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

Oeo. Washington.
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ŽUDOMI IŠALKUSIEJI 
ŽMONES

ČEKIJOJE PASKELBTA KA- 
RES STOVIS

Prancūzai paėmė nelaisvėn 
5,300 vokiečių

Susiaurinama kaizerio valdžia
ŽUDOMI I6ALKUSIEJI 

ŽMONĖS.

Čekijoje paskelbta karės 
stovis.

Amsterdam, geg. 7. — Vo
kietijos mieste Mainz įvyko 
kruvinos išalkusių  jų gyven
tojų riaušės. Apie du tūk
stančiu moterių ir vyrų 
praeiti} šeštadienį miesto 
gatvėse sukėlė priešvaldiš- 
kas demonstracijas. Paskui 
demonstrantai ėmė plėšti 
krautuves. Policija pasirodė 
bejėgė.

Tuomet pašaukta kariuo
menė. Šitai įsakyta šaudyti 
į išalkusias žmonių minias. 
Anot gautų žinių, 8 žmonės 
užmušta, daugelis sužeista ir 
suvirš penki šimtai suareš
tuota.

Iš Pragos gauta žinios, 
kad Austrijos vyriausybė 
visoj Čekijoj (Bohemijoj) 
paskelbė karės stovį: Visi 
laikraščiai suspenduota.

Turbut ten kas nepapra
sto turėjo įvykti jei vyriau
sybė imasi tokių priemonių.

PERSAI NORI PRAVE
STI SAVO ŠALYJ 

RESPUBLIKĄ.

Tuo tikslu prasidėjo smar
kios agitacijos.

Washington, geg. 7.—Ru
sijos revoliucija padalė in
taką ir į Persiją. Tenai, anot 
apturėtų žinių, prasidėjo 
smarkios agitacijos už, pa
keitimą Persijos respuRika. 
Visi persai demokratai tuo 
tikslu uoliai darbuojasi. Tų 
agitacijų vyriausiais cen
trais yra miestai Tabrizas 
ir Teheranas.

Berlynas, geg. 7. — Vo
kietijos parlamente kanclic- 
ris kalbės ateinantį ketvir
tadienį. Kalbės apie milita- 
rinius, politikinius ir ekono
minius reikalus. Sakoma, 
kad jis savo kalboje palytės 
ir taikos reikalą. Be to kan
clieris atsakys į konserva- 
tistų ir socialistų parlamen 
to atstovų paklausimą tai
kos reikale.
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ATMUŠTOS VOKIEČIŲ 
KONTRATAKOS.

LONDONAS, geg. 7. — 
Champagne apskrityj, šiau
riuose nuo Aisne, prancūzai 
paėmė 18 mylių ilgio vokie
čių apsiginimo linijos, anot 
paskiausių pranešimų. Vo
kiečiai buvo stoję kontrata
kon prieš prancūzus, kad at
siimti prarastas pozicijas. 
Bet prancūzai ne tik kontr
ataką' atmušė, bet dar 1,000 
vokiečių paėmė nelaisvėn. 
Nuo pradžios užpuolimo ta
tai prancūzams teko 5,300 
vokiečių nelaisvių.

Prancūzų armijoms tenai 
vadovauja gen. Petain, ži
nomas Verduno didvyris. Jis 
dabar naują nuo savo tautos 
pagarbą užsitarnavo.

Vokiečių armijų galybė 
palengva traškinama.

DIDELI PRANCŪZŲ 
LAIMĖJIMAI.

4,300 vokiečių paimta 
nelaisvėn.

Londonas, geg. 7.—Gegu
žės 5 dieną prancūzai smar
kiai sumušė vokiečius Pran
cūzijoje. Kuomet anglai po 
pasisekimų apilsę sustojo, 
tuo metu prieš vokiečius 
pakilo prancūzų armijos. 
Geg. 4 d. prancūzai po pašė
lusio mūšio paėmė miestą 
Craonne ir iš ten per 4 my
lias šonu nublaškė vokiečius 
išilgai kelio nuo Soissons li
gi Laon. Prancūzams teko 
ir kalvos, dominuojančios 
aplink upės Ailette klonį. 
Mūšių metu 4,300 vokiečių 
pateko nelaisvėn.

