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mas neleidžia mums tikėtles, 
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PREZ. YVILSONAS IŠLEIDO JAPONIJA UOLIAI 
DIRBDINA LAIVUS.

PROKLEMACIJĄ
Vyry registracija įvyks birže- 

lio 5 dieną
S. V j siunčia kariuomenę į 

Prancūziją

Tokio (korespondencija). 
— Anot gautų žinių iš Ko
be, visose Japonijos laivų 
dirbtuvėse dirbama dieno- 

*mis ir naktimis. Gaminama 
milžiniškas prekybos laivy
nas. Vyriausybė net į šalį

Iš Rusijos
RUSIJOS KOALIGUI- 
NĖS VYRIAUSYBĖS 

DEKLERACUA.

RUSŲ ARMIJOS NETURI 
DUONOS.

KINIJA NORI KARĖS SU 
VOKIETIJA.

IŠLEIDO PROKLE 
MACĮ JĄ.

Prezidentas pasipriešino 
laisvanorių divizijai.

SUV. VALSTIJŲ KA
RIUOMENĖ Į PRAN

CŪZIJĄ.

Petrogradas, geg
Rusijos koalicijinė vyriau- 

padėjo karės laivų statymų, sybė paskelbė dekleracijų.

19. —

\WASHINGTON, geg. 19. 
Vakar prezidentas savo pa
rašu patvirtino priverstino 
kareiviavimo bilių ir išleido 
proklemaciją, kuriąja vyrų 
registravimuisi paskyrė bir
želio 8 d.

Tą dieną visi lig vieno 21
—30 metų amžiaus vyrai, 
piliečiai ir nepiliečiai, turės 
paskirtose vietose užsiregis
truoti.

Už norėjimą kokiuo nors 
budu išsisukti nuo registra- 

-vimosi skiriamos aštrios 
bausmės.

Laisvanorių divizijai, ku
rios taip labai pageidavo 
pulk. Roosevelt, prezidentas

Washington, geg. 19. —
Vakar vakare prezidentas 

Wilsonas parėdė, kad kuo- 
veikiausiai butų paruošta 
25,000 kariuomenės ir kaip 
galima greičiau pasiųsta 
Prancuzijon į apkasus. Tos 
siunčiamos kariuomenės ko
mendantu nuskirtas gen. 
Pershing.

Šitai pirmai ekspedicijai 
kareiviai bus parinkti iš re- 
gulerės kariuomenės, taigi 
ganėtinai išlavinti.

Prie veikimo karės lauke 
juos išlavino prancūzai su 
anglais.

Paskiau bus pasiųsta dau
giau kariuomenės.

Be to prezidento įsakymu 
federalėn tarnybon šaukia-

Robe yra didelės karės 
laivų dirbtuvės, kur dirbdi- 
nami milžiniški šarvuočiai. 
Dabar tų šarvuočių darbas 
arba sumažintas arba visai 
pertrauktas. Visa energija 
sukoncentruota aplink pre
kybos laivų gaminimų.

Japonija nėra tiek karin
ga šalis, kaip daugelis ame
rikonų mano. Japonija ga
nėtinai yra prisiruošusi ka- 
rėn, bet ne kitokion, tik 
prekybos karėn.

Japonija gamina šimtus 
tūkstančių tonų laivų, su
perka svetimus laivus, per
taiso savo senuosius. Ka
dangi tam tikslui yra rei
kalinga turėti daug plieno, 
todėl karės laivų gaminimas 
atidėtas šalin ir visu smar
kumu gaminama prekybos 
laivai.

Japonijos vyriausybės

Dekleracijoje pažymima, 
kad vyriausybės noru yra 
atsiekti visuotinų taikų be 
jokių užgrobimų, be atėmi
mo nuo kitų tautų jų terito
rijų ir be mažiausio tų tau
tų nuskriaudimo.

Toliaus vyriausybė pasi
žada susinešti su talkinin
kais su tikslu surealizuoti 
valdiškų dekleracijų iš ba
landžio 9 dienos.

Vyriausybė išreiškia įsiti
kinimų, kad Rusijos šioj 
karėj pralaimėjimas butų di
delė nelaimė visoms tau
toms.

Tatai siekiant prie visuo
tinos taikos, revoliucijinė 
Rusija negali leisti, kad vo
kiečiai sumuštų talkininkus 
vakaruose.

Vyriausybė sutinka su 
kareivių ir darbininkų at
stovų tarybos reikalavimu 
sudemokratizuoti kariuome
nę

Petrogradas, geg. 19. — 
Čia laikomas valstiečių su
važiavimas. Suvažiavimo at
stovai pranešė vyriausybei, 
kad nuo Velykų javų gabe
nimas į miestus ir karės lau
kan sustojo, taip kad dabar 
armijos jau baigia javų ir 
miltų išteklių, kokį turėjo 
pasigaminusios žiemos me
tu.

Šiaurinių Rusijos guber
nijų miestams trūksta duo
nos. Prisibijoma sumišimų 
dcl duonos stokos.

RUSIJOS RESPUBLIKA 
IŠGELBĖTA.

pasipriešino. O šitai buvo ma visų valstijų milicija. Ši-
pridėta prie biliaus, kaipo 
priedas ir paliktas preziden
to nuožiūrai.

Po bilium prezidentas pa
sirašė vakar 8 vai. vakare 
ir tuojaus leido paskelbti 
proklemaciją.

KAIZERIS PRIEŠINASI 
TAIKAI.

ta bus pašaukta trimis at
vejais — liepos 15 ir 25 d. ir 
rugpjūčio 5 d.

MUŠIS JŪRĖSE.

Buenos Aires, geg. 19. — 
Gauta iš Rymo žinia, kad 
Adriatiko jūrėse įvyko mu
šis italų ir austrų laivynų.

14 Austrijos skraiduolių 
užpuolė Italijos karės laivų 
flotilę. Anot pranešimo, ita
lai neteko vieno laivo, bet

Haaga. geg. 19. — Iš Ber
lyno gauta žinia, kad Vokie
tijos kanclieris tikrai buvo 
manęs parlamente paskelbti austrų laivai buvo priversti
taikos sųlygas talkininkams. 
Bet šitam pasipriešino kai
zeris ir von Hindenburgas. 
Kanclieris prieš kalbėsiant 
parlamente aplankė vyriau
sių vokiečių karės stovyklų 
ir tenai jam pasakyta, kad 
jis negali siūlyti talkinin
kams taikos sųlygų.

SU LAIVU ŽUVO 140 
KAREIVIŲ.

Londonas, geg. 19. — Ad
riatiko jūrėse vokiečių nar
dančioji laivė sutorpedavo 
Anglijos transportinį garlai
vį “Cameronia,” kuriuo ga
benta kariuomenė.

Žuvo 140 kareivių.

bėgti.
Nepasakoma, ar panešė 

kokius nuostolius austrai.

AUSTRAI NUSKANDINO 
14 ANGLŲ LAIVELIŲ.

tikslas — po šitos karės už
kariauti pasaulio prekybų. n?- bet tai bite .atlikta, kuo- 

Visoj šalyj įsteigta daug met sustiprės tos. kariuome- 
naujų laivams dirbdinti

Londonas, geg. 19. — Pir
mu kartu šioj karėj anglai 
anų dienų buvo susirėmę su 
austrais Adriatiko jūrėse. 
Austrų lengvi skraiduoliai 
užpuolė anglų laivelius (ku
riais vaikomos nardančios 
laivės) ir 14 jų nuskandino.

įstaigų. Vyriausybė privati
nėms firmoms teikia nuro
dymus ir pati prisideda prie 
laivų gaminimo.

Gaminami visokiausios 
rųšies laivai.

Nesenai Yokohamoj įstei
gta laivų dirbtuvė ir atida
ryta su didžiausia iškilmy- 
be. Dirbtuvė taip didelė, kad 
vienu žygiu gali būt statoma 
10 laivų po 10,000 tonų in- 
tilpimo kiekvienas. Visos 
mašinerijos dirbtuvei pri
statyta iš pačių japonų dirb
tuvių.

Darbininkas Japonijoje 
labai pigus. Ima 60c. už die
nos darbų. Vyrai dirba dirb
tuvėse, o moterįs aplink na
mus ir laukuose.

Tai visa liudija, kad Ja
ponija mėgins pamušti pa
saulį prekybos žvilgsniu.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
IŠNAUDOJAMI.

nes jėgos.
Dekleracijoje pažymima 

nusileidimai socialistams. 
Vyriausybė pažada padėti 
savo kontrolę ant išdirby- 
stės, transporto, pardavimo 
prekių padalinimo, demo
kratines lokales savyvaldas 
ir įsteigiamojo parlamento

Amsterdam, geg. 19. — 
Prieš vokiečių parlamento 
paleidimų atstovas Vogh- 
tem apkaltino vyriausybę 
tame, kad vokiečių karci-
viai karės lauke prievarta 

Torpeduotas Anglijos verčiami dėti pinigus karės 
lengvas skraiduolis “Dari- reikalams paskolos formoje, 
mouth” Adriatike. Bet lai

ITALAI PAĖMĖ NELAI
SVĖN 6,435 AUSTRUS.
Rymas, geg. 19. — Nuo 

pradžios savo užpuolimo 
prieš austrus italai paėmė 
nelaisvėn 6,435 austrus.

Mūšiai neapsistoja. Italai 
gamina sau kelią Trieste 
link.

mingai pasiekė uostų.

ANGLAI GELBSTI 
ITALAMS.

LENS LIEPSNOSE.

Londonas, geg. 19.—Pran
cūzijos miestas Lcns liep
snose. Tas liudija, kad vo- 

Londonas, geg. 19. — An-į kiečiai prieš talkininkus ne- 
glai italams prieš austrus atsilaiko ir ruošiasi toliaus 
pasiuntė savo sunkiųjų arti- atsimesti iš Prancūzijos.
lerijų, kuri dabar 
su italais pliekia 
Isonzo fronte..

bendrai
austrus

Musių laukuose lietus. 
Žemė pabliurus, kas sulaiko 
įteikimų.

iii _ —....... .. . -------- ---------—

Petrogradas, geg. 19. — 
Rusijos žemdirbystės minis- 
teris Šingarev pranešė, kad 
kariuomenei amunicija kas
dien vis pasekmingiau ga
minama.

Ministerių pirmininkas 
Lvov pažymėjo, jogei Rusi
jos respublika išgelbėta, ir 
jogei galima su pasitikėjimu 
žiūrėti rusų laisvos tautos 
ateitin.

PASIBAIGUS KRIZIS 
RUSIJOJE.

Petrogradas, geg. 19. — 
Rusijos ministerių pirmi
ninkas Lvov per “Associa
ted Press” Amerikai prane
ša, kad Rusijoje sudaryta 
nauja vyriausybė, ir kad 
krizis praėjęs. Taigi dabar 
Rusijoje laukiama naujoji 
gadjTiė.

sušaukimo paskubinimų.
Užuot to visa vyriausybė TALKININKAI NARSIAI

iš kareivių ir darbininkų 
reikalauja visiško jąja pasi
tikėjimo ir parėmimo, idant 
tuo budu butų galima pa
sekmingiau kovoti ne tik 
prieš reakcionierių taisomų 
kontrevoliucijų, bet ir prieš 
anarchistinę propagandų.

GENEROLAI PALIKO 
SAVO VIETOSE.

Petrogradas, geg. 19. — 
Rusų armijų generolai po 
konferencijos nusprendė pa
likti savo vietose. Palieka 
savo vietoje ir vyriausias 
rusų kariuomenės vadas 
gen. Aleksiejev.

Gen. Aleksiejev apie ka
riuomenės stovį taip išsi
reiškė:

“Rusų kariuomenė nesu
prato revoliucijinių šalyj re
formų, todėl ir pasirodė 
liūdnos pasekmės. Tečiau 
galima užbėgti piktui, jei 
tik neatsakomos organizaci
jos ir asmenįs nesimaišys 
ne į savo reikalus. Esu įsi
tikinęs, kad su nauja koali- 
cijine vyriausybe bus gali
ma su didesne energija vesti 
militarinius reikalus. Jau 
yra metas prablaivėti ir pa
liauti trukšmą kėlus, apie 
taiką tegulgi pasirūpina vy
riausybė.”

KOVOJA PRIEŠ V O 
KIEČIUS.

Pekinas, geg. 19. — Kini
jos vyriausybė savo provin
cijų mandarinams ir guber
natoriams išsiuntinėjo cir- 
kuliorį, kuriam paduoda 
tris priežastis, kodėl Kinija 
privalo stoti karėn prieš 
Vokietijų. Tos priežastįs 
yra sekančios:

1. Jei Kinija pertrauks 
tik diplomatinius ryšius su 
Vokietija, tuomet įžeis tal
kininkus ir taikos konferen
cijoje neturės jokio balso.

