyriausybe turi kont 
roliuoti visus i>rckybos lai
vus, Amerikos vandenyse 
plaukiojančius.

5. Bausti aštriai tuos as 
menis, kurie skelbtų mela
gingus pranešimus apie S. 
Valstijų kariuomenės judė
jimus; kurie mėgintų pla
tinti anarchijų ir nepaklus
numų tarp sausžemio karei
vių ir jurininkų; kurie ken
ktų kareivių rekrutavimui.

6. Atskirų valstijų vy
riausybės privalo paimti 
nuo gyventojų visokius gin
klus ir amunicijų ir neleisti 
tų karės įrankių kur-noi’s 
siųsti be šalies vyriausybės 
leidimo.

7. Bausti aštriai asmenis, 
kurie stengtųsi supjudyti 
Suv. Valstijas su gražiai su
gyvenančiomis šalimis. Bau
sti tuos, kurie stengtųsi nai
kinti kokias nors Suv. Vals
tijų nuosavybes su tikslu 
pagelbėti priešininkui.

8. Apsunkinti pasportų 
išdavimų ir aštriai bausti 
tuos, kurie klastuotų pas-

papierai ir kitokiai medžią 
gai. Tečiau sumanomis ka
rės mokestimis dar didesnė 
našta ant laikraščių norima 
užkrauti.

Pirmiausia šitam klausi
me atsiliepė Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas 
Gompers. Jis pažymėjo, 
kad visos darbininkų unijos 
kaip viena pasipriešins to
kiam sumanymui, Kaip ži
noma, Amerikos Darbo Fe
deracija, turinti kelis mili
jonus narių organizacija, 
daug sveria šios šalies poli
tikoje . Tatai gal jai ir pa
siseks tų sumanymų palai
doti.

Federacijos pirmininkas 
kongresui pataria uždėti 
karės mokesčių tik didžiu- 

šios šalies dienra
ščiams, kurie leidėjams 
duoda didelį pelnų.

Gi mažesnieji laikraščiai 
neturėtų būt apsunkinami 
karės mokestimis, nes tuo
met darbo žmonės palikų be 
laikraščių.

REIKALAUJA KAINŲ 
NUSTATYMO.

pažadėjęs garbingai šalį 
saugoti nuo įsimaišymo ka
rėn.

Be to sakoma, kad Suv. 
Valstijų kariuomenė var
giai kuomet nors pasieks 
Europų, nes galimas daik
tas, kad jinai neprasilenks 
su vokiečių nardančiomis 
laivėmis.

Visas ilgokas straipsnis 
pašvenčiamas vokiečių už
tarimui.

“Republican” su tokiuo 
straipsniu pasirodymas vie
tos spaudoje sukėlė baisų 
trukšmų. Majoras kaltina
mas neištikimybėje šaliai. 
Jo politikiniai priešininkai 
gamina prieš jį neatlaidžių 
kovų.

Šios šalies patriotai tuo 
jaus apie tai pranešė proku- 
ratorijai. Nežinia, kų šita 
atsakys į tuos užsipuolimus 
prieš prezidentų.

AŠTRIAI KRITIKUOJA 
PREZ. WILS0NĄ.

Chieagos visuomenė labai 
tapo sujudinta delei vieno 
straipsnio, tilpusio vietinia
me laikraštyje “Republi- 
cau,” kuris buk yra majoro

Anų dienų trumpai pami- p'bompsono organu. lame 
nėjome, kad Illinois valst., straipsnyje, užvaldytame 
šalies apgynimo komisija f4 Kodėl dabar Amerika ka- 
pasiuntė šalies vyriausybei ^auaa,” labai aštriai užsi- 
reikalavinių, kad jinai kuo- puolama ant prez. Wilsono,
veiklaus pravestų įstatymų, 
sulyg kurio butų nuskirta 
specialė komisija ir šita nu
statytų maistui ir kitokiems 
gyvenimui reikalingiems 
daiktams kainas, nes bran- 
gurnui nesimato galo. Kuo
met vyriausybė vis tolinus 
atidėlios šitų svarbų klausi
mų, gali prisiartinti šiai ša
liai badas ir skurdas.

Kaikurie laikraščiai pa
žymi, kad toksai reikalavi
mas esųs perdaug radikalis, 
aštresnis net negu pačioj 
Vokietijoj.

Bet šalies apgynimo ko
misijos pirmininkas Insull 
atsako:

“Taip, tai radikalis rei
kalavimas. Bet šalis gi at
siradusi išimtinose sųlygo- 
se. Maistas būtinai turi bū
ti kontroliuojamas, jei no
rime, kad darbininkai galė
tų prasimaitinti gaunamo
mis algomis.”

Vyriausybė tokių reika
lavimų gauna iš visų šalies 
kraštų.

Deja, kol-kas jinai tuomi 
nesirūpina ir duoda progos

nes jis esu visiškai bereiką- 
lo įtraukęs tautų į baisių 
karę. Girdi, prezidentas 
veidmainiškai dangstėsi tai
kos šalininku, tik kol tapo 
išrinktas antrų kartų. To
liau autorius pažymi, kad 
jis nors yra lojališku ame
rikonu, bet dar nepersitik
rino, kad kongresas ir pre
zidentas karės klausime ge
riausiai elgias dėl Ameri
kos reikalų. Labai abejoja
me ar prezidento kariška 
dekleracija ir jo reikalau
jančios karės kalbos kon
grese sutinka su visuome
nės upu ir žmonių noru, 
nuo kurių priklauso ir kon
gresas ir prezidentas.” To
liau “Republican” nurodo, 
kad kiekviena dora vyriau
sybė pirmiausiai privalo ru- 
pinties, apsaugoti gyvento
jų “gyvybę, tūrių ir laisvę, 
tuomi pačiu mesdamas juo
dų šešėlį ant Suv. Valstijų 
vyriausybės.

Girdėt, kad dolei to strai
psnio žada kilti federališki 
tardymai. Eina gandas, kad 
jo autorium esųs pats ma
joras. j

Sunku žinoti, kokia yra 
lietuvių gimnazistų dvasia 
dabar. Bet pirm trisdešim- 
ties-keturiasdešimties metų 
visi tikėjome, kad žmogaus 
protas viskų pajėgia. Jo už
davinys ir tikslas yra tiesų 
pažinti. Mums išrodė, kad 
negali būti tiesos, neprieina
mos žmogaus protui. Dėlto 
vieni sakėme, kad tikėjimo 
tiesos nėra tiesos, nes jos 
protu neapimamos; o kiti 
tvirtinome, kad jos yra tie
sos ir apimamos protu. 
Abeji klydome. Šiandien, 
tuos laikus atsimindami, va
diname juos laimingais; ir 
jaučiame tų pat kų sakome. 
Bet, atsiminę tų laikų įtikė
jimų į višagalintį protų, šyp
somės iš savo vaikiškos ne
kaltybės, dar neturėjusios 
progos apsigaudinti ir užsi- 
vilti.

Nors per tų trisdešimtį 
metų mokinomės daugel ir 
mintijome nemažai, nors 
mus protas įgijo daugiau ži
nių ir jėgų, tečiaus tas mus 
įtikėjimas į didelę proto ga
lybę kasžin kur išnyko.

Jau dabar męs atmename 
ir Newtonų, kurs sakė, kad 
mokslininkai yra lyg vaikai, 
bėgiojantieji pajūriais ir 
renkantieji vandens išmeta
mus kevalus. Katram pasi 
taiko užeiti retų ir gražų jų- 
rių gyvulėlio lukštų bangos 
užneštų ant smilties^ tas šo
kinėja ir džiaugiasi, o kiti 
jam pavydi. Bet kų gi reiš
kia tas lukštas, sulyginus su 
bėry be juros bedugne, ku 
rios turtus kas išmatuos!! 
Vieni mokslininkai išranda 
stambesnių tiesų, kiti ma
žesnių, vieni džiaugiasi kiti 
pavydi, bet ir didžiausi 
mokslo išradimai, tėra tik 
juros gyvulėlio lukštas iš
mestas ant juros kranto. 
Begalinė žinotinų daiktų ju
ra banguoja žmogaus protu 
neapimama nei neišaiškina
ma.

Fizikos profesorius Mer- 
czyng dvidešimto amžio pra
džioje išrodinėja faktais, 
kad mes neapsakomai mažai 
žinome sulyginus su tuo, kų 
turėtume žinoti. Musų kojos 
prirakintos prie žemės. Nors 
jų turėtume pažinti kaip 
reikia, o pažįstame labai ma
žai. Jos pluta apie 300 kilo
metrų storio, o žmogus nei 
trijų kilometrų gilumų nėra 
ištyręs pakankančiai. Tik 
kur ne kur žmogus jų įgręžė 
iki 1700 sieksnių, o pats nie
kur taip giliai neįsileido. 
Tai gi žmogus, su savo ne
va galinguoju protu, neišty
rė nei 100 dalies tos plutos, 
ant kurios rėplinėja.

mų, o mums nepatinka. Mes

gintinas už matematikų. Ne
gali sakyti, kad matemati
kos vertė tebūtų žymi tik 
buržujams, kurie daug turi

, , ;, Idyko laiko ir gali teršti nenorime ir trokštame tiesos,, * . .... i® . *. pierų skaitlinėmis. Visos pa- del to branginame protų, ..... , . , . ., , . . . šaulio dideses tnobos, visi
t.tlltal geleziukeliai dauge- 

lis chemijos ir medicinos išžioti. Mums liūdna, kad pra 
džioje užeiname gedulingų 
tiesų: žmogaus protas ne 
viską žino. Toje liūdnos tie
sos atradimo valandoje vel
niškai nusikvatojęs skepti
cizmas begėdiškai sako: 
“Žioply', turėk drųsosj... Nei 
vienos tiesos tu negali pa
žinti. Jei ant kurios netyčia 
ir užkrapini, tai negali ži
noti, jog tai tiesa. Tu turi 
jautulių, o kas tau sakė, kad 
tavo jautuliai tau duoda tie
sos! Tavo akįs tau rodo 
šviesos ir tu tiki jomis, ta
vo ausįs praneša buk yra 
garsų, tavo oda tvirtina buk 
yra šilumos. Tai trįs melai. 
Gamtoje nėra nei šviesos, 
nei balso, nei šilimos, o yra 
tik vienas viskėjimas. Tas 
viskėjimas akimis išrodo 
šviesus, ausims garsus, odai 
šiltas. Tie trįs jautuliai tau 
tvirtina šilumos, garso ir 
šviesos skirtumų, o tai tėra 
tik tavo jautulių skirtumas. 
Jau kad jie tave tokiame 
svarbiame daikte prigauna, 
tai kų tu dar nori jais tikėti 
kitur! Atsisėsk skaniai pa
valgęs į minkštų kresę, užsi
rūkyk kvepiantį cigarų, pa
ragauk gardaus vyno. Tai- 
tau tikroji filosofija! 
Spjauk į visokių tiesų, nes 
ji visa kreiva.”

Velnias yra perėjęs gerų 
liogikos kursų. Tiesų užuiti 
jis moka gerai, o mėgsta tų 
darbų labiaus už viskų. 

Velnias, kaip velnias... bet

radimų yra matematikos 
vaikai. Kadangi tiltai, gar
vežiai, garlaiviai ir neapsa
koma daugybė dabartinės 
naudingosios technikos 
daiktų yra ne dyko proto 
žaislas, o objektyvis išreiš
kimas subjekto susektų ma
tematikos tiesų; tai iš to iš
eina, kad yra santikių tarp 
subjekto- ir objekto, kitaip 
sakant, kad žmogaus protas 
gali pažinti tiesų ne vien jo 
prote esančių, bet ir tų ku 
rios apsireiškia didžioje tik
rosios buities srityje.

Straipsnyje apie tiesos pa
žinimų buvome tik tam sy
kiui priėmę dogmatinį tvir
tinimų, kad yra sąryšis tarp 
proto ir buities. Dabar tų 
sąryšį jau tvirčiaus atkarto
jame, nes netik nesulaukė
me jį griaujančių faktų, o 
radome plačių faktų sritį, 
patvirtinančių jį. Nebūtų 
galėjusi matematika virsti 
rankpelnio ir didžturčio bū
vį pagaminančiais išradi
mais, jei neperžengiama 
prapultis butų tarp minties 
ir buities.

lai gi nei velnio nekaltin
dami susekėme, kad žmo
gaus protas gan pažinu nors 
kaikunas tiesas ir istiesų 
pažysta.