Ąnglai, kaip žinoma, jau 
sutraškino per 12 mylių. 
“Hinden burgo liniją.” Da
bar nori taip padaryti ir 
prancūzai ties Laon, per kur 
driekiasi vokiečių naujoji 
apsiginimo linija.

Washington, geg. 7. — Iš
radėjas Kiram Maxim išra
dęs naują šarvą, kuris atlai
kąs nardančių laivių torpe
dos plyšimą. Jei tiesa, tai 
visi garlaiviai bus.aprūpinti 
tais šarvais.

SUSIAURINAMA KAI. 
ZERIO VALDŽIA.

Kanclieris turės atsakomy
bę prieš parlamentą.

Londonas, geg. 7.—Paga
liaus labai prastai atsieina ir 
pačiam kaizeriui. Ir jam pa
lengva jau atimama auto
kratiška valdžia. Be abejo
nės, tai visa padarė ne kit
kas, kaip revoliucija Rusi
joje. Po pasisekusios Rusi
jos revoliucijos vokiečiai 
pastebėjo, kad ir pas juos 
posenovei viešpatauja kai
zerio autokratizmas. Tatai 
nusprendė jį panaikinti.

Parlamentas visupirmu 
pareikalavo šalyj pravesti 
reformas, ypač balsavimo 
žvilgsniu. Vyriausybė, žino
mas daiktas, pasižadėjo tai 
išpildyti pasibaigus karei.

Tečiau parlamentas tuo
pažadėjimu perdaug nepasi- įžiūrėta ‘ ‘ imperijalistinės 
tikėdamas, nusprendė per-tendencijos,” ir kuri baisiai 
žiūrėti ir pataisyti šalies nepatiko naujiems Rusijos 
konstituciją. Tam tikslui ^piliečiams. Naujoje notoje 

bus pasakyta, kad Rusįjos 
vyriausybė tolesniai kariaus 
tik žiūrėdama nuosavių savo 
šalies reikalų^ nereikalauda
ma jokių užgrobimų. Ka
riaus tik už Busi jos laisvę.

nuskyrė komisiją.
Dabar komisija paskelbė, 

kad Vokietijos konstitucija 
bus pertaisyta taip, kad 
kaizeris liks kuone visai su
varžytas. Jis negalės išleisti 
jokių parėdymų, už kuriuos 
vyriausybė negalėtų atsaky
ti prieš parlamentą.

Visokie kaizerio ar vy
riausybės išleisti parėdymai 
turės būti patvirtinti kan- 
clierio arba jo vietininko. Gi 
kanclieris bus atsakantis 
prieš parlamentą. Vadinasi, 
vvriausvbei nebus galima iš- 
leisti parėdymų, priešingų 
paRlamentui.

Taipgi kaizeriui nebus 
galima sulyg savo noro pa
leisti parlamentą. Parlamen
to paleidimas galės įvykti 
tik su paties parlamento su
tikinę.

Civilizuojasi pasaulis. •

PRANCŪZAI SVEČIAI 
IŠKELIAVO Į ST. LOUIS 

IR SPRINGFIELDĄ.

Gen. Joffre, Viviani ir1 ki
ti prancūzai svečiai naktį 
prieš praeitą sekmadienį ap
leido Chicagą. Iškeliavo į 
St. Louis ir Springfieldą.

Šeštadienio vakare Stock- 
yardų pavilijone įvyko di
delis susirinkimas, kuriame 
kalbėjo gen. Joffre. Apelia
vo jis į amerikonus bendro
mis jėgomis veikti prieš Vo
kietiją, didžiausią demokra
tizmo priešininkę. Viviani 
išaiškino, kad šita karė 
prieš Vokietiją nėra kapita
listų karė, kaip socialistai 
mėgina ją pavadinti.

Tūkstančiai cikagiečių 
krikštavimais sveikino 
Prancūzijos didvyrį Joffre. 
Svečiai išsivežė iš čia gra
žius įspūdžius.

Waahington, geg. 7. — Iki 
šiolei Suv. Valstijose suimta 
tik 125 įtariamieji vokie
čiai, kadangi jų didžiuma 
pakenčia šios šalies teises.

