
Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums ti’ 
kad tautos dora bujot 
kur tikybiniai principai atnž^' 
taml.
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RIAUŠĖS ŠVEDUOS MAISTO STOVIS 
ANGLIJOJE.

KOKS RUSIJOS P ADĖ 
JIMAS.

Stockh birž. 8. — Londonas, birž. 7. — Kaip
Praeitu antradienį čionai žinoma, iš užimamos vietos 
prieš karaliaus rumus ir pasitraukė Anglijos maisto 
parlamentoj bustą įvyko viršininkas, lordas Devon- 
kruvinos riaušės, kurias su- port. Anglijos gyventojai jo 
kėlė socialiajai sukurstę dar- pasitraukimą pasitiko 
bininkus prieš vyriausybę, džiaugsmingai. Kadangi jis 

Riaušių piiežastis ta, kad išleido tiek suvaržymų mai- 
švedų ministerių pirminiu- sto reikale, kad žmonės ga- 
kas atsisakė, skirti į senato-1 lų-gale jo parėdymus prądėj- 
rius socialistų vadovą Bran-1 jo tiesiog ignoruoti.
tingų. Anglijos darbininkai rei-

10,000 darbininkų ėmė da- kalauja, kad vyriausybė 
lvvumą riaušėse. Rumus ir pristatytų jiems daugiau
parlamentą saugojo kariuo- alaus.
menė Turėjo. pasigaminusi Londone uždaryta 20 vie5.
ir kulkasvaidzius. Teciau si-
tie ginklai nepavartota, ka- TT \.. ..., . ,. .. . v. . Vainos gvventoiai grąsi-dangi policija su nausimn- ,J ‘ .
, . . ,7 , t-k r na sukelti nauses, jei mal
kais apsidirbo. Daugeli , , .. ’ t. y- , j - sto išteklius nuolat bus ma
ri ausimnkų apmušė kardais. v... f- . v. . , zinamas.Daugelis sunkiai sužeista. .

_________________ Aną dieną vyriausybė pa-
IŠ VOKISTUOS VTDUJI- skelbč parėdymą, kuriuomi 

NIO PADĖJIMO aštriai uždrausta lesinti na- 
_____ _  ’ minius paukščius tuo mai-

Berne, Šveicarija, birž. 8. stu’ kur» vart°ja žmonfs-
— Maisto stovis Vokietijo- Ypač vištų augintojams 
je, anot pačių vokiečių laik- pagrąsinta, kad jie javų ne- 
raščių pranešimo, tiesiog aikvotų be reikalo.

Londonas, birž. 8. — IŠ 
Petrogrado vietos dienraš
čiui “Daily News” praneša
ma, kad tenai apturima 
prieštariaujaneios žinios iš 
rusų karės frontų apie rusų 
kariuomenės stovį.

Sulyg naujausių žinių, 
šiauriniame rusų fronto ga
le, kiir veikia gen. Drago- 
mirovo armijos, išnaujo pra
vesta karės disciplina.

Pietinėse musių linijose, 
kur randasi gen. BrusLlovo 
armijos, ypač Rumunijos 
šone, kareiviai labai neri
mauja ir ten galima visko 
sulaukti.

Karės ministeris Keren- 
skii nesenai tą frontą aplan
kė, dėjo visas 'pastangas, 
kad sugrąžinti armijose pa
geidaujamą tvarką ir disci
pliną, kad paskatinti prie 
veikimo.

Bet vargiai tas atneš bent 
kokią naudą. Kadangi pas
kui Kerenskį tas armijas 
aplanko socialistai ir sako 
kareiviams prakalbas pa
žymėdami, kad jie neklau
sytų karės ministerio gražių 
žodžių ir net grąsinimų. Ši
tie trukšmadariai-agitato- 
riai kareiviams nupasakoja, 
kadi ligšiol talkininkai nėra 
sudėstę bendrų pienų ir nė
ra pasakę aiškiai, kokius jie 

Todėl

S. V. KARĖS LAIVAI
PRANCŪZIJOS PA

KRAŠČIUOSE.

GAMINAMA MAISTAS 
IR VIETA AMERIKONŲ 

KAREIVIAMS PRAN
CŪZIJOJE.

10,000 ITALŲ PAIMTA NELAISVĖN Paryžius, birž. 8. — Pran
cūzų laikraščiai praneša, 
kad vienam Prancūzijos uo- 
stan atplaukė Suv. Valstijų 
laivas su maistu amerikonų 
kariuomenei. Tą laivą sker
sai Atlantiką lydėjo karės 
laivai. Dabar iš laivo mai
stas iškraunamas.

Čionai ruošiamasi iškil
mingai pasveikinti Suv. Val
stijų karės laivų jurininkus.

Amerikonų kariuomenei 
ir amerikonams lakūnams 
gaminamos stovyklos. Tose 
stovyklose amerikonai karei 
viai bus muštruojami ir pas
kui siunčiami į mūšių lini
jas.

apnyko pasiauba, nežinojo 
kur pulties, kas veikti. Kas 
gyvas likęs turėjo gelbėties 
nuo pragarinės anglų ug
nies.

BIULETINAS

LONDONAS, birž. 8. — 
Vakar vėlai oficialiai pra
nešta, kad anglai dar pen
kis daugiau miestelius pa
ėmę nuo vokiečių Flandri
joj. Išviso paimta nelaisvėn 
suvirš 5,000 vokiečių.

Anglai vokiečius užpuo
lė netikėtai visu 9 mylių 
ilgio frontu. Vokiečiams ne
buvo laiko ginties, kuomet 
anglai paleido darban visus 
karės pabūklus. 23 bavarų 
pulkas vos suspėjo išsigel
bėti.

Sugrįžę iš apžiūrėjimų an
glų lakūnai tvirtina, kad vo
kiečiai prieš anglus sutrau
kiu daug kariuomenės.

ANGLAI PRADĖJO DI 
DEĮ4 UŽPUOLIMĄ.

DIDELIS 3. V. LAIVAS 
PRANCŪZIJOJE.

Londonas, birž. 8. — An
glai pradėjo didelį užpuoli
mą prieš vokiečius. 9 mylių 
ilgio frontu tarp Messines ir 
Wytschaete, Flandrijoj.

Čionai skelbiamos oficia- 
lės žinios liudija, kad tenai 
anglai progresuoja, paima 
daug nelaisvių ir vokiečiams 
neduoda progos stoti kontr
atakom

Anglų lakūnai bombarda
vo vokiečių lakūnų stovyklą 
Nieuwmunster’e, arti Šiau
rinių jūrių, tarpe Zeebrugge 
ir Ostend.

Berlyne pripažįstamą* kad 
Flandrijoj prasidėję smar
kus mūšiai.

* Washingtjon. birž. 8. — 
Karės laivyno sekretorius 
Daniels praneša, kad Pran
cūzijos pakraščius pasiekė 
didelis Suv. Valstijų lai.vas 
“Jupiter.” Nugabeno jis 
ten 10,500 tonų kviečių. Ši
tas laivas varomas elektra.

4 ŽMONĖS ŽUVO 
VĖSULOJE. .

PABAIGTA REIKALAI 
SU KRONŠTADTU. Detroit, Mieli., birž. 8.— 

Birželio 6 dieną per centra- 
lę Michigano valstiją pra- 

Atlantiko uostas, birž. S, ūžė baisi vėaula. 4 žmonės 
Parplaukė iš Anglijos ttžmtrifą. Jlangjelį^ sukistų, 
erikonitfis laivas, kuriuo- Nuostoliui siekia arti mili - 
i parkeliavo Suv. Valstijų joną dolerių. ( . ......

PARKELIAVO S. V. KON 
SULIS FROST.ANGLŲ LAIMĖJIMAI 

FLANDRIJOJ.

LONDONAS, birž. 8. — 
Angiai prieš vokiečius pa
naudoja savo milžiniškus 
šarvuotus automobilius, ku
riais viskas Įtaikinama, su
maišoma, su žeme. Tie au
tomobiliai, tai * judan
čios tvirtumos. Paskutiniam 
susirėmime paimta nelais
vėn suvirš 1,000 vokiečių. 
Mūšiai seka saulei kaitriai 
žibant. Vokiečiai dar neatsi
kvošėjo, kad susitvarkyti ir 
pulties kontratakom

Petrogradas, birž. 8. — 
Su Kronštadtu nesutikimai 
pasibaigė Kronštadto karei
vių ir darbininkų atstovų 
taryba pripažino '< laikino* 
Rusijos vyriausybės valdžią. 
Bet šitos vyriausybės klau
sys taip ilgai, kol jinai su- 
tikmėje veiks su Pterogrado 
kareivių ir darbininkų at
stovų taryba.

turi karės tikslus, 
verčiau nekariauti tolesniai, 
negu bereikalo' vargti apka
suose ir statyti pavojun sa
vo gyvastį. i

Kai-kurie socialistai tie
siog sako kareiviams: “Ką 
gi padarė koalicijinė vyriau
sybė taikos reikale*?”

Provincialūs • vyresnybės 
susiduria su didelėmis sun
kenybėmis pravedant kai- 
kurių įstatymų paragrafus, 
ir, abelnai imant, tvarkos ir 
ramybės užlaikyme.

Centralinėse gubernijose 
kasdien pasitaiko sumišimai. 
Kieve sukėlė maištus karei
viai dezerteriai iš karės 
fronto. Šitie dezerteriai bu
vo užėmę Kievo priemiestį 
Padai. Tik paakių lojalė ka
riuomenė su milicija prave
dė reikiamąją tvarką.

Kareivių dezerterių yra 
daugybė. Jie platina baisias 
kalbas apie kareivių padėji- 

neša, kad pastaromis trimis mą karės frontuose, 
dienomis Carso lygumose, Vyriąusioj rusų armijų

JAPONIJA UŽGINA VI 
šokius gandu#.

ATMUŠTA VOKIEČIŲ 
ATAKA.

Washington, birž. 8. — 
Vietos Japonijos ambasado
rius vakar užgynė skleidžia
mus visokius gandus, buk 
Japonija grąsintų represijo
mis Rusijai, jei šita norėtų 
padaryti atskirą taiką su 
Vokietija.

Be to ir Suv. Valstijų vy
riausybė nieko tokio nesanti 
girdėjusi apie Japonijos 
grąsinimus Rusijai.

Talkininkai gražumu mė
gina rusus sulaikyti nuo 
pragaištingos patiems ru
sams taikos su Vokietija. 
Bet toli gražu negrąsina — 
pasakė Japonijos ambasado
rius.

Petrogradas, birž. 8. — 
Rygos-Dvinsko 'fronto vy
riausias vadas, gen. Gurki», 
išnaujo pasitraukė iš užima
mos vietos.