Del viso ko galima pridė
ki, kad prof. .Vi, Lutosia\v- 
ski’s vėliaus atsižadėjo pro
fesūros ir dabar sakosi esųs

gi klausimas svarbus, ar j priderančiai tikintis katali-

Gyvenam ant dugno oro 
okeane, apimančiame žemę.
Nuo dugno iki viršaus yra 
taip pat apie 300 kilometrų.
O kiek žmogus ištyrė tų oro 
okeanų! Vienų kartų du 
žmogų pasikėlė augščiau 10 
kilometrų nuo žemės. Ir ta
da jųdviejų prietaisai dau
giau ištyrė augštoko oro 
prigimtį negu juodu. Saky
kim, kad to vieno pakilimo 
užteko visam apatiniam oro 
sjuogsniui ištirti, tai vis gi 
težinome tik vienų jo dalį, o 
dvidešimt devynių dalių ne
žinome.

Gal kam ir patinka plaik- žmogaus proto mokslas, tai 
styti žmogaus šproto truku-tas protas nemažiau bran

žmogus gali patirti nors ko
kių tiesų ir žinotis, kad jų 
patyrė, ar ne. .Vienų velnių 
apkaltinimu tų dalykų ne
išaiškinsi.

Tas tiesa, velnių kaltini
mas tėra tik laiko gaišini
mas. O reikia išaiškinti svar
bus daiktas — proto gabu
mas pažinti tiesų.

Šitas dalykas seniai žmo
nėms rupi, bet istoriš
ka peržvalga čion ne
tinka. Tik maža
smulkmena iš praeities, gal 
čia bus ne pro šalį. “Anyk
ščių Šilelio” autorius, tapęs 
Seinų vyskupu, ėmė važinė
ti per dekanų bažnyčias 
Tarp kitko jis nuvyko Lom 
žon. Netoli to miesto yra 
Drozdowo, Lutoslawski’ų 
dvaras. Savininkų revizituo 
damas vyskupas užvažiavo 
į dvarų ir rado Leipzigo 
universiteto filosofijos pro
fesorių Vincentų Lutoslaw- 
skį. Tasai prie progos ir iš
reiškė vyskupui, jog nėra 
nei vienos tiesos, kurių žmo
gus galėtų žinoti, kad ji yra 
objektyve.

Vyskupas Baranauskas 
buvo matematikas. Jis ir ta
rė filosofui. “Dusyk du, yra 
keturi.” Tolesnis ginčas pri- 
rodė, kad ta tiesa visai nc- 
priguli nuo subjektyvių sų- 
lysu-

Toliaus pasirodė, kad vi
sos tiesos matematikoje yra 
tokios pačios, būtent nepri
guli nuo žmogaus, negali 
prigulėti nei nuo ko kito ir 
yra absoliutiškai teisingos.

Kadangi matematika yra

T/ERGIJOS
V dienos iadienos 

praėjo, 
vis dar tarpe

au
Bet
mus

yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-L I GOS.

Yra 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 skaudžian- 
čios gerklės intraukiinui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ecF.

apsireiškia esųs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo^-=25c. už bonkutę.

Nuo ReuiiiutizniOf Pa dagos, N cu reli
gijos, Persija ldyino, Apšlubimo. Dantu- 
Sk audė ji m o, Diegliu Ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu rvums- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo sena Ir uztflsėtini, draugą Šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 26c. ir 
50c. bonkiitc; galima gauti visose ap
tiek ose arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER 4 CO. 
74—80 Wa«hington (trasi, Ncw York.
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• plntga turi būti pado- ;

tl geruH MUgloja va stljoa 
bankoje

SECURITY BANK
■■■■■OP CHICAOOHHHBB
Milwaukee av. anp Cadrenter at

' an* JUSM PlnlgM
Atdara Fanedėliaįs Ir Sabatomla 

vakarais iki 8 valandai

■Skoliname pinigus ant Namų

Pčrslunčlame pinigus 
| Europa Ir galima
gauti Lalvokartes

kas. Jojo filosofijos pažiūro
se, man rodos, yra daug ne
nuoseklumų, nes užaugu
siam žmogui nelengva per
dirbti išnaujo visų savo pa
žiūrų sistemų, kad ji logiš
kai susiderintų su naujai pa
tirtąja tiesa. Laimingesni 
yri tie, kurių filosofinis iš
silavinimas iš pačių pradžių 
nebuvo statomas su spraga 
Spraga yra nežinoti arba 
nepripažinti, jog žmogaus 
protas gali pažinti kaikurias 
objektyves tiesas.

PRIEŠINASI SPAUSDI
NIŲ SIUNTIMO PA

BRANGIMUI. 
GINIMUI.

Kaip žinome kariški mo
kesčiai žada skaudžiai pa
liesti ir laikraščių leidėjus. 
Apart laikraštinės medžia
gos pabrangimo norima tai- 
po gi padidinti krasinius 
mokesčius už dienraščių ir 
žurnalų siuntimų. Cliicagos 
visuomenės veikėjai nutarė 
prieš tai protestuoti, kadan
gi įkūnijus šį užmanymų 
daugelis laikraščių privalės 
žlugti ir tokiu budu suma
žės publikai taip reikalingi 
informacijos šaltiniai ,Į Ill
inois valstijos senatorius ir 
kongresmanus bus pasiųs
tos telegramos, kad jie bal
suotų prieš apdėjimų mo
kesčiais laikraščių siunti
nėjimų. ‘

PASIGAMINKITE POPIE
ŽIAUS VĖLIAVŲ (BAITŲ 
!R GELTONŲ) DVIDEŠIM
TAI DIENAI GEGUŽIO.

ĮSTRIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK
ro mztnnfcA valstuosi 

KAPITALAS $600,008
Mm mokamų S proc. ant Pinigų. 
Mm parduodamų Forelgn Money 

Orderi j visas dailų svieto.
Willlam Kasper —- Pirmininkai 
Otto Kaapar, —Vlco-pirmlnlnkaa 
Chas, Kruplta, ViTa-plrmlnlnkaa 
August Filek—Aaa’t. Kaalerina 
Joaeph alk;ta — Kasteriąs 

1900 Blue kland Avė. 
«KWAM. nu.

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clcaring Housc Narystė

Bnnkos priklausančios prie Chica
go Clearing House yra po jos atsar
gia priežiūra. Laiks nuo laiko, bent 
sykj J metus, Clearing House revi
zoriai nuodugniai ištiria savo bankų 
stovj Ir būdų jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notos, bondai, 
mortgagei ir kitos apsaugos peržlu- 
riamos ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti ir kningos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugi vertė gali 
bųti kningose parodyta. Abejotina 
tvarka arba atsargumas, yra neda- 
leidžiamas. Jeigu banka nustoja 
savo Clearing House teisių, tas yra 
ženklas jos abejotino stovio.

Tiktai, tvlrčiausios Ir saugiausios 
bankus gali būt Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prle- 
iiuros užmanymas tapo jvestas pirm 
dešiiht metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clcaring House banka ne suban- 
krutijo. Reikalaujant, Clearing House 
bankas ateina viena kitai su pagel- 
ba.

Tho American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas J metus.

Ji talp-gi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguiiarlškai tirlnėjuma 
ir kus metų išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Aukso 
Mortgages. Teipgi Aukso Mortgege 
Bondsus po (100.00 ir 8500.00.

Sis bankas yra atsakančiausias 
Lietuviama

Čia kalba Lietuviškai ir Lenkiš
kai.

Kapitalas ir pervišius: (600,000.00.

Kampas: Hlue Island Avė., Loomia 
ir K-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllals. Ketvergala 
ir Subatomis Iki S:80 vai. vak.
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IŠ LIETUVIŲ KATALI
KŲ GYVENIMO.

(Misijonoriaus pastabos).

Kataliku dvasia atbunda. 
Juo ilgiau ir skaudžiau ji 
buvo slopinama, tuo gyviau 
pasirodo pasiliuosavusi iš to. 
Juo labiau pasirodo sociali
stų doriškai sugedusi dvasia 
juo aiškiau apsireiškia lais
vamaniu puikybės ir pasidi
džiavimo užgaidos, tuo ge
riau atjaučia ir supranta ti
kintieji katalikai ir šiaip 
doriškai sveikesni lietuviai, 
kur reikia ieškoti tikros gy- 

. venimo paramos ir stipry
bės. Jie žino, kad tikėjimas 
į Dievo apreikštą mokslų ir 
gyvenimas sulyg jo gali su
tvarkyti žmoniją ir privesti 
prie galimos ant žemės lai
mės.

Todėl tikėjimas jiems ima 
rūpėti vis labiau, tikėjimo 
aiškinamas tiesas jie gaudo 
uoliau ir Bažnyeia-vadovas, 
jų širdis patraukia. Lietu
viuose katalikiškos dvasios 
gyvumas yra didis. Nors ne
viename lietuvyje socialistų 
ir laisvamanių šauksmai ir 
jų klaidingų tvirtinimų at
kartojimai apmarina kata
likiškų, tikinčių dvasių, vie
nok, kuomet ji prigriebia 
daugiau tikėjimo paaiškini
mų, o Dievo malonė aplanko 
sielų, ji atgija, sutrupina 
blogi; įpročių pančius ir 
Kuosai skrenda prie Dievo. 
Misijos parodo, kad tai tie
sa.

* Kaip jus uoliai lanko lie
tuviai! Vietomis užpildo 
bažnyčių. Pilnos sėdynės, 
tiūni takai, pilnas choras, 
bet griebiasi ir į presbiteri
jų — už grotelių. Pamokslų, 
nors kartais gana ilgai nusi
tęsiančių, klauso atydžiai. Ir 
jauti, kad mušto, kad dirba 
savo sieloje. Prote atsiranda 
daugiau šviesos, jausmai 
švelnėja. Pasikalbant jauti, 
kad žmoguje kas tai mai
nosi.

Ir kiek pagrįžimų prie 
Dievo, prie doro, gražaus 
gyvenimo, kiek gailesčio už 
blogų praeitį, kiek gailių 
ašarų— niekas .to nesuskai
tys, niekas neaprašys.

Bet yra tarp lietuvių ir 
tokių, kurie bijosi šviesos, 
bijosi, kad Dievo malonė 
nepaklabintų į jų širdį, bai
dosi, kad nereiktų gyvenimo 
taisyti. Toki bėga nuo.misi
jų ir kitus bando sulaikyti. 
Socialistai tyčia rengia pra
kalbas, balius, kad tiktai sa
vuosius ir šiaudadušius ka
talikus atitrauktų nuo misi
jų. Maža jiems iš to naudos, 
bet šį tų kaip kada pelno.

Iš katalikų pusės reikia 
dar daugiau veiklumo, dau
giau pasišventimo, ne vien 
pinigais, bet ir darbu. Gali
ma tikėtis kuogražiausių 
vaisių lietuviams Amerikoje 
ir Lietuvoje. Ateitis šviesi, 
tik reikia padirbėti.

Patterson, N. J.
Šiame miestelyje gyvuoja 

neperdidžiausia lietuvių ko- 
lionija. Kaip visur, taip ir 
čia tarpe katalikų maišo
si keli socialistai ir keletas 
laisvamanių. Seniau čia ga
na smarkavo pabėgėliai nuo 
katalikų tikėjimo1 jie bandė 
visiems vadovauti, bet da
bar smunka. Beto lietuvius 
čia smaugė girtuokliavimo

įprotis, bet dabar ir ta ne
laimė prašalinama. Kun. 
Švagždis, vietinis klebonas 
daug ir protingai darbuoja
si, o patįs žmonės taip gi 
susipranta.

Katalikai turi savo gana 
gražių bažnytėlę, gerų kle
boniją, kurioje apatiniame 
gyvenime yra graži, simpa
tiška salė susirinkimams ir 
vieta gerai, naudingai laikų 
praleisti pasilsio dienoje. 
Bažnyčioje ir toje salėje yra 
susitelkęs vietinių lietuvių 
katalikų gyvenimas. Jie jau 
pasiliuosavo nuo saliunų, 
kuriuose seniau atlikinėda
vo savo susirinkimus iki vi
dunakčiai, o kaip kas ir iki 
rytmečiui. Dabar paterso- 
niečiai susirenka švarioje, 
šviesioje salėje, kuri pačia 
savo išvaizda ragina žmogų 
būti mandagiu, švariu ir 
rimtai užsilaikyti. Tenai 
taip-pat būva pasiskaitymu, 
pasikalbėjimų ir įvairių dis
kusijų. Pats klebonas daž
nai dalyvauja ir duoda daug 
gražių patarimų, paaiškini
mų, kurie daug šviesos ir su
sipratimo teikia atsilankan
tiems. Lietuviai kas kart 
gražesniu savo užsilaikymu 
užsipelno anglų simpatijos. 
Vienas vietinis anglų kata
likų laikraštis r(nePamenu 
vardo) nuolatos kų nors 
gražaus apie lietuvius para
šo. To laikraščio redakto
rius, išgirdęs, kad lietuviai 
katalikai turi misijas savo 
bažnyčioje, o į laikraštį nie
ko nepranešė, smarkiai išru- 
gojo ir tuojaus kiek sužino
jo gero, žadėjo parašyti.