NERAMYBĖS RUSIJOJE.

Norima nugriauti dabartinę 
laikiną vyriausybę.

Petrognadaa, geg. 7. — 
Praeito Šeštadienio vėlai va
kare pasirūpinta kuoveikiau 
sušaukti dūmą specialėn se
sijom Šita durnos sesija bus 
pįrmu kartu nuo pravestos 
revoliucijos kovo mėnesyje.

Kareivių ir darbininkų ta
rybos įsakymu per praeiti 
dvi dieni buvo uždrausta vi
sokie susirinkimai ir demon
stracijos. Kareiviams buvo 
įsakyta neapleisti kazarmių 
su ginklais.

Šeštadienio vakare, karei
vių ir darbini pkų taryba 
nusprendė, kad laikinoji vy
riausybė talkininkams ir 
neutralėms šalims pasiųstų 
naują notą užuot pasiųstos 
gegužės 1 d. notos, kurioje

MUŠAMI ^OKIĘČIŲ

Copenhagen, geg. 7. — Į- 
vyko naujos riaušės Petro
grado gatvėse. Vienur-kitur 
pasigirdo šūviai. Buvo Susi
rėmę vokiečių sėbrai talki
ninkai su lojaliais laikinai 
vyriausybei gyventojais. 
Kareiviai ir civiliai gyven
tojai daugelį vokiečių šali
ninkų apmušė. Kuone ištisią 
naktį prieš praeitą šeštadie
nį gyventojų minios vaik
ščiojo gatvėmis.

Sumišimai prasidėjo, 
kuomet anarchistas Lenin, 
kuris darbuojasi už atskiriu 
taiką su Vokietija, vienoj 
vietoj mėgino sakyti prakal-

Jhą. Apmušta skaudžiai visi 
Lenino šalininkai. Nėra ži
nių, ar Lenin taippat gavo 
kailin, ar ne.

STOVIS GERĖJA 
RUSIJOJE.

Londonas, geg. 7. — Iš 
Petrogrado apturėta žinios, 
kad krizis Rusijoje kaip ir 
praėjęs, laikinoji vyriausy
bė gavusi viršų ir stovis esąs 
kuogeriaušias.

Tik vis dar nerimauja ka
reivių ir darbininkų taryba. 
Šita taryba, sakoma, įkūru
si nuosavą užsienių Reikalų 
ofisą, kuris veiksiąs skyriu
mi su laikina vyriausybe.

To ofiso pirmininku nu
skirtas kažkoks Skobelcv.

Kareivių ir darbininkų ta
ryba be to didžiuma balsų 
nusprendė remti dabartinę 
laikiną vyriausybę. Taigi 
vyriausybės pusėje stovės ir 
kariuomenė. Svarbu tas, kad 
Petrogrado • kariuomenės

VOKIEČIAI NAIKINA 

LIETUVOS MIŠKUS.

Baisu pagalvoti, kaip jie te
nai šeimininkauja.

Kaune išleidžiamajame 
laikraštvj “Dabartis” skai-r o
tome:

1916 m. spalių mėnesyje; 
buvo Baltbokštyj (Baltsto
gėj) girininkų susirinkimas, 
dalyvaujant tame Koperni
ko draugijos delegatui pro
fesoriui Kozikovskiui. Susi
rinkimo tikslu buvo susipa
žinimas girininkų ir vokiš
kų viršįninkų su Baltbok
ščio apylinkėmis. Susirinki
me iš pasikalbėjimų patirta, 
kad medžių daugybė Balt
bokščio giriose yra tiesiog 
neišsemiama, kas leidžia iš 
tų girių imti naudojimui me
džių kiek rėkiant, tik tam 
visam ant kelio stovi stoka 
darbininkų ir arklių, taip gi 
via nemažai techniškų kliū
čių, kurias daugiausia suda
ro ir stoka atsakančių kelių. 
Užtektinam skaitliui darbi
ninkų, kurių reikalauja čia 
esanti darbai, 1,900 nelais
vių toli neužtenka, kurių vra 
dviejuose abazuose, negi ci
viliškų darbininkų, kurių 
trečiame abaze yra 1,000.