Karės ministeris Keren-_
skii. iškeliavo RygOs karės 
frontan.

DEMONSTRACIJOS
NORVEGIJOJE. KOVA UŽ MAISTO 

KONTROLĘ.
Christiania, birž. 8.—Čio

nai ir kituose didesniuose 
Švedijos miestuose įvyko 
didelės darbininkų demon
stracijos dėl maisto truku
mo. Teciau visur apsieita 
ramiai.

Washington, birž. 8. — 
Prezidentas Wilsonas ener
gingai ‘ spaudžia kongrese, 
kad šisai kuoveikiaus apsi
dirbtų su maisto biliumi ir 
tuo budu palengvintų šalies 
gyventojams. Nes kuomet 
vyriausybė paimtų kontro
liuoti maistą, tuomet žymiai 
maistas turėtų atpigti.

Dalis kongresmanų ir se
natorių tečiau nenori nei 
klausyti apie greitesnį apsi- 
dirbimą su tuo bilium, ka
dangi tuomet kaikuriems jv 
sumažėtų pelnas iš maisto 
spekuliacijų.

LAIMĖJO DIDELĮ 
MUŠI.

Londonas, birž. 8. — Va
kar ryte anglų armijos po 
ilgo pasiruošimo puolėsi ant 
Messines-Wytschaete aug- 
štumų, Belgijos fronte, iš
mušė iš ten vokiečius, už
ėmė visas augštumas ir ap
sikasė.

Messines miestas anglams 
teko tuojaus. Paskui paimta 
iš vokiečių miestai Lenfer ir 
Zareeba. Gi miestą Wyts- 
chaete anglų kariuomenė 
apsiautė. •

Be to anglai nuo vokiečių 
paėmė svarbias apkasų po
zicijas visu keliu nuo Obser 
vation augštumos, pietry- 
tuose nuo Ypres, ligi Ploeg- 
steert miškelio, šiirtiriuose 
nuo Armentieres.

Flandrijoj anglai prieš vo
kiečius panaudojo daug 
daugiau savo didžiulių ar- 
motų, negu kituomet prie 
Arras.

Į vokiečių pozicijas palei
sta suvirš milijonas svarų 
visokios sprogstančios me
džiagos.

Žinomas daiktas, toksai 
baisus, negirdėtas pasaulio 
istorijoj užpuolimas vokie
čius labai pergązdino. Juos

$100,000 KONTRIBU 
GUOS.

Amsterdam, birž. 8.—Vo
kiečiai Belgijos miestą Mons 
nubaudė $100,000 kontribu
cijos.

Už ką? Už tai, kad vienas 
belgų laikraštis, išleidžia
mas Olandijoj, paskelbė, jo
ge! Bavarijos sosto įpėdinis 
princas RupprCcht buvo 
Mons’e, kuomet tas miestas 
anglų lakūnų buvo bombar
duojamas.

VISI KARĖS FRONTAN.

Petrogradas, birž. 8. — 
Karės ministeris Kerenskį! 
paskelbė nauję. įsakymą. 
Juomi įsakoma keliauti ka
rės frontan visiems oficie- 
riams, kurie, turėjo užsiėmi
mus prie R. Kryžiaus dr-jos 
užpakartyj musių linijų ir 
visiems kareiviams ligi 40 
m. amžiaus. »*

Šitas įsakymas pildvtinas 
per sekančias tris savaites.

10,000 ITALŲ PATEKO 
NELAISVĖN.

MOKESČIAI ANT ČEKIŲ

Washįngton, birž. 8. — 
Kongrese sumanyta karės 
mokesčius uždėti ant visų 
bankinių čekių, po 2 centu 
pradėjus penkių dolerių če
kiu. Tuo keliu tikimasi su
rinkti 10 milijonų dolerių 
mokesčių.

Be to karės mokestis no
rima uždėti ant visokių 
sporto kliubų.

Washington, birž. 8. — 
Palaidotas sumanymas pa
dirbdinti l,0(X) medinių lai
vų. Kongresas priešinasi, 
nes užimtų daug laiko juos 
padirbdinti.

St. Louis, Mo., birž. 8. — 
Pinigvno sekretorius Mc- 
Adoo čionai kalbėdamas pa
žymėjo, kad karės metu 
Suv. Valstijų gyventojai 
neatjaus blogų laikų.

Washington, birž. 8. — 
Svaigalų priešininkai kon
grese gamina pienus prave
sti visoj šalyj karės metu 
prohibiciją ir įgalioti prezi
dentą konfiskuoti visus da
bar esančius svaigalus.

Washington, birž. 8. — 
Suv. Vajstijų maisto dikta
torius Hoover tvirtina, kad 
sekančiais 12 mėnesiais Suv. 
Valstijos talkininkams tu
rės pristatyti milijardą bu
šelių kviečių.

Paryžius, birž. 8. — Vo
kiečių nardančioji laivė nu
skandino Argentinos laivą 
“Oriama.” Įgula išgelbėta.

REVOLIUCIJINIS BRUZ 
DĖJIMAS ČEKIJOJ.

Amsterdam, birž. 8.—Kai
zerio paliepimu paskelbta 
amnestija visiems tiems vo
kiečių kareiviams dezerte- 
riams, kurie savanoriai su
grįš į savo pulkus ligi liepos 
15 d.

Chicagoj gyvenantieji če
kai gavo žinių iš savo tėvy
nės Čekijos, jogei tenai jau 
ne juokais prasidėję revo- 
liucijiniai čekų bruzdėjimai. 
Austrijos vyriausybei bus 
nauji nesmagumai.

se: Knzaniaus, Saratovo, 
Tambovo ir Permo.
* Urale tomis dienomis irgi 
įvyko dideli darbininkų su
mišimai.

Rymas, birž. 8. — Kelioli
ka tūkstančių moterių dirba 
italams apkasus Italijos- 
- Austrijos karės fronte.
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jo, kad jokių milžiiiiškų1 sa, kas tik yra lietuviui ka- 
kviečių sandėlių Rusijoje! talikdi šventa ir prakilnu.

Iš Dianos II

I Dienon
BADAS IR KARĖ.

Nėr ko abejoti, visiems 
iki ausų atgriso karė ir vi
si sužliungi žmonės trokšte 
trokšta, kad ji kuogreieiau- 
siai pasibaigtų ir, kad jau 
daugiau niekados nebevar- 
gintų nusilpnintos žmoni
jos.. Bet kariaujančių val
stijų užsispyrimas labai di
delis, pagieža nuolat smar- 
kėja ir nepagirtina puikybė 
nepavėlija nusižeminti, iš
tiesti viens kitam broliškai 
rankų ir pasakyti: gana or
ganizuotos žmogžudybės arr 
ba karės. Taigi, greičiau
siai, kariaujančios valstijos 
geruoju nesitaikins, kol dar 
matys, jog visos pajėgos ne
išsisėmė. Jeigu sugedusi 
Širdis ir neapykanta aptem
dytas protas nesutiks sus
tabdyti baisų kraujo pralie
jimą, tai tų galės padaryti 
pilvas. Pasaulinio bado 
šmėkla darosi vis baisesnė 

'ir baisesnė ir labai daugelis 
žymių'’politikų ir mokslinin
kų mano, jog maisto stoka 
tikrai bus karės užbaigimo 
priežastimi. Netik pas ka
riaujančius, bet ir beveik 
visose neutralėse šalyse ne
girdėtas maisto pabrangi
mas nėra tik vienų speku
liantų darbas. Maisto kai
na labai kįla ir dėlto, kad 
jo skaičius nuolat mažėja, o 
tas mažėjimas turi tris šal
tinius : ukin inkų-žemdi rb'ių 
atitraukimas į mūšio lau
kus, darbininkų skaičiaus 
padidėjimas amunicijos dir
btuvėse ir nardančios lai
vės, kurios skandina laivus 
su maistu. Kaikurie žino
vai skelbia, kad jeigu nepa
siliaus nardančių laivių pra 
žutingas veikimas ir jeigu 
sumobilizuotų žmonių skai
čius pasiek# 50 milijonų, tai 
žemės skritulio gyventojai 
atsiras baisiojo bado prie- 
globstyj.

Ištikus karei talkininkai 
daug kalbėjo apie milžiniš
kus kviečių sandėlius Rusi
joje. Dardanelų apgulikai 
mintijo padaryti liuosų ke
lių per Juodąsias juros, kad 
jomis galima butų vežti ta
riamuosius rusų kviečius į 
Anglijos ir Prancūzijos uos
tus. Bet ilgaintu paaiškė-

nėra. Skandinavijoje ir O- 
landijoje pieninkystė ir 
kiaulių auginimas karės 
laiku žymiai sumažėjo, nes 
tos šalys mažai tegauna gru 
dų iš kitų kraštų. Austra
lijoje ir Naujoje Zelandijo
je karščiai ir sausumos su
naikino 70 milionų avių. 
Taigi, ir ten maisto šalti
niai sumenkėjo. Tas pat 
atsitiko ir garsioje javais ir 
galvijais Argentinoje. Tei
sybė, Indijoje buvo i/ žada 
būti geras derlius, bet juo- 
mi toli gražu neužkemša- 
mos visos spragos. Aps- 
skaitliuojama, kad išviso
Europos valstijoms šiemet 
stigs iki 700 milijonų buše
lių kviečių. Bet didžiau
sias vargas, kad tie kiti 
kraštai negalės parduoti 
daugiau 370 milijonų buše
lių. Vadinasi, Europai ga
li priseiti badauti. Vargu 
tikėti, ka<į ten pasėlių plo
tas šiamet padidėtų, nes 
nuolatinės mobilizacijos la
bai praretino vyrų žemdir
bių eiles. Žinoma, negali
ma pranašauti, kad badas 
tikrai sutaikins kariaujan
čias valstijas, bet kad taip 
gali būti — tai aišku. ,

Reiškia, jie artinasi prie 
liepto galo ir todėl juos ap
siaučia pašėliausioji ncbvil- 
tis. Paimkime nors vienų 
socialistiškų arba laisvama
niškų laikraštį, ten kuone 
kiekvienoj skiltyj surasime 
didžiausius išjuokimus Die
vo ir Bažnyčios įsakymų, 
Sakramentų ir visokių do
ros principų. Toks despe
ratiškas apsireiškimas seka 
tik prieš pabaigų.