2. Kinija stodama karėn 
nereikalauja būtinai prista- 
styfi kareivių, kadangi šitų 
perdaug ir gerai išlavintų 
neturi. Bet Kinija gali talki
ninkams

Paryžius, geg. 19.—Pran
cūzai oficialiai praneša, kad 
Chemin dės Dames apskri- 
tyj vokiečiai labiaus susi
koncentravę ant Califomie 
lygumos, kur eina pašėlueio- 
ji kova anuotomis. Šiaurry
tiniam tos lygumos šone 
vokiečiai kelis kartus ataka
vo prancūzus, bet visos ata
kos atmuštos.

Champagne apskrityj sę-
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150,000 lietu
vių badauja

GYVENA RŲSYSE IR 
DUOBĖSE.

400,000 ūkių sunaikinta,.

GENEVA, geg. 19. — Lie
tuvių Informacijinis Biuras 
Lauzanuoje, „ Šveicarijoje, 
gavo labai liūdnų žinių iš 
vokiečių užimtos Lietuvos.

Anot tų žinių, 150,000 lie
tuvių civilių badauja, gyve
na rųsyse ir pasigamintuose 
urvuose. Keturi šimtai tūk
stančių ūkių išnaikinta.

Žmonių mirtingumas pa- 
pristatyti daug aibaisėtinas. Daugelis mir- 

maisto ir karės medžiagos, ' fita įg bado> daUgelis ir 
ko talkininkai labiaus reika- ^u0 nesanitarinio padėjimo, 
lauja, negu kariuomenės, kokiam priversti gyventi.

3. Kinija privalo sekti Vokiečių vyresnybe Lie-
Suv. Valstijų pėdomis ir ko-(tuvoje lietuvių likimu nesi-, 
voti už pasaulio demokrati- rūpina. Vokiečiai tik tos Sa
jų, nes kitaip ta šalis bus at- lies turtais naudojasi, 
vienetą ir kinų tauta pri-'
skaityta prie puslaukinių
žmonių, kurių eivilizacija 
nepalytėjusi.

Talkininkai pageidauja,

iiiiiiiuiiiniiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiNiHi; 

JAPONAI PRANCŪ
ZIJOJE.

Paryžius, geg. 19.—Pran-
kad Kinija atviriai paskelb- j euzijos uostau Marsilijon 
tų karę Vokietijai, nes tuo- atplaukė Japonijos karės 
met vokiečiai ten netektų' laivai, kurie pagelbės talki- 
savo prekėms turgaviečių, jninkams kovoti prieš vokie- 
Be to, Kinija yra turtinga' čių nardančias laives, 
visokiomis karei reikalingo- į Be to tan pačian uostan 
mis prekėmis, kurių galėtų atgabenta žymus skyrius ja

ponų kareivių, kurie ben
drai su ten esančiais rusais 
veiks prieš vokiečius.

Jei japonų pagelba pasi
rodys talkininkams naudin
ga, tuomet Japonija pasiųs 
Europon daugiau savo karės 
laivų ir kariuomenės.

gauti talkininkai.

TALKININKŲ TAIKOS 
SĄLYGOS TURKIJAI.

Washington, geg. 19. — 
Vietos diplomatiniuose rate
liuose apkalbama, kad tal
kininkai pagaminę Turkijai 
savo taikos sųlygas. Tos są
lygos esu hiinimalės ir jos 
turi būti Su v. Valstijų pa
tvirtintos. Būtent:

NESISEKA NARDAN
ČIOMS LAIVĖMS.

Londonas, geg. 19.—White 
Star linijos garlaivį “Ad- 

Tzrkija turi išsižadėti vi-Įrįatic,” plaukiantį į Ameri
sų savo reikalavimų, pasta
tytų karės metu ir per
traukti ryšius su Vokietija.

Turi panaikinti visas for
tifikacijas aplink Dardane- 
lius ir Dardanelius suneu- 
tralizuoti visų tautų preky-

ka artilerijos dvikova. Ry- bai.
tuose nuo Auberive vokie
čiai netikėtų atakų atliko. 
Bet veikiai atgal atmušti.

Lotaringijoj prancūzai 
įsibriovė vokiečių apsigini- 
mo linijon ir sunaikino daug 
apsiginimui paruoštų vietų.

Šiaurrvtuose nuo Armeh- 
tieres anglai atmušė dvi vo
kiečių atakas.

PANAIKINA MOKINIŲ 
DRAUGIJAS.

Springfied, III., geg. 18.— 
Legislatura priėmė t bilių, 
sulyg kurio visose viešose 
augštesnėse mokyklose pa
naikinamos mokinių įvairios 
draugijos “fraternities” ir 
“sororities.”

Atskirti nuo Turkijos Ar- 
mėnijų ir šitų padaryti ne- 
prigulminga šalimi arba Ar- 
mėnijų pavesti Rusijai.

Pripažinti neprigulmybę 
naujai karalystei Hedias, 
kurių karės metu įsteigė su
kilę arabai.

Įsteigti neprigulmingų 
Palestinų.

Talkininkai leidžia tur
kams pasilaikyti Konstanti
nopolį, bet su sųiyga, kad 
Turkija pertrauks ryšius su 
Vokietija ir per Dardane
lius. leis plaukioti visų tau
tų laivams. Šitas klausimas 
tuo labiau yra galimas išriš
ti, kadangi Rusija jau at
sisakiusi nuo Konstantino
polio.

kų. Anglijos pakraščiuose 
užpuolė vokiečių nardančio
ji laivė. Ant laimės tuo me
tu pasisuko Su v. Valstijų 
vienas torpedinis laivas, 
kurs privertė laivę nešinties 
šalin. Paskui tas pat torpe
dinis laivas ilgokų galų “ Ad- 
riaticų” palydėjo ir sugrįžo 
atgal nardančių laivių blo
kados juoston.

HONDŪRAS PERTRAU
KĖ RYŠIUS SU VO

KIETIJA.

Washington, geg. 19. — 
Gauta žinios, kad respubli
ka Hondūras pertraukė dip
lomatinius ryšius su Vokie
tija.

ORAS.

Gegužės 19, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie išdalies debesiuota; 
naktį ar rytoj įvyks oro at
maina; šiandie kiek šilčiau. 
Rytoj vėsiau.

-- — - — —
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Nėra reikalo daug ką sa
kyti apie tai, nes visiems 
yra žinoma.

NAIKINAMI CARO PĖD
SAKAI RUSIJOJE.

Angliškų laikraščių ko
respondentai praneša, kad 
Rusijoje naikinama viskas, 
kas tik turi ką bendra su 
Romanovų dinastija. Neno
rima nei prisiminti buvusių 
rusų carų despotų, kurie 
per amžius smaugė gyven
tojus.

Pav., pakeista vardai vi
sų laivų, plaukiojančių di- 
džiuolėmis Rusijos upėmis. 
Šitam pradžią davė jurei-
vystės kompanija Volgoje. 
Šiandien upėje Volgoje ne
rastum nei vieno laivo, kurs 
turėtų vardą, artimą buvu
sių carų dinastijai. Net

VIEŠOSIOS MIESTO 
MOKYKLOS.

Chicagos policija susirū
pinusi neįstengdama išrišti 
svarbaus klausimo.

Pirm kelių dienų atrasta 
nušauta 13-kos metų mer
gaitė Grace Hagemann, vie
nos viešosios mokyklos mo
kinė. Piktadarystėje intar- 
ta nužudytosios drauge 14- 
metų Doris Anderson. Po
licija šitą suėmė ir tvirtina, 
kad tai esą pasekmės susi- 
vaidinimo už kokį tai ber
naitį. Tečiaus aiškių pri
rodymų trūksta ir kol-kas 
nežinia, ar mergaitė Ander
son kalta ar ne. Tuo rei
kalu darbuojasi detektyvai.

Trylikos metų mergaitės 
nužudymas daugeliui atidą-

Iš Dianos II

Tiesa, jos šaltiniai ir tikrybe
Kovoje su klaidomis nau- 

dingių naudingiausias daik
tas yra taisyklė, kud tas 
pats drauge negali būti ir 
nebūti, arba tapatybės prin
cipas — pradas. (Pradais 
Lietuvoje vadina gyvulių 
ėdesio pagardinimą. Filoso
fijoje tas žodis reiškia tie
sas, kuriomis protavimas 
prasideda. Į filosofiją tą žo
dį ipųs kalboje įvedė a. a. 
Juozas Kubilius, pakeisda
mas lotynišką principium, 
arba graikišką archė. Gy
vulys ima ėsti pašarą nuo 
gardesnio daikto, dėlto pa- 
gardinimas vadinasi pradu. 
Etimologiškai tas žodis ly-

(Pradžios žr. No. 118).
nėra be klaidų. Kaip optika 
su akustika mums padeda 
kovoti su akių ir ausų klai
domis taip istorijos metodą 
padeda kovoti su. liudijimo 
klaidomis. Klaidų pasitaiko 
ir protui. Giliau įsižiūrėjus, 
gal atsieitų pateisinti ir pro
tą ir jautulius, o liudijimą 
apkaltinti tik tais atvejais, 
kąda jis būva po sugedusios 
valios įtekme. Bet apie klai
dų šaltinius čia netinka kal
bėti.

rė akis ir nurodė faktą, kad giai reiškia ir edesio ir pro
Chicagos viešose mokyklose

garlaivis “Car” pakeistas yra betvarkės. Vaikai, už-

IK Dienon
ARGI ISTIKRŲJŲ TAIP 

YRA?

• “The Bcranton Times” 
dažnai šį-tą parašo apie lie
tuvius, jų vargus ir troški-1 
mus.

Tik, deja, ne visuomet tas 
laikraštis teisingai infor
muojamas apie lietuvius.

Antai iš gegužės 11 d. mi
nėtam laikraštyj jau kad gi
riamas, tai giriamas Dr. 
Šliupas su šeimyna.

Girdi, Dr. Šliupas (jis 
dabar iškeliavęs į Europą) 
esąs žymiausias Lackawan- 
na klonyj lietuvis pilietis, 
žymiausias lietuvis vadas, 
didelis geradaris, bet daug 
didesnis patriotas.

* Girdi, Dr. Šliupas su vi
sa šeimyna atsidėjęs dar- 
buojąsis, kad pagelbėtų lai
mėti karę talkininkams. Jo 
šeimynon ineina: jis pats 
su žmona, sūnūs ir dvi duk
terį.

Kad visa šeimyna su atsi
dėjimu dirba talkininkų pu
sėje, tai aišku iš to, kad 
sūnūs įstojęs kareiviauti, o 
žmona pasižadėjusi darbuo- 
t.ies Raudonojo Kryžiaus 
draugijos naudai. Tai ir vis
kas. Gi kiti šeimynos na
riai su tėvu priešakyje iš
keliaują į Europą laimės 
j ieškotų ir Lietuvos pažin
tų. Kas svarbiausia, pats 
tėvas manąs kaip Rusijoj, 
taip ir Lietuvoj sulošti ne
mažą rolę, jei bus tinkama 
kam nors pažiūrėti ir pasi
klausyti.

Mums butų nemažas 
džiaugsmas, jei apie Dr. 
Šliupą “Scr. Times*’ butų 
parašęs tikrą, tiesą. Bet da
bar parašė taip, kaip padik
tavo pati Šliūpienė.

Žinomas daiktas, kiekvic- 
nas savęs nepeikia, nepei
kia nei namiškių, nei vaikų. 
To nepadarė nei pati Šliū
pienė.

O Šliupas su Šliūpiene y- 
ra verti, ne tik lietuvių vi
suomenės papeikimo, bet, ir 
pasmerkimo už jų pragaiš- 

«. tingus garbus, kokius jie 
čia, Amerikoje, per kelis de- 
sėtkus metų atliko, skleiz- 
dami bedievybę, dorišką iš
gvęramą.

vardu “Vieter,” o “Samo- 
deržcc” į “Mužik.” Į Bal- 
tijos uostus daugiau neat
plaukia laivai, pavadinti 
“Nikolai,” “Michail Alek
sandro vič,” “Tatjana” ir 
kitokiais artimais Romano
vų dinastijai vardais.

Indomus faktas įvyko ru
sų karės fronte, kuomet ka
reivius aplankė buvęs karės 
ministeris Gučkov. Genera- 
lio štabo stovy klon atėjo 
kareivių delegacija ir atne
šė daug Šv. Jurgio meda
lių, kulių kareiviai nenorė
jo priimti iš nešioti, nes ant 
jų buvo buvusio caro vaiz
das.

Popų kongresas Blago- 
vieščenske, Sibcrijoje, nus
prendė pakeisti kitokiais

uot užsiimti mokslu taiso 
vakarinius susiėjimus, įsi
steigia įvairius uždrausti- 
nus kliubus su tikslu sekti 
kriminalių apysakų didvy
rių pėdomis. Mokyklose vie
tomis yra įsigalėjusi nedo
ra.

Už tokį nupuolimą vaikų 
doros daug kalti patįs mo
kytojai su mokytojomis. 
Kadangi jie tik apčiupo- 
mis rūpinasi jaunimo auk
lėjimu, neatkreipia domos į 
tai, ką jaunimas skaito, kur 
vaikščioja, su kuo sėbrauja 
ir tt.