Iš techniškų dalykų pa
minima tik trįs pjovyklos. 
Girių tankumynuose jau yra 
keli pečiai sunkimui dervos 
ir tarputyno, taipgi mašinos 
pjaustymui malkų ir me
džio, tinkamo dirbimui veži
mų, rogių ir tp. Rengiamasi 
dar įtaisyti elektra valomas 
mašinas pjovimui malkų. 
Visos pjovyklos yra sujung
tos geležinkeliu. Nuo Hoi- 
navo į Baltbokštį 400 metrų 
yra geležinkelio gana pra
moningas, kuriuomi kasdien 
galima išvežti 25—30 vago
nų malkų. Siauro geležinke
lio yra 42 kilometrai ir ark
liais važiavimui 120 kilome
trų.

Baltbokščio giriose ikišiol 
suskaityta 120 zebrų, bet čia 
jų gal būt yra iki 180.

Plotas girių, kurs per 7 
mėnesius tapo sutvarkytas 
ir aprūpintas pienais, užima 
128,000 haktometrų, kurių 
24 nuošimtį užima lapuoti 
medžiai, 200-400 metų seni, 
kurių yra augštumo iki 30 
metni. Didžiausią plotą, nes 
41 nuošimtį, užima pušįs su 
jaunais beržais. Tai yra pu
šįs, kokių galbūt nebūtų ga
lima rasti niekur kitur, ieš
kant visamė pasaulyje, nes 
augštis jų išneša 36 metrus.

Medžių Baltbokščio girio
se gražumas yra stebuklin
gas. Ąžuoliniai stuobriai, 
ilgume 15 m. ir vidutiniai 
80-000 cm. ir šermukšnių

garnizonas stovi už dabarti
nę vyriausybę.

Paskiau iš/ Petrogrado 
gauta žinios, kad sumišimai 
įvykę ir kituose Rusijos 
miestuose, kur veikia vokie
čių agentai.
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20,000 kareivių j Prancūziją
Gaminamos priemones prieš 

nardančias laives 

Gubernatoriai kontroliuos kareivių rekrutavimų
20,000 KAREIVIŲ Į 

PRANCŪZIJĄ.

WASHINGTON, geg. 7. 
— Karės departamentas pa
skelbė, kad kuomet priver
stino kareiviavimo bilius 
bus prezidento patvirtintas, 
veikiai įvyks vyrų registra
cija. Gegužės 30 d. pri
imti kareiviauti vyrai bus 
sumobilizuoti. Iš jų 20,000 
per dešimts dienų bus pavir
šutiniai pralavinta ir tuo
jaus pasiųsta į Prancūziją. 
Paskiau bus siunčiama dau
giau kariuomenės.

GUBERNATORIAI KON
TROLIUOS REKRU- 

TAVIMĄ.

Washington, geg. 7.—Pri
verstino kareiviavimo bilius 
dar galutinai nesutvarkytas. 
Senato ir žemesniojo buto 
komitetai bendruose posė
džiuose išlygina bilių, kad 
jis išeitų vienodas, nes se
natas vienaip, o žemesnysis 
butas kitaip buvo nusprendę 
apie kai kuriuos biliaus 
punktus.

Manoma, kad šią savaitę su 
šituo biliumi bus pabaigta ir 
jis bus paduotas patvirtinti 
prezidentui. Praėjus kelio
likai dienų visoj šalyj bus 
paskelbta Registracija visų 
tų vyrų, kurie savo amžiumi 
atsakys biliui. Jei biliuje 
bus nustatyti metai nuo 21 
ligi 30, tai to amžiaus visi 
vyrai bus priversti užsiregi
struoti paskirtose vietose. 
Turės registraoties visi pi
liečiai nežiurint jų sveikatos 
stovio. I

Registracija įvyks apskri
čių šerifų priežiūroje. Gi vi
si apskričiai (county) bus 
priežiūroje pačių valstijų 
gubernatorių. Mažesniuose 
miesteliuose registracija 
įvyks tų miestelių majorų 
priežiūroje.

stuobriai reikia skaityti prie 
Retenybių. Kaslink ąžuolų 
kokybės^ tai ji sulyginama 
su garsiais Spessarto ąžuo
lais, Vokietijoje, už kuriuos 
medžio mokama 300 markių 
už 1 m 3 loco.. Alksniai yra 
imama kariškos valdžios ir 
parduodama fabrikams, dir1 
bantiems cigarams dėžutes; 
beržai gabenama į Erfurt, 
kur dirbama šautuvams kul
bės, o tinkamai lentoms ve
žama į Schulilz prie Vislos.