Kad tas tiesa, mums aiš
kiai paliudija paskutinis so- 
ciadistų laikraščio “Lais
vės” numeris. k

Ten tarp kitko skaitome:
“Dar nekuomet, kaip 

“Laisvė” gyvuoja, mes ne- 
sikreipėm į jus su tokiu-dl- 

1 j dėlių prašymu, kaip dabar. 
Perskaitę šį atsišaukimų, 
sukruskite veikti, nei< va
landėlės nelaukdami. ,

“Mes prašom visų savo 
skaitytojų ir draugų kuo- 
greičiausiai ateiti ‘Laisvei’ 
su pagelba....
i “Laisvė” gyvena begalo

KĄ REIŠKIA LIETUVIŲ 
SUSIPRATIMAS.

Ne visuomet bus lemta 
nemažai Amerikos lietuvių 
daliai vergauti tamsiesiems 
gaivalams. Ne visuomet bus 
skirta lietuviškiems sociali
stams ir laisvamaniams pla
tinti nedorų ^lietuvių išeivi
joje. Padidėjo skaičius mu 
sų garbingų veikėjų ii ka-
talikiškų laikraščių, ima žy 
miai mažėti skaičius sočia-’ 
listų ir laisvamanių pasekė
ju-

Seniau lietuviškiems so
cialistams ir laisvamaniams 
Amerikoje kur-kas geriau 
klojosi. Nes lietuvių vi
suomenei truko susiprati
mo. Tuomet socialistai ir 
laisvamaniai neprakaituo 
darni rasdavo sau pasekė
jų: pakakdavo nesusipratu
siam žmogeliui pasiūlyti so
cialistiškų “rojų,” laisva
maniškų sąžinės ramybę, 
tuč-tuojaus pasekėjas jr bu
vo iškeptas.

Tuomet -socialistams ir 
laisvamaniams nepriseida- 
vo perdaug sieloties prieš 
kunigus, tikėjimų ir patį. 
Dievų. Nes dirva buvo na
ši ir be to.

Todėl tuomet jiems teko 
tūkstančius lietuvių suklai
dinti, apgauti, išplėšti jų 
visą prakilnumą, dorą, pri
steigti savo raštų ir tuos 
kuoplačiausiai paskleisti ne 
susipratelių tarpah.

Bet šiandien virto kitokie 
laikai. Praplito katalikiš
ki laikraščiai. Juos skai
tančioji visuomenė mato, 
kas musų žmogui yra tikras 
bičiuolis, gi kas. yra prieši 
įlinkas. Tarnavusieji socia
listams ir laisvamaniams at 
simeta nuo jų ir grįžta tei
sybės kelian, kurs veda prie 
prakilnaus tikslo.

Todėl ir nestebėtina, jei 
socialistai su laisvamaniais 
iš pirm buvusių švelnesnio 
budo šiandie virsta aitriau
siais katalikų visuomenės 
priešininkais. šiandie jie 
tiesiog piestu stoja prieš vi-

sunkiose aplinkybėse. Po- 
pieros brangumas, spaustu
vės reikmenų brangumas, 
baisiai slegia “Laisvę.”

Šitaip “Laisvės” redak
cija lieja graudžias ašaras. 
Prašo jai siųsti, kas kiek iš
sigali, dešimtukus, kvote- 
rius, dolerines ir tt. Tai 
socialistiskas pasipelhij’imo 
būdas. ’ ‘ . i -

Mes turime pasakyti, kad 
“Laisvę” slegia ne brangu
mas, bet brokų lietuviu SU- 
sipuatimafl.

Musų visuomenės veikė
jai ir kataflikiškilaikraščiai

A “Kritiškoji ir Dogmatiškoji
Tikyba”

«Tokiu vardu 
Lietuvninkų” patalpino 
straipsnį 22-me savo nnma- 
rije. Pirmutinė to straips
nio mintis tvirtina, buk su- 
bjektyviškai tikybų nuo 
pažinties, arba mokslo, nie- 
kuomi nesiskiria.

Neišbaigęs tų mintį aiš
kinti autorius nuslysta nuo 
temos ir ima kalbėti apie 
tai, buk psichologiškai tiesa 
ir klaida esančios vienokios. 
Kalbėdamas apie tai, auto
rius klaidų vadina melu. 
Nors klaida ir įųelas 
turi ta bendra, kad nėra tie
sa, bet iš to neišeina, kad 
niekuomi nesiskirtų. Juk a- 
vis ir arklys teip-gi turi tų 
bendra, kad abiejų yra po 
keturias kojas, tečiaus tu
rint mintiję avį, negalima 
tarti arklį. Tuo taTpu p. Fi
losofijos Mylėtojas melų ir

Vienybė [kurį aš nežinau didesnio. Ai 
tikiu abidvi tiedvi tiesi. Ir 
žinau delko katrų tikiu. Fi
losofijos Mylėtojas, mato
mai, antrų netiki, tai dar la- 
biaus stebėtina, kaip jis ga
lėjo tvirtinti, kad subjekti- 
viškai nėra skirtumo terp 
tų dviejų psichologijos ak
tų- . .

Atydžiai skaitant jo serai 
psnį, matyti, kad Filos. My
lėtojas, netiki, kad tuodu 
aktu butų subjektiviškai 
vienodu. Jis rašo: “kuomet 
aš manau, kad 2,3 ir 5 suda
ro 10, ir kuomet aš manau, 
kad visi blogi žmonės po 
mirties degs karštoje ugni- 
je, tai abiejuose atsitikimuo 
se aš pergyvenu vienų ir tą 
patį, tas dėl manės aiški tei 
sybė, nors pirmųjų teisybę 
aš galiu prirodyti, o į antrų
jų aš turiu tiktai tikėti.”

klaidų ima per vien. Iš to 
matyti, kaip jis nepratęs 
prie moksliškos precizijos.

Pirmutinis žodis minimo
jo straipsnio varde žada 
kritiškumo, o pirmutinė 
kritiškumo priedermė yra 
prirodyti savo tvirtinimus. 
Mes norėjome pažint, kuo
mi p. Filosofijos Mylėtojas 
prirodo pirmutinę savo min
tį, kitent, kad subjektyviš- 
kai tikyba ir mokslas nesis
kiria. Juk tikybos mylėto
jams tas tvirtinimas galėtų, 
patikti, tai-gi nestebėtina, 
jei jie iš kritikų tikėtųsi'

Tai-gi pats autorius parodo 
didį subjektyvį skirtumą 
terp tų dviejų psichologijos 
aktų. “Pirmąją teisybę” jis 
sakosi galįs prirodyti. Tat 
reiškia, kad jis žino, delko 
jis ją pripažįsta ir gali ki
tam pasakyti tą pripaži
nimo priežastį. Antrame 
atvejije jis sakosi to pada
ryti negalys. Mums užteks 
pažymėjus, kad Filosųfijos 
Mylėtojas teip nepratęs mi
ntyti, jog viename straips- 
nije talpina ir savo tvirtini
mų ir jo klaidingumo priro
dymų. Ima pagunda spėt iš

tam tvirtynimui prirodymų, to, kad Filosofijos Mylėto
Bet tokių tikybos mylėtojų jas yra jaunas studentas,f Ja*».• ' ’’ -i d* iištikro turi pasidžiaugti vi«b y« tašSii: p.Fiiosofi- nes fflosoĄjss pradžiamok-
* _l — a._•____„ aliGtnn kūrino buoiM/tc arovuMi

vo darbo pasekmėmis. Nie
kais nenueina pasišventi
mas. , Lietuviai ima susi
prasti, gi mulkintojams ar
tinasi liepto galas.

Šiandie taip yra su “Lai
sve,” trumpoj ateityj ne ki
taip bus su visais kitais to
kiais.

į- «. •

TALKININKAI REKRU
TUOS KAREIVIUS 

S. VALSTIJOSE.

Su v. Valstijų karės se
kretorius Baker paskelbė 
parėdymų, sulyg kurio tal
kininkų agentai šityj šalyj 
galės rekrutuoti sau laisva- 
norius kareivius. Visupir- 
mu talkininkų vyriausybės 
tam rekrutavimui privalo 
gauti leidimą iš karės de
partamento. Gavusios lei
dimą galės rekrutuoti lais- 
vanorius, išėmus šios šalies 
piliečius.

Iš karės departamento 
leidimą jau gavo Anglija ir 
turbut veikiai jinai atida
rys rekrutavimo biurus. 
Ncw Yorke ir kituose dide
sniuose miestuose. Kitų 
šalių atstovai dar veda de
rybas su karės departamen
tu.s t

Galimas daiktas, kad grei 
tai rekrutavimo biurus ati
darys Rusija, Italija, Ru
munija ir Serbija.

Karės sekretorius pažy 
mi, kad rekrutavimas nėra 
priverstinas.

Surekrutuoti vyrai galės 
būt sugabenti į koneentra- 
cijines stovyklas. art>a ga
lės būt tuojaus išsiunčiami

jos Mylėtojais tik tvirtina, o 
prirodymų neduoda.

Mes, iš savo pusės nesu
tinkame su tuo jo tvirtini
mu, nors ir tikybą gerbiame 
ir mokslu. Psichologinė sry- 
tis žmoguje yra labai , plati 
ir joje yra daugybė kuoy- 
vairiausių aktų. Ir moks
las ir tikyba pereina per 
žmogaus sielą, t. y. turi sa
vo psichologinę dalį, bet 
dėlto, kad juodu abudu pa
liečia psichologijos srytį, 
dar negalima sakyti, kad 
juodu “niekuom nesiskiria 
toje sritije. Jug iš to, kad 
jaučiai ir žąsys ganosi toje 
pačioje pievoje, negali saky
ti, kad jaučiai pievoje nie- 
kuonru nesiskiria nuo žąsų.

Su p. Filosofijos Afylėbo- 
jum labai sunku diskutuoti 
dėlto, kad jis neatskiria ter
mino “suhjelriivis” nuo 
“psichologinis.”

Abiejuose psichologiniuose 
aktuose, moksle, ir tikiboje, 
kas kita yra objektas ir kas 
kita — subjektas. Imkime' 
Fil. Mylėtojo pavyzdžius: 
a) “Dusyk du keturi,” tai 
yra objektas psichologinio 
akto, vadinamo mokslišku 
pažinimu, b) “Nedoro žmo
gaus dūšia degs ugnije.-” tai 
yra objektas psichologinio 
akto, vadinamo tikėjimu.

Abudu tuodu psichologi
niu aktu negalimu be subje 
ktyvės dalies, tv. be priežas( 
ties, dėl kurios žmogus tuo
du tvirtinimu skaito tieso
mis. Pasakyti, kad deltos 
pačios priežasties, aš tikiu, 
jog dusyk du via keturi, ir 
jog yra pragaras, tat vra

sliams tokios klaidos gana 
tankiai pasitaiko. (Jis ir 
Kantą težino tik apgraibo
mis.)