Patersono lietuviai kata
likai turėjo trumpas misi
jas, nes tik keturios dienos 
nuo 11 — 15 d. balandžio. 
Rinkosi gana skaitlingai, 
klausė atydžiai pamokslų, 
daugelis atsiliko išpažintį. 
Visi gražiai, rimtai, apsiėjo 
bažnyčioje per misijas. Ne
vienas susistiprino savo 
dvasių ir, padaręs gražių 
prisiketinimų, reikia tikėtis, 
išpildys. Tiktai ištvermė 
naudinga. Patersono apylin
kės gana gražios. Jos pa
čios savo išvaizda gali paža
dinti žmogų prie sielos šva
rumo. Iš vienos pusės vin
giuoja Pennsvlvanijos kal
neliai ir duburiai. Tie visi 
pasipuošę pavasario ir vasa
ros žalumais, puikiai atrodo 
ir labai guodžia žmogų, iš
lindus) iš dirbtuvių ir mie
sto dulkių; iš kitų pusių tę
siasi žalios lygumos, kurios 
išrodo, lyg koks vandenynas. 
Jame banguoja žolė ir kiti 
žalumai.

Rami, maloni vietutė.
-

Philadelphia, Pa.
Švento Jurgio lietuvių pa

rapijoje nuo 15 iki 23 d. ba
landžio buvo misijos. Jose 
dalyvavo keletas šimtų žmo
nių. Rinkosi į bažnyčia uo
liai. Klausė misijonoriaus 
pamokslų atydžiai. Su pa
mokslininko žodžiais išvien 
veikė ir Dievo malonė. Ne
vienas pametė savo apsilei
dimų ir klaidas ir pasirjžo 
gyventi katalikiškai. Visų 
dvasia sustiprėjo. Jei prie 
visi; gražių nori; ir prisike
tinimų prisidės gera ištver
mė, tai naudos iš misijų pa
sirodys nemaža.

Katalikai Šioje parapijoje 
nėra blogi, tik jiems trūksta 
veiklumo. Gal per maža ka

talikų veikėjų, kurie nuola
tos juos judintų ir budintų. 
Taip-pat jie perdaug užsi
leidžia draugijose ir šiaip 
gyvenime sulaisvamanė ju
slėms gaivalams, o todėl ne
tenka vietų, kurios j:eius 
turėtų prigulėti. Kur galėtų 
patįs sau grųžiai veikti, trn 
užsileisdami, duoda vado
vauti laisvamaniams ir lei
džia save gadinti laisvama
niškam raugui.

Be to toje parapijoje gy
vuoja ir lietuviški, tautiški 
kliubai.

Tie kliubai, gal kada ir tu
rėjo kokį gražesni, prakil
nesnį tikslų, bet dabar jie 
virtę knone paprasčiausios 
rųšies saliunais. Ten gir
tuokliavimas eina plačiai. 
Ten prašvenčia nevienas ka
talikas šventas dienas, ten 
palydi savo turtų ir tikėji
mų ir dorų. Nebereikalo, 
kaip kur geros katalikės mo
teris, suėjusios į draugijų, 
pradeda kovų su kliubais. 
Kliubai šeimynų nelaimė, 
moterį) vargas. Tenai gali 
sakyti ne alų maukia, tik 
mažų vaikelių ir moterį) aša
ras.

Kliubuose ypač geria, nes 
iš to juos užlaiko ir sau pel
nus varo. Ši nelaimė perse
kioja Šv. Jurgio parapijos 
lietuvius. Bet ji gal palen
gva sumažės.

Tos parapijos lietuviai ka
talikai dabar vis labjau per
siima rupestingumu turėti, 
kaip galima greičiau, savo 
lietuviškų, katalikiškų mo
kyklų. Nekurie jų net savo 
klebonų ima atakuoti, kad 
jis pradėti) karsčiau rūpin
tis mokyklos reikalais. Žmo
nės trokšta greičiau pama
tyti savo parapijoje Šv. Ka
zimiero vienuolyno seseris 
mokytojas ir auklėtojas. 
Jau ir dabar jos čia dava- 
žiuoja iš Šv. Kazimiero par. 
mokyklos ir darbuojasi, kiek 
joms laikas leidžia. Jų įtek
mės gražus vaisiai matyti ir 
vaikuose: jie švelnesni, ma
lonesni ir bažnyčioje moka 
geriau apsieiti. Tuojaus 
numanu seserį) darbas.

Reikia tikėtis, kad mo
kykla neužilgo bus, bet ar 
bus seserų, kurios tų vietų 
užimtų ir dirbtų. Dievas 
.duotų, kad kuodaugiausia 
atsirastų lietuvaičių, norin
čių pasišvęsti tam prakil
niam mokinimo ir auklėji
mo darbui. Gal būt tas dar
bas nelengvas, varginantis, 
bet kiek daug iš jo Dievui 
garbės, Bažnyčiai paramos. 
Lietuvai palaimos ir visiems 
žmonėms gero. Ar tai neuž
tenka, kad patrauktų pra
kilnias lietuvaičių širdis sto
ti į eiles darbininkių ant tos 
dirvos.

Ši parapija laukia savo 
mokyklos, laukia ir daug ki
tų. Kaip kur jau yra mo
kyklų, bet nėra seserų, tam 
darbui dirbti.

Visokių stoki) ir trukumų 
dar pilna mus tautoje, bet, 
turbut, visa tai pranyks, Jei 
lietuviai katalikai rankų ne
nuleis.

Brooklyn, N. Y.
Šiame mieste yra trįs lie

tuvių katalikų parapijos. 
Vienoje, būtent, Šv. Jurgio 
parap. kurioje klebonauja 
kun. A. Kodis, buvo nuo 24 
iki 29 d. balandžio misijos. 
Į jo Unkėsi daug žmonių;

būdavo pilnos sėdynės, taip- 
-pat vietomis stovėdavo kuo
pelės stačių. Galėjo ir dau
giau prieiti, bet, matyt, ne
kuriu pabijota, kad kartais 
misijonoriaus žodžiai ir Die
vo malonė sąžinę nepajudin
tų. Jiems nemaža reikėjo 
padirbėti ir prisikęsti iki 
užmigdė savo sųžinę, iki jų 
apjakino, kur gi dabar eisi į 
misijas, gal ir vėl naujai su
kilti Kaip kas ir danteliu 
grikštelėjo ant klebono ir 
misijonoriaus už misijų dar
bų. Kas nekas sumanė net 
pabauginti, kad jis misijo- 
norinA “dželą” galįs paro
dyti.

Nežiūrint į tai visas dar
bas ėjo gražiai. Pasekmės 
misijų pamokslų jau per mi
sijas pasirodė; gal jų bus ir 
po misijų nemaža.

Šioje parapijoje lietuviai 
dabar pragyvena kaip ir at
budimų, tiek tikybiniai, tiek 
tautiškai.

Nekurį laikų jie neturėjo 
savo bažnyčios. Tuomet 
stumdėsi tai vienur, tai ki
tur. Ėjo į tų bažnyčių, į ku
rių kam pateko, ar arčiau 
buvo. Kiti ir niekur nevaik
ščiojo. Prasėdėdavo namie- 
je, arba, kas blogiau, saliu- 
ne. Suprantama, kad tokio
se aplinkybėse žmonėms gy
venant, įsibriauja į jų tarpų 
daug ydų ir apsileidimo. 
Taip-pat tokiu žmonių sumi
šimu naudojasi įvairus lais- 
vamanijos agentai ir sėja 
savo sėklų. Taigi dabar Šv. 
Jurgio parapijonims, turint 
jau savo bažnyčių, tenka pa
lengva išsinerti iš užvilkto 
arba užsivilkto kailio. Tas 
darbas eina neblogiausia. 
Jei tik daugiau katalikiškų 

!laikraščių pradės juos ap
lankyti, viskas eis geryn. 
Žmonės lietuviai čia geri 

•prie gero prielankus. Tiky
biniai jau yra pakilę ir vis parapijinėje bažnyčioje, 
kįla, bet tautiškai, užleista (Klausyti pamokslų prisirin- 
gal ir perdaug. Su vaikais ko nevisai mažas būrys, bet
sunku susikalbėti lietuviš
kai. Daug vaikų ir merg. 
atsilieka išpažintį angliškai.
Airiai naudojasi lietuviais' rie žmonės buvo uolesni, 
ir rūpinasi, kiek galima Į tie oro nesibijojo. Matyt, 
daugiau prigriebti lietuvių (ne w jork’iečiams ima pristig- 
vaikų. Šie dalykai pasitai-,ti energijos, jie perdaug 
svs, geriau susipratus lietu- pasiliko žmonėmis be va-
viams. Galėtų ir dabar tai 
taisyti, už vesdami lietuvių 
kalbos pamokas pas save, 
bet da stinga vietos.

Reikia tikėtis, laikui bė
gant, taisysis ir ta spraga. 
Šv. Jurgio bažnyčia yra, ga
na įdomi savo stylitimi. Ji 
skiriasi nuo kitų lietuviškų
bažnyčių. Turi du choru — žnyčią. Iš oro išrodo pa
augėtąjį, kur stovi vargonai 
ir gieda giesmininkai ir že
mąjį, kuriame gali tilpti ne
maža žmonių. Lubų arba 
skliautų nėra — dengia tie
siog stogas. Jis gerai su
darytas — šil čio, nei lie
taus nepraleidžia. Bnžryč- 
čia yra skambi. Sakyti jo
je pamokslus lengva. Išro
do gana simpatiškai. Kle
bonija prijungta karidoriti
ku prie bažnyčios. Tai ap
saugoja nuo nusišaldymų ir 
suteikia daug kitų patogu
mų.

NEW YORK CITY.

Šiame micrie, nepriskai- 
tant artyndausHi jo prie
miesčių, yra viena lietuviš
ka parapija, būtent, šv. Pa
nos Marijos Aušros Vartoj laiko nusivilkti
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JVS
NORITE 

SVEIKO
IR LINKSMO 

KŪDIKIO

Jeigu negali žindyti kūdikio, 
tai duok jam

ĄcuS,7&<ndeH,
EAGLE

BRAND
CONDENSED

MILKl O R I O I N A L-

Pasekmingai naudojamas kai
po maistas per šešiasde
šimtis metų.

Iškirpk šj paskelbimą ir pri-
** 1 D.R.S.
fiorden’s Condensed Milk Co. 

New York, N. Y.

Causi patarimus lietuviškai.

Žmonės lietuviai išrodo lyg 
kokios nelaimės prislėgti. 
Gal tik taip atrodo, negyve
nant su jav; ilgiau, o gal ir 
ištikrųjų taip yra girdėti, 
kad girtuokliavimas, kor- 
Vivimas ir šiai)) apsileidi
mas juos čia dvasiškai nu
alina. Prie jų vargo pri
sidedu ir ta aplinkybė, kad 
gyvena išdirbu, mažais bū
reliais tai vienur, tai kitur. 
Dirba prie iškrovimo laivų 
ir šiaip pas žydus. Dauge
liu priseina dirbti švento
mis dienomis; nekurie šven
čia su žydais subatomis, o 
nedėliomis dirba. Tokiu bil
du tikyba smunka. Žmo
nės atpranta nuo prieder
mių pildymo ir žlunga blo
guose įpročiuose.; Be baž
nyčios nėra kas jų dvasiai 
suteiktų, kiek nors sveikes- 
nio maisto. Gaila tų musų 
vargšų lietuvių!

Nuo 30 bal. iki 6 gegužės 
buvo lietuviams misijos jų

daug mažiau, kaip galėjo 
prisirinkti. Gal daugelį su
trukdė blogas oras, bet, ku-

lios, greičiau stumamais, 
kaip einančiais.

Vienok, kurie žino New 
Yorko lietuvius, tvirtina, 
kad misijos turi skaitytis 
pasisekusiomis. Dieve duok, 
kad atgijusi dvasia, ilgiau 
pasiliktų šviesi.

Lietuviai čia turi savo ba-

prastai. Suspausta vargšė 
iš trijų pusių namais. Iš
rodo, kaip prislėgta, lygiai, 
kaip vietiniai lietuviai. Vi
duje išrodo neblogiausia. 
Gražus altoriai, skliautai 
maloniai papuošti švariais 
paišiniais. Turi taip pat, iš 
šalių dvi ruimingi galeriji, 
tik nepatogiai sutaisyti, nes 
išrodo, kaip dėžės ant stie
bų iškeltos, be nuolaidumo.