Dar yra nutarta, kad ap
rūpinimui visų kitų reikalų, 
kiek reikiant, imt medžių iš 
kitų, privatinių Lietuvos gi
rių.

IMS KOVOTI PRIEŠ 
NARDANČIAS LAIVES.

Tam tikslui bus panaudota 
amerikonų genijų išradimai.

New York, geg. 7. — Suv. 
Valstijų karės laivyno tary
bos pirmininkas Saunders 
praneša, kad išrasta jau pa
sekmingos priemonės kovo
ti prieš vokiečių nardančias 
laives, kurios šiandie para- 
ližuoja jūrėse visokią pasau
lio prekybą. Nors nardančių 
laivių peikimas yra išimti
nai atkreiptas prieš talki
ninkus, ypač prieš Angliją, 
tai vienok jos skandina ir 
neutralių šalių garlaivius.

Saunders pasakė, kad ta
rybos pienai išnaikinti nar
dančias ląives nėra paremti 
tik teorijomis. Viskas bus 
veikiama praktikoje.

Tarybos pirmininkas pa
žymėjo, kad per praėjusius 
tris mėnesius taRybai pri
statyta daugiau penkių šim
tų visokių išradimų prieš 
nardančias laives. Kaikurie 
išradimai veikiai bus prave
sti praktikon ir tuomet ims 
galas visas vokiečių nardan
čias laives.

Vokiečiai taip ilgai* su sa
vo laivėmis užpuldinės prie
šininkus, kol šitie nieko 
daugiau neveiks, kaip fik 
ginsis. Visai kitaip dalykai 
virs, kuomet Suv. Valstijos 
su talkininkais stos užpuoli
man prieš nardančias laives?

Suv. Valstijos visą veiki
mą prieš nardančias laives 
permes į Šiaurines jūres ir 
Vokietijos pakraščius.

Be to išdirbti pienai už
pulti Vokietijos žinomą Kiel 
perkasą, kur yra vyriausio
ji vokiečių karės laivų ir 
nardančių laivių stotis.

Vokietija dabartiniais 
laikais pagamina daugelį 
nardančių laivių. Bet kuo
met bus pradėta jas naikin
ti, jie nesuspės jų reikalau
jamo skaitliaus pagaminti ir 
tuomet žlugs jų visi suma
nymai įveikti priešininkus 
tokiu barbariškuoju budu.

Berlynas, geg. 7.—Pirmu 
kartu šios karės metu užva
kar vienas vokiečių lakūnas 
praskrido per Rusijos- mie 
stą Odessą.

ORAS.

Gegužės 7, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir ne 
taip daug šalta; rytoj išda- 
lies debesiuota.

Temperatūra vakar aug
ščiausia 47, žem. 40 hips.
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imant, negyvuoja,” kalbėjo 
senatorius Sharp Williams. 
Ir pridūrė:

“Kokie tai supuvę santi
kiai viešpatauja maisto pri- 
statinėjime kuomet tenka 
pagalvoti, už kokią kainą aš 
parduodu karvę Mississip- 
pi valstijoj ir kokią, kainą 
moku už mėsą čiinai, Wasli- 
ingtone.”

“Dabar, kuomet pabaigė
me priverstinojo kareiviavi
mo reikalą,” sakė senato
rius Borah, “pravesime įs
tatymą, sulyg kurio vyriau
sybė galėtą visoj šalyj kon
troliuoti maistą, o speku
liantus sukimštą į kalėji
mą.”

STREIKAI NEBUS 
GALIMI ATEITYJE.

auttuuuuuui

Iš Dienos Irit Dienon
MORGANAS NETEKS 

PELNO.