Čia dar reikia pažymėti, 
kad p. Filosofijos Mylėtojas 
dideliai klysta, buk tikėjimo 
.tvirtinimai neprirodomi. 
Kaip visi psichologijos ak
tai taip ir tikėjimas negali 
būti be priežasčių. Priežas
timis būva prirodymai. Tai 
gi mokslas ir tikyba turi tų 
bendra, kad abudu turi pri
rodymų. Bet iš to vėl neiš
eina, kad subjekty viškai 
juodu butų be skirtumo. 
Skirtumas yra prirodymų 
šaltinyje. Subjektyviai psi
chologinių aktų skirtumai 
gali susidaryti daugeliu bū
dų, tarp kurių yra ir pripa
žinimo motyvų, arba prie-

Tuos mokslininkų išvaizdos 
skirtumus sudaro skirtingu 
mas psichologiškų aktų, ku
riais tie mokslininkai nuo-' 
latos gyvena.

Tikėjimas yra pripažini
mas kokios nors tiesos dėl
to, kad Dievas ją apreiškė. 
Pirmutinė tat pripažinimo 
priežastis tikėjime yra Die
vo apreiškimas. Tat yra 
bendra visiems tikėjimams. 
Bet yra kritiškų ir nekritiš
kų tikėjimų. Tikėjimo kri
tiškumas prasideda, klausi
mais: a) ar yra Dievas, b) 
ar Jis ką nors žmonėms ap
reiškė, c) ar tikrai Jis ap
reiškė tą, ką aš turiu tikė
ti, pavyzdžiui, kad blogieji 
žmonės degs ugnyje.

Šituos tris klausimus su 
visa daugybe pašalinių, į 
kuriuos jie išsišakoję, žmo
gus turi sužinoti iš trijų 
šaltinių: proto, percepcijos, 
istoriškos kritikos. Tokiu 
budu kritiškasis tikėjimas 
stovi ant mokslo. Krikščio
nija, ypač katalikystė, suda
rė šitų liogiškų tikėjimo or
ganizaciją. Kiekvieno kata
liko priedermė yra tikėti, 
kad blogieji degs ugnyje. 
Bet pragaro dogmatas kata
likui nėra nei kiek svarbes
nis už dogmatų, kad tikėji
mas stovi ant moksliškų 
prirodymų sistemos. Kurie 
priešingai tvirtino, tuos 
1870 m. Vatikano surinki
mas išskyrė iš katalikų Baž
nyčios. Klaidoms atsinauji
nus kita forma 1907 m., jąs 
pasmerkė Pijus X. Taigi ka
talikai tiki pragarų dėlto, 
kad Dievas taip apreiškė, o 
Dievo buvimų ir apreiškimo 
faktą bei turinį prirodinėja 
paprastomis! kritiškojo mok
slo metodomis ir priemonė
mis. Tas tikėjimo kritišku
mas yra taip pat dogmatas, 
kaip visa kas yra Evangeli- 
jok-

Filozofijos Mylėtojas to 
nežinojo, dėlto minėjo aklų
jų tikybą. Ir daugelio kitų 
daiktų jis nežinojo iš to apie 
ką jis rašė minimame straip
snyje. Visų to straipsnio 
klaidų negalime gvildenti, 
nes vietos gaila. Bet šalę 
Filosofijos Mylėtojo straip
snio ‘Vienybė Lietuvninkų’ 
parašė sakinį “Rašyti tą, 
ko nežinai mes (t. y. “Vien. 
Liet.”) vadiname melu.”

Per mano konferencijas
vienas socialistėlis davė pa 
aiškinti 21 ar 22 klausimus. 
Tie patįs klausimai viešai 
perskaityti publikai, paro
dė tikrą socialistu tamsumo 
bedugnę.

Tie klausimai, žinoma, su 
silaukė jiems tinkamo atsa
kymo, o jų klausėjai socia
listai liko apvainikuoti taip 
jų nupelnytu tamsybių vai
niką. .Tai girdėjo Clevelan- 
de netol tūkstančio klausy
tojų.

Bet socialistai pasistengė 
sufalsifikuoti mano kalbą ir 
savo kvailystę bei nesąmo
nės kitam prisegti. Tai 
paprastas socialistų darbas. 
Tamsus gi “Naujienų” re
daktorius Grigaitis su di
džiu pamėgimu skleidžia 
tas falsifikacijas tarp savo 
nelaimingų mulkinamų skai 
tytojų. Tai naujas priro
dymas, kokių priemonių 
griebiasi socialistai ir kaip 
jiems ne kuomet negalima 
tikėti.

Bet tie laimingi socialis
tams laikai, kada jie galėjo 
mulkinti žmones kiek beno
rėdami, jau baigias, žmonės 
pradeda susiprasti ir prade
da pažinti savo mulkinto
jus socialistus. Juk dabar 
jau ir patįs tamsuoliai soci
alistai mato, kad taip kvai
liai kalbėti, kaip parašyta 
“Naujienose” tegali tiktai 
“Naujienų” ar kitokio šia 
mšto bendradarbiai sociali
stai ir jų vyriausia mulkin
tojas “Naujienų” redakto
rius Grigaitis.

Persergėdamas skaityto
jus nuo tų mulkintojų pa
silieku su pagalba,

A. Matiaiskis.

Jūsų putai tari būti pa
dėti gereje saugioje vals

tijos bankoje

SieinJ Sicufty Buk
- ■ ■ ■ OF OHIGAGO ------ --
Mlkvaukee Avenne,

kampas Western Avė.

3% ant Jūsų Pinigų

Vakarais Iki 8

Skoliname pinigus ant Namų

Persiuičiame pinigas į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

žasčių, ir jų šaltinių skirtu
mas. Žinome keturias tų 
šaltinių rųšis: protą vi-' 
mas, tiesioginė percepcija, 
liudijimas ir Dievo autori
tetas.

Iš pirmutinių trijų šalti-, 
nių susidaro įvairus mok
slai. Iš paskutinio susidaro 
tikėjimas. Amžinų dieną ne- 
gali'sakyti, kad visi tų įvai
rių šaltinių aktai butų vie
noki. Vienos jėgos būva už
kinkytos darban, kada mus 
psichologija užsiima grynai 
protiniais dalykais, pvzd. 
filosofija ar matematika. 
Visai kiti mus dvasios gabu
mai veikia, kada užsiimame 
eksperimentų registracija 
ir tvarkymu. Nesvkį vienu 
dirstelėjimu įpratusi akis 
atskiria mokslininką gam
tininką, nuo mokslininko fi 
Josofo.

“Draugas” nenori p. Filo
zofijos Mylėtoją pliekti 
“Vienybės Lietuvninkų” 
rykštėmis ir melo jam ne- 
primetinėjame. Filozofijos 
Mylėtojas klydo ir tiek. Gal 
ir mes apsieitume skau
džiau, jei turėtume prirody
mų, kad tas pats žmogus ra
šė abudu straipsniu. Tų pri
rodymų neturime, o Žinome, 
kad laikraštį neprirašo vie
nui vienas žmogus, ir kad 
laisvę mylintis redaktorius 
neperdaug varžo bendradar
bius, dėlto kartais vienas 
vienų parašo, kitas kitę. Jei 
gu norėtume eiti su “Vien. 
Liet.” lenktyn pažeminan
čių priežodžių rinkime, tai, 
gafl, pasirodvturae jų girdė
ję užtektinai. Bet tada turė
tume žymiai nusmukti že
myn.

LAIŠKAS | REDAKCIJĄ.

tENKLAS RANKOS SAUGUMO.
Ohtaago Oleartag Rouse Narystė
Banko* priklausančios prie CMea- 

go Clearlng House yra po Jos atsar
gia prleClura. Laik* nuo laiko, bent 
syki 1 metus, CJeartng House rerl- 
sorial nuodugniai ISth-la savo bankų 
stovi Ir badą. jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notos, bondal. 
mortgagei Ir kitos apsaugos periiu- 
riamos Ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti ir knlngos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugi vertė gali 
būti turingose parodyta. Abejotina 
tvarka aR>a atsargumas, yra neda- 
IsldSlamaa Jeigu banka nustoja 
savo Clearlng Rouse teisių, tas yra 
ženklas Jos abejotino stovio.
Tiktai tvirčiausi o s ir saugiausios ban- 
kos gali būt Clearlng House nariais.

The Chlcago Clearlng House prie
žiūros užmanymas tapo (vestas pirm 
detimt metų. Ir nuo to laiko net vie
na Clearlng House banka ne suban- 
krutljo. Reikalaujant, Clearlng House 
banko* ateina viena kitai su pagalba.

The American State Bank pri
klauso prie Chlcago Clearlng Heu- 
ee, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis ir itduoda penkias pil

is atskaitas J metus.
JI taip-gi yra po Valstijos prle- 

liura, yra reguliarižkal tlrlnėjama 
ir kas metą išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra iH- 
ndkami ant kiekvieno pareikalavimo 

Čia galima gauti Pirmus Aukso 
■ortgagsa Tel p gi Aukso Hortgsg*
Bondsus po 9108.00 Ir 9800.08.

Bis bankas yra atsakančtausiaa
Lietuvlama

čia kalba Lietuviškai ir Lenkiškai.
Kapitalas ir pervižtus: 9840,800.88,

Socialistų laikr. “Naujie
nos” paskelbė* apie mane iš
tisą falsifikacijų virtinę.
Negalėdamas mano konfe 

Nau

A I

PresidnotAs
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Biue Islaafl Ave^ Loomle 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Psnedėliais. Ketvertais 
ir Subatomis iki 8:98 vai. vak.

rencijų sukritikuoti, “
Istorikų tipas ski-jJl®11®8” sumanė jas bent su-

į Europą ir tenai lavinami.1 pasakyti tokį absurdą, už riasi nuo abiejų pirmutinių, falsifikuoti.
į
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PERU, ILL.
Svečiai

Šiomis dienomis mus, Šv. 
Bedo kolegijos lietuvius mo
ksleivius, atlankė brangus sve 
ėiai kunigai A. Skrypko ir P. 
Serafinas iš Cbicagos ir kun. 
J. Rystrais iš Wcstville, III. 
Kun. Serafinas pasakė moks
leiviams labai naudingą pra- 
kalbelę.

31 gegužės į Peru taipo-gi 
buvo. užvažiavę p. A. Sutkus 
ir moksleivis J. Poška.

Vietinės kolegijos mokslei
viai labai džiaugiasi, jeiga pas 
juos užvažiuoja pasisvečiuoti 
lietuvių veikėjai.

DETROIT, MICH.