T. V. K.

GIRTUOKLIS.
'Pati: Ak tu, nelabasis! 

T ką panašus — visas pur
vynas.

Girtuoklis: Įkritau, šir- 
dyt, į balą. .. \

Pati: Ir su nauju plo- 
ščium!

Girtaoklis: Neturėjau

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.

O. N. Postlethivaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

NEW PEPFECTION OI L COOK STOVĖS

“Tai Tas! Pats Su
Ilgu Melinu Kaminų”

KUOMET nuėsi pirkti } 
krautuvė visuomet žiūrėk 
kad butų ilgas melinas ka
minas padaro New Perfec- 
tion be durno, taip geras 
kaip ir gazinis pečius.

New Perfeciion su ilgų 
melinų kaminų gerai ir grą
žai bėga. Ugnis nėra taiD 
karSta kaip nuo paprasto po 
čiaus, ir mažiau vietos ūž
imų.
SuvirS 2,000,000 namuose yra 
vartojamas New Perfeetion

Standard Oil Company
(An Indiana Corporation) 1 —

TAS PATS SU ILGU MELINU KAMINU į. s

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti- 

kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

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

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

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis. 
Pelnas eis Šv. K&zimiero Seserų Vienuolynui.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI! pasiskubinkite uisisakyti 

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

“ZVIRBUS,”
242 W. Broadway, 8o. Boston, Mass.

Penkdašimtmetinis Apvaiksiiojimas 1211
The Hibernlan Bank

Įkurta 1867 metuose.
Plehakirlnis kampas Li Salia ir Adams St.

Su virš 60,000 depositerių
SAVI NŪS DEPARTMENT

Depoeltae Ant dolerio ir daugiau priimami S nuotimtj mokame 
Ant metų.

Atdara Bubėtoje nuo t:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pastrengua Jums patarnauti.
Trust Deparmentas tAplldo visus premonėa sųryftiua

REAL ESTATE DEPARTMENTA8 .
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant

samų: Utkolektuojams randas.
Real Estate Mortgage Bonds. Katallkltko Vyskupo Chlcagoa 

dabar ant pardavimo OSOO Ir augliau.

(Apgar.)’
NAUJI RAŠTAI.

Skaitykit ir plat'ikit nau
ja laikrašti “Miehigano U- 
kininką” kurio trečias nu
meris, išeis, siunčiame vie
ną numerį ant pažiūrėjimo, 
o beabejonęs užsimokėsit 
ant visu metu, nes visiem 
tinka skaityti yra beparti- 
viškas, taip gi norėdami pir
kti Karmas rašykite į “Mi- 
ehigano Ūkininką,” o jums 
duos tikra patarimą M. Wa- 
lenčius, P. O. Box 96 
Hari, Miehigan.

yra nebrangus o nan. 
užtat J| tiek daug šeimynų 
perka ir vartoja kad labai 
geras.

New Perfeetion yra ne
brangus o nauda atneša to 
kia pat kaip ir brangus pe
čius. Nereikia kurti, nei pe- i 
lenų nešti, namuose netesi- 
randa tiek dulku nes slemant 
pelenus dulkes darosi.

New Perfeetion Epčiai 
yra parSuocfanii visokio sty- 
liaus ir didžio — Kaina 
nuo $3.00 ir augščiau.
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BPRINGFIELDO VYS
KUPIJA IR POPIE
ŽIAUS PASKIRTOJI 

DIENA.

Suv. Valstijų įsivėlimas į 
karę gerokai sutrukdė 
mums popiežiaus paskirtos 
dienos pasisekimą. Gal dėl 
tos pačios priežasties šios ša 
lies vyskupai dar iki šiol 
negavo Žemaičių vyskupo 
laiško ir greičiausiai jo ne
gaus iki 20 gegužės. Pasi
remdami tuo kaikurie vys
kupai nesutiko išleisti į sa
vo kunigus aplinkraštį delei 
surengimo bažnyčiose rink
liavos Lietuvos naudai. Jo 
Malonybė Springfieldo vys
kupas Thomas D. Beaven 
kun. J. Jakaičio prašomas 
pavelijo patiems lietuviams 
kreipties į jo vyskupijos 
kunigus su prašymu pažy
mėti popiežiaus paskirtą 
dieną maldomis ir aukomis. 
Minėtasai kun. J. Jakaitis, 
Tautos Fondo pirmininkas, 
pasinaudodamas tuo leidi
mu šiomis dienomis išsiun
tinėjo Springfieldo vysku
pijos kunigams 325 laiškus 
su popiežiaus, vyskupo Ka
revičiaus, Lozannos Komi
teto ir savo atsiliepimai^. 
Pastarasis šitaip skamba r 

11 geg., 1917.
Gerb. ir Brangus Tėve:

Musų Šventasis Tėvas 
Popiežius, sužinojęs baisų 
katalikiškos Lietuvos stovį 
ir kad viso pasaulio broliš
ka mielaširdystė, taip gra
žiai apsireiškusi Belgijai ir 
Lenkijai, dar nepasiekė 
Lietuvos žmonių, išreiškė 
norą pagelbėti lietuvius, ma 
loningai paaukaudamas dvi
dešimts tūkstančių frankų 
ir paskirdamas Dangun Į- 
žfengimo aktavų nedėlią (20 
gegužės, 1917) kaipo dieną, 
kurioje visose katalikų Baž
nyčiose gali būt laikomos 
pamaldos ir renkamos au
kos nelaimingiems lietu- 
yiaras.

Kadangi šios šalies įsivė
limas į karę yra svarbiau
sioji priežastis, dėl kurios 
negauta atsišaukimo sušelp
ti Europos gyventojus tie
siog nuo Žemaičių Vysku
po, tai Springfieldo Vysku
pas Thomas D. Beaven, D. 
D., įgaliojo mane kreipties 
prie jūsų ypatiškai ir pra
šyti sušelpti Lietuvos gy
ventojus, kurie nuo pat ka
rės pradžios kenčia baisius 
sopulius.

Todėl maloniai

Beaven buvo davęs Lietu
vai sušelpti taipo gi $100.00. 
Badaujančių žmonių šauks
mas, gausi Šventojo Tėvo 
ir mylimojo Vyskupo au
ka teatsiliepia ir Jūsų žmo
nių širdyse.

Jūsų brolis Kristuje,
Kun. J. J. Jakaitis. 

Šv. Kazimiero parap,. 
Worcester, Mass.

i*ran ORsT1 i F. P. Bradchulis į
S Lietuvis Advokatas : 
S

Originališkas
ATTOKNET AT LAW 

105 W. Monroe. Cor. Clark St. J 
Itoom 1207 Tel. Kandoloh 5508. 

CHICAGO. ILL.
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JOSEPH C. W0L0N
LIETI V1S ADVOKATAS

Kumb. 324 Nuti'onal Life Bldg. s
29 So. LaSallo St.,

5 Vakarais 1566 Milwaukeš Avė. s
Central 6390

5 Rasidence Humbold 97 5
1 CHICAGO. IL.
7. IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIliŪ

Viena iš šių lentelių yra labai gera
po valgymui dol suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną. Parduodama pas 
visus apttekorius.

BAŽN YTIN I.U V A OP A I 
VARPAI TAiyrni

ATMINČIAI VARPAI 
McSlianne Bell Foundry Co

Baltimore, Md. V. S. A.

Lietuvių Dienos 
Apyskaita

C
1.00
z.uu

C. Vau ISoy, Ard.,
Okl.

J.A. Black, S. Chicago.lii.
J.G. Mctlure, I’airvusiv, N.C. 5.00
G. Vermuilen, Cedar ivapius,

Md. 5.00
Ii. Lona, Milford, Mass. 1.00
J. G. Johnsey, Hamuiond, lud. 1.00 
L.H. Hill, Cieveland, O. 1.00 
Rev. P. Yvagner Cedar Ra-

pids, la. 20..00
K. Gross, Scotland, S. Dak 2.00
li.A. Kuebel, Tipton, la. 1.50 
Luhuauian Day, Pitts- 
burgh, Pa. 2.834.68
Itev. A. .Wojcieszuk, Way-

bay, S. D. 2.00
H. J . Keis Lake, Linden, Mich 3.00 
P.J. Hildebraud, Marison,

Wis.
W.J. Higgins, Pliilada, Pa.
J.J. Donnely, Denver, Col.
Falture Jailles, Corpus 

Christi
Thos. J. Earley, Annistan,

Okla.
Jas. Dougherty, Canondygua, 1.00 
E.J.Moonik, Denver, Col. 1.00
E. Dinacke, Berlin, N.H. 20.00
G. A. Rainvillen, Salem, Mass. 5.00 
E.F. Foyk, St. Charles, Col. 1.00 
P. Parrolini, Aliąuippa, Pa. 30.00 
T. Berniackes, Inkerman,

Pa. 10.00
Rev. James S. Barrey, Brook-

field, Mass.. 5.00
St. Prokopias, Lisley, III. 25.00
H. Heitz, Silver City, N.

Mex.
H. F. Fenfield, Ox, la.
G. Hofman, Ox., Ia.
H. McCall, Ox, la.
M. Rupprickler, Blooming-

ton, Wis.
E. G. Hazard, Catskill, N.Y. 5.00 
Rev. Bishop Mosler,

Cine., O.
P. J. Francis, S. A.
Rev. A.B. Curry, N.Y. City 3.00 
A. Krugis, Girardville, Pa. 5.00 
Rev. R. F. McLean, Mecha- 

nicburg, Pa. 1.00
M. R. Grifftin, Exter, N.H. 1.00 
A. C. Kappus, Ant-

werp Co., O. 2.00
J. M. Hofllinger, Paragould,

Ark. 1.00
H.J. Jerscy, Superior, Wis. 5.00
G. B. Gross, Oxford, Pa. 10.00
F. Dehlinger, Strykensvdle,

N. Y. 6.00
Ch. Weber, St. Peter, iians. 40.00
H. Jans, Rudd, Pa. 4.00
T. J. Wolohan. Puculo, Col. 2.09 
Fr. Mplon, Hartford, Conn. 1.00 
J. Rculand, Syraeusc, N. Y. 5.00 
M. W. Bush, New York,

prašome N Y..........................  827.50
Jūsų npdėlioj, 20 geg. 1917, M. W. Bush ............... 684.25

viešas maldas'M. W. Bush ............... 214.80
434.50 
212.00
308.50 

1.249.95

1.00
1.00
5.00

2.00

1.00

Del KŪDIKIU
Per paskutinius ketnriasde- 

šimts metų Mennsns Tulcum 
Powder buvo vartojamas kai
po odos sušvclnytojas. Jis ge
ras dėl KŪDIKIŲ 
dėl suaugusių. Geras 
dėl burnO3 ir odos.
Gaukite šiojo naujoje
dežuteje, — aptiekoj. vaisbaženkiis.

GEKHARD MF.NNEN CHEMK'.AL CO., NEH'ARK, IV. J.

NUBALANSUOTAS 
GYVENIMAS.

Kuomet jautiesi esąs ge
riausiame upe ir tinkamas 
prie darbo, tai yra ženklas, 
kad vedi gerai nubalansuo- 
tą gyvenimą, Tokis nusilp
nintas gyvastybės stovis pa
didina pasipriešinimą ligos 
antpuoliui. Sustiprinimui

jų. Kaina 25 ir 50e. aptie- 
kose, 35 ir 60e. krasa. Jos. 
Triner, Mfg. Chemist, 1333- 
1339 So. Ashland Avė., Chi- 
cago, III.

(Apgars.) 1

Oyv.: 3112 S. Halsted I 
* Telephons Yards 8380

P-“

PIRKLIAI!
George Lomax duoda 

jums didelį pelną iš ne

svaiginančių gėralų jeigu 

tapsite jo dalininkas.

ė sys <r'5 «s -sra
į NAUJAS LAIKRAŠTIS

■< Susiv. L. R. K. Amerikoj
žarnų, nervų ir viso kūno, balandžio pabaigoje, š. m.

pradės leisti savaitini 
... laikraštį

“Garsas”

imk Trinerio Tmerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyrą.
Jis paakstina virškinamuo
sius organus prie norma-
liaus veiklumo. Nieko ge-,<- t ai,v .. . °. Ifi GARSAS” eis kas ket- *C
resnio UZ jį negausi nuo VI-i o vergas dideliu 8 puslapių, 7 
durių užkietėjimo, galvosiu kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge
riausių ir svarbiausių Ame 
rikos lietuvių kat. laikraščių.