Anuot pranešimą iš Wa- 
shingtono, šios šalies vy
riausybė su Anglijos ir 
Prancūzijos čia viešinčiais 
karės atstovai nusprendė 
įsteigti naują bendrą komi
siją, kurion turės ineiti at
stovai kariaujančią šalių: 
Suv. Valstiją, Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Ru
sijos.?, . >

Tai komisijai bus paves
ta tvarkyti karės finansus, 
juos skirstyti tarp talkinin
kų, turės rupinties naujo
mis karės paskolomis ir tt.

Naująjai komisijai be to 
bus pavesta kontroliuoti 
paminėtą visą kariaujančią 
Salią prekybinius laivus, 
maisto* ir amunicijos ištek
lius. Pagaliaus rupinties 
Amerikos kariuomenės 
siuntimu į Europą.

Žodžiu tariant, komisijai 
bus pavesta rupinties visą 
talkininką Salią stoviu, ne- 
paliočžaut militarinią ir di- 
plopiatinią reikalą.

Jei šitas sumanymas pa
galiaus bus įvykintas, tuo
met talkininką finansiniam 
agentui, milijonieriui Mor
ganui, nutruks milžiniškas 
pelnas, kokį jis turėjo iš da
bartinės karės.

O jis turėjo tiesiog milži
nišką pelną, kaip iš skoli 
namąją pinigą, taip iš amu
nicijos, ginklą ir paties mai
sto, siunčiamą iš čia į Eu
ropą.

Iš Washingtono parėjo 
pranešimas, kad karės metu 
Suv. Valstiją vyriausybė 
neleis darbininkams strei
kuoti, o darbdaviams “lo- 
ckout’us” daryti.

Jei kur tarp darbininką 
ir dar’bdavią kiltą nesutiki* 
mai ir nesusipratimai, vy
riausybė stengsis gražumu 
sutaikinti abi pusi. Bet jei 
tas negelbėtą, tuomet vy
riausybė panaudos prievar
tos primones. Vyriausybės 
atstovai tvirtina, kad kitaip 
ir būt negali. Karės metu 
negalima leisti streikuoti.

Ką į tai pasakys patįs 
darbininkai, tai jau kitas 
klausimas.

Tiesa didžiulią darbinin
ką organizaciją viršininkai 
pažadėjo vyriausybei, kad 
jie karės metu neleisią dar
bininkams sustreikuoti.

Po šito pažadėjimo turė
jo duonkepią streiką Chica- 
goje. Buvo ir yra streikų 
ir kitur.

Aišku, kad darbininkų 
skurdus stovis neatsižvelgs 
į viršininkų pažadėjimus.

reikia paimti visą pelną pa-f

liekant jiems tik 100,000 
dolerią. Komitetas teisin
gai pažymi, kad darbininkų 
ir, abelnai, beturčių luomas 
jau ir taip daug apsunkin
tas pragyvenimo brangumu. 
Šita karė, sako, Komitetas, 
taip ilgai negalės būt popu- 
lerė, kol šios šalies milijo
nieriai neprisidės prie ka
rės su savo didžiuliais tur
tais. Kuomet vargdienių 
jaunimas įstoja kariuome
nėn, nesigaili už šalį guldy
ti galvas, tatai tegu ir tur
čiai karės reikalams nesi- 
li pinigų.

Nežinia, kaip į tuos su
manymus žiūrės kongresas. 
Tik nuo kongreso priguli 
mokesčių nuo pelno nusta 
tymas. Piliečiai todėl pasi
tiki, kad kongresas tas mo
kestis paskirstys teisingai.

Šalies apginimas visiems 
turi rūpėti. Visi lygiai 
privalo vilkti karės naštą.

KARIAUJANTIS BAŽ 
NYČIOS KUNIGAIKŠTIS.

DBAU0A8"
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KALĖJIMAN MAittTO 
SPEKULIANTAI!

Suv. Valstiją senate an
dai buvo svarstoma maisto 
brangumas dabar ir ateity
je. Diskusijos apie tą svar
bų reikalą prasidėjo, kuo
met senatorius Kenyon in
davė bilią, sulyg kurio mai
sto spekuliantai tini būti 
baudžiami kalėjimu. Di
džiuma senatorią pasmerkė 
spekuliantus ir biliu pavedė 
peržiūrėti specialei komisi
jai.

Keli senatoriai išsireiškė, 
kad maisto spekuliantams 
permaža bausmė kalėjimas.