Bet kaipgi mokytojai su 
mokytojomis rūpinsis vaikų 
auklėjimu, jei pats mokyk
lų viršininkas tik politikie- 
riauja, tik žiuri to, ar kar-

aidibtinius kryžius tariu- tais taokytpję tjffpanncįsi- 
spraudė koks negeistinas 
asmuo, kurs galėtų pakeli

nius caro inicialus. Taippat
ir visokie cerkvių indai bus <•
pasiųsti pinigyno m miste
riui Petrograde ir panaudo
ti karės tikslams.

Taip tai baigiasi žemiš
kas rojus visiems tiems ka
trie jo neužsipelno.

ATPINGA KVIEČIAI 
' MILTAI.

IR

kti jo politikieriškai karije- 
rai.

Bet daugiausia yra kalti 
tėvai, kurie savo vaikams 
neparenka atsakomųjų mo
kyklų, kurie vaikams lei
džia naktimis valkioties po 
visokios rųšies teatrėlius, 
užkampius, kurie nepamoko 
savo vaikų doros,' bet lei-

. v . ... , . džia jiems skaityti krimina-
v_. . , - , liska literatūrą ir kitokiasmažėja ir, rodos, neužilgo - e

tavim© pradžią). Tapatybės 
principas, arba pradas, ne
leidžia priimti dviejų viena 
kitai prieštaraujančių tiesų. 
Prieštaravimui pasirodžius, 
žmogus turi imti atydžiau 
tyrinėti dalyką, kad pasiro
dytų, kur butą klaidos, 
idant prieštaravimas išnyk
tų.

Tai gi tiesos pažinimo 
prietaisas gana painus, jos 
patyrimo darbas gana sun
kus, bet vis gi ji prieinama. 
Neskaitlingi dogmatiniai sa
kiniai, arba proto konstitu
cija ,duoda protavimams 
pradžią. Iš tos pradžios pro
tavimas sudirba visą mate
matiką, t. y. bendrąją bui
ties ir minties tiesdarybę. 
Jautuliai parūpina faktų iš 
medžiaginės SHTyties. Protas 
naudojasi ir jais kaipo me
džiaga tolęprigins tiesoms 
surasti, nuomf«atsargiai per- 
tikrinėdamąs (kontroliuoda
mas) pats save.

Kiekvienoje tiesos sryty- 
ję kitokios priemonės gintis 
nuo klaidos, nes jos pritai
kintos prie srities ypatybių. 
Vienomis priemonėmis gina
si nuo klaidų gamtamoksliai, 
kitomis matematika, istori
ja ir t.t. Tos priemonių sis
temos vadinasi tų mokslų 
metodos. Šiandien jos jau

Tikrybe.
Tiesa yra proto prilygini

mas i4ie daikto. Žmogus 
trimis priemonėmis gali pri
lygti daiktą: protu, jautu
liais ir liudijimu. Mokslų 
metodos parodo kaip reikia 
apsieiti su tomis priemonė
mis, kad išt’esų mus mintis 
prilygtų daiktus. Kadangi 
tos metodos dar nėra galu
tinai tobulios, kadangi ir 
mes patįs nevisada tobulai 
jas vartojame todėl iš dau
gelio daiktų, kurie mums 
rodosi tiesomis, vis pasitai
ko didesnis ar mažesnis 
skaičius klaidų.

Ar gi dėlto turimo sakyti, 
kad nėra priemonės žinoti, 
kada žinome tiesą?

Saugokimės perplačių iš
vedimų. Kartais mes žinome 
tiesą ir žinome, kad ją žino
me.-Kada mus mintis pri
lygsta daiktą, tada yra tie
sa. Kada pats tiesos pažini
mo aktas tampa minties ob
jektu tada yra tikrybė. Ki
taip sakant tikrybė yra dvi-
linkas pažinimas, kuriame 
mintis prilygsta daiktą ir, 
sugrįžusi, dar prilygsta sa
vo prilygimo gerumą.

Yra daiktų, kuriuos žmo
gaus mintis gali prilygti ir 
yra daiktų, kurių ji visai ne
pasiekia. Iš to kad mes ne
galime šiandie žinoti kokia 
chemiška žemės plutos są
statą šimtą mylių giliau Chi 
cagos, dar neišeina, kad ne
galėtume žinoti kiek laip-

susilauksime normalių kai
nų. Paaiškėjo, kad kviečių 
ir miltų kainas pakėlė bir
žų spekuliantai. Vyriausy
bė aštriai pagrasino speku
liantams, pasirūpino už
drausti javų spekuliacijas 
biržose ir štai šiandien jau 
galime pasidžiaugti, kad nė
ra taip bloga, kaip pirmiau 
buvo manoma. Visoj šalyj 
javų yra užtektinai, bus 
duonos.

Kuomet spekuliantai pra
dėjo kelti javų ir miltų kai- 
i% daugelis žmonių susi- 
pirko miltų ištekliaus ke
liems mėnesiams. Daugelis 
prisibijo bado, koks šiais 
laikais siaučia kariaujančio
se Europos šalyse.

Dabar pasirodo, kad ne-:rus 
gerai darė žmonės pasiga
mindami miltų išteklių. Ne
gerai todėl, kad brangiai 
mokėjo, nes dabar galima kos 
gauti pigiau, ir kad miltai, 
namie laikomi, veikiai su
genda. Geram stovyj gali 
išbūti nedaugiau poros mė
nesių, o paskui jau ima pe
lyti.

Gerai, kad maistas kiek

blogybes išdarynėti.
Po šito tragingo atsitiki

mo visam miestui atsidaro 
akįs ir šiandie jau pasigirs
ta šauksmas: “Reikia at
mainyti santikius mokyklo-

Bet kaip tu čia juos at
mainysi, jei į viešąsias mo
kyklas bijomasi įsileisti 
Dievas, Jo žodis.

Taip tolesnlai neturėtų 
būti, jei nenorima, kad jau
nimas pavirstų miškiniais.

stiprokos ir daug yra nau- snių šilumos yra MJichigan’o

Lietuviškus socialistus 
galima pažinti iš jų'raštų— 
jie daugiau nieku nesirūpi
na, kaip tik šmeižti musų 
dvasiškiją, kelti revoliuciją 
prieš revoliuciją, remti 
humbugieriškus “dakta
rus” ir gerėties savo meilės 
laipsniais jų išsivystyme.

Daugelis iš “progresyviš- 
isuomenės” pasigedo 

Karaliaus ,kurs nežinia, kur 
iš Chicagos buvo “išruni- 
jęs.” Karalius tuo tarpu ir 
vėl pyškina straipsnius apie 
sveikatingumą “progresy- 
vyškos ‘visuomenės” orga- 
nfe. Tuomtarpu gražioji E-

nors atpinga. Darbo žmo-llena Torontoje žada žudy
nėms tikras suraminimas, tis. . •»

dos padariusios, bet dar nė
ra visai geros. Dar daug rei
kės darbo, kol tos metodos 
ištobulės, kol jos neklaidin
gai kovos su visokia tamsa. 
Dar tolima ta diena, kada 
nebus klaidos ant žemės!... 
Ir kasžin ar bus?

Čia ką tik paminėjome is
torijos metodą. Istorija pa
skutinio šimtmečio laikais 
labai sustiprėjo. Bet ji kal
ba apie tiesas, kurių nei pro
tavimu negali išrasti, nei 
jautuliais pasiekti. Visos 
mus žinios apie praeitį iš ki
tų pasakymo, arba kitų pa
rašymo. Nors raštą skaito
me akimis ir pasakymą gir
dime ausimis' tečiaus akįs 
ir ausis čia nėra tiesos paty
rimo šaltiniu.. Jos ją ima iš 
liudijimo rašančio arba sa
kančio žmogaus.

‘ Kaikuric lengvesnio pro
to asmenįs bandė išbraukti 
liudijimą iš tiesos patyrimo 
šaltinių, nedelto kad liudiji
mas perduota jautulių pa
tirtąsias tiesas, bet dėlto, 
kad liudininkai labai tan
kiai meluoja arba klysta. 
Liudijimą atmetančius as
menis pavadiname lengva- 
pročiais deltoj kad jie neži
no, j°g ir jautuliai taip gi

vandenyje 100 pėdų nuo 
kranto.

Tas pats yra ir su tikry
be. Tankių tankiausiai būva 
taip, kad kur galime patirti 
tiesą, ten galime ir tą patir
ti jog neklystame. Bet bū
va atsitikimų, kad tiesą pa
tirti galime, bet tikrybės 
įgyti nepajėgiame. Aš žinau, 
kad dusyk du yra keturi ir 
žinau, kad neklysta’ ta sa-> 
kydamas. Bet šitame straip
snyje yra daug sakinių. Ži
nau, kad į juos terašiau, tik 
tą, ką galėjau patirti. Bet 
kad turėčiau tikrybę prie 
kiekvieno sakinio^ tai man 
reikėtų peržiūrėti visas 
priemones, kurias vartojau 
ir turėjau vartoti. Kol visą 
tą priemonių peržiūrėjimo 
darbą atlikčiau prie kiek
vieno sakinio, tai ir žiema 
ateitų.

Kaip aš, taip daro beveik 
visi: atsižada tikrybės
smulkesniuose daiktuose, 
kad turėtų daugiau laiko 
patirti naujų tiesų. “Vieny
bė Lietuvninkų” nepripa
žindama objektyvės tiesos, 
negali pripažinti tikrybės. 
Tegul Brooklyn’o laikraštis 
išdeda savo pažiūras į čia 
pajudintuosius klausimus.

jį Vokiečiai džiaugiasi Lietu
vos turtingumu.

Kaune išeinąs vokiečių 
kalboje laikraštis “Kovvner 
Zeitung” nesenai savo lėšo
mis išleido knygą vardu 
“Bilder aus Littauen.” 
Daugiausia domos jojo at
kreipta į Lietuvos istorišką, 
kultūrišką ekonomišką ir 
geografišką stovį. Be to, 
labai dailiai išleista ši kny
gelė padabinta daugybe pa
veikslų, kad vaizdžiau su
pažindintų vokiečius su lie
tuvio tėvyne. Šiai knygai 
įžangą parašė gerai žinomas 
Vokietijoje liberalas-publi- 
cistas Dr. R. Schlichting. 
Tarp kit ko jis rašo: “Lie
tuva turi didelę ateitį. Že
mė visur labai gera, tik men 
kai išdirbama neduoda tiek 
pelno, kiek galėtų. Gyvu
lių auklėjimas privalo būti 
stebėtinai pelningas, nes čia 
yra visos reikalingos šiam 
dalykui sąlygos. Nors miš
ko ūkė Lietuvoje netikusiai 
vedama, bet vis gi ji duoda 
žymaus pelno; prie su- 
maningesnio elgimosi šis 
pelnas butų kur kas dides
nis. Labai reikalingas u- 
pių vagų ištaisymas. Vo
kiečių vyriausybė jau su
spėjo padaryti daug gero ir 
padidinti pelną iš materia
liškų šalies turtų. Vokie
čiai — baigia Dr. Schlich
ting, — galės atrasti geriau
sią dirvą kolonizacijai retai 
apgyventoje Lietuvoje.” 

Delei lietuvių 
delegacijos.

Jau, berods, gerbiamiems
“Draugo” skaitytojams ži
noma, kad nepersenai de
legacija iš Lietuvos buvo 
atvykusi Berlynan pasikal
bėti su vokiečių vyriausy
bės atstovais apie Lietuvos 
politišką ateitį. Iš “Kur- 
yer Lvvovvski” patyriame 
daugiau smulkmenų apie 
šį dalyką. Pasirodo, kad 
minėtoji delegacija buvusi 
lietuviškai-baltgudiška. Jo
je dalyvavo: (Smetonas, Kai
rys, Šaulys ir Luckevičius. 
Ši delegacija, sulyg minėto
jo laikraščio, tarėsi su Vo 
kieti jos kancleriu, bet ne su 
Zimmermanu, svetimų rei 
kalų inihisteriu. Kancleris 
Bethmanu llęllvveg buk pa
sakęs, kad Vokietijos vy
riausybė tikrai mananti su
tverti Lietuvos vastiją iš 
Kuršo, Kauno, Vilniaus ir 
Suvalkų gubernijų.

\7ERGIJOS
v dienos ialicnospraėję auBet

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

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

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudinan
čios gerklės intraukiniui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Reumatizmo, Padagon, Ncurali- 
gijos, Persišaldymo, Apšlubimo, DanLi- 
Skaudėjiino, Diegliu ir Skaudėjimo Ke
tinėje, kaip ir nuo viaokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo Keną Ir tižti kutiną draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 86c. ir 
50c. bonkute; galim* gauti visose ap- 
tiekosc arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO. 
74—80 W*#hlnjton Street, New York.