‘ ‘ GARSUI ’ ’ sandarbinin- Ji' i 
kauti pasižadėję gabiausieji c»> 
Amerikos lietuvių rašytojai, S1 
publicistai, visuomenininkai.

“GARSO” prenumerata et i 
metams $2.00?1 pusm.—$1.00.

Prenumeratai ir korespon- 
denei joms siųsti antrašas: ~

skaudėjimo, išpūtimo, ner- 
vuotumo, visokių skilvio 
kliūčių, aplamo nusilpnėji
mo ir tt. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. — Trinerio Lini- 
mentas atgabena į namus 
ištikimiausią vaistą taip' 

5.00 snukiuose atsitikimuose, k. į 
v. ramatos, neuralgija, arba 
susižeidus, taip paprastam 
atgavimui • raumenų, ar ko-

5.00
1.00
5.00

2.00

15.00
5.00

g 4‘GARSAS”
jo 450 Graut St., Brooklyn, N. Y. ejj

UiiitttHitiiNiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiinmHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Geri Mainieriai Reikalingi
'. I .

Musų vyrai uždirba nuo. $100.00 iki $150.00’į mė-. 

nesį, darbo sąlygos geros, sulyg paskutinio styliaus 

namai. Mainose nėra gazo ir vandens.

Rašykite arba ateikite.
\.

I
|

į
g
I

1

| Frank D. Barren Gen. Supt g 

Winefrede, W. Va.
i

SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

GEORGE I.OMAX’O APSKELBIMAS.
•

Noriu, akd nesvaiginančiųjų gėralų pirk
liai butų nariai bendrovės Lomax Co. ir pri- 
siulau jiems ypatingai geras musų Ginger'io 
sąlygas, palikdamas taip-gi neblogas) r tiems, 
kurie pardavinės kitus nesvaiginančius gė
ralus, jei tik taps šėrininkais Loihax’o Com- 
pany.

Bravarų šėrai buvo labai pelningi. Nesvai
ginančių gėralų benddrovė žada jums tokį 
pat pelną. Dabar yra patogiausias laikas nu
sipirkti labai visų reikalaujamus Serus, nes 
visuotina blaivybė jau nebetoli.

Didelė ateitis nesvaiginančių gėralų 
pramonininkams.

Ar tėmijate, kaip greit platinasi Amerikoje 
prohibicija arba panaikinimas degtinės ir kitų 
svaiginančių gėrimų? Illinois beveik iš visų 
pusių psiaustas “sausomis” valstijomis, o 
taipo-gi didelis skaičius Illinois'o pavietų taip 
pat “nusausėjo”. Tai-gip rivalome prisireng
ti užganėdinti bealkoholinių gėralų užsaky
mus, kurie neužilgo pradės plaukte plaukti.

Tikiu, kad Lomas, Pepsin, Ginger Ale ir 
Lomax’o buteliniai gėralai yra labiausiai Chi- 
cagoje žinomi. Jau 65 metai, kaip mes už- 
siiminėjome šia išdirbyste. Mes esame pir
mieji iš pradėjusių išdirbinėti butelinius ne
svaiginamus gėralus ir musų prekių vardas 
didžiausiai pragarsėjo.

Nors yra gana švarus vnduo ežero Michi- 
gan, bet jame šiek tiek yra kalkių, kurie 
truputį kenkė gėralų dirbimui. Vartuojant 
vandenį iš šaltinių, tie gėralai tampa kur kas 
geresni, geriau užlaiko savo prigimtį.

Keliolika metų ieškojome tokių šaltinių arti 
Chicagos, idant patogiau butų varyti visą 
reikalą.

Galų gale tokį šaltinį pasisekė atrasti arti 
Libertvllle, Illinois. Ten dabar statysime fa
briką.

žymus chemikas prof. Walter S. Hcines 
tyrinėja vandens gerumą naujame

Lomai’o šaltlnyj.
Analizuoti arba ištirti vanden. pavedžiau 

garsiam visoj' šalyj profesoriui Walter S. Hei- 
nes, kuris yra laboratorijos viršininku Rusho 
Medicinos Kolegijoje. Jis ištyrinėjęs atrado, 
kad ten yra geriausis vanduo, kokio jam 
niekuomet neprisiėjo analizacijoje sutikti. 
Tal-gi paskutinė kliūtis tapo prašalinta. A- 
teits linksmai šypsosi dėl Lomat’o bendrovės.

I8DIRBYSTĖS JAU GYVUOJA.
Žinome reikalą iš visų pusių apie svaigi

namų gėralų išdirbystę. Mes nekviečiame 
Jus prisidėti prie naujo biznio, kuris gali 
sekties, bet gali ir nesisekti. Mes jau džiau
giamės geru už<larblu.
DABAR GERIAUSIAI PASIANDOTI MILŽI
NIŠKA DALIMI PELNO NUO DIDELĖ BEN
DROVĖS, KURI, BEABEJONĖS, IŠSIPLĖS 
PO VISĄ ŠALĮ.

Dabar aš tik reikalauju pinigų dėl įtaisy
mo naujos fabrikoa nesvaiginančių gėralų ir 
dėl išpildymo negirdėtų ligšiol užsakymų.

PopuleriSkas subskrtpeljos pienas.
MėgnTu palengvinti visuomenei Lomax'o 

bondrovės Šerų pirkimą. Apie išmokesčių są
lygas rasito kitoje dalyj šito apskelbimo.

Tai 1 no spehulacija.
Tikiu, kad Šerus Išpirks smulkieji šėrinin- 

kai, nes dažnai stambieji šerininkai nustu
mia į užpakalį net 100—dolerius ir tokiu bu- 
du jie neturi progos rupinties bendrovės rei
kalais.

Pasilikdamas ir tolimesniam laikui bondro
vės vadu, visomis išgalėmis stengsiuosi idant 
kiekvenas vyras arba moters, kuris susivie
nys su manimi, turėtų kuodauglausiai pelno.

Jums atsidavęs
GEORGE LOMAX,

prezidentas Lomax'o bendr.

Kol šėrų kaina labiau pakils pavedame ne
parduotą dalį 7—procentinių Preferred Cu- 
mulatlve Šerų, Lomax Co. bendrovės, kurios 
prezidentu yra George Lomax.
Du šimtai penkias dešimtis tūkstančių dole-

Pamatinis kapitalas.
rių ($250,000) — 25,000 šėrų, 7 — procenti
niai Cumulative Preferred.

Kai'.’a: $10 dolerių už Šerą
75,000 Conimon erų (po $10 vertės) 

Dividentus išmokame bertainiais.

Padarėme atsargius tyrinėjimus viso biznio, ku
rį virš pusės šimtmečio veda dabartiniai savininkai.

Lomaxo išdirbystės, iš kurių geriausiai žinoma 
Lomax Pepsin Ginger Al! labai prasiplatino ir jų 
reikalavimas nuolat didinasi. Idant visus reika
lavimus tinkamai išpildyti prisiėjo statyti didesnę 
fabriką.

Jau šimtus Šerų suspėjome parduoti įvairiems 
asmenims ir žymiems pramonininkams, kurie ge
rai supranta didelį pelningumą šio užmanymo. Jei
gu norite, galime suteikti jums jų vardus.
Tai yra didelė proga dcl toli nužiurinčių šerininkų.

Karštai tikime, akd šis musų pasiulijimas ras 
nemažą pasisekimą. Tie vyrai ir moterįs, kurie 
nori nusipirkti' nedidelį Šerų skaičių, bet neturi ga
nėtinai pinigų, gali parjnauduoti lengvais išmokes- 
čiai. Išmokesčių lentelę žemiau talpiname. Ne
pirkite daugiau Serų negu pajėgiate išmokėti, bet 
pirkite tiek, kiek išneša jūsų kišenius, nes 7-pro
centiniai Preferred Šerai ir 50 procentiniai Com- 
mon labai retai pardavinėjami ant lbngvų išmo- 

’ kesčių.

George Lamax, žymus pirklys.
Ponas Lomas papasakojo faktus apie savo biznį. 

Jis yra viens iš pačių sumaningiausiųjų Chicagos 
pramoninikų, su kurio susijungus galima turėti 
užtikrintą pelną.

PLANAS lengvi; beprocentiniv 
IŠMOKESČIŲ.

81 pinigais ir po 84 per.4 mėnesius nupirksi 3,7- 
proeentinius Preferred Sc-rus ir 1 šėrą Conunon 
Stoclc.
S12 pinigais Ir po $12 per 4 mėnesius nupirksi O 
7-proeentinius Preferred Šerus ir 3 Šerus Conunon 
stok.
$20 pinigais ir po $20 per 4 mėnesius nupirksi 10 
7-proeentinlus Preferred Serus ir 5 šėmis Cora- 
mon Stoek.

----- LAIKAS NUSIPIRKTI TRUMPAS.
Tos akcijos jau nebus apdėtos mokesčiais. Tai

po-gi nėra jokių bondų, ii ipotekų bei notų. Visus 
užsakymus kuogreičiausiai išpiįdome. Negalvok 
ilgai, bet rašyk šiandie, prašydamas reikalingų in
formacijų arba paaiškinimų. Pasinaudok žemiau 
atspaustu kuponu. Parašyk ten savo vardą, pavar
dę ir adresą ir prisiusi; mums, o mes tuojaus iš
siųsime Jums reikalingas informacijas.

A. S. TERR1L and C0.
Įsteigta 1894' metuose

Apdradžia Indelius.
St<M'k Eschange Rldg, fliicago, Tel. Malu 3757 

Eųuitablc Bldg, Ncw York,
Winchester House, Old Broad St., London, E.P.Eng.

KUPONAS

A. S. TERRIL and COMftNY 
Stoek Exchange Bld., Chicago,

Gerbiamieji: — Prašom man prisiųsti smul
kmeniškas informacijas apie THE LOMAX 
COMPANY ŠERUS.

Pavardė ......... ............. •..................... ,.............. ..

Adresas .............................................................................

parengti
ir kiekvienose Mišiose pa-JM- w- Bush
daryti rinkliavas Lietuvai. ^U8hy «V 8 w Bush
Aukos reikia prisiųsti Wor-iM w B h
cester, Mass. Šv. Kazimieroj. W Bush ............... 104.00

parapijos klebonui, 41 Pro-rChclt nham Local Comm. 156.62
Cliffside, N.J.................... 436.89
Daubury, Conn. Local 

Comm. 325.00
Lima, O., Local Comm. 101.77 
Montello (Brockton, Mass 

transferred by Red Cross 
to Liberty Bank) 65.00 ’

Staplcton, N. Y. Local 
Comm. 214.50

Herkiner, N.Y. Loc. Comm. 35.00

yidence St.
Visos surinktos aukos, 

kaip ypatiškos, taip 'ir para
pijinės, bus surašytos ir po 
vieną egzempliorį bus iš
siuntinėta visiems dvasiš
kiems.

Musų mylimasis Vysku
pas Thomas D. Beaven, D. 
D., kuris visuomet nuošir
džiai užjaučia visiems ken
čiantiems broliams Kristu
je, taipos gi darbu prisidėjo 
prie Lietuvos sušelpimo, su
lig Jo Šventenybės atsišau
kimo, paskirdamas nuo sa
vęs gausią auką $100. 
tVaaario mėnesyj Vysku

Išviso — $5.481.28 
Iš nežinomų šaltinių 1.518.86

Išviso j Lib. Banką įplau
kė ligi kovo 5 d. $39-841.19

Atlantic City, N. Y.
Bedford, O.............
Burlington, N. Y.

$79.78
60.83
61.00

(Bua daugiau)

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

kaip $37,000,000.

Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad bankas 
turi:

‘Pinigų ant rankų ir Lankose .............. $12,542,000
Užtikrintais bondais, greit paverčia 
mais 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 atdaras Subatomia 
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

State Bank of Chicago ||
ub

Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.
LA SALLE ir WASHINGTON gatvių kanapas.. jgį

Prieš City Ilall :;į
‘ • iftt

tK

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

Užlaikomos laikro
džius Ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šllubl 
alus Ir deimantinius, 
muzikas, gramefonua 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne« || 
mokantis visokius šo
klus. armonikas rusiškas ir prūsines. Importuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargom, perdavimas.

. Dirbu .visokius ženklelius dėl Draiigysčlų. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius inuzlkallškus instrumentus 
ir revolverius. Ravo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVE„ OHICAGO, ILL.

TELKPHONE DROYWt 7809 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.
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DETROIT, MICH.

Vakaras.