SPRING VALLEY, ILL.
Gegužio 30 d., SLRKA. 

164 kuopa rengė milžinišką 
gegužinę, kurioje žadėjo 
dalyvauti dvylika draugijų 
iš aplinkinių miestelių Jr 
visos lietuvių katalikiškas 
Spring Valley draugijos. 
Toje gegužinėje žadėjp bū
ti ir prakalbų; kalbėti buvo 
užkviestas iš Chicagos p. A. 
Sutkus ir moksleivis J. Po
ška.

Kadan gi 30 gegužio pas 
mus labai lijo, tai gegužinė 
neįvyko. Vietoje jos para
pijinėje svetainėje buvo su
rengtas vakaras.

Programas susidėjo iš 
prakalbų, deklemacijų ir tt.

Vakaro vedėjas buvo mo
ksleivis p. L. Šimutis iš Šv. 
Bedo kolegijos.

Pirmiausia prakalbėjo 
vietinis klebonas kun. A. 
Deksnis.

Laike pertraukos sudaina 
vo keliąs dainas vietinis vy
čių choras p. A. Mandeikio 
vedamas.

Antras kalbėtojas buvo. p. 
A. Sutkus, kuris gražiai pa
pasakojo Susivienijimo ver
tę ir priminė kaip neužtik
rintas būvis tų žmonių, ku
rie nepriguli prie šios orga
nizacijos. Pabaigoje p. A. 
Sutkus davė pipirų musų 
tautos išgamoms, socialis
tams. Nevienam iš jų gal 
kaito kakta beklausant kar
čių teisybės žodelių. To- 
liaus sekė eilių deklemavi- 
mas. Dcklemavo p-lė A. 
Masokaitė ir Rušplauskis. 
Gabių, jaunų deklematorių 
esama šiame miestelyj. Tre
čias kalbėjo moksleivis p. J. 
Poška apie tėvynės meilę. 
Bekalbėdamas jis primine 
Lietuvos vargus ir kaistai 
skatino gelbėti savo tautų. 
Pabaigoje sudainuota tau
tos himnas, žodžiu sakant, 
visos programos išpildymas 
pavyko kuogeriausiai. Ir 
socialistai toje dienoje buvo 
surengę vakarų, bet “naba
gams nekaip nusisekė. Pa
dengti kaikurias lėšas su
rinkta $9.86.

Springvaliečiai labai ap
gailestauja, kad jų gabus ir 
pasišventęs vargonininkas 
žada išvažiuoti į Westvillc, 
111.

Vincas Damaias.

jau perdaug melaginga ko
respondencija iš Gary, Ind. 
Socialistų raštininkui p. S. 
Gugučiui. matyt labai ne-1 
patinka, kad šio miesto lie-. 
tuviai nesiduoda socialistų 
viliugystėms ’ ir užtat jis 
juos išvadino tamsuoliais, 
nesusipratusiais. Ypač di
džiai nepasitenkinama jau
nimu, kuris buk taip men
kai yra susipratęs, sulyg 
‘‘Naujienų” nuomonės, kad 
net bažnyčių remia savo au
komis. Ne, ponai socialis
tai, Gary jaunimas ir visi 
lietuviai yra gerokai susi
pratę, apsišvietę, daug dar
buojasi visiems reikalams. 
Čia labai daug yra skaity
tojų “Draugo,” “Darbinin
ko,” “Garso”irkitų gerti 
laikraščių. ' Nestinga šioje 
lietuvių kolonijoje ir drau
gijų. Iš viso čia yra pen
kios grynai katalikiškos lie
tuvių draugijos: Šv. Myko
lo Arkaniolo dr-ja, SLRKA. 
129 kp., Liet. Vyčių 82 kp.> 
Tautos Fondo 77 sk. ir Šv; 
Kazimiero giesmininkų dr- 
ja Vietos lietuviškas jau
nimas pasižymi savo pado
rumu ir labai uoliai darbuo
jasi Bažnyčios ir gimtojo 
krašto labui. Štai vasario4 • I ‘ •
18 d. jauni vaikinai parengė 

, balių žadamos . statyti baž
nyčios naudai ir pelui j o 
taip prakilniam tikslui net 
460 dolerių. Neatsiliko nuo 
jų ir merginos. Jos paren
gė balių parapijos naudai 
gegužio 13 d., kuris davė 
415 dolerių pelno. Ar gi tas 
neparodo, kad vietinė jau
nuomenė. kurių “Naujie-r 
nos” vadina tamsib, savo 
susipratimu ir pasišventi
mu pralenkė - daugelį kitų1 
didesnių lietuvių kolonijų.

Gariečių draugas.

Perminąs A., Laskauskas A. 
Kairevičius J., Aleksa, Gri- 
galis J., Stankus \\ Judic
kas J., Zgrunda K., Velio- 
niškis J., Grigalas K., Bud
rius J., Pėstininkas J., Ci- 
ciunas S., Sakalauskas J., 
Poškauskas V., Milaševičius’ 
J., Slaudrius V., Abromavi
čius J-, Šimkus K., Sinis J., 
Kuucaitis A. Pocius J., Nor
kevičius J., Bilailis J., Ar- 
mokas P., Likevičius P., 
Šalvis J., Zaleski P., Good- 
lick O., Babinas A., Noreika 
A., Sakalauskas S., Bagdo
nienė O., Salonas A, Dug- 
nauskas Pius, Nudžius J., 
Puirius J., Petronis J., 
Norkus K., Šileikis P., Viš- 
niauskaitė P., Rotkelniutė 
O., Juodvalkis A., Zapitaus- 
kiutė M., Gudauskaitė M., 
Šneistoraitė O., Zavadzkai- 
tė O., Šimkaitė M., Blazai- 
tis J., Lotuža V., Kapošis S., 
Prenkštas P., Rukštcla A., 
Januška JT, N. N., N N., 
Bukšnis V., Surkus Sta- 
siok E.į Siapavičius J., Ma
cys A., Gervickas J., Alek
sandravičius A., Mickus J., 
Kasia vičius J., Virbalis A., 
Zakarka P., Miškinis V., 
Jankauskis P., Kiaušis C., 
Šitkauskas K., Ciapaitis A, 
Maciulevičius A., Juozapa
vičius L., Vaitekūnas J., 
Grabauskas K., N. N., Žigas 
S., Pešys P., Klikna J., 
Norkūnas J., Vameckas A., 
Morkūnas Z., Sležys A., TJž- 
kojeųas J., Rukšėnas J., 
Markiutenas K., N. N., N. 
N., Podziunąs V., Bagdonas 
A., Nasutavičius V., Damo- 
ševičius P., Jurgcla A., 
Kelpšas A., Aneškaičiutė 
A., Štoniūlis j., Permen E., 
Permėn J., Lankutis P., Gu- 
žauskis A., Beržinskis P., 
Nake^ J., Garpšlys 8., Ur- 
nikas L., Biras K., Morkc- 
vičius P., Žvirblis J., Janu
sas A., Sadauskas Z., Gervi
nus J.

Smulkesnių aukų buvo 
$101.50.

Tokiu budu išviso surink
ta $365.00. 1 * •

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

Aukos surinktos badaujan
čios Lietuvos labui Šv. Jur
gio bažnyčioj gegužės 20 d.

Klebonas kun. K. Skryp
ko $18.00; Saleska $10.00; 
Juodvalkis S. $7.50.

Po $5.00:, Gustaitis Pr., 
N. N,, Kausi s J., Chrzamnv- 
skis J, Pcrminienė F. .

Po $3.00: Norkus J., Ku- 
činskis J.

Po $2.50: Bublevskienė 
M

Po $2.00: Bukšaitis M., 
Marčiulvnas J., Kudys, Jo
kūbaitis K., Lėgota J., Mos-; 
teika J., Vėdrickas K;, Siu 
žvs J., Gudinąs J., Bagdo
nas K., Mikolauskas J.,

Tautos Fondo seimas 
perkeltas.

SLRKA. savo seimų per
kėlė į birželio 18, 19, 20 ir 
21. Kadangi dėl bendrų de
legatų siuntimo yra reika- 
liiiga, kad ir Tautos Fondo 
seimas butų greta Susivie
nijimo seimo, tai Tautos 
Fondo seimas tampa pcrkel 
tas į birželio 21 ir 22 d. 

Maita V., ŽiJinskis J., Ro- Kaip skaitlingas bus šių

GARY, IND.
Socialistų laikr. “Naujie

nose” nesenai buvo tilpusi

manauskas V.
Po $1.50: Dombrauskas J. 
Po $1.00: Bukšaitienė,

Norbertas S., Petraitis V., 
Šaltis A., Stanevičius J., 
Ptašninkas A., Lcvulis A., 
Kloevar M., N. N., Biekša 
A., Žabo rak a s V., Stanauka 
M., Dargis J., Povilaitis K., 
Butkevičius P, Pipiras K., 
Bauža A., Eidukevičius J., 
Daukevičienė J., Možeika 
J., Možeika A., Daubaras, 
Burdinavičius J., Satulaitis 
V., Balič E., Burkšnienė A., 
Petraitienė A., Eidukevičiu- 
tė —., Basalykas P., Kara
lius J., Gaspa ra vičius, Ra
kauskas V., Vaičiulaitis J., 
Sloda A., Zujus J., riragis 
R., Viršeli V., Saulis J., 
Niaura P., Možeika Ad., Žio
gas P., Gudaitis S., Augę 
P., Mozūras A., Balnis J., 
Martinionis M. Rainutė O.,

metų seimas, negalima iš- 
anksto pasakyti. Ligšiol, 
kiek tai mums žinoma, tik 
T. F. 52 skyr. iš Norwood, 
Mass., jau išrinko 2 delega
tu: p. J. Jaroševičių ir vie
tinį klebonų kun. Daugį. Ir 
kitiems skyriams reiktų pų^ 
sis)iubinti delegatus rinkti. 
Geriausia T. F. skyriams ir 
Susivienijimo kuopoms sių
sti bendrus delegatus, kad 
sumažinti išlaidas.