F
Justi plakta turi būti padė
ti taroj* saugioj* va otljos 

baakols ’

Secinl Sicurity Bank
MMOP CHICAaousaMBua
Mtlsreatee Avė. hamsu Weetorn Ava

ant Pinigų
Atdara Panadėliale te SabatomU 

vakarais iki S valandai

Skolinama pinigus ant Nantą

tratančiame pinigai 
Europa ir galima 

gauti Lalvokartes

T!

ĮSTEIGTA liti M.

KASPAR
STATE BANK

PO matlOBA TAUTUOS!

KAPITALAS $600,008
Mss mokama 8 proo. ant Pinigų. 
Msa parduodama Forelgn Money

| visas dalis svieto.

Willlam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vtce-ptrminlnkaS 
Chaa, Krupka, Vlvs-plrmlnlnkas 
August Pliek—Aaa’t. Kasteriąs 
Joseph slkrta — Kasteriąs

1900 fclue kloni Ava.

AKNKLAS rankos saugumo. 
Chicago Clcaring Hotisc Narystė

Buriatai reikalauja 
savyvaldos.

Ne tiktai europinės Rusi
jos 1 autos reikalauja sau au
tonomijos ir neprigulmybės, 
bet ir Siberijos buriatai. Bu
riatai nesenai Irkuckc turė
jo savo suvažiavimą. Suva
žiavime išnešta rezoliucija, 
kurtąja reikalaujama sau 
tautinės savyvaldos. Tuo 
tikslu Petrogradan pasiųsta 
keli delegatai.

Buriatų pietinėj ir centra- 
linėj Siberijoj gyvena apie 
pusė milijono. Senoviškoji 
Rusijos vyriausybė mėgino 
buriatus surusifikuoti, bet 
tie nepasidavė ir šiandie rei
kalauja sau savyvaldos.

Tildomu dar tas, kad bu
riatai! suvažiavime nutarė 
savo tarpe pravesti prohibi- 
ciją.

Tada, perkratę vieni kitų 
protavimus ir metodas, pa
matysime keno tiesa.

Rankos priklausančios prie Chica
go Cloarlng House yra po jos atsar
gia priežiūra. Laike nuo laiko, bent 
sykį į metus, Clearlng House revi
zoriai nuodugniai ištiria savo bankų 
stovį ir būdą Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notos, bondai, 
mortgagel ir kitos apsaugos peržiu- 
riamos Ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti ir kningos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugl vertė galt 
būti kningoso parodyta. Abejotina 
tvarka arba atsargumas, yra neda- 
leidžiamas. Jeigu banka nustoja 
savo Clcaring House teisių, tas yra 
ženklas jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali būt Clcaring House na
riais.

Tlie Chicago Clcaring House prle- 
tturos užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clcaring House banka ne suban- 
krutijo. Reikalaujant, Clcaring House 
bankos ateina viena kitai su pagal
ba.

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

Ji taip-gi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliarlškal tirinėjama 
ir kas metą Išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Finlgal sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Aukso 
Mortgages. Teipgl Aukso Mortgege 
Bondsus po 9100.00 Ir 9500.00.

šis bankas yra atsakančiausias 
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai ir Lenkiš
kai.

Kapitalas ir pcrvlšlus: 9400,000.00.

I’reziilcntns
AMI.KK AN M ATE BANK; 

Kampas: BĮ ne Islahd Ąve., Loomls 
Ir 18-toe gatvių.

ATDARAS: Panedėliais. Ketvergats
Ir Subatnmla iki 8:20 vai. vak.
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VAIKAS SU NEPRINO
KUSIU OBUOLIU.

Visa plati Rusija, nese
niai pasivadinusi demokra
tiškąja šalimi, dabar panaši 
į didelį sodną, kurio tvora 
tapo išversta. Rusija — vai
kelis puolėsi į tą sodną raš
kyti obuolius, bet atrado 
juos žalius, neprinokusius, 
kurių pamėginus susirgo. Ši 
liga nuo neprinokusio vai
siaus gali būti mirtina, bet 
dar galima butų ir išsigydy
ti. Jeigu tuojaus nebus su
rasta radikališkiausių vais
tų “vaiką” gydyti, tai grei
čiausiai įsikūnys pirmas 
spėjimas.

Kelioms savaitėms pra
slinkus po Rusijos re volių 
cijos aiškiausiai pasirodė, 
kad si šalis dar nepriaugo 
prie tokios demokratijos, 
kokių supranta Suv. Valsti
jos ir kitos šalįs. Rusų val
stijos kamienas yra valstic- 
'čiai žemdirbiai. Lig šiol biu
rokratai juos laikė visiškai 
atitolinę nuo politiško gyve
nimo. uždrausdami jiems 
net mąstyti apie savo šalies 
reikalus, liepdami be ma
žiausių prieštariavimų vi
suomet klausyti kiekvieno 
girto viršininko. Šviesos 
liaudžiai gailėjosi caro stu- 
paikos, mokyklų ten nebu
vo, didžiuma tautos nemoka 
netik rašyti, bet nei skaity
ti. Tos visos begalo liūdnos 
aplinkybės padarė, kad ru

sistatydino patįs žymesnie-1 sirps. Užtat nesitikėtina, 
ji revoliucijos veikėjai: kad karės pabaiga padary- 
Gučkovas ir Miliukovas. tų galą rusiškajai ąnarcbi- 
Girdėt, kad jų pėdomis ža- jai.
da žengti visas dabartinis 
kabinetas. Tas pats dedasi 
ir su sumaningiausiais ar
mijų vadais.

Ypač didelė betvarkė kilo 
dėl sauvalingo žemių dalini
mosi. Patogiomis šiam da
lykui aplinkybėmis bando 
pasinaudoti kiekvienas. Juk 
nėra nieko lengvesnio, kaip 
atimti žemę nuo stambių 
žemvaldžių. Ir tas žemių at
ėmimas pastaraisias laikais 
pasiekė didžiausio laipsnio, 
nes žemės nori ir valstietis, 
nori jos ir kareivis, kuris, 
taipo gi yra valstiečiu, nori 
samdininkas - darbininkas, 
pravarti ji ir amatninkui.
Kareivis meta šalin šautu
vą, amatninkas apleidžia 
dirbtuvę, darbininkas išsi
skiria su miestu ir jie visi 
bėga į dvarus, į kaimus, 
idant kuodaugiausiai pasi
griebtų žemės, nelaukdami, 
kada vyriausybė pradės da
linti.

Nemažesnė anarchija vie
špatauja ir karės fronte.
Galybės kareiviu kasdien 
bėga iš apkasų namo, liku
sieji gi neklauso oficierių ir 
net bando diktuoti savo va
lią vyriausybei. Į atakas 
kareiviai neina, o gavę nuo 
vokiečių degtinės drauge su

SKAITYKIT OMfiT 
“DRAUGI”

sų liaudis neteko jėgų poli- -Ta^s Pu°tauja mūšio linijo
se. Beabejonės, vokiečiai 
tuomi didžiai naudojasi.

tiškam darbui ir kuomet ta
po prašalinta caro valdžia, 
Rusija atsidūrė be jokio 
nrogramo tolimesniam vei
kimui. Chicaginis “Tri
būne” mano, jog tik už še
šiasdešimties metų Rusija 
galės išsivystyti į tokio laip
snio demokratišką valstiją, 
kokia dabar yra Vokietija. 
Per tą laiką esą Rusijai 
reikės priverstino mokslo, 
reikės protingų autokratiš
kų valdovų, kurie sugebėtų 
auklėti rusų tautos politiš
ką sąmonę. Toliaus tas pats 
“Tribūne” rašo, kad 'Jeigu 
Rusijoje vėl atsiras caras, 
tai ji privalo tik džiaugties 
iš to, nes blogai suprasta 
laisvė virto anarchija, kuri 
yra baisesnė ir už despotiz
mą. “Tribune’os0 pranaša
vimai bei spėjimai tikrai ga
li išsipildyti, kadangi patįs 
gerai matome kaip didelė 
betvarkė viešpatauja nuver
stų carų tėvynėje. Teisybė, 
yra ten vyriausybė, bet kas 
iš to, jeigu jos niekas ne
klauso. Dabartinė Rusijos 
vyriausybė negali išleidinėti 
paliepimų, negali vykdinti 
savi; nutarimų. Ji tegali iš
leidinėti tik atsišaukirųus, 
prašydama juos pildyti. O 
tie pildymai priklauso nuo 
minių ūpo. Taigi, užviešpa
tavo tikra anarchija, kurio
je aiškiausią rolę lošė Pet
rogrado gatvė. Ji netik ne
klauso revoliucijos sutver
tos vyriausybės, bet pati 
duoda vyriausybei prisaky
mus, ir net reikalauja, kad 
ji prasišalintų. Kiekvienas 
luomas ėmė rupinties beveik 
išimtinai tik savo ypatiškais 
reikalais, bet ne tautos ge
rovę. Akyvai zdoje tokių ap
linkybių, žinoma, labai var
ginga stovėti prie šalies^val- 

’dvmo vairo ir užtat minis- 
teriai jau pradeda atsisaki
nėti nuo gautų portfelių. 
Štai šiomis dienomis jau at-

BUSIANTI UKRAINIE
ČIAM RINKLIAVA 

BAŽNYČIOSE.

Chicagos lenkiškas dien
raštis “Dzienuik Z\viązko- 

v” praneša, kad grafo M. 
Tvškevičiaus rūpesčiu ge
rasis Krikščionių Tėvas po
piežius žada paskirti ir uk
rainiečiams aukų rinkimo
dieną.

Kadangi rusų kareiviai at
sisako mušties, tai vokiečiai 
savus kareivius iš rytinio 
fronto didžiausiais būriais 
gabena prieš prancūzus ir 
anglus, kaikurie kariški ko
respondentai tvirtina ,kad 
Hindenburgas permetė va- 
karynin frontan arti milijo
no kareivių su artilerija. 
Tokiuo budu, nors talkinin
kų ofensyva vakaruose bu
vo labai smarki, bet ačiū 
sustiprinimui fronto naujo
mis jėgomis vokiečiai pa
sekmingai atmušė jų užpuo
limus, Hindenburgo apsigy
nimo linija liko kaip buvusi 
ir nei Nivelle nei Haig ne
pajėgė išvaryti vokiečių iš 
užkariautos Prancūzijos da
lies. Negana to, dabar vo
kiečiai patys rengiasi mil- 
žiniškan užpuoliman ant 
prancūzų, pasiryžę galuti
nai nusilpninti jų kariškas 
jėgas. Bet jeigu rusai veik
liai kariautų, tai vokiečiai 
negalėtų to padaryti. Rusų 
armijos neveiklumas, tai di
džiausis smūgis kitiems tal
kininkams ir šis smūgis ga
lės pasibaigti labai liūdnai. 
Kol rusai riesis tarp savęs, 
vokiečiai permetę kariuo
menę iš rytinio fronto su
muš prancūzus su jų biciuo- 
liais anglais. Apsidirbę su 
šiais vokiečiai puls ant ru
sų. o su jais daug vargo prie 
dabartinės netvarkos nebus.

Taigi, šios kariškos kam
panijos pasisekimas žymiai 
priguli nuo Rusijos. O kaip 
tik ten dabar viešpatauja 
baisiausia suirutė ir tokiuo 
budu išrodytų, kad laimė 
šypsosi ccntralėms valsti
joms. Sunku, tikėti, kad 
Rusija greitai nurimtų, susi 
tvarkytų. Betvarkė joje ga
lės tęsties labai ilgai, kol 
neprinokusio demokratizmo 
obuoliukas galutinai pri-

r. urMtmtiu i. n. skuti)
THE ELECTRIC SHŪP

1641 W. 47tb Stml
Tel. Drover 8833 

Atliekame visokj electrllioe 
darbą pigiaus, geriaus ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam elec- 
tros dratas i namus; geso ir 
elektros lempas. Taisome mo- w 
torus, fanus ir visokius daly- g 
<us surištus su Elektriką.

Reikale suteikiame patart- S 
ns) Ir npkainuojarne darbų.

nnomTnmimTirtrn
: F. P. Bradchulis *
S Lietuvis Advokatas JJ• ZATTORNET AT LAW £ 
S 105 W. Monroe. Cor. Clark St. J,
• Kuom 1207 Tel. Randolob 5508. •
• CHICAGO. ILL. i)
• ■ J
S Qyv.: 8112 8. Halzted lt *
• Telephone Yarda 2390 

lUtUUUUlUllUUllUt

(FOOYOURSTOMAClfS ŠlK0 
tos vidurių ilgos paeina 16 negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reiki* 
gero vaisto.

85

ŽŠ Iva?u'J,N,U VARPAI
ATMINČIAI VARPAI 

MeSluutne Bell l'oundry Co
Baltimore, Md. U. S. A.

■ ■■SS

COOL
f© COOK

Štai geras būdas vir
ti, nereikia nei pe
čiaus nei degtukip 
galima prijungti ir vi 
sus pietus išvirti ant 
stalo tuose induose.