Šių metų balandžio 29 d. 
vietos SLRKA. kuopa su
rengė vakarų su plačia pro
grama. Sulošta buvo šešių 
vęiksmų įdomi komedija 
“(Pirmas degtindary s. ” Lo
šimas pasisekė kuopuikiau- 
siai, nes visi tinkamai mo
kėjo savo roles. Lošė ši
tie žmonės: Grigaliauskas— 
ūkininkas, Deraška — dar
bininkas, Petriokas — ponų 
velnias, Gustaitis — advo
katas, P. Burokas — velnių 
raštininkas, Karevičiutė — 
senutė, Medynis — seniu
kas ir kiti.

Apart “Pirmo dektinda- 
iiio” atvaizdinimo dar buvo 
ir kitokių pamarginimų, 
kaip antai: kalbų, deklema- 
cįjų, žaidimų ir tt. P-as 
Bizauskas kalbėjo apie deg
tinės kenksmingumų, advo
katas Mostauskas aiškino a- 
pie socialistiškų laikraščių 
blėdingumų.

Geistina dažniau rengti 
panašius vakarus.

Detroitietė.

pavyko kuogeriausiai, nors 
nezaležnikų bernai įvairiau
siais budais stengėsi mums 
kenkti. Ypač toje negarbin
goje srityj daug darbavosi 
dvi draugi j i, veidmainiškai 
pasivadinusi šventųjų var
dais: Šv. Jurgio ir Šv. Kazi
miero Karalaičio. Šiedvi 
draugiji ištikimiausia tar
nauja atskalūnams nezalež- 
nikams. Kad galėtų, tai jos 
išgriautų ir musų bažnyčių 
ir po plytelę jų išnešiotų.

. Nezaležnikai bijo.
Turtingi musų nezaležni- 

kai: jie turi net du*apgaudi
nėtoj u, kuriedu vadina save 
kunigais. Vienas, tai garsu
sis Strazdelis, kurio ineilis- 
kas laiškas neperseniai bu
vo “Drauge” atspaustas. 
Nczaležnikai bijo, kad didis 
moterų mėgėjas nepasielgtų 
taip, kaip Jankauskas. Už
tat Westvillėje Strazdelį 
domiai prižiūri nezaležnikai. 
“Parapijonai” nuolat kon- 
trolioja jo butų ir neįleidžia 
tenai jaunų moteriškų.

Maklerius.

linga, tečiaus Homesteadie- 
čiai savo prakilniais dar
bais, savo gausiomis auko
mis ir su savo vienybe daž
nai pralenkia ir didžiules 
kolionijas. Nemanau šį kar
tų plačiai kalbėti apskritai 
apie vietinių lietuvių veiki
mų, pažymėsiu tik čionyk
ščio Tautos Fondo skyriaus 
uolų darbavimosi. Nors vi
suomet musų T. F. sk. daug 
veikė, bet pastaraisiais lai
kais jo didžiai naudingas 
darbas pasidvigubino.

Pradžioje vasario, š. m., 
Uomesteado skyrius į cen
trų išsiuntė $182.18, neužil
go po to balandžio 28 d. š. 
m., vėl tapo išsiųsta $170.30. 
Dabar pas kasininkų jau su
sirinko arti šimto dolerių. 
T. F. 13-tas skyrius savo 
metiniame susirinkime iš-

SOCIALISTAI IR TI
KĖJIMAS,

Chieagos socialistų orga
nas atkartoja - senų pasakų, 
buk socialistai nesikišu į ti
kybinius žmonių reikalus. 
Ta pasaka yra mažiems 
vaikams. Aceris ir Burda 
juk “nesikišu į tikybinius 
žmonių reikalus,” tik val
kioja arnotus po maskaradų 
vietas. Pačios “Naujienos” 
taip gi “nesikiša į tikybi
nius žmonių reikalus,” tik
tai pašiepia V. Dievų ir iš
niekina Evangelijas.

Kaip kaklas yra reikalin
gas gyvam žmogui, taip dva
siškų a yra reikalinga tikėji
mui. Žmogžudys perpjauda
mas žmogui kaklų nors ne
sako: “Aš tavo gyvybės ne-

su kitais valdininkais sako- 
ma pagaminsiu projektų, 
kokiuo budu sutverti komi
sijų ,kuri kontroliuotų mais
to kainas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGU”

3T. CHARLES, ILL.

čus miestelis nelabai dide
lis, gun tarp mažučių Kal
nelių, . apaugusių įvairiais 
jneuziais. Malonu ir smagu 
jame gyventi ypatingai šia
me lame, kada jau sprogsta 
ir lapuoja medžiai. jlick to 
apie gamtos išvaizdų, reikia 
priminti, kad čia ir lietuvių 
esama apie 150 šeimynų ir 
daug daugiau pavienių. Bet 
tarpe mūsiškių jokio veiki
mo nesimato. Ir nėra ko 
norėti, nes tenykščiai lietu
viai daugiausia yra apsiver- 
tę socialistų bei laisvamanių 
organais. Čia yra L. D. 
K. Vytauto draugija. Jos 
nariai tarėsi apie laikraštį, 
girdi, daugiausiai balsų ga
vęs “Keleivis” tokiuo budu 
Vytauto nariams, “Kelei
vis” tapęs vadas ir labai 
kliudo prieiti prie apšvie- 
tos. Šioje kolionijoje ne
skiriant svetimtaučių ran
das 3 lietuviškos karčiamos. 
Tai-gi negalima norėti, kad 
čia plistų katalikiški laikra
ščiai.

WESTVILLE, ILL.

HARRISBURG, ILL.

Baisus sprogimas.
P-as Antanas Jakubaus

kas iš Dorrisville, III. malo
niai mums teikėsi prisiųsti 
“The Evening Chronįcle,” 
iš kurio gauname patirti, 
kad šiomis dienomis Gray- 
sono anglių kasyklose ištiko 
smarkus gazo sprogimas, 
kuris neapsiėjo be žmonių 
mirties. Išviso žuvo 4 žmo
nės, tarpe kurių yra du bro
liai ir jų brolėnas.

Šių kasyklų savininkas 
yra Saline County Coal Co. 
Jos yra vienos nėlaimin- 
ginusių pietinėj dalyj Illi- 
noiso valstijos. Nelaimės su 
darbininkais ten labai daž
nai atsitinka.

EASTON, PA.

Socialistų nelaimės.

Socialistams nesiseka pas 
mus. Štai gegužio 5 d. jie 
buvo surengę Pliillipsburge,

Nežinia, kiek tos žinios y- 
ra teisingos.

Chieagos ir kitų didesnių 
miestų gyventojai jau senai 
laukia, kad vyriausybė ko- 
ksiuo nors budu padarytų 
galų maisto brangumui.

Bet iki šiolei vis dar nie
ko gera nesulaukta.

NAUJOS
KNINGOS.

PRANEŠIMAS.
Norintieję kad paskelbi

mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge’ malonėsit priduoti kopi
jų apgarsinimo ne vėliaus 
kaip prieš piet šiandienų. 

“DRAUGO" ADM.

Naujanybe
Jau galima gauti naujų knygelę

PATARLĖS
ir

o

paliečiu, tiktai kaklų. Juk 
rinko kolektorius vaikščioti' vįsį žino, kad kas kita gyvy- 
po butus 3 ar 4 kartus per bė, kas kita kaklas.” Socia- 
metus renkant aukas Lietu-Į]įstaį įr žudo tikėjimų ir me- 
vai. Kaikuriam laikui pras-Jiuoja.

Bloga yra tikėjimų griauti.
Dar blogiau griauti ir užsi
ginti. Visi senei žino, kad 
socialistai didesni už laisva
manius tikėjimo griovėjai, 
šeimynų ardytojai, paleistu
vystės mokintojai ir pildy
to j ai. Plačiau apie tai para
šyta kningutėje p. P. G. 
♦‘Pažinkime socializmų.” 
(“Darbininko” leidinys No. 
15. So. Boston, Mass. 242 
W. Broadway).*

linkus pasirodė, kad šis au
kų rinkimo būdas yra pa
sekmingas. Pas mus tapo su 
rinkta du kart tiek, kiek bu
vo tikėtųsi. Vyčiai V. 
Kraužlis ir P. Švetkauskųs 
surinko $16.80, o vytės E. 
Blaževičiutė ir P. Visockiu- 
tė surinko net $58.55. Taigi, 
pasirodė, kad merginoms 
geriau sekasi rinkti aukas, 
negu vyrams. Garbė vy
čiams už tokį prakilnų pasi- 
aukavima. Tokius vyčius bei 
vytes tikrai galima pavadin
ti susipratusiais lietuviais, 
nes jie tėvynės meilę išrei
škia darbais.

Išviso minėti rinkėjai su
rinko $76.35. Gegužės 6 d. 
skyriaus susirinkime mėne
sinių duoklių sumokėta 
$21.30. Tokiu budu pas ka
sininkų yra $97.65. Šie pini
gai neužilgo bus pasiųsti į 
centrų.

Musų Tautos Fondo sky
rius turi 80 narių.

Mylintis Tėvynę.

BLAIVYBĖ IR BLAIVUS 
GĖRIMAI.

(Apgars.)

Blaivybė platinasi po vi-
N. Y. prakalbas apie revo-'sų šalį, tas davė progų ir 
liucijų. Kalbėtojas buvo iš blaiviems gėrimams išsipla- 
pat New Yorko. Bet vos tik tinti ir jų išdirbimų padi- 
pradėjęs kalbėti, pats nepa- dintį.

AR PAGALIAUS 
NUTVERS JUOS UŽ 

SKETEROS.

Abstinentas, Didesnis Ne
gu Hindenburgas. “Darbi
ninko” spauda. So. Boston 
1917 m. 16 p. Lietuvių blai
vininkų leidinys No. 1. kai
na 3c.

Nemėgstu kningų su žvan 
ganciais vaidais, ir šitų per
skaičiau tik dėlto, kad bu
vo parašytų, jog blaivinin
kų leidinys. Bet perskai
tęs pripažinau, kad tiesa 
parašyta. ' .

r* ‘ J * ‘ * t ,

Kningutė maža ir taip pa 
traukiančiai parašyta, kad 
pradėjęs skaityti negali pa
liauti nepriėjęs galo. Baisi 
žmogaus tragedija sutalpin
ta joje. Ačių Dievui ta 
tragedija virto laimės vaiz
deliu.

Abstinento kningutė la
biausiai t'nka dovanomis 
kalėdojant arba kitu laiku 
norint išreikšti žmonėms 
prielankumų ir dar įteikti

Platinasi gandas, kad S. 3iems naudingų daiktų. Ne- 
I Valstijų vyriausybė ištikrų- J paduodame jos turinio, nes 
jų mananti nutverti už ske-įtikėtų jų perrašyti ištisai. 

,-teros maisto spekuliantus,
kurie pasinaudodami šiuo 
intemptu momentu, krauna 
sau milijonus, plėšia nuo 
gyventojų paskutinius cen
tus.

Iš Chieagos IVashingto- 
nan iškeliavo specialis pro
kuroras Robert M. Childs.
Sakoma ,jis iškeliavęs su 
tikslu — bendrai su teisda- 
rystės departamentu paga
minti pienus prieš speku- 
liantus-išnaudotojus ir juos 
uždaryti kalėjimam Childs

o

O

IŠMINTIES GRŪDELIAI.
Surinko P. Mulevičius,

Tai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje. Jo
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. J

Daug naujų gėrimų yra 
dabar, ir visi blaivus, p. G. 
Lomax pirmininkas Lomax 
Kompanijos vienas iš di-

si juto kaip poliemonas už 
apykaklės paėmė ir nuvedė 
nuo estrados.

.Vieuok socialistai nenu
stojo vilties. Nepasisekus džiausiu išdirbėjų Gingcr
vienoje vietoje, manė kitur į-Ale sumanė padidinti plen- 
savo tikslų atsiekti. Ir štai ir tam tikslui jau nupir- 

V Vincaitis lan^ rytojaus gegužio 6 d. kta žemė Libertville, III., 
* Ijau jie rengia prakalbas šiame plente bus išdirbama

Eastone, Pa.; ir vėl apie re- Ginger Ale ir kiti blaivus

Darbai.

Apylinkės anglių kasyk
los dirba nuolat ir darbinin
kai nemažai užsipelno. Nuo 
balandžio 15 d. š. m., tapo 
pakelta alga 20 nuošimčių, o 
už iškastų anglių tonų pra
dėta mokėti 10 centų dau 
giau. Neatsižvelgiant į tai, 
kad užmokesnis žymiai pa
didintas, negirdėta brange
nybė skaudžiai slegia.

Gerai pasisekė parapijinis 
vakaras.