Seimas bus Pittsburghe. 
Tai artimesnės jo apiclin- 
kės turėtų daugiausia dele
gatų prisiųsti. Bet, deja, 
Pittsburgho apieliukėse T. 
Foudas mažai turi skyrių. 
Spaudoje jau buvo minėta, 
kad ten labai reikalinga įs
teigti daugiau T. F. skyrių, 
o pasekmių dar nesulaukia
me. Jeigu kur dar susida-

Bartkus P., Rutkclis T,, ryty naujas skyrius, tai darje suriukU-

"DRAUGAS"

KRAUNAMA AMGUAKA8IŲ | VAINAS J $ I t-------------

THE DELAVARE AND HDDSON CO-.
SC8i«I0« PI

Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bilo 
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDLING, PA.DICKSON..........SCRANTON, PA.
£©AL BROOK CARBONDALE ” GREENWOOD .... MINOOKA ”
PPWDERLY .... VAYF1ELD - LANGCLIFFE ............. AVOCA”
JERVYN  .............. JBRVYN ** LAPLIN .......................... LAFLIN”
GRAVITY SLOPE ARCHBALD " DELAWARE MINERS MILLS ” 
OLYPHANT .... OLYPHANT • PINE RIDGE MINERS MILLS ” 
TEDDY CRBEK . OLYPHANT ” BALTI MORE WILKE8-BARRE ’•
M A R VI NE .............. SRCANYON " PLYMOUTH Nos. a, 3. 4. 5
LEGOITTS CREEK, SCRANTON PLYMOUTH ”
VON STOSCH... SCRANTON ” BOSTON ....... PLYMOUTH”

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.

Ženotiems reiškia užtikrintų gyvenimų.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejiny- 

eios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir 
numažins mokesčius.

Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.

KOMPANIJOS PASIUUJ1MAI
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS 
ATPIGINTA ANGLIS. PO KAREI.
GERAS UŽDARBIS. DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
PAGELGA INGYTI NAMUS 8A- PUSfiS PO KAREL

VO ŠEIMYNAI. DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.

Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ. 
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. Vi 
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-,

SIEMS VAIKAMS.
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ. 
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.

Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei-' 
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek, ii 
kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride-. 
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne-\ 
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu-\ 
nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
kia tuojaus,

THE DELAWARE AND HTOSON COMPANY
Room 520 National Bank Bldg., SCRANTON, PA’.'S

suspėtų prieš seimų užsire 
gistnidti, tik iai atsiunčia 
Centro sekretoriui skyriaus 
valdybos pilnus adresus.

Del Sv. Tėvo skirtos
., lietuviams dienos.
Kiek piniginės pagelbos 

Lietuvai popiežiaus skirtoji 
diena suteiks, dar negalima 
žinoti. Aišku tik, kad jos 
pasekmės bus menkesnės, 
negu tikėjomės. Blogiausia 
tai, kad vyskupo Karevi
čiaus laiško Amerikos vys
kupai negavo. Tas sutruk
dė visų aukų rinkimų.

Ligšiol žinome, kad Wor- 
cestcrio ir Bostono lietuvių 
bažnyčiose labai daug su
rinkta. Tų miestų lietuviai 
su savo veikėjais ne nuo 
šiandien duoda gražiausi pa 
vyzdį, kaip reikia gelbėti 
savo tėvų šalelę. Labai 
sektinas pavyzdis. Daugiau

Išrodo reikalinga pami
nėti, kad yra giliai susipra
tusių lietuvių ir tarp svetim 
taučių gyvenančių. Štai pa
nelė Ona Stankiutė iš Lam- 
bertvillc, N. J., rašo: “Ne
žinau dėl kokios priežasties 
geg. 20 d. čia nebuvo ren
kamos katalikų bažnyčiose 
aukos Lietuvai. Gal dėlto, 
kad čia nėra lietuvių. At
minimui geg. 20 siunčiu T. 
Fondan $5.00.” Panelė O. 
Štakniutė jau nepiimų kar
tų siunčia Lietuvai stambes 
nę aukų. Kad taip bent 
dauguma lietuvių darytų, 
tautos vargas greitai suma
žėtų.

Tautos Fondas jau gavo 
aAtkas,, suiįhktHs g£g. 20 ,d.:

KŪtgStono lietuvių baž 
iivčioje, viso , 95.00

F. 40 skyrius prisiuntė Šv. 
Juozapo lietuvių bažnvčio-

J. Šaliunas aukavo per T. 
F. 40 skyrių $5:00

Du Bois, Fa/*- Krni. M. 
Urbonas prisiuntė Šv. Juo
zapo & K- bažnyčioje su
rinktus $40,00.

Gary, Ind. — T. F. 77 sk. 
priusiuntė $42.10
. Viso įplaukė $388.27. Šias 
ir vėliau įplaukusias auka^ 
,Tautos Fondas pasiųs Pil
domajam Lietuvių Komite
tui Šveicarijon ir pagarsins 
popiežiaus organe “Osser- 
vatore Romano.”

“Nelaimėje vargstančios 
Lietuvos gelbėtojų 

dipliomas.”
f t *

į Šis dipliomas dar spaudo
je. Jis bus atspaustas ke
liomis spalvomis, su Šv. Tė- 
,vo ir vyskupo Karevičiaus 
paveikslais ir laiškais. Kiek 
vienas lietuvis, kuris paau
kaus (arba jau paaukavo) 
T. F. dcl popiežiaus skirtos 
Lietuvai dienos nemažiau 
$1.00 ir atsiųs savo pilnų ir 
aiškų adresų Tautos Fondo 
sekretoriui, gaus atminčiai 
tų gražų dipliomų.

Tautos Fondo sekret.,
K. Pakštas. 

917 W. 33rdzSt., 
Chicago, 111.

KARIŠKAS BELAISVIS 
IEŠKO SAVŲJŲ.

Karės belaisvis Vokietijo
je Antanas Baltrušaitis, pa
einantis iš Suvalkų guber
nijos, Naumiesčio apskr., 
Gelgaudiškiu gminos, Bėdc- 
lių kaimo nori sužinoti ka
me gj’vena jo brolis Juoza
pas Bataitis, gimęs taįp pat 
Suvalkų1 guber.j Nahmics- 
čio apskr., Lukšių valsčiaus. 
Nclaisvio šitoks adresas: 

Waterbury, Conn. — T.[Germany, Brandenburg a 
H. Kriegsgefangenen Lager, 
3 Kompagnie, Antanas Bal- 

$201.17 truschaitis.

DIDELIS PIKNIKAS s
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS NAUDAI

Nedalioj, Biržtlio-June 10 i. 1917 m. |
POLONI A DARŽE, Higgins and 61st avės.

JEFFERSON PARK, ILL
S Pradžia: 11 vai. ryto----- ::------ Įžanga: 25e. i>orai =
2 PASARGA: Važiuoti Milwaukee avė. karais iki sustos; E 

toliaus ^įti 2 bloku į piet-vakarius, o paskui į vakarus E
s iki daraui.

Rengia ir kviečia KOMITETAS |
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Visos Lietuvos Zemlapis
sutaisė m. šalčius.

Zcmlapls parodo siouas, kokios turi 
Imti laisvos, uopripuliiiiiiKos Lietu
vos.. Kauniečiai, vilniečiai, suval
kiečiai ir Prūsų lietuviai — visi ras 
ant .(<> savo bažnytklcmlus, mieste
lius ir miestus.

Žemlapis didumo 24 colių ilgio ir 
20 pločio, spalvotas, vardai atspau
sti aiškiai, (skaitomai.

Kaina 1 žemlapio 60 centų. Už
sakant du ar daugiau, po 60 centų 
kiekvienas. Agentams kainos pagui 
sutarties.

Laiškus sn užsakymais ir pinigus 
siųsti: M. ŠALČIAUS vardu, K. 703, 
31 W. 110 St., Ncw York, City,

Phone Kenjlngton 3521

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. Am St. PhiliMphli, Pi.

Vyrišky DrapanyBiryenii
Nauji, neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai ir overkotal, 
▼ertėa nuo Iki S 60 .dabar 
parsiduoda po $16 ir 26 doL

Nauji, daryti crataviml nuo 
$16 iki $26 siutai ir overkotal. i 

nuo $7.60 iki 18 doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuštu overkotu.
▼Įsai mažai vartoti siutai ir 

overkotal vertės nuo $26 iki 
$85, dabar $5 ir aukščiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.60. Vai
ku siutai nuo $3.00 iki $7.50. 
Valizos ir Kuperai.

Atdara kasdiena, nedėliomis 
ir vakarais.

S. GORDON,

1415 S. Halsted st.. Chicago.

PRISIRAŠYKITE
prie musų armijos, musų ka
riuomenei nereiks kariauti, 
bet reiks gaminti maistų. Čia 
lietuviai dygsta kaip grybai. 
Atvažiuokite, dabar pamaty
kite krašto puikumų, žemės ge 
rūmų, augimų javų ir lietuvių 
pasekmingumų. Uncle Sam ra
gina visus prisirengt, tai ko
dėl ne? Atvažiuokite šių vasa
rų apsirinkt puikių farmų, pri- 
sirengkit pradėt kitų pavasarį 
gaminti maistų.

M. J. Augulis,
Litli. Colo. “Gausa” Dir. 

Sanborn Company, 
Eagle River, Wis.

Naujanybe
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Jau galima gauti naujų knygelę

PATARLĖS
ir

IAMINTIES 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.
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS 
S

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
‘ŠVIESA’’ !

I 8S kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie = 
šviesos parodyti keliąs “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- i 

gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės j 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,
s

46 Congress Avė., Waterbury, Conn. =
ilMMIHiUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlMHIIIIIIIIIUIlii
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KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

“TAUTOS RYTAS" |

Kaina metams Suvienytose Valstijose .................  $ .75 E
Į kitas valstijas ......................................... 1.00 |
Pavienis numeris ..................................................... .07 E

‘TAUTOS RYTAS”
120 Bowen St., So. Boston, Mass. E

Tel. S. B. 2168 - M.
iinniiiimmmitfiimniiiniiiimiimmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii



SPEKULIACIJA BUL
VĖMIS.

•« DRAUGAS »» Pėtvyčią, birž. 8, d. 1917 m.

Penktadienis: 8 birž. Šv. 
Medardo, šv. Maksimijono.

šeštadienis: 9 birž. šv. 
Primo ir šv. Felicijono kan- 
kintinių.

VĖSULA. NELAIMĖS.

Miesto vyriausybė praneša, 
kad neužsiregistravusieji vy
rai dar gali registruoties ir 
jiems jokios bausmės nebus. 
Registruoties galima šiandie 
ir, rytoj. Paskui visos regis
tracijos vietos bus uždarytos, 
o neužsiregistravusieji bus pa
traukti teisman..

DAR VIENAS PRIVATIŠ 
KAS BANKIERIUS 

ŽLUNGA.

medžiodami neužsiregistravu
sių vyrų. “Medžioklė” buk 
sekasi gan gerai. Vakar su
gauta virš 100 tų bailių, ku
riuos angliška .spauda vadina 
“slaekers.”

Pastaromis dienomis Cliica- 
goje siaučia labai smarkus vė
jas. Trečiadienvj po pietų vė
jo greitumas siekė 50 mylių į 
valandų. Oro pranašai sako, 
kad dar per kelias dienas bus 
Cliieagoje taip vėjuota.