MOKESČIAI NUO 
PELNO.

Entropija.
Ir vėl turime pradėti 

striūpsnį jo vardo aiškini
mu. Entropija reiškia pa- 
sauEo ėjimą ramybėn. Da
bar viskas ant žemės juda. 
Žemė, kaip šūvis, greitai le
kia apie saulę, pati sukdb- 
mosi apie save lyg vaikų pa
leistasis medinfs vilkelis. 
Mėnulis sukasi apie žemę. 
Vandenįs amžinai juda, oras

Ką gi tat reiškiat Ar 
kranto perkasimas davė 
vandeniui jėgos, kurios van
denyje nebuvo buvę? Anaip
tol! Perkasas davė progą 
esančiai vendenyje jėgai pa
sirodyti aikštėn. Iš to pa
vyzdžio matome, kad jėga 
yra dvejopa: gulinčioji ir 
veikiančioji. Gulinčiąją jėgą 
iš lotyniško vadina potenci-

nepastovi ramus nei valan-Įjale, o veikiančiąją iš grai- 
dėlės. Kietieji akmeniniai Į kiško vadina kinetine ener
kalnai riogso nuo seniai, 
bet ir jų keteras vėjai nuo
lat brūžuoja, d šonus skal
bia lietus.

Tie kalnai rodosi amžini, 
tečiaus taip nėra. Į jų ply
šius įsispraudžia vanduo, 
tas sušaldamas tampa ledu 
ii* besiskėsdamas nuplėšia 
dalelę akmens nuo kalno 
krašto. Bekrisdamas žemyn 
nuplėštasis akmuo daug 
kartų susiduoda į kietus 
kalno šonus ir skyla. Todėl 
aplink kiekvieną akmeninį 
kalną pas jo apačią vis yra 
gana didelė krūva visokių 
pribinj ir dulkių. Kalno vir
šūnė nuolat eina bukyn ir 
žemyn, o pribirų krūva nuo
lat didyn iki susilygins su 
kalnu.

Rygos miestas 1200 metais 
tapo pastatytas prie pačios 
juros, o dabar jau apie 10 
amerikoniškų mylių jis yra 
nuo kranto. Jura pasitrau
kia, žemė eina pirmyn. Ki
tur žemė pasitraukia, jura 
užima jos viet<Į. Vandenys 
skverbiasi į sausumas, sau-

Juo yra visam pasaulyj 
pagarsėjęs Belgijos kardi
nolas Mercier.

Vokiečiai paėmė Belgiją.
Iš ten išbėgo vyriausybė, 
žymiausieji belgų tautos vei 
kėjai ir dalis gyventojų.
Bijojosi pakliūti vokiečių 
priespaudon. Tik vienas iš 
žymesniųjų belgų paliko sa
vo tėviškėje kardinolas, kad 
dalintųsi vargais ir nelai
mėmis su likusiais gyven
tojais.

Kardinolas Mercier jau 
pirmaisiai karės metais pra-
sižengė vokiečiams, kuomet sJmos j vaude(lfa Lietus 
eme uztanauti skriauda- mam nešioja’ vandenį

Karės metu Suv. Valsti
jose rengiama užkrauti ša
lies gyventojams nepapras
tus karės mokesčius, be ku
rią nei viena kariaujanti ša
lis jokiuo budu negali ap- 
seiti. Tarpe visokią mokes- 
čią pienuojama uždėti augš- 
tus mokesčius ir nuo pelno. 
Šituos mokesčius, žinomas 
daiktas, turės sumokėti tur
tingi žmonės.

Už mokesčius nuo pelno 
energingai agituoja Ameri 
kos Karės Finansą Komite
tas New Yorke. Šitas Ko
mitetas reikalauja, kad ke
turi milijardai karės skolų 
butų padengti vienomis mo- 
kestimis nuo pelno. Šitos 
mokestįs turi prasidėti nuo 
$2,000 metinio pelnp neve
dusių žmonių ir nuo $3,000 
vedusių, turinčių šeimynas. 
Bet kas per metus turi pel
no daugiau $100,000, tai vi
sas šimtas tūkstančių dole- 
rią perviršis turi tekti val
stybės jšdui ligi tolei, kol 
bus išmokėtos karinės sko
los.