Tas didelis Elektrie 
Orill kaip parodoma 
paveikslo kaina 
tik ...............

Electric Toaster Pe
čius kaip matote pa
veiksle kaina 
tiktai ............... $5i°

CON»3O!IWlJUtM 
Edison eoMPAsr,
ELECTRIC SHOP. 72 W ėst Adams SL 
ELECTRIC SHOP. Michigan m.d J.tci • 
■on; AU.STIN: 5*146 Weet Leke Ktnct; 
BHOADWAY: 4523 Broadivay; LOGA1J 
BQUAKE: 8127 Logan Blvd.; ŠOU Iii 
CHioAGO: 9iC3 South Chicago Avt.iuo 

Red CrossSubscr ’ptions

■ 'J. i ’ 
• *

NAUJI BASTAI.
Skaitykit ir platikit nau

ja laikrašti “Michigano U- 
kininką” kurio trečias nu
meris, išeis, siunčiame vie
ną numerį ant pažiūrėjimo, 
o beabejonės užsimokėsit 
ant visų metų, nes visiem 
tinka skaityti' yra beparti- 
viškas, taip gi norėdami pir
kti Farmas rašykite į “Mi- 
ehigano Ūkininką,” o jums 
duos tikra patarimą M. Wa- 
lenčius, P. O. Box 96 
ITart, Michigan.

_jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
~ TOKIU 1>VI GALERIJAS Telefonas Yards SI64 ■£

I Z. K. URBANOWICZ

| Fotografijų Įstaiga ,
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.

Nuimame Fotografijas vakarais 
S ir negiedriose dienose.
= 4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, UI. = 
5IIIIIIIHIIUIIIHHHIHIUHHIHIHIIIIUIIIIIIHIHHHUHIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIUHHIIIHIIIHIIH

P. K. BRUCHAS 1
Geriausia vieta pirkti Deimen-jjį 

tus ir aukso žiedus aukso ir! 
paauksuotu laikrodėliu lencugėlų 
laketų koloneku špilkų ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie

na Iš didžiausiu Ir seniausia 
Chicagoje Musu tavorai yra tei
singai gvarantuotl ir prekės pi-£ 
gesnės negu kitur.

Kaip Pinigai : 
Auga :

Pavyzdin Tu palikst regularis J 
Taupytojas dabar ir taupisite per ■ 

penkis metus, pasidedant Z

$1.00 į sąvaite pirma meta >
1.50 
2.00
2.50 
3.00

U

H

i U

U

antra 
trečia 
ketvirta “ 
penkta

ii

G

tt

NEPAPRASTA PROGA.

P. K. BRUCHAS
3323 S. Halsted St.

CHICAGO

are

Mokant trečių nuošimčų skaitluo- ■ 
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, Z

Neatideliok-bet pradek taupyti dabar ■ 
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK ;

Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
■

47th Street . I
Kamp* Ashland Avė. "

Musų pervirš yra suvirs ■
7 milijonai dolerių. :

■
JL ■ ■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■

Išėjo iš Spaudos

I

Amerikos Lliturly Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbu, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisiu. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
klnės ekonomijos, pilietystės, dallia- 
rašyštės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:80 Iki 9:30 
3100 Ko. Ilalstcl St.. Chicago III.

Skaityk “Laimę” tris mė
nesius dykai. Kiekvienas, ku
ris atsiųs mums savo ir 25 pa
žįstamų adresus, gaus vaizbos 
žurnalą per tris mėnesius do
vanai. Prisiunčiamieji adre
sai turi būti tokių žmonių, ku
rie dar “Laimės” neskaito. 
“Laimė” yra vienintelis vaiz
bos laikraštis lietuvių kalbo
je. Gvildena vien vaizbos ir 
pramonijos klausimus. Talpi
na daugybę naudingų pamoki
nimų kaip uždirbti ir sutaupy
ti pinigus. Tu ją gali įgyti už 
laitai mažą pasidarbavimą. 
Siųsk tuos 25 adresus šian
dien, nes toji proga neilgai 
bus.

“LAIMĖ”
3329 S. Halsted st.,

Chicago, III.

TeL Yarda 1531

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS OI 

GH IK U KG AB,
8259 8. Halsted st. Ghleaco, DL 

Gydo visokias ligas moterų ir
vaikų.
Priėmimo Valandos: ano • ryto 
iki 12; 0 iki Nedėliomia:
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo I ▼. 
iki 8 v.

Vyrišky DnpinyBargenai *
Nauji, neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai ir overkotai, 
vertės nuo $30 Iki $50 .dabar 
parsiduoda po $15 ir 25 doL

Nauji, daryti gataviml nuo 
$15 Iki $35 siutai ir overkotai,

nuo $7.50 iki 18 doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 Iki 
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.50. Vai
kų siutai nuo $3.00 iki $7.50. 
Valizos ir Kuperai.

Atdara kasdiena, nedėliomia 
ir vakarais.

8. GORDOJT,

g

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

Mažasis Katalikų Ti-

kejimo Katekizmas
«

Tvirtais Audeklo Apdarais

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

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

Imant 1,(XX) egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis. 
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

i 1415 8. Halsted st., Chicago. #

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurtų gali groti Ir ne- ’l 
mokantis visokius Šo
kius, armonikas rusiškas (r prūsines, importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, l&lkrodėllus, visokius muzlknllškus Instrumentus 
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

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

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

SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

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

kaip $37,000,000.

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

Pinigų ant rankų ir Lankose ............. $12,542,000
Užtikrintais bondnis, greit paverčia 
mais grynai pinigais .................... $1,233,000

Duotų paskolų ant deramų užstatų----- $23,(XX),(XX)
Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno dolerio. 
Mokama 3 nuošimtis.

Taupomasai banko skyrius atdaras Subatomis 
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

State Bank of Chicago
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.

LA SALLE ir WASHINGTON gatvių kamanas,. 
Prieš City Hali
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SIS TAS APIE RUSIJOS bei vagonų. Jeigu Mikalo- 
REVOLIUOIJĄ. Į jus Romanovas nori važiuo

ti, tai tenusipcrka kaip visi 
keleiviai bilietų kasoje.”

RUSŲ VALSTIEČIŲ 
KONGRESAS.

Petrogradas, geg. 16. — 
Vakar čionai prasidėjo rusų 
valstiečių .kongresas. Iš 27 
guberni j ų suvažiavo atsto
vai. Kongreso vyriausias ko
mitetas išleido atsiliepimų į 
visos Rusijos valstiečius 
ūkininkus, kad jie prisidėtų 
prie šalies gelbėjimo prista
tydami pakankamai javų ir 
kitokio maisto miestų gy
ventojams ir armijoms.

Atsiliepime pažymėta, jo- 
gei nuo Velykų sustabdyta

kariškuoju štabu dclei rusų'javų ir maisto pristatymas i 
armijos atsimetimo nuo Ry
gos.

Kas davė pradžią Rusijos 
revoliucijai.

Pasiekę Ameriką porevo- 
liucijiniai rusų laikraščiai 
suteikia mums daug idomių 
žinių apie šį didžia5 «varbų 
istoriškų nuotikį. Viename 
numeryje laikraščio “Novo
je Vremia” aprašoma, kas 
labiausia prisidėjo prie pa
starosios rusų revoliucijos 
pagreitinimo.

Esą vieno Petrogrado 
gvardijos pulko oficieriai iš 
kažin kur gavo dokumen
tų, kad carienė Aleksandra 
Teodorovna ir jos artymieji 
veda derybas su Vokietijos

miestus, krautuvės jau pus
tuštės ir stovis taip blogas, 

Sužinoję šių paslaptį ofi- kad reikia laukti bado riau-
cieriai pasakė apie tai Guč- 
kovui. Šis jų įteikė Rod- 
ziankai, prašydamas prane
šti Durnos nariams. Bet Ro- 
dzianko apie tuos išdavybės 
dokumentus neišdrįso vie
šai pakalbėti Durnoje ir tik 
pranešė . apie juos genera- 
liam štabui. Užtat Dūma 
tapo paleista, o caras tuo- 
jaus grįžo namon iš fronto. 
Kuomet kariuomenė sužino
jo apie tas carienės derybas 
su vokiečiais, pradėjo bai
siai murmėti prieš valdžių 
ir pagaliąus nutarė prisidėti 
prie sukilusių žmonių.' f >

“Novoje Vremia” netvir
tina, kad šis pranešimas y- 
ra teisingas, bet tik pažymi, 
kad daugelis taip kolba.
Kas buvo pataręs atidaryti 

Minsko frontą.
Po tukiuo antgalviu kitas 

Rusijos laikraštis “Utro 
Rossii” suteikia akyvų 
smulkmenų apie ministerio 
Kerenskio kalbų su genero
lu Vojeikovu.

Teisių miništeris Kerens- 
kis, važiuodamas tuo pačiu 
traukiniu, ktiriuo vežė Vo- 
jeikovų, užėjo į jo vagonų ir 
parodė tų numerį laikraščio 
“Utro Rossii,” kur prane
šama, kad generolas Vojei- 
kovas pataręs carui Mikalo
jui II atidaryti Minsko 
frontų, kad vokiečiai pamo
kintų rusus protauti.

Gen. .Vojeikovas taip at
sakęs Kerenskiui į šį už
klausimų:

— Ne aš i>asakiau šiuos 
žodžius, bet Mikalojus II. 
Kadangi jis tuomet buvo 
visiškai girtas, tai nereikia 
priduoti šiam pasakymui 
didelės svarbos.

Toliaus “Utro Rossii” iš
reiškia abejojimų kas link 
Vojcikovo atsakymo teisin
gumo. Esu Kerenskio aky
se jis nedrįso prisipažinti, 
kad norėjo geruoju leisti 
vokiečius į Rusijos gilumų, 
ir užtat visų bėdų sumetė 
ant prašalintojo caro pečių.

Pilietis Mikalojus Ro
manovas.

Rusijos laikraščiai prane
ša, kad revoliucijos metu 
nuverstasis caras, būdamas 
Gatšinojc, pareikalavo sau 
specialiu traukinio į Petro
gradu. Stoties
į šį reikalavimą tau) 
kęs: “Pilietis Mikalojus ?£<) 
manovas, kaip ir kiekvienus 
Rusijos pilietis, neturi tei’- 

i jokiu liĮjvilo 

inių

viršininkas 
taip atVa-

žarnų, nervų ir viso kurio, 
imk Trinerio Tmerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyrų. 
Jis paakstina virškinamuo
sius organus prie norma- 
liaus veiklumo. Nieko ge-

tiekose. *— Trineijo
atgabena į namus Į 

ištikimiausių vaistų taip 
snukiuose atsitikimuose, k. 
v. ramatos, neuralgija, arba 
susižeidus, taip paprastam

mentas

resnio už jį negausi nuo vi-1 atgavimui raumenų, ar ko- 
durių užkietėjimo, galvos jų. Kaina 25 ir 50c. aptie- 
skaudėjimo, išpūtimo, nėr- koše, 35 ir 60e. krasa. Jos.

Lini-^****^^*#****’***^*#*#****,, 
Phone Yarde 2721

DR. J. JORIKAITIS
GYDAU VYRU, MOTERŲ 

IR VAIKU LIGAS
3315 S. Halsted »k, 

CHIOAOO, ILL.

PAVASARIS I
Valyk savo namus.

Atlieku įvairius malevojirno ir kambarių popiera- 
virno darbus. Kainos prieinamos, Kreipkitės laišku 
arba ypatiškai.,

PETRAS CięULSttIS,
2349 So. Oakley avenue, Chicago, III.

■ ■ ■ ■ «

vuotumo, visokių skilvio 
kliūčių, aplamo nusilpnėji-

Triner, Mfg. Chemist, 1333- 
1339 So. Ashland Avė., Clii-

mo ir tt. Kaina $1.00. Ap- eago, III

Kirchman State Bank
Kamp. 22-ros ir 56 Avė., 

CICERO, ILL. 
Kapitalas ir perviršis

$125,000.00 3 nuoš. mo
kame ant padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago’ 
Clearing House priežura.

H Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos 

1 g (Postai Saving Funds.
Atdara Paned. Ket- 

vergais ir Subatomis iki 
8 vai. vakare.

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORTO

Z CENTRAL MANUFACTUfilNG DtSTRICT BANK

šių, nežiūrint to, kad šalyj 
yra dideli maisto ištekliai.

“Ateitis” sako, kad lais
vamanių tautininkų dienra
ščiui dirva pribrendusi. 
Kaipgi nebus ‘pribrendusi,’ 
jei pačiai “Ateičiai” prisci- 
na paskui Rimkų keliauti 
kur į kalnynus sveikatos 
jieškotų.

“Vienybė Lietuvninkų” 
džiaugiasi, kad iš Rusijos 
revoliucijos nieko nelaimė
siu “klierikalai.” Bet lais
vamaniai, esu, tai jau laimė
ję — i pirmuosius Lietuvos 
ministerius pasiuntę Šliupų.