Gegužės 12 d. vietinė lie
tuvių rymo-katalikiška pa
rapija surengė didelį vaka
rų, kuris visais žvilgsniais

voliucijų, ir tas pats kalbė
tojas, ir vėl tas pats nepasi
sekimas — valdžia uždrau
dė prakalbas. Kų gi dabar 
daryti? Juk reikia užsidirb
ti bent geležinkelio tikietas. 
Negi eisi pėsčias į New Yor- 
kų. Tat sumanė padaryti mi
tingų vardu Moterų “pro
gresyvių” draugystės. Bet 
šitų mitingų jau laikė nu
duodami katalikus. Net pats 
kalbėtojas žegnojosi. Bone 
jiems sunku veidmainiauti.

Matyt, socialistai nebetu
ri vardo Eastone. M. S.

HOMESTEAD. PA.
Tautos Fondo veikimas.
Nors čionykštė lietukų 

koiiomjn yra nelabai skait-

'ė—

=ns- -rara!

Tegul kiekvienas pats per
skaito. Del 3 centų nepa
vargs.

REDAKCIJOS AT 
SAKYMAI.

P-nui P. M. Valuckui.
Tamstos korespondencijos 
apie p. Račkaus prakalbas 
nedėsime, kadan gi apie tų 
patį dalykų jau esame rašę. 
Prašome dažniau vaišinti 
mus žinelėmis iš savo pa
dangės.

gėrimai.
Pirkliai turėtų prisidė

ti prie Lomax Kompanijos, 
nes tiem kurie turės Šerus 
Kompanijos, bus duodama 
speeialė nuolaida perkant 
gėrimus. Daugelis Čekų ir 
Lenkų jau prisidėjo prie 
šios Kompanijos.

Tik kų išėjo iš spaudos

Visos Lietuvos Žemlapis
Hutaiaė M. ŠALČIUS,

IcmlaplK parodo .slcnan, kokiott turi 
boti iniMVON, nrprlfnilminRoa Lietu
vos. Kaunk-clal, vilniečiai, suval
kiečiai Ir Prūsų lietuviai — viai ras 
ant Jo savo hainytkiemius, mieste
lius Ir miestus. j

Aemlapis dblnmo 24 <ollų Ilgio Ir 
20 pločio, spalvotas, vantai atspau
sti aiškiai, (skaitomai.

Kaina 1 ierolaplo IMI centų. lž- 
sakaut <Ut ar daugiau, po 50 <-entų 
kiekvienas. Agentams kainos pagal 
sutarties.

l4tl$kus su uisak>n»afc» Ir pinigus 
siųsti: M. ŠALČIAUS vardu, lt. 703, 
SI W. 11® Hl, Scw Tark, City.

DAR NĘVELU INGYTĮ

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

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

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

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

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

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi. 
turi 128, kaina tik 26c.

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

Užsakymus siųskite adresų:
»

“DARBININKAS”
242 W. Bro#dw«r, So. Boston, Mass*

•OI iNRI

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir sų 

balomis. <
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. ’

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. «

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

“DARBININKAS” nuolatai išleidinčja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir-* 

J Sija visas 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.

Adresas:

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

—g-r- — • •-

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
.Sekaniios yra jaunamos Draup knygyne

1137. Naujas Budas Išmokti Bašytl. Benas ar jaunas, vyras sr
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami iimokti, — nu
sipirkę šią knygelį gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant iimokti tik po vieną raidę i dieną, per 24 dienas 
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku* Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f žinoma, tik norėk ir 
pradėk mokintis, fiį knygelė prekiuoja tik ..................... lOe.

1138. Naujas Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kndikj ano 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs. 
Elementoriaus kaina ................................................................ 10o.

1020r-®v«bta Istorija Seno ir Naujo Įatatym”. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje

, istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ............................................................ 1.00

1029. Trumpa Šventa Istorija Seno Ir Naujo Įstatymo apdaryta 35s. 
736. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuvio šventa

priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
nieko asiino apia Lietuvos praeit), jos didvyrns, ir jos 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo- 
jana patariame nusipirk. Stoja knygelėje trumpai, bet 
aiškini ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta ...................................................................... 38o,
Apdaryta   .................................................................................. 35e.

1106. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Danguotas lietuvių 
Šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliš- 
kai rašyti. Sinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą 
išmokina taisykliškai rašyti. Prekė ............................. Šie.

1390. Lietuvos Oaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėjas 
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa. 
gamihimo priklauso ir šmogans sveikata ir pasitenkinimas. 
Virėjos, kurios tino kaip sutaisyti valgi padaro skanius 
valgius ii tų paėių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina vnlg). Jgykits visos virėjos šią knygutę. Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgi pataisyti, jai jos nori 
kad vyrai jas mylėtų. Prekinoja tik ................................. 95e,

190. Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik ką išėjus iš spaudos 
knygelė. Labai {domus aprašymas apie dabartinės karės ' 
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams 
perskaityti šią knygai.. Kaina ............................................ 96e.

UlsUakydami virt pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą ir 
numerį. .Pinigus galima siųsti krasos šenklellals. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46 St., : ' Chicago, III.



»f DRAff GAS’1 Ketvergas, geg. 17 d. 1917.

Ketvirtadienis: 17 geg. 
Į dangų žengimas V. Jė
zaus, šv. Paselink) de Bay- 
lon, šv. Brunono, šv. Akvi- 
lino.

Penktadienis: 18 geg. šv. 
Venacijaus kankinio, šv. 
Klaudijaus, šv. Matronos.

NORTH SIDE.

galo kalbėjd moksleivis J. 
Poška. Jis kaip ir visada 
pasakė daug įdomių dalykų. 
Po vakarienei žaidė viso
kius žaislus ir nei nepajuto 
laiko prabėgant. Visi link
smi išsiskirstė, nes vaka
ras visais žvilgsniais pasi
sekė ir svečių buvo daug.

VAIKŲ CHORAS 
DIEVO APVEIZDOS 

BAŽNYČIOJE. Kad Arčiau tai Geriau^

L. Vyčių 5-ta kuopa, už
baigdama vakarinius kur
sus surengė šeimynišką va
karėlį, 12 d. gegužės, Šv. 
Mykolo parap. svetainėje. 
Kadan gi čionikščios kuo
pos vyčiai kiek girdėtis pra
noko visas kitas kuopas va
kariniais kursais, taip ly
giai ir tasai vakarėlis buvo 
labai puikus. Vos tik įėjus

Antradienvj besisukinė- 
jaut apie 18-tą gatvę teko 
užeiti į Dievo Apv. bažny
čią pasiklausyti gegužinių 
pamaldų. Didelis papuoša
las tųjų brangių pamaldų y- 
ra parapijinės mokyklos 
vaikų choras, išmokintas ir 
vedamas didžiai darbštaus 
ir gabaus vietos vargoninin
ko p-o J. Kudirkos. Vaike
lių choras gieda dviem bal
sais, bet labai sutartinai, 
taisvkliškai. Didelę padėką 
užsipelnė p. J. Kudirka už 
taip dailų išlavinimą mažy-

> e _ *

Turint telefoną ant savo deskos, daug pa
rankiau. Nereikia praleisti laiko vaik
ščioti, kad atsakius kiekvieną sykį, kuo

met telefonas skambina.

Jeigu turi atsikelti nuo savo vietos, kad at

sakyti telefoną, ne vien, kad sugaišti pats, bet 

ir sugaišini tą vpatą, kuri tave šaukia.

Del parankumo, dėl greitesnio patarnavimo tu

rėkite telefoną ant savo deskos.

ATYDA NORTHSIDIE- 
ČIAMS.

Visiems dienraščio “Drau
go” skaitytojams pranešu, 
kad dabar “Draugas” parei
na, pas mane, jeigu kurie ne
gautumėt kokią dieną iš prie
žasties vaiko neatneširno, mel
džiu duoti man žinią tuojaus, 
o aš stengsiuosi surasti iš ko
kios priežasties negavote.

A. Nausiedas,

1058 IVabansia avė., ant 3 lub.

Pajieškojimai.

nnuirnnumrmnrn
'J ” DK. PAUL M. ZlLiVlllO
S £ ir CHIRURGAM
• S LIETUVIS GYDYTOJAS

B $ Ofisas: 3203 So. Halsted 8t.
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas:

■
Room 824 t

19 So. LaSal le St., Chleago, III. P
Tel. Randolph 5246

Gyvenimo vieta 
3255 So, Halsted Street 

Tel. Drover 5326
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SKAUDANTI TONSILS 
YRA PAVOJINGI

Jeigu skauda tau ger
klė. arba kenti nuo 
reumatizmo, gali būti, 
kad tonsils Jums ken
kia.
Aš tonsils prašalinsiu 
be jokio skausmo, ir 
be chloroformos. Spe
cialistas dėl vaikų.

Dr. F. O. Carter
20 metu ant State gatvės. Specialis
tas aklu. ati.su. nosies, ir gerkles Ilgu 

1208, State St. | žiemius n no 
Futr Krautuvės 

Valandos: nuo V iki 7*
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

į išpuoštą svetainę, viliojo . .
atsilankiusiojo širdį stalai! ‘Y- .saTO skam,M.als
apdėti įvairiais pyragai
čiais, kuriuos iškepė namuo 
se darbščios vvtės, lietuviš
kais sūriais, vaisiais.... na 
ir kur tu čia žmogus išskai- 
tliuosi., Kiekvieną stalą 
puošė dideli gyvų gėlių bu
kietai. Nekantriai laukėme 
kada čia kas pakvies į sta
lą. Ir štai ant galo nu
džiugau pamatęs ant scenos 
vakaro vedėją Pr. Jurą. 
Šis paprašęs susėsti ir pra
taręs keletą žodžių vyčiams 
ir svečiams pranešė, kad

balseliais džiuginti džiugina 
maldininkų širdis.

Rep.

ŠV. GRIGALIAUS GIE- 
DORIŲ DRAUGIJA.

Ši draugija randasi Cice- 
roje ,Šv. Antano parapijo
je. Pastarasis jos susirin
kimas įvyko gegužės 11 die
noje pusiau aštuntos valan
dos vakare. Susirinkimą 
vedė vietos vargonininkas, 
draugijos pirmininkas Kle- 
ofas Mikalauskas. Perskai-

drauge bus ir programas, tytas susirinkimo protoko- 
Po to žodis teko dvasiška-' las tapo vienbalsiai priim- 
jam kuopos vadovui, gerb. i tas? Po to buvo svarstoma 
kun. F. Kudirkai. Jis išai-[busiančio koncerto reikalai, 
škino svarbą mokslo ir ap-, kuris įvyks ateinančiame 
švietos, pagyrė už didelį no- t nedėldienyje (20 gegužės), 
luiną lankyties pamokose ir Sumanymas surengti gegu- 
liinkėjo, kad šis vakaras ne- žinę liko atidėtas tolimes- 
butų mokslo užbaiga, bet niam laikui. Susirinkimo 
kad vyčiai lavintųsi, kiek minėtas vedėjas pabaigoje 
galėdami ir daugiau, steng- visus ragino 30 gegužės im
damiesi parodyti, kas ką į- vykti ant Šv. Kazimiero ka-
gyja praktikoje. Po kai- pinių, kame bus iškilmingos
bai puikiai padeklemavo e,i- 
les p-lė M. Rozmanskaitr. 
Po to, kun. Pr. Meškauskas 
aiškino, kad šalę-mokslo ir 
apšvietos rūpintis dvasios 
išlavinimu. Ir išt.ikro, juk 
proto kultūra anot prof, 
Foerster’io, “liekasi tikru 
pavoju individams jei
gu,, jie nemoka valdyti są
žinės ir valios.” Jeigu mo
kyklose butų atkreipiama

pamaldos.

NORTH SIDE.

Tautos Fondo skyriaus 
susirinkimas.

Cbicago Telepboae Compaių 
Bell Telephone Buildiog 

Official 100

MELROSE PARK.

Socialistų vakaras.
Subatoje, gegužės 12 d., 

vietiniai socialistai surengė 
vakarą. Bet nabagams ne
pasisekė. Žmonių vakare 
buvo netikėtinai mažai, pra- 
grama menkai atlikta.

Kuomet socialistai nuo 
publikos buvo pradėję rink
ti aukas revoliucijos reika
lams policija uždraudė da
ryti panašią rinkliavą. Dar 
rinkikai norėjo priešinties, 
pašaukė maršalą Smitb ir 
mezliava tapo sulaikyta.

Lietuviški socialistai da-

Paieškau savo draugo Jurgio Bružo 
paeinančio iš Kauno gub., Vilkmer
gės pavieto Ir Vilkmergės parapijos. 
Laido sodžiaus. Aštuoni ar devy
ni metai kaip Amerikoje. Gyveno 
(’hiengojo ant Oakley avė., o dabar 
tai nežinau kur. Norėčiau susira 
šinėti su juo.