Vėsula jau suskubo padary
ti nemaža blėdžių. Ypač vie- 
sulos^ pasekmės labai žymios 
šiauriniuose miesto pakražčiuo 
se. Daug medžių ten išvers
ta, numėtytos apskelbimų len
tos , kaikur sugadinti stogai.

Be to trečiadienyj viesulą 
buvo priežastimi trijų žmonių 
suvažinėjimo. Mat. vėjas su
kėlė visas dulkes ant gatvių ir 
apakinti žmonės nejučiomis at 
sidurė po automobilių ratais.

Šiomis dienomis kažin kur 
dingo privatiškas bankierius 
Josepli H. Cernv nuo 2148 So. 
Kedzie Avė. Jo banko reika
lai esu labai prasti ir mano
ma, kad drauge su jo dings 
ir 46,000 dolerių indėlio. Jo 
pati ir gi nežino kame vyras 
yra. '

RENTGENO SPINDULIAI 
NUPLIKINO.

Nors daugelis maisto pro 
dūktų atpinga, bet bulvių 
kaina nuolat didėja. Tų da
rų tyčia pirkliai, kad dar 
labiau padidintų savo ir be 
to jau storas kišenės. Fe 
derališkam prokuratoriui 
buk pranešta, kad netoli 
Chicagos pirkliai pūdo 15 
vagonų bulvių. Jeigu jie 
juos parduotų, tai bulvių 
kaina žymiai susimažintų ir
užtat spekuliantai mažiau !?“.*. 7™
pelnytų. Jeigu šis gandas 
bus teisingas, tai sugauti 
spekuliantai bus smarkiai 
nubausti.

Kaulai Elektra Api litu 
Areli Fraai RM|ir Railos

ratus ir dalis par
duodam puse pa
prastos kainos

PATS SAVO PONU
Nežiūrint kas iš karės virstų. 
Karė ar ramu, turėk RtngUr 
dviratį, tai laiku pribusi dar
ban, bažnyčion, sutarus su drau

gais. mylimųja is giminėmis. Iš darbo va
žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti... 

Pasirink iš 44 rūšių, spalvų ir dydžio 
"RAN6ER” dviratį; Naujame musų 
kataloge yra natnrališkom spal
va ra dviračių paveikslai. Pilniau
si eilė dviračių pasaulyje, už Dir
btuvės Kainas, nuo $15.50 augštyn.

tį SAVO KA-
mams, iš-

tik ataiipk kuponų ga- 
vimui muši} naujo di

delio katabigo. Parluedan Dirbtuvės kaino
mis. su 30 dieni] baodymu.

Nisiįisk piningi)

MEAD CYCLE CO.
CHICAGO »«rr. i 2-F

IŠKIRPK KUPONĄ IR SIUSK TUOJ I <*«*«••b«rt. I2.F cbk.,o. m. Pri.ių,ki,
..... .  ■ I savo nauja dideli dviračių katalogų dirbtuvei kainom. JO dim

nų ismėginlao propozicija. Jokios atsakomybes tame ant savus neimu.

■Vardas. —a.

L. D. S. KUOPOMS.

Visos Chicagos L. D. S. 
kuopos malonėkite prisiųs
ti savo delegatus į nepapra
stų LDS. Apskr. susirinki
mų, kuris bus nedėlioję, 10 
birželio, 2 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio parap. svet. (32 ir 
Aubum Avė.).

Susirinkimas yra labai 
svarbus, nes reiks tarties a- 
pie surengimų maršruto kai 
bėtojui darbininkų reika
lais.

M. Gurinskaitė,
Apskričio rast.

BRANGSTA IR ALUS.

Matbiaz Plaz, 6845 Sanga- 
mon gatvė, kontraktorius, per 
savo advokatų pareikalavo 
nuo German Evangelical Dea- 
coness ligoninės ir nuo Dr. Jo- 
sepli Waska 10,000 dolerių at
lyginimo. Plaz nesenai gydė
si minėtoje ligoninėje Rentge
no spinduliais (X—ray). Iš- 
gvjęs jis pasijuto esųs plikas. 
Tvirtindamas, kad Rentgeno 
spinduliai nuvarė plaukus, p. 
Plaz reikalauja atlyginimo. A- 
be jo jame ar gaus.

-----1-'1 ...... ; i i
CHICAGO NUSIPIRKO LI
BERTY BOND UŽ $309,512.

ŠIANDIEN VYČIŲ CHORO 
REPETICIJA.

Šiandien, pektadienvj, vaka
re, Mark White Sq. salėje bus 
Chicagos Lietuvos Vyčių Ap
skričio choro repeticija. Vi
si, kurie priklauso prie šio 
choro nepamirškite nuvykti Į 
repeticijų. '

Patartina abiejų lyčių jau
nuoliams kuoskaitlingiausiai 
rašyties į šį galingų lietuvių 
katalikiškos jaunuomenės cho
rų.

NETEISINGAS GANDAS.

Street. Miestas, -Valst.

Apskelbimai Pajieškojimai.

Ligšiol musų mieste parduo
ta Liuosvbės Paskolos obliga
cijų už 309,512 dolerių. ...

Didelio noro jas pirkti nežy
mu, nors agitacija labai dide
lė. ' r . ■

---------—U__ ______ -
IR VAIKAI AUTOMOBI

LIUS VAGIA.

Kiek laiko atgal nekurie 
laikraščiai buvo paleidę gan
dų, buk p. Yčienė (Dr. Šliupo 
duktė) prapuolusi laike revo- 
1 iucijos Petrograde. Buvo net 
įtarimų ir spėliojimų, buk jų 
užgriebę paleistuvystės namų 
užlaikytojai. Tarp lietuvių

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
BUS RODOMI:

Pėtnyčios vak., birž. 8-ta 
d.,' Bažnytinėj salėj, Keno- 
sha, Wis.

Nedėlios ir Panedėlio va
karais, Šv. Onos Bažnytinėj 
salėj, Spring Valley, BĮ., 10 
ir 11 d. birželio.

Utaminko vak., birž. 12 
d A. Samolaičio , salėj, Og- 
lesby, UI.

A. T. Račiūnas.

Pranas Kazimiero Kazlau&kis, Kau 
no gub., Ukmergės pav., Anykščių 
vaisčiau, Rašės v., Utėnos par. ieš
kau giminių ir pažystamų.

Antrašas: i ; 1
SAMARA, Ilinskaja ulica, No. 121, 
kvartyra 1.

Paieškau savo brolio Viktorio Dal- 
nėlio, Suvalkų gubernijos, Naumesčio 
pavieto briškabudžio parapijos kai
mo Sadviju.

Atsišaukite sekančių adresių.
JULIUS dainelis 

1505 So. 49 et. CICERO, IMj.

I REIKALINGA. i f i

DOVANA CIOERIE- 
ČIAMS.

Kas iš Cicerą lietuvių, už-
pradėta leisti paskalai, bukgįra*yg jienragtį “Draugų”

Vyčių Draugas — katras mokytų 
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. 
nišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra (eigos. Atsišau
kite katras iš dudorlų ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VTCIAI,
C-o Rev. IgnatluB Abromaitis, 

728 Talbot avė., Braddock, Pa.
Tuojau reikalingas vargoninihkas. 

Algos |60.ė0 lt intrigos. Reikia a 
kristijonautl. Geri vargonai, Kreip
ties pas: , . .

rev. j. Misrus,
Elsurorth, Pa.

Užmiršk Savo 
Skilvi

Ant Vienos Sąvaites
Štai Kaip ir Tai Dykai

Jūsų skilvis neturėtų Jus var
ginti. Jus neturėtumėt žinoti kad 
turite skilvj. Jeigu turite per
daug gazo užtat Jus vargina; bet 
tas galima pataisyti ir labai len
gvai. Tiktai nueik ) valstinyčių 
ir paprašyk: “Meldžiu man duo
ti Eatonlc ant vienos savaitės dy
kai.” Yra prirengta ir laukia 
Jus, tiktai nueikite ir pasiimkite.

Paskutiniais talkais taip daug 
žmonės kenčia nuo dispepsijos, 
indigestion, remerlo —
kad išradėjas šio vais
to stengėsi išrasti, kad
palengvinus žmonėms
ir štai jau bandymai
padaryti ir labai pa
sekmingi pasirodė.

kad turite blogiausius skilvius, 
bet kaip paimsi Eatonic nusiste
bėsi, kad turi geriausių, skilv), 
tik jis buvo pripustas gazo.

Neatidėliok ant toliaus, bet nu
eik šiandienų ir tuojaus išmėgink. 
EATONIC yra gaunamas pas že
miau paduotus vaistininkus (ap- 
tiekorius).

Jus nusistebėsite, kaip pamė- 

gin slte tiktai per vie

nų savaitę EATONIC. 

Vaistininkai taip pat 

turi ant pardavimo pil

no didžio dėžutes EA

TONIC.

.Dauguma yra vais-
' t • i '

tų, kurie nieko nepa-I
gelbsti, bet vien tik 
yra padaryti, kad žmo 
nlų jšnigus išnaudoti, 
bet štai čionai duoda
ma Jums dykhi išmė
ginimui.

Maj. Gen. Clem. 
'.Aš esu vartojęs 
Eatonic po valgy
mui ir pasirodo, 
kad nėra geres
nių vaistų skil
viui kaipo Eato
nlc, todėl jų pata 
riu kiekvienam 
vartoti.

Su pagarba 
John L. Clem”

Washington, D.C.

Eatonlc Remedy Co. 

1018 S. Wabash avė., 

Chicago, Iii.

Jeigu skilvis nedirba gerai tuo
met visas negerai jautėsi, nes 
siklvis visų malimo darbų turi at
likti, jeigu jis nebus taip, kaip 
jam reikia būti, tai reiškia, kad 
jam reikia vaisto.

Tas vastas yra EATONIC, ku
ris yra gvarantuojamas duoti už- 
ganėdinimų kiekvienam skilviui, 
ir netik išvarys gazų, bet ir su
taisys skilvi, j ..

F. A. Poszka,
3101 So. Morgan Street 

Frank V. Kara,
1820 So. Halsted Street 

B. Zaleski,
4645 So. Ashland avenue 

F. Dubski,
1834 West 47th Street 

Jos. Leszczynski,
3337 So. Morgan Stfeet 

A. F. Choletvinski, 
1001 West 32nd Street

KUPONAS
VIENA SAVATTfc DYKAI •
Paimkite šitų kuponų išpil- 
dę nuneškite pas šluos vais
tininkus ir gausite EATONIC, 
ant visos savaitės.