(Apgar.)
NUBALANSUOTAS

GYVENIMAS.
Kuomet jautiesi esųs ge

riausiame upe ir tinkamas 
prie darbo, tai yra ženklas, 
kad vedi gerai nubalansuo- 
ta gyvenimų. Toks nenusilp 
nintos gyvastybės stovis pa Į 
didina pasipriešinimų ligos 
antpuoliui. Sustiprinimui!

0

Aprauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. Apsi- 
drausk save ir savo šeimynų viršniinėtoje kompanijoje, 
klfri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus po 3-jų metų. 
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
sų pasaulį ir gali savo apdraudų užsimokėti kožnoje val
stijoje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen
tų visose dalyse miesto Chicago; turi būti teisingi ir pa- 
mokyti vyrukai. Tokiom ypatom geras uždarbis ir dar- p 
bas gvarantuotas. Turi turėti gerus paliudijimus ir p 
Bonsų, atsišaukite į ofisų.

K. J. FILIPOVICH
Ceneralis Agentas

670 West 18th Street, Telefonas Canal 2190 k

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

į Tegul JKvorka padabina Jūsų na- , 
ma. Pas inus galima gauti visokių 
naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų mašinų, planų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prlroikės ko prie 
namo kreipkitėi prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Ava., Chicago, III.

Arti Ashland Avė. Telefonas Monroe 2500
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Lietuviu Rakandu Krautuve

The Peoples Fumiture Co.
1930-32 S. Haltted St., Chicago, iii.

VINCAS PIKTURNA

: Bendrovės sekretorius ir sandarbininkas kviečia 
= savo draugus ir pažįstamus atsilankyti ir pa- 
5 remti šių taip svarbių visuomenei bendrovę.

VINCAS MAKAVECKAS 
Bendrovės pirmininkas ir užfeizda, užprašo vi- E 
sus savo draugus ir pažįstamus atlankyti ji, ■ 
nes jis turėdamas ilgų metų patyrimų ūžti- : 
krina visiems užganėdiniiaų.

S
ss

Pranešam gerbiamai lietuvių visuomenei, jog esam pilnai prisirengę ant 
šio sezono reikalus užganėdinti, nes turime partraukę vėliausios mados ir ge 
riaušių gatunkų: rakandų, pečių, karpetų ledaunių ir visokių kitokių namams 
reikalingų daigtų. Todėl musų gerbiami tautiečiai yra užprašomi visados.su 
mažesniu ar didesniu reikalu atsilankyti į savo tikiu lietuviškų krautuvę, kur jums 
sųžiniškai patarnaus ir kur jus gausite savo pinigų verčios. Mes neviliojam 
žmones siūlydami menkos vertės stempas ir už kurias turite dvigubai užmokėti 
pirkdami tavorų. Žinote gana gerai, jog dykai niekus nieko neduoda, o ypa 
tingai privatiški biznieriai yra užsidėję tiktai, kad kodaugiau pelno turėti. Tai
gi, idant išvengus tas augštas kainas mokėti, lietuviai ir sutvėrė b e n d r o v ę 
— LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE, kad galėjus sau reikalingus daiktus 
nusipirkti pigiau. Užtai kiekvieno lietuvio privalumas yra šių bendrovę remti 
patiems atsilankant ir kitiems patariant, su savo reikalais mus atlankyti.

Mes purduodame už galavus pinigus ir taip-gi ant lengvų išmokėjimų 
pagal savo paties puslanavijinių. Laike ligos arba kokios nelaimės mokesties 
palaukiam. Ypatingai jaunavedžiai, kuriems paprastai apsivedimas kaštuoja 
daug pinigų, mums įmokėjus mažų dalelę prisipildyti rakandais kiek tik nori. 
Atsilankyti gulite kada tik jums parankiau,, nes krautuvė atdara ir kožnų vakarų 
iki 9-tos vai. vakare, o suimtomis iki 10-tos vai.

Norėdami pas mus užeiti, tėmykite lietuviškų užrašų virš durių: “Lie 
tuvių Rakandų Krautuvė”, 1930-1932 So. Halsted St.

JUOZAS SIIEMIOT 

Senas musų apielinkės pažį
stamas įstojo šios krautuvės 
pardavėju, ir kiekvienam atsi 
lankiusiam į šių krautuvę jis 
■uteikia mandagų patarna-

PINKERT
STATE BANK

4810 W. 22nd St.
CICERO, ILL,H

u

S?

Priimame Savings 
Account, Checking Account 
turime si auga s geležines
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus 
bankinius reikalus. Atdara 
kas vakara ir nedėlios ryta.

<#**♦#*#

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virs $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankus, Miestas ir Val
stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Bais- 
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame 
Išdirbysčių Distrikte, Vice i’irm. ARMOUR and CO. 
Pirm ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO 
JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
panijų priguli prie šios Bankbfc. Moka. 3% už padė
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo 
ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visų Amerikų ir atlieka 
visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 po piet. Subatomis 
iki 9 vai. vakare.

Didžiausias ir Stipriausias Bankas Šiame Apskrityj. 
J. S. Czaikauskas Lietuvių Skyriuje.

■ ■■■■■■■■■■■SOSBBia ■■■■■■

DAUGIAU DIDESNES VERTES
TEISINGAI PATARNAU J ANČIOJ KRAUTUVĖJ

Plieno Lova, 2 coliu stulpai, su drūtomis kryževo- 
nėmis. Patogu matrosas ir 
springsai. Specialiai.................

Ledaunė, padaryta iš tikrai tvirto 
aržuolo medžio, puikiai užbaigta. Jo
sios tarpai yra iškimšta mi
norai iškavilria, kuri užlaiko 
varaunumų ir šaltį

i■

$12.95

JONAS PABARŠKA 

Bendrovės kasicrius ir stam-. 

bus bendrovės akcijonierius, 

visų laikų darlmvęsia dėl labo 

šios bendrovės, pasidarbuos 

ir dėl kiekvieno atsilankiusio.

galais ir puikiai nupnlišuota sėdyne.

Atviru Utaminke, 
Ketverge ir Subatos

Vakarais
vinių.
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Tas 5-iu Daliu Valgyklos Setas $13.45
• ♦

STALAS padarytas iš tvirto aržuolo, atsakančiai užbaigtus ir padidinamas iki šešių 
pėdų. Labai puiki išvaizda ir turi drutus apvadus su didele pnpėdi 
KĖDĖS yra užbaigtos pritikimui stalo išvaizdai ir tvirtai sustatyti. Yra su ilgais

ifflSggr
3948 and 3950 W. 12th St.

Apžiūrėk musų < 
$144.50 4 kambarių 

išlaispnus.

Y -.... . ■ _ „__ ,

visados.su


Subata, gcg. 19. 1917 m.

rawmewairom«w®w»w¥ww«dl 
PHILADELPHIA, PA.

Kaip p. A. J. Sutkus dar 
pradžioje “cukeruiukų” 
streiko persergėjo darbinin
kus, kad nepasiduoti; aklai 
aidoblistanis, tai daugelis 
darbininkų manė, kad tai 
buvo priešo žodis. Šiandie 
gi jau jie mato, kad tai bu
vo draugiškas patarimas. 
Pasidavę jų nesumaniems 
vadams dešim savaičių iš
buvo be darbo, o kiti dar ir 
po šiai dienai negauna vie
tos. Daugelis gavo praste
snį darbų, arba mažesni už- 
mokesnį negu pirma strei
ko, kuris netikusiai buvo 
Įvedamas.

Kažin ar ir ateityje dar
bininkai duosis už nosių ve
džioti socialistams ir jų ar- 
tymiausiems broliams! 
Nors ši pamoka brangiai lė- 
šavo, bet rimti darbininkai 
pamatė kas rūpėjo jų va
dams ir dabar jau žada pa
tys rūpintis darbo sųlygas 
pagerinti ir gauti didesnį 
užmokesnį.
j J. Z.

Prierašas. Socialistai 
‘“Darbininkų Balse” už 
Pbiladelpbijos streiko ne- 
'pasisekimų kaltina kunigus, 
bet nepasako nei kokis ku
nigas, nei kada, nei kaip tų

ACERIS (soe-tas) BURDA (soc-tas)
Degtinės bonka vienija socialistus net 
ir tada, kada jie persirėdo kunigais 

arba vienuolėmis.

Čia padėtasis paveikslėlis 
yra fotografija dviejų socia
listų: Acerio ir Burdos, gy
venančių Cicero, III. Aceris 
yra “Naujienų” bendradar
bis, o Burda jų platintojas. 
Trys milijonai lietuvių ka

lcitais panašiais į katalikiš
kus bažnytinius rubus daik
tais, “Naujienos” juodu tei
sino, sakydamos, kad juodu 
darė maskaradą. .Jei ta 
maskarada ir buvo tai ji į- 
vyko ten, kur parduodamos

talikų gerbia kunigus už ' svaigalų bdnkos, kurių vie- 
bažnytinį ir visuomeninį! ną matome Burdos rankose, 
darbą, o vienuoles už pasi-1 Mes turime teisę spėti, kad 
šventimą ir auklėjimą, sve-' socialistai karčiamoje darė
timų vaikų. Kol kunigas 
dėvi sutoną, o vienuolė abi
tą, tol tą sutoną ir tas abi
tas gerbiami. Bet, tie rū
bai veikiai susiterlios, kaip

streikų trukdė, katal. kuni- Į tik socialistai ims juos ne- 
gai jo netrukdė. Kad tas 'šioti.
streikas buvo blogai veda-I Kodėl Aceris persirėdė 
mas, kad jis buvo žmonių moteriška, ir stojo ties vy-
krauju aplaistytas, vad jis 
nedavė darbininkams nei 
cento naudos, kad jis pa
daugino vargų skaičių tai 
aišku. Jeigu dabar susi- 
pratusiųjų darbininkų tar
pe kyla kritikos balsai prieš 
socialistus, tai nėra kų vers
ti kaltę ant kunigų, stovė
jusių nuošaliai. Gal vienas 
ar kitas kunigas, matyda
mas to streiko blogų vedi
mų, ir ištarė kur privatiškų 
nuomonę kad nepasiseks. 
.Tat buvo ir priedermė. 
Šiaip kunigai laikėsi nuo
šaliai nuo to nelaimingojo 
streiko.

ryšku Burda? Kodėl šita
sai pasėmė į rankas degti
nės bonką, tą paleisbuvybės 
įžangą? Ką juodu ketino 
daryti toliau?

Socialistai sakosi esą pir
meiviai. Ar tat nereiškia, 
kad jie žada pravesti kelią 
į tokias ištvirkimo rųšis, 
kokių Lietuva dar nežino
jo? Mes sprendžiame iš to, 
ką matome ant fotografijos.

Kad tuodu patys Cicero 
socialistai auria fotografa
vosi apsitaisę arnuotais ir

PRANEŠIMAS.

Žinomas veikėjas ir kal
bėtojas p. A. J. Sutkus lei
džiasi į kelionę per lietuvių 
kolonijas Amerikoje. Kur 
tik jis apsilankė, ten paliko 
ir malonų įspūdį ir naudin
gų savo buvimo vaisių. Ne 
vienur jis apsilankė dusyk 
ir daugiau kartų. Jei pas 
jus dar nebuvo, tai galite 
užsikviesti, rašydami į Spau 
dos Draugijos Komit., 1800 
W. 46th Ht., Chicago, III. 
Reikia anksti užsikviesti, 
nes dabar yra maršrutos 
tvarkymo laikas. Paskui ne
galima bus patenkinti kvie
čiančius jiems labiausiai 
tinkamu laiku.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI"

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Apie dūšią.
Klausimas 5 ir 6. Ar ga

lite prirodyti žmogaus dū
šių ir kas jų matė ir kaip ap
sireiškia žmoguje'? Kaip jie 
gali žinoti, kad jie turi dū
šių?

Atsakymas. Mes žmogaus 
dūšios nematėme, bet žino
me, kad ji yra. Ir daugelį 
kitų daiktų mes žinome, 
nors nesame jų matę. Žino
me, kad ir tamista esi Kock - 
forde, nors nei tnmistos, 
nei Roekfordo nematėme. 
Protas to asmens, kuris to
mistai šituos klausimus pa
kišo yra nematomas, o bet 
gi mes žinome, kad jis turi 
proto. Mes prirodysime jam, 
jog turi dūšių., kada jis pri
rūdys mums, jog turi savo 
protų. Ir gyvuliai ir augalai 
turi nematomos gyvybės jė
gų. kuri padaro jiy augimų, 
veisimasi, maitinimąsi. Tų 
galvijų ir medžių gyvybės 
jėgų kaikurie Vadina dūšia.
V. Jėzus pasakė, kad žmo- dingai gyvenimą pergyve- 
gaus dūšia nemiršta. 2ino-nęs.

"DBAUOAS”

Del KŪDIKIU

GEKHAltD MENNEN CHEMICAL CO., NEAYAKK, N. J.