JUOZAPAS SALKATICKAS 
4612 So. Wood str.

j tam laikui. Taip pat ir kuo 
pos susirinkimas teįvyks 
tiktai 24 gegužės ir tada iš- 
siaiškįs prakalbų surengimo 
laikas.

Kuopos Korespond.

TIKRAI AREŠTUOS 
GREIT VAŽINĖJANČIUS

ANT PARDAVIMO.

Phone Drover 7179 
įjį Rezidencija: 8341 S. Union Av.S Phone Yards 637
? Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m., 
w 2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m., 

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

PARMOSI 1 FARMOlll
Parsiduoda DldMausloje Amari 

koja Lietuvių kollonljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj spieilnkėje Bcottvtlle, Mietu kai 
kradtas lietuviams apsigyventi. Olo 
n*ls yra Farmerų Draugyste, yra 
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamos 
į Jus kurie norite turėti geresni gy
venimą pirkite pas mus formas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, U tos k°Uouljos Išprašyti. Mes 
tarime U jų suėmė Jų farmaa ir nori* 
me Jas parduoti, turime didelių Ir nu 
tų formų, glvullal. maudos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. anoda
ms ant limokesčlo. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite mama, 
o gausite gratų katalloga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, > 
Peoples State Bank Bldg., 

Bcottville, Mich.

4

aTIKYBA ir DORA”
.. GERA PROGA.

Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venport, taipgi $525 pianų su 25 m 
gvarantijn už $115 ir $225 Victor su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv. 
Chicago, 111.

Parsiduoda keturių kambarių ra
kandai iš priežasties išvažiavimo j 
kitų miestų. Atsišaukite tuojaus ant 
sekančio adreso:
1800 S. Peoria St., ant 2-rų lubų 

iš užpakalio

REIKALINGA.
Pastaraisiais laikais Cbi- 

cagoje labai padidėjo auto
mobiliais suvažinėtų skai
čius. Automobilių savinin- ,eioje- KUN x raštutis.
kai su savaisiais šoferiais 1449 IjCh,sh su Euston, Pa.I
tur-but mano, kad gatvės 
įtaisytos tik jiems vieniems
ir užtat paprastai važiuoja 

bar yra labai įniršę ant Mel labai greitai, nei nesustoda- 
rose Parko policijos. Jų mi pėstiems keleiviams pra- 
Chicaginis organas sako, leisti. Nesenai policijos vir- 
kad tenykštė policija žiau- šininkas Schuuetler įsakė 
resnė negu Rusijos kazokai policistams sulaikyti ir arės 
ir šaukia lietuvius reikalau- tuoti kiekvieną šoferį, kuris 
ti iš miesto valdžios, kad pergreitai važinės miesto 
prašalintų tą policistą, ku-' gatvėmis. Jokių išimčių ta
ria užgina jiems rinkti au- me reikale esą negali būti 
kas revoliucijos reikalams.

Iš visų pusių bėdos tiems 
[socialistams. Čia garsusis 

K. M. Račkus sušilęs peria jiems 
kailį, ten vėl policija truk
do darbavimąsi....
AREŠTUOJAMI'ANAR

CHISTAI.
Pastaromis dienomis Chi- 

cagos policija detektyvo 
Mills vedama pradėjo di-

Reikalingas vargonininkas, kuris 
dirbdamas nuošaliai, šventomis gi 
dienomis galėtų padirbėti ir bažny-

Reikalauju darbo už bučerių. Esu 
gerai patyręs prie to darbo: apsipa
žinęs prie “market'o" reikalų ir vi
sų darbų atlieku atsakančiai. Kam 
yra reikalinga malonėkite atsišauk
ti tuojaus.

JOE. JUDEIKAITIS,
2059 W. 22 St.

Reikalingas yra vargonininkas lie
tuvis, ne vedęs, mokus vesti chorų. 
Kreipties šiuo adresu:

REV. S. BYSTRAS,
St. Peter and Paul’s Church, 

Westville, Iii.

Reikalauju gerų atsakanti vargo
nininkų mokant} vesti chorų ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS.
Omaha, Neb„

Laikraitis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago j t 

eina du kartu J mėnesį 1 
Į

.............. ....... I
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali- • 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius S 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.

5, KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c. a 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už • 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chicago, 111.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti Ic. krasos 
ženklelį.

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

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

HA5TER 5TEH

AR KLIUS JIEMS 
Į KAILĮ.

Tautos Fondo 43 skyriaus
susirinkimas įvyks šiandie, I ^.į"' ^hį;tu‘medžioklę, 
ketverge, gegužės 17 d. su- , ‘ jc huk lahai
s.nnk.mo pradz.a 7:30 vai. dnug csQ Keliolika anar. 

dauginus durnos į budo nūs- 'vakare, vieta: Šv. Mykolo phistl} are5tnota vienojo 
tatym.-!, daliartinioji karta Arkamolo parapijos svet.' vi(,toje ta atrasta allar. 
negarbintu mamonos ir taip 71644 Wabansia Avė.). Tai-,.^ s| atR tuvf. ka. 
lengvai nepasiduoti, kuniš- gi, siuomi kviečiame visus spailzdino prieškarinos 
kiems geiduliams. Po pra- narius atvykti į šį susirinki- proueiriacijas.
kalbai p-lė O. Ančiukaitė mą, nes bus svarstoma daug 1 —---------

visokiu reikalų. į BANKRUTIJA DUONKE-
m • v • PYKLOS.Tai po gi kviečiame nepa

miršti atvykti ir tuos, kurie 
yra pasižadėję mokėti mė
nesines duokles.

gana puikiai padeklemavo.
Programoje dalyvavo po

nas Daunora, iš 14 kuopos. 
Jis kalbėjo kokie pavojai 
gręsė Lietuvai iš paklydė
lių pusės ir kad L. Vyčiai 
turės atlaikyti daug smūgių 
nuo tikėjimo ir tėvynės 
priešų. Iš 24 kuopos pui
kiai deklemavo p-lė P. Ur
bonaitė “Perspėjimas lietu
vaitei” ir “Persergėjimas 
mergelėms,” Ji turėjo kar
toti savo deklemaciją.

P-ui Šlapeliu! dainuojant

Tautos Fondo sekret.,
A. Mureika.

THOMPSONO VEI
KIMAS.

Reikia pažymėti, kad 
duonkepykloms užstojo ga
na sunkus laikai, nes mil
tų kaina /beveik kasdien kį- 
la, o duoną branginti nepa
togu. Delei tos priežasties 
kaikurios duonkepvklos atsi 
dūrė ant pražūties kranto. 
“The Sloan Baking Co 
jau apskelbė bankrutą.

»»

Šiomis dienomis mūsiškis 
majoras Tbompsonas krei
pėsi prie ehieaginių kongre
so narių, reikalaudamas, 

akompanavo Šv. Kazimiero kad jie pasistengtų suvar-
Keserų vienuolyno akademi
jos mokinė p lė Filipavičiu- 
tė ,kuri paskui puikiai pa
dainavo porr, dainelių. Ant

žj’ti maisto gabenimą į Eu
ropą. Esą, mums patiems

Atidarymas naujoj vietoj
Laikrodžių Kraitinis.

Turėsin dideli Išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. Y7lakų, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu pigtans. 
kaip tik ąnlinin, tai yra ui tiek, ui 
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nan- 

• j-j- x • t _ Joje vietoje užganėdinus kiekvienų,
Y’IS dldeS, tfil galime tlK(‘- kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

ko reikalinga Iš auk
sinių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas 
mane, ir Jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik

tų Store negalit gau
ti piginus, kaip pas 

mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai vlskų parduodu.

Taipgi, jeigu 
kam reikia aki
nių dėl skauda
mų akių, tai a- ____
teikite pas mane, o aš Jaras prirink 
siu akinius kiiogeriausla.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius | naujų vietų ir meldžiu, 
kad Ir ant tolinus mane remtumėt, 
kaip pirmiau*, o aš iš savo pusės 
st<ngsiiios kiekvienų užganėdinti. Tlr 
minus aš gyvenau: 2256 W. 22 st. 
dahnr-gi persikėliau | naujų vietą — 
2128 W. 22 8t., tarp Leavltt Ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiek
vienų užprašau atsilankyti J naują 
vietų.

Delei maisto produktų 
brangenybės nepasitenkini
mas nuolat didėja. Daugelis 
darbininkų gyvena pusba
džiai ir jeigu maisto kaina

ties didelių sumišimų išal
kusių žmonių. Šiomis die
nomis iš Chicagos į Wash- 
ingtoną išvažiavo speeialis 
prokuratorius R. M. Child, 
kuris žada pasitarti su te
nykšte vyriausybe kokiuo 
budu sustabdyti spekulian
tų milžiniškus apetitus, ku
rie gramzdina gyventojus į 
didžiausį skurdą. Sakoma, 
kad kainų kėlikai bus trau
kiami į teismą ir teisiami 
kaipo papraščiausieji pikta
dariai.

P. Miller
2128 Weat 22nd St., Chicago, Ui.

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

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

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i' 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai 
pigią kainą laike šio mėnesio

Petemos daromos pagal Jūsų mie- 
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTE E DESIGNINO SCHOOL 

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St, Kambarin 416-417 Prieš City Hali

Tai Drsver 704$
Dr. C. Z. Vezelis
LUTtma DNNTMTAI 

Valandos: nuo 0 ryto iki • rak 
Nadtliomis pagal sutarimų 

4712 2o. Asfclaaė Ava 
art 47-toa gatvte

Telefonu McKInley 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VY8OKIA8 LIGAS 
$417 $i. Wnitrt Mtd. tiapit W. If gihit 

Llffonta Priėmimo Velendoe: 
ryto meta r.oo 8 Iki 10 valandos po pietą 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 830. 
Šventomis dienomis IS ryto 1-10 

Ir nuo 2 Iki 3 po pietų.

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES 
COFFEE

GARBI BANT08 KAVA. 40^
Visur parduodama po 28c ir |ąJU 
po 80c .................................

The
Best

26
a Ib. rr. ItraiiHlilit I. H. SlMMit

THE ELECTRIC SHOP
IMI W. 47tt amt

TaL Drover SSSS 
Atliekame vlaokj electrlkoe

larhų plgiaus, gert aus Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedant eloc- 
troe d ratas J namus; geso Ir 
įlektroe lempas. Taisome mo
torus, fanus Ir visokius dalg
ius suriktus su Elektriką.

Reikalą sutelkiame patari
mų ir apkainuojame įjarbų.

(Apgarsin.) 
DYKAI PER ŠEŠIUS MENE

SIUS. — Mano specialia pasiūlija
mas Jums, kad Jus turėtumėt 
progą susipažinti su mano žurna
lu “Investing for Profit”. Ji yra 
verta $10 už vieną kopiją tam, 
kuris neturi užtektinai pinigų, dėl 
gero pragyvenimo. Joje tilpsta

VPTVTPTnfl TrnZVDna kaip likti turtingu greitai
ALIVIKlUa JLUUPUS ir teisingai. “Investing Profit”

VYČIAMS. yra tiktai vienas progresivi&kas
(Chicago, Dievo Apvaizdos

parapija). I parodoma kaip $100 gali užaugti
Prakalbos, kurias ketino-1 i. $2'200(?d*bar- °

įJums prisiųsiu šj brengų žurnalą 
dykai SeSiems mėnesiams. Rašyk 
tuojaus, o aplaikysi fiį puikų žur-

me surengti 17 gegužės, de-
jau beveik gręsia badas, olei Dangun Žengimo šven- 
kur čia tau dar šerti kitus, tės yra atidėtos neapribo-

■

nalą. H. L. Bartfet 529 — 28 W. 
Jackaon

1

SVIESTAS RYŽIAI 1
Gerlaaeloe emeto- oeriemlM

lite vvrtte, aet
nareldaoda

<
fcšr41C s

• WEST RIDI 
1171 Klbraokee av. 
2064 Ml|wenkee av; 
1W4 MIItranaee av.
i&ZE&S:

1444 W Olcarnev. 
18M Blue leland av. 
2612 W. North av. 
1217 8. Helvted rt. 

9. Hai.ted et.
I W. 12th M.

Pilkos Stilius 
s,Ltiu 37c

na W. Oed ei
SOUTH RIDU 

8082 W«atVrorth av 
K7k. Htpeted M. 
4R9 8. Aeblandav.

okth am 
4 I W. Divtetoa et. 
720 W. North ev* 
2640 Llnooln av. 
3244 Unooin av. 
1411 N. Clark St.Boulevarrlf Chicago

ati.su