Vardas

Negarbingieji ponai sa- 
liunininkai taipo gi neatsi
lieka nuo kitų spekuliantų, 
nors pelno jiems niekados
nestinga. Štai Saliuninin- 
kų Susivienijimas nutarė 
pakelti kainų nuo 5 iki 10 
centų už taip vadinamų alų 
“paintv.” “Draugas” nela
bai verkia dėl nelaimės ge
riančių alutį.

2,064 REPORTERIAI 
CHICAGOJE.

Įvairių tautų dienraščiai 
turi šiame mieste net du tū
kstančiu šešiasdešimtis ke- 
turius reporterius arba ži
nių rinkėjus. Tiek tam tik
rų pavelijimų išdavęs Chi- 
cagos policijos viršininkas 
Schuetfcler.

----------i_--------------
PATENKINTI SVETIM

TAUČIAIS.

Registracijos viršilos ir an
gliška spauda išreiškia didelį 
pasitenkinimų svetimtaučiais, 
kurie daugeliuose atvejuose 
pasižymėjo patriotiškesniais 
negu tikrieji amerikiečiai. Be 
kitų giriami ir lietuviai. Vie
noje vietoje prie Ashland Avė. 
esu lietuviai su lenkais net iš
laužė registracijos buto durjs. 
Bet svetimtaučių spaudų tų 
pažymi su pasigerėjimu. Gir
di, jie laužė duris tik iš patrio
tiškumo, nes bijojo, kad nesu
spės užsiregistruoti.

Vakar tris 15—16 metų ber
niukai pasivogė ponios Smitli 
automobilių nuo 58 Maple gat
vės ir ėmė važinėti po miestų. 
Bet neįgudę jauni vagiliai tuo 
jaus pakliuvo į policijos ran
kas. Jie tapo nusiųsti į jau
nuolių pataisos namus.

VAIKŲ PARALYŽIAUS 
PAVOJUS.

Artinanties vidurvasario 
karščiams drauge artinasi ir 
baisios ligos; vaikų paraly
žiaus, išsiplėtojimo pavojus. 
Pernai nuo vaikų paralyžiaus 
mirė 285 jaunučių įr.daugelis 
visam amžiui pasiliko raiši. 
Žadama panaudoti visas prie
mones, kad šįmet neatsi karto-JČ 
tų tas pats.

Dr. Šliupas tam tik ir išvažia 
vęs į Europą., kad dukterį su
radus, ir prikaišiota, kad jisai, 
girdi, delei savo tokių priva- 
tiškų reikalų yra išvažiavęs 
visuomenės lėšomis.

Visi šitie gandai ir paskalai 
neturi nei krislelio teisybės. 
Dr. Šliupas, neturėjo jokios ži
nios apie tuos gandus ir išva
žiavo nieko apie juos nežino
damas. Gandai prasidėjo į a- 
pie dvi savaitį po jo išvažiavi
mui.

Su p. Yčiene taipgi nieko 
neatsitiko ir ji, pati užgynė tų 
gandų teisingumų. Kuomet 
užklausta iš Scrantono kable- 
gramu, tai p. Yčienė kablegra- 
mu atsakė sekančiai:

“Gandas neteisingas. Vis
kas kuogeriausiai.

H. Yčienė.”
“Lietuva” N. 23, 8 bir. 1917 

metų.

per manį ant metų ir užsi
mokės $6.00, tai gaus dova
nų juoku ir satiros laikraš
tį “Žvirblį” metams, arba 
“Draugo” kningyno kningų 
vertės 1.00 dol.. Meldžiu 
naudoties proga nes šito do
vana neilgai bus duodama 
ir tik tiems kurie dar 
“Draugo” užsirašę ant me
tų (nauji skaitytojai). Do
vanos prasidės nuo gegužės 
25 d. ir tęsis iki birželio 30 
d. 1917 m.

“Draugo” agentas,
J. Mozeris,

1430 S. 49th Avė., 
Cicero, III.

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

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb. *

Nieko nekainuoja pamėginti. 
Tūkstančiai žmonių džiaugiasi su 
Eatonic, nes jiems sutaisė skil
vius. Mes norime, kad kiekvie
nas išmėgintų užtat mes duo
dame Jums progų nuspręsti apie 
j). Gal dauguma iš Jus manote.

Gatvė

Miestas
(Draugas) i

PAGAVO KETURIUS AU
TOMOBILIŲ VAGILIUS.

Vakar North Halsted stoties 
policija sučiupo keturius vagi
lius, kurie važiavo pavogtame 
automobiliuje. Suareštuoti va 
giliai prisipažino, kad iš vieno 
jie pavogę Chicagoje 14 auto
mobilių. Pavogtus automobi
lius jie veždavo parduoti į 
New Yorkų, Indianopolį ir ki
tus miestus.

GAUDO NEUŽSIREGISTRA 
VUSIUS VYRUS.

Chicagos policistai dabar 
bėginėja po saliunus, viešbu
čius ir kitokias riešas vietas, dalykus.

REDAKCIJOS AT
SAKYMAI.

P. O. G—te. Mes at
sakinėjamo tik tiems, kurie 
pasirašo pilna tikrąją savo 
pavarde ir prideda adresų. 
Jei kas nenori, kad duoda
mi atsakymų paminėtume 
jį, tas gali tai pažymėti prie 
klausimų. Visada tai išpil- 
dvsime.

Atsakymus tikėjimo daly 
kuose visada duodame rim
bai. Tepašiepiame tik tuos, 
kurių klausimai užduoti ty 
čia ant juoko. Jei kas ir 
bloga mintimi užduoda rim
tų klausimų, tai atsakome 
rimtai.

Neatsakome visai klausi
mams paliečiantiems lyties

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIJ

| JOSEPH C. W0L0N
, LIETUVIS ADVOKATAS 

= Kamb. 324 National Life Bldg.
29 So. LaSalle St.,

5 Vakarais 1566 Mllwaukee Avė.
■B Central 6390

Rasidence Humbold 97 
_ CHICAGO. IL.
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WAUKEGAN, ILL.
Statoma scenoje

Statoma scenoje veikalas 
“ŠV. CECILIJA”

Vyčių 47 kuopia Waukegan, 
Ilk, 10 d. birželio statys sce
noje puikų istoriškų veikalų 
“Šv. Cecilija”. Veikalas y- 
ra labai gražus. Pelnas nuo 
teatro bus skiriamas vietinės 
šv. Baltramiejaus par. naudai. 
Šinomi kviečiame waukegan’ 
iečius kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti ant šio vakarėlio, taip 
gi kviečiame ir svečius iš ar
timesnių miestelių, nesigailė
site atsilankę, nes retai mu
sų scenose tenka pamatyti to
kių veikalų, kaip “Šv. Cecili
ja.” Ypatingai kviečiame 
draugus Vyčius iš artimesnių
jų kuopų. Teatras prasidės 7 
vai. vak. Draugijų svetainėje, 
ant Lincoln ir 9-tos gatvės.

Maloniai laukiame
Jūsų atsilankymo

L^.Vyčių 47 kp.

.■Al.. .n 1

FARMOS’! FARMOS!!I
t Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje 
į dėtuvių kolonijoj, kame yra 8S0 
Jetuvtų apsigyvenusių. Puikiausioj 

apielinkėje Scottville, Mich., kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio- 
nals yra Farmerių Draugystė, yra 
ietuviška parapija. Todėl kreipiamės 

Jus, kurie norite turėti geresnį gy
venimų pirkite pas mus farmas, kad 
galėtumėm visus anglus ir vokie
čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes 
turime iš Jų suėmę jų farmas ir no
rime Jas parduoti, turime didelių Ir 
mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir kl- 

1 reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant išmokesčio. Norint gauti 
daugiau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katallogų ir mapų.

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Tel Drevei TMI

Dr. C. Z. Vezeli«
USTUVIS DKNTIMA2 , 

Valandos: ano • ryto Iki • vak
Nedėliotais pagal sutarimų. 

4711 So. Aahlaad Ava.
# art 47-tos gatvės

Telefonai MeKInlay 6784
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIAS LIGAS
3417 |J. Wnt*ri IK tingis *. II pMi

Ligonio Priėmimo Valandos) 
ryto meta nuo 8 iki 10 valandoa po pietį 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 Iki 830.
Šventomis dienomla'it ryto 8-10 

Ir nuo 2 iki 8 po pietų.

Atidarymas naujoj Uoloj 
Laikrodžiu Krutulis.

Turėsią dideli išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. Viskų, kaipo 
nanjoje vietoje parduosiu pigiaus, 
kaip tik galima, tai yra ui tiek, ui 
klek 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 ntstlankyti pas 
mane, ir Jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų Store negalit gau
ti plgtans, kaip pas 

norėdamas užganėdin
ti, nanjoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai viskų parduoda.

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
nių dėl skauda
mų aklų, tai a-
teiklte pas mane, o ai Jums prirink 
siu akinius kuogertausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kosttimerlua į naujų vietų ir meldžiu, 
kad Ir ant toliaus mane remtumėt, 
kaip pirmfaus, o ai Iš savo pnaės 
stengsiuos kiekvienų užganėdinti, rir 
m lauš aš gyvenau: 2259 W. 21 st. 
dabar-gi persikėliau j naujų vietų — 
2128 W. 22 St., tarp Leavltt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiek
vienų užprašau atsilankyti | naujų 
vietų.

mane, nes aš

P. Miller
2128 We«t 22nd 88., Chicago, Dl.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dany, Lentt| Rėmų Ir Stegtnle Poplema

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

GAM BANTOB KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c

COCOA
Baa

14c
UTtlUhvaakm av. 
20M MI|waakM.v: 
1084 MIIvimm av. 
»10WM*ll«<m (L 
1880 w Madlau M.

RYŽIAI
fMrt.nalnS I 
12e v«rt8», 
paraldaoda 
nl

Garianata Baakaa. 
toly (Ina m 
baat kokia.
1-2 av.

1044 W Chl<meoav. 
1880 Bln. iitend av. 
8812 W. North av. 
1217 8. Halatad it, 
1882 8. Halatad aL 
1818 W. llth aL

8108 W. l»ad aL
SOUTH SIDE 

8082 Want*orth av 
14872. Halatad aL 
4728 8. Aaklaad av.

26
a 1b.

Puikus Stiliui 
4QC

OETH am
408 W7*«vtaMB ai 
780 W. Ilorth av’ 
2840 IJncoln av. 
8244 I.ineotn av, 
8418 N. Clark 8L 4

GERjį PELNĄ- 
PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA

k
. f •• -ir,.;