TURINTIEJI LOTUS I
A

Chicago arba Gary, Ind. ir norint Juos mainyti ant 0 
namų Cliicagoje arba Gary, Ind. Taip-pat turime mu- £ 
rinių ir medinių namų, labai gerų. \

Atsišaukite sekančiu adresu:

GEO. VIRBALAITIS,
4614 So. Richmond Street.

• Tel. McKinley 3354

Originališkas
:ft"reh

butų šis paveikslas kito

neimkite. Parduodama vi 

suose aptiekose.

šis talcum nowder yra vartojamas per 
keturias deAimts metų, kaipo geriau
sias visam sviete. Daktarai ir nursės 
j) visuomet rekomenduoja dėl kū
dikių, motinos vartoja dėl suminkš

tinimo odos, vyrai varto
ja po skutimui. ’

Visuomet žiūrėkite, kad

Vaisbaženklls.

maskaradą, pamėgdžiodami 
ir iškaneveikdami Bažny
čios rubus. “Naujienos” 
tuos nenaudėlius užtaria. 
Socialistų laikraščio demo
kratizmas neturi nieko ben
dra su civilizuotų žmonių 
demokratizmu, gerbiančiu 
visuomenės įsitikinimus net 
ir maskaradose. Cicero so
cialistai iškoneveikė trijų 
milijonų lietuvių rankpel
nių jausmus.

Jei-gu jau socialistai val
kioja arnotus po maskaradų 
vietas, jei jie teršia kunigų 
ir vienuolių rubus; tai ma
tyt, kad jie nesišlykšti nei 
bjauriausiomis priemonė
mis galinčiomis kenkti Baž 
nyčiai. Iš to taip gi matytis, 
kaip jie mulkina žmones, 
kada sakosi nekovoją su ti
kėjimu.
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' ’ Mes asams agentai 1
dėl I

KIRSCHBAUM 1
DRAPANŲI i Į

i Kiekvienas Vyras, kuris nešioja gerus drabužius, žino, =
= ką reiškia turėti gerus ir gražius Siutus ir Overkutus f 
= už tokias kainas kaip

$15. $20. ir $25. j
Mes turime dideliame pasirinkime visą liniją Siutų po =

= $16.50, visokios spalvos ir styliaus, kokio tik norite su i 
= gražiu dirželiu. Nepamirškite šios progos. Tiktai. =

Pietinėje dalyje miesto 1

i

darni, kad V. Jėzus buvo 
Dievas^ mes tikime Jo žo
džiais, dėlto žinome, kad 
mus dūšia nemirs. Kaip 
mes žinome, kad turime pro
tų, taip pat žinome, kad tu
rime ir dūšių. Mums vieta 
ne tvarte, o danguje.

Dusia apsireiškia įvairiais 
budais, ypatingai dorybė
mis. Nors žmogus neturėtų 
dorybių, dusių jis vis gi tu
ri, bet ta dūšia nepasiekia 
savo tikslo. Kol ji yra kū
ne, tol žmogus gali nesirū
pinti jos reikalais. Bet kad 
žmogus#kūno neteks, tada 
pamatys kokia tai nelaimė 
turėti neaprupintų dusios 
tikslų. Skaudus yra badas, 
nes žmogaus kūnas neturi 
jam reikalingo maisto. Dar 
skaudžiau bus pasijusti, kad 
dūšia yra netekusi tikslo. 
Tikslo pasiekimas reikalin
gesnis kiekvienam daiktui, 
negu valgis išalkusiam kū
nui.'Kas nori ■galį neklausy
ti šitų tiesų. Bet tegul pas 
kili nesiskundžia ant kitų 
žmonių, kada pasijus klai-

$16.50
ATKINS & FREUND

Krautuvė dėl Vyry ir Vaikyny
4804-13 So. Ashland Avė.

I

Ant apatinių lubų.
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Akiniai praftallnn nesmamimą, kada Moknllšlcnl lieka Pritaikinti. {•: 
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro . Šviesą | reikalingi} vietą. 
Norėdamas tinkanėial akinius nešioti — kreipkitės |>as K. Nnrkaitį. 
IžbalRlati aklų mokslą Northern Illinois ColegIJoJ. ~ t

K. NURKAITIS, OPTH DR.
1617 N. Robey Street |

Prie ^Mllwaukee Ir North Avė., Tel Humbohl 4613 x

LIETUVIAI
Ar Jus norite įsigyti farmų lengviu budu. Nu- 

sipirkit farmų dailiausių, puikiausių ir sveikiau
sioj vietoj Amerike. Vilas paviete Eagle River, Wis. 
Šimtais žmonių atvažiuoja ir petfka farmas. Taigi 
aš kviečiu visus lietuvius, kurie tik nori pirkti far
mų atvažiuot, ir apsirinkt farmų ir pamatyt kaip 
musų lietuviai) čionai gyvuoja. Ankščiau atvažiuo
sit turėsit geresnę progų išsirinkti. Dar musų ko
lonijoje yra apie 50 farmų vienoj vietoj, tarp pui
kių laukų. Dar nėra i>ervėlu pradėt šį pavasarį 
jeigu atvažiuosit tuojau. Atvažiuokit arba rašy
kit M. J. AUGULIS, Lith. Col. “Gausa” Director, 
Sanborn Co., EAGLE RIVER, WIS.
Kll J

g Sanl
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KAIP VAŽYNETŪJAI GALI
PADĖTI DARBININKAMS 

ŽMONĖMS
Transportacija Ioop distrik- 
te labai pasigerino.

Vyrai kurie važuoja su vežymais, o 
ypač išryto ir vakare kuomet darbi
ninkai važuoja namo iš darbo

Tokis pagerinimas gali būti ir ki
tose vietose apart loop distrikto.

Dauguma važynetojų ant gatvekarių 
vėžių važuodamk ne vien kad užima 
vieta bet sutrukdo gatvekarius kurie 
turi sustoti. z

Yra teip pat lengva pasisukti iš 
kelio kuomet motormanas duoda pir
ma ženklą, kaip laukti kuomet gatve- 
kari sustapdys.

Važynetojas kuris pasisuka iš kelio 
kuomet pamato gatvekari atvažuojant 
netoli kad nesutrukdo važųojančiųlai
ko, bet ir užsitarnauja pagarba.

Važuotojai atkreipdami į tą nauja 
įstatymo atyda, pagelbsti darbinin
kams kurie važuoja gatvekariais.

Chicago Surface Lines

Naujanybe
Jau galima gauti naują knygelę

PATARLĖS
•ir

IŠMINTIES GRŪDELIAI.
Surinko Pi Mulevičius,

Tai yra vienatinė tos tųšies 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.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

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

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

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

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS’1 paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausins 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 h d o m u ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolntai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir plutykite “Darbininkų” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus- savaitėje metams 

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

Adrosas:

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

1 J
l



•‘DRAUGAS” Subata, geg. 19. 1917 m.

Šeštadienis: 19 geg. Šv. 
Petro Celestino V. popiež., 
šv. Pudencijonos mergelės.

Sekmadienis: 20 geg. še
štasis po Velyki;. Šv. Ber
nardo.

TURININGO PROGRA 
MO KONCERTAS.

šia p. Baltutis paaiškino a- tetas trečiadienyj, 30 «regu- 
pie Šv. Tėvo atsišaukimą j žės, Mliite City Parite (Jos. 
visas L. R. Katalikų Bažny- Campon ir Caniff Avė.) ren 
čias delei Lietuvos sušelpi- gia parapijos naudai milži
mo. Atsižvelgiant Į šį po- nišką gegužinę, i prasidės 
piežiaus pritarimą musų tė- 10 vai. iš ryto ir tęsis iki 
vynės reikalui p. Baltutis vėlumos.
karštai ragino idant ir 16-ta 
vyčių kuopa taipo gi prisi
dėtų prie tėvynės sušelpi- 
mo. Kuopa nutarė iš kasos 
paskirti $25.00. Tarp na
rių taipo gi buvo padaryta 
rinkliaa.

Aukavo sekantieji:

Darbinnikų susirinkimas.

Paieškau buvo <1 ra u r o Juozapo An- 
drišiuno, paeinant) iš Kauno gubern. 
kiaulių pavieto, Radvillškėg valM., 
Kužų sodžiaus. .Tr|s metui atgal jis 
gyveno Grand Rapids, Michlgan, o 
dabar nežinau kur randasi. Kas ži
note meldžiu pranešti ant sekančio 
adreso:

ADOMAS STANISI.OVAITIS,
1321 So. Vletorla St., Waukegan III.

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

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

nwąrrrrvrr»Trrrrrrrrrrr>

A.A. SLAK1S §

Paieškau savo draugo Jurgio Bružo 
paeinančio IS Kauno gub., Vilkmer
gės pavieto ir Vilkmergės parapijos. 
Laido sodžiaus. AStuoni ar devy
ni metai kaip Amerikoje. Gyveno 
(’hicngojo ant Oakley avė., o dabar 
tai nežinau kur. Norėčiau susira-

Nedėldienyj, 20 gegužės 
labai darbšti šv. Grigaliaus 
Giedorių dri-ja iš Šv. An
tano parap. (Cicero) ren
gia dainų koncertų. Jis į- 
vyks minėtos parapijos sve
tainėje, — pradžia lygiai 
7:30 vai. vakare. Netikė
tai mums pakliuvo to kon
certo programa, kurios tu
riningumas didžiai mus nu
stebino. Neiškenčiame ne
pranešę skaitytojams šv. 
Grigaliaus Giedorių draugi
jos koncerto programos. 
Štai ji: 1. Daina — “Lėk sa
kalėli” C. Sasnauskis; 2. 
daina — “Karvelėli mėly
nasis” C. Sasnauskis; išpil
dys šv. Grigaliaus Gied. dr- 
jos choras; 3. piano solo — 
“Mlintijimas senelio” Os- 
menskis, išpildys N. N.; 4. 
daina — “Močiut Motinė
le” St. Šimkus; 5. daina — 
“Santa Liucia,” iš itališko, 
šipildvs merginų choras; 6. 
solo — “When vou and I 
wcre Young Maggie”, išpil
dys J. Sykas — akompa
nuos O. Mikalauskienė; 7.

P. Mulevičia $15.00
E. Jovaišaitė 1.00
P. Baltutis 1.00
J. Žakas 1.00
A. Jesinskas 1.00
J. Balkus 1.00
Mišeika 1.00
Stolga 1.00

RYT CHICAGOS BAŽNY
ČIOSE NEBUS TAUTI

NĖS RINKLIAVOS.

Vietinė L. D. S. kuopa
laikys mėnesinį susirinkimą «'■« ^pAS SALKAUf.KAS 
nedėlioję, 20 d. gegužės, 1 
vai. po pietų, bažnytinėje 
svetainėje.

Visi nariai kviečiami su- gera proga.
sirinkti ant laiko. Jauna pora priversta paaukauti

savo puikius, beveik .naujus rakan- Valdyba. dus už retai pigių kalnų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- 
venport, taipgi $525 pianų su 25 m. 
gvarantijn už $115 ir $225 Victor su 
brangiais rekordais už $60.00. šia 
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 2 2-ros gatv. 
Chicago, III.

Kadangi vyskupo Kare- 
Išviso $22.00 'vičiaus laiškas neatėjo, tai 

Labai malonų, kad vyčiai Į Chicagos arkivyskupijos
taip gausiai prisideda prie 
sumažinimo savo tėvynės 
skurdo.

Nedėlioję, gegužės 20 d., 
ši vyčių kuopa nutarė su
rengti gegužinę Marąuette 
Parke. Tos dienos progra
mas susidės iš žaismių, dai
nų ir kitokių smagumėlių. 
Po to bus nutraukta visos 
kuopos fotografija.

Išvažiuosime į minėtų vie 
tų 10 vai. iš ryto. Todėl 
visi nariai ir narės, kurie 
žada dalyvauti rytikščioje 
gegužinėje, susirinkite į Šv. 
Jurgio parapijos svetainę 
9:45 vai. iš ryto. Iš ten vi
si sykiu išvažiuosime. Apie 
pietus nesirūpinkit: bus pa
daryta smulki kolekta, ir p.
P. Mulevičius ir p. P. Pet
kus pasirūpins surasti ge- 

Meet Me at Twilight,” iš-'yug pietus pas tūlą ukinin-
pildys J. Sykas — akomp. Į ką. 
šv. Grigaliaus dr-jos orche
stra; 8. Trambono solo — 
“The Old Folks down on 
the Farm,’ išpildys F. Sy
kas— akomp. O. Mikalaus
kienė; 9. daina — “Lietu
vos dievai”, C. Sasnauskis;
10. daina — “Jau slavai su
kilo” C. Sasnauskis, išpil
dys vyrų choras; 11. duetas 
— “Plaukė sau laivelis,”
St. Šimkus, išpildys p-lės C. 
Daujotaitė ir P. Budreckai- 
tė, akomp. O. Mikalauskie
nė; 12. piano solo — “Val- 
ce de concert,” Vieni a\vs- 
kio, išpildys p-nia O. Miką- 
lauskienė; 13. smuiko solo— 
“Madrigale” A. Simoneti;
14. smuiko solo — “5-e Air 
Varie” Chas. Dancla, išpil
dys C. Bičiūnas — akomp. 
p-ia O. Mikalauskienė; 15. 
daina — “Užmigo žemė” C. 
Sasnauskis; 16. daina — 
“Kur bėga Šešupė,” C. Sas
nauskis; 17. daina — “Lie
tuva tyvynė musų,” S. Sas
nauskis, išpildys Šv. Griga
liaus Giedorių dr-jos cho
ras.

Choro vedėju yra tenykš
tis vargoninkas p. K. Mika
lauskas.

Patariame skaitytojams 
nuvykti į ciceriečių rengia
mą koncertą. Programa, 
kaip matote įdomi, nemen- 
kesnis gal bus ir jos išpil
dymas. .

P. J. Gedgaudas

BUK NORĖJO SUSPROG 
DINTI ARTILERIJOS 

SANDĖLĮ.

4612 So. Wood str.

ANT PARDAVIMO.

LIET. VYČIŲ 16-TA 
KUOPA.

bažnyčiose ryt nebus renka 
mos aukos Lietuvai sušelp
ti. Tikimąsi, kad pažadė
toji rinkliava įvyks pas
kiau.

Parsiduoda puikus “motorcycle” su 
visais įrankiais už labai pigių kainų. 
Nemokant) išmokysiu važiuoti. Turi- 
buti parduotas greitai, nes savinin
kas eina j kariuomenę. Atsišaukite:

TARVIDAVICIA, *
2327 W. Madison St., Tel Seeley 4137

i
REIKALINGA.

miimimiiiiiimmmiiiimiiiiiimiiiiiiiu] 
1 JOSEPH C. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
g Kainb. 324 National Life Bldg. 5 

29 So. I-aKalle 8t„
S Vakarais 1566 Milwaukee Avė. S 
- Central 6390

Rasldence Humbold 97 
S CHICAGO, IL.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Room 824
19 So. l.aSall& St.. Chicago, III. 

Tel. Kandolph 5246

Gyvenimo vieta 
3255 So. Halsted Street' 

Tel. Drover 5326

VYV«VTVVYTT»TT«TVVTrVrSTY*

RAČIŪNO NAUJI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI.

Iš Lietuvos pabėgėlių gyveni
mo. Keliai, kuriais bėgo nuo 
karės baisenybių. Vokiečių 
gaspadoriavimas Lietuvoje. 
Iliustruotas naujas daineles 
sudainuos p-nia EI. Račiūnie
nė. Bus rodoma šiose vieto
se:

t

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

KUN. J. RAŠTUTIS,
1449 Lehigh St.. Easton, Pa.

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

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

Westville, III.

Seniausia ir geriausia vyrų ir 
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
bame ant užsakymo.. Kaina 
pigi — darbas, gvarantuoja- 
mas.

Čystinam ir prosijam.

. A. METRIKIS,

•1710 W. 47-ta Gatvė
Tarpe Paulina ir Ilermitage

Atidarymas naujoj lietoj 
Laikrodžiu Kraitoris.

Turėsiu diilelj išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. Vlskų, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu plgiaus, 
kaip tik galima, tai yra už tiek, už 
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvienų, 
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

ko reikalinga iš auk
sinių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas 
mane, Ir jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų štorc negalit gau
ti pigiaus, kaip pas

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

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
nių dėl skauda
mų aklų, tai a- ____
teikite pas mane, o aš jums prirink
siu akinius kuogeriausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naujų vielų Ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtume t, 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvienų užganėdinti. Pir 
miaus aš gyvenau: 2256 W. 22 st. 
dabar-gi persikėliau j naujų vietų — 
2128 W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiek
vienų užprašau atsilankyti J naujų 
vietų.

P. Miller
2128 West 22nd St., Chicago, Iii.

Nedėlios vakare,'geg. 20 d. 
bažnytinėje salėje, Fairfield & 
avė. ir 44tos gatvės.

Utarninko vakare, geg. 22 d.iSĮ 
šv. Jurgio bažn. salėje, 33 pi. 
ir Auburn avė. Cbicago, III.

Seredos ir Ketvergo vaka
rais, geg. 23-24 d', d. Apveiz- 

"jdos Dievo bažn. salėje, W. 18- 
tos gatv. ir Union.

Visu; durįs atsidarys nuo
:15; prasidės 8:15. ■

i® MflDU PARODA
4 c . (FASHION SHOW)

RENGIA

SESERIS URBIUTES
UNJTY CLUB HOUSE

’31-mos ir Indiana Avė., Chicago

Nedėlioj, Gegužio 27,1917

Vakarykščiai angliški lai
kraščiai rašė, kad nežinomi 
žmonės šiomis dienomis ban 
dė susprogdinti Sheridan 
forto artilerijos sandėlį. F- 
są jau antrą kartą daromi 
panašios rųšies mėginimai. 
Pareikalauta iš Chicagos 
daugelis detektyvų saugoti 
Sberidan’o karišką stovvk-

ATYDA N0RTHSIDIE- 
ČIAMS.

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

A. Nausiedas,
1658 Wabansia avė., ant 3 lub.

Prasidės 7 vai. vakare

NORVEGŲ NEPRIGUL- 
MYBĖS DIENA.

£ DR. PAUL M. ŽILVITIS
U Ir CHIRURGAS

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofisas: 3203 So. Halsted St.

*0 Pitone Drover 7179
3 Rezidencija: 3341 S. Union Ar. 
fe Phone Yards 637
£ Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,
S 2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m., 
fe Nedėiiomis 9 iki 12 a. m. 
f CHICAGO, ILI,.

FARMOflll FARMOflll
Parsiduoda DldMauMojų Aiaarl 

kojų Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apylinkėje ScottvtUe, Mietu kur 
kraštai lietuviams apsigyventi. Olo 
Dali yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamos 
t Jus kurie norite turėti geresnę gy
venimą pirkite pas mus formas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, Ii tos k°llonljos Išprašyti. Mes 
turime Ii Jų suėmė Jų formas ir nori
ais Jas parduoti, turime didelių Ir nu 
ių formų, glvullal, mašinos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant lšmokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIB, 
Peoplei State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

“TIKYBA ir DORA” į 
i 
5i' “--------------------------------------------------i

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali* 8 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius < 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities. g

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

Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagojt, 
eina du kartu ( menes]

“TIKYBA IR DORA“
1631 W. North Avė. Chicago, III. g
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.

^A*^fe»feAfeAfe»fefe>fe»feUfe»fe»fe»fe»fe<fe»fe&fe»fee-fe<fe-«.fe»fe<fe»fe»fe^»*
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Darų, Lentų Rėmų Ir Storinio Poniaros
CARR BROS. WRECKING CO.

J 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
•fe*fe*fe«fe»feAfe»fe>fe^fe>fe»#>fe»#<#*fe'»fe-»fe»fe*fe<fei

IKI

HA5TEH 5Y5TEn

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

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

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose. 7

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

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

Diplomai duodami mokiniam*.
MASTER DES1ONINO SCHOOL 

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali 5

| Įžanga $I.OQ ir 75c Ypatai f
šiame vakare bus parodoma naujausios mados šlebės, siutai, £ 

sijonai ir kiti drabužiai, apart to bus visa eilė gražių "jaunosios” S, 
drabužių (Bridal Outfit).

Šlebės išstatytos ant parodos bus parduodamos tų. pat) vakarų Sė 
& už pigių kainų. £

Plaukus sutaisys p-lė O. Toleikiutė. Sj
Gera proga visoms pamatyti kų nors gražaus ir naudingo, g; 

f. Geriausi artistai ims dalyvumų šiame vakare.
i
K PO PROGRAMIT BIS ŠOKIAIjį
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TREČIAS METINIS I

| IŠKILMINGAS PIKNIKAS

5 Parengtas
GVARDIJOS L. K. MINDAUG1O No. I.

1 NEDEHOJE, 20 dieną GEGUŽES-MAY, 1917
GEO. CHERNAUSKO DARŽE 

| Lyons III.
Įžanga 25c. porai.

Kviečiami lietuviai ir lietuvaitės kuoskaitlingiausiai atsilan- 5 kytl, kur galėsite gražiai pasilinksminti ir tyro oro pakvėpoti,S nes tas daržas vienas iš lietuviškų yra gražiausias pagal Dls- 
S piaine upę.

Kviečia KOMITETAS.
S PASTABA: Iš visų miesto dalių karus imkite iki Ggden Ave.,S Ogden Ave Iki 48-tos Ave., paskui imkite I.yons karus, kurie S davež Iki daržui. a
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin  
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DIDELIS KONCERTAS |
Surengtas Spėkomis

L. HARMONIJOS D. R. |
Atsibus

Ned. Gegužio 20 d. 1917 Broliu Strumilų Svetainėje f
153 E. 107 gat. kerte Indiana Ave. Roseland, Iii.

PRADŽIA 7 VAL. VAK. PO KONCERTUI ŠOKIAI
Šitame koncerte dalyvaus žymios Chicagos spėkos kaip tai, visiems gerai pažy
stamas Jonas J. Zolp, p-lė Laurinavičiutė, Broliai Sarpaliai ir kiti. Nėra be 
atkartoti apie Harmonijos dainorius, nes Roselandiečiai jau net kelis kartus tu
rėjo progos išgirsti dainuojant. Meldžiame atsilankyti į šį vakarą kuoskaitlin- 
giansiai, o nžtikriname jog nesigailėsite.

Su pagarba,
Jj* HARMONIJOS D. R.

Pajieškojimai.
PaieSkau savo brolio Viktoro O»i- 

. sto, paeinančio 1S Kauno gub., Ra- 
I Reinių pavieto, Kražių valsčiaus. Vejų 
i sodos. Girdėjau kad gyvena Bosto- 
' ne. Jis ar kitas kas meldžiu pra-Ketverge, Brand parke

arti dešimts tūkstančių chi-,neSt‘ w’7vAzasa*oit8tas. 

cagiečių norvegų linksmai 2334 So Oakley Ave- chicago 
šventė neprigulmybės su
kaktuves. Pasirėdę tautiš
kais drabužiais patriotai 
norvegai dainavo savas gra
žias dainas, žaidė tautiškus 
žaidimus, šoko.

DUONKEPIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Gegužės 16 d. Šv. Jurgio 
parap. svetainėje buvo Liet. 
Vyčių 16-tos kuopos savai
tinis susirinkimas. Pirmiau-

Šiomis dienomis viešbu
tyje Shermau prasidėjo 
duonkepių susivažiavimo 
posėdžiai. Susivažiavime 
dalyvauja iš daugelio valsti
jų delegatai. Žadama pra
šyti fedcrališkos valdžios 
kontroliuoti grudų kainas.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ.

Mums teko sužinoti, kad 
Šv. Jurgio parapijos komi-

Taipjaugi paieškau Antano Re
monto , paeina Iš Kauno gub., Ra
seinių pav.. Pašėltų parapjlos iš 
miesto. Girdėjau kad gyvena Chlca- 
goje. Jis pats ar kas kitas praneš
kite šiuo antrašu:

JUOZAPAS GUSTAS,
2334 So. Oakley ave., Chicago.

Tai 7041
Dr. C. Z. Vezelis
LfSTVYia DDtTHTAt 

▼alandos: ano • ryto iki • vok 
NidAllomia pagal sutarimų. 

4712 «o. Aiklaač Ava 
art 47-tos gatvto

Telefonas McKInlsy 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIA8 LIGAS 
1417 St. Vnitra tiri. kiapis W. lt gitas 

Ligonio Priėmimo Valandos: 
ryto meta r no 8 Iki 10 valandos po pietų 

nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 Iki 8dkk 
šventomis dienomis 18 ryto 8-10 

Ir nuo 2 Iki 3 po p:etq.

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES' 
COFFEE

GARBI BANTO8 KAVA. 4Qp
Visur parduodama po 28c ir | JjĮj 
po 80c.....................................

S
=
= SVIESTAS

tfič
RYŽIAI COCOA

nle. negi 
knr)na 
at rauti

<ler1ave«nj| 
10c rertAe, 
narski 
ai 7įc 14c

Paikas Stalam 
Sviestas 37c

u
1872
10M i
M10WHad|4«n at, MalmmlM.

1444 W Ckleagaav. 
1886 Mos laland ar. mW. Jtorth av. 
1217 S. Rahtod et, 
1822 S. Balatad at. 
U18 W. 12tb at.

HM 1

Gerlanela Rankas.
•alyrlna en 
bsnt kokia.
1-2 iv.

mm
MS747»

obtb ima 
4 4 W, Btvtaton M, 
720 w. Karto aV 
2640 Lineota av. 
8244 Lincoln av, 
NU N. Gtark St.