Vyriausybė yra sumaniu
si uždėti 40 nuošimtį mo
kesčių tiems, katrie per me
tus turi pelno milijoną do
lerių arba daugiau. Act Ka
rės Finansą Komitetas vy
riausybės sumanymui yra 
priešingas. Komitetas tvir-Juos už tai reikia karti

“Maisto stoka, faktiškai tina, kad nuo tokią turčią

muosius savo žmones.
1915 metais kardinolas iš

leido į belgus ganytojišką 
laišką. Visiems likusiems 
Belgijoje kunigams jis lie
pė tą laišką bažnyčiose per
skaityti žmonėms Kalėdą 
šventėje. Laiške kardino
las buvo pasakęs, kad bel
gai nepripažintą jokios ki
tokios valdžios, kaip tik sa
vo,. karalių ir savo tautos 
atstovus. Vokietija neturi 
autoriteto valdyti Belgiją. 
Jinai sulaužė Belgijos ne- 
utralybę.

Vokiečiai tiesiog pašėlo 
prieš kardinolą už tą laiš
ką. Prie jo rūmą pastatė 
sargybą ir uždraudė jam 
pasirodyti gatvėse.

Kardinolas tečiau nenusi
minė ir prie kiekvienos pro
gos vokiečiams į akis pasa
ko tiesą.

Belgą karalius Albertas 
todėl viešai kardinolą ap
šaukė tautos didvyriu. Ši
tas vardas bus minimas bel
gą tautos istorijoje.

Bet reikia atiduoti tiesą 
ir vokiečiams. . Jie toli ne 
taip blogai apsėjo su Mech- 
lino (Mestrichto)) arkivys
kupu, kaip rusai su Lvovo 
arkivyskupu Szeptycki’u, 
nors Szcptycki‘s buvo ma
žiau parodęs neprielankumo 
rusams, negu kardinolas 
Mercier vokiečiams.

gija, nes žodis kinesis grai 
kiškai reiškia judėjimą.

Gamtą mokslininkai pa
stebėjo, kad pasaulyje nėra 
medžiagos be jėgos, kitaip 
sakant nėra materijos be 
energijos. Jei kuri nors me
džiagos dalis išrodo bejėgė, 
tai tik delto, kad esanti jo
je spėka nejuda. Reikia tik 
išrasti būdą kaip ją iš gu
linčios padaryta veikiančia, 
tai ji ir' pasirodys. Mjes ne
turime laiko nei vietos per
žiūrinėti visokeriopos me
džiagos rąšis ir išdėstinėti, 
kokiu budu surandama jose 
veikiančioji spėka. Užteks 
ir dviejų minėtąją pavyz
džių: akmens ir vandens.

Tik turime pataisyti my
limąją socialistų klaidą. Jie 
sako, kad žmogaus dusios 
neprirodo protas, nes kūdi
kis neturi proto. Taip saky
dami klysta. Protas yra jė
ga. Kūdikyje jis daug vei
kia, taisydamas jo jautulių 
įspūdžius. Bet ne visi socia
listai gali suprasti tų kū
dikio psichologijos veiksmų. 
Ne apie juos čia nei kalbė
sime, nes ir mes pripažįsta
me, kad tankiai žmogaus 
protas nieko neveikia ir ta
da jo nematyti. Bet ir tada

nis, nes kiekviena suskilu
sioji dalis skyla dar toliaus 
į dalis; bet jo krustelėjimai 
vis dai'oai mažesni. Iš to 
mokslininkai spėja, kad 
ateis laikas, kada visa me
džiaga suskils į taip mažas 
daleles, kad toliaus skilti 
jau nebegalės. Tada ir jėga 
bus taip-gi mažytė mažy
čiuose medžiagos trupinė
liuose. ,

Visai medžiagai suskilus 
į mažiausius trupinėlius ir 
visai jėgai susmulkėjus, ne
bus skirtumų, nebus nei ju
dėjimo. Tai bus entropijos 
pabaiga.

Pasaulyje yra priežasčių 
ne vien skaldančių medžia
gą su energija, bet ir vieni
jančių jas. Juk žmogus iš 
plytų sukrauja namus. Bet 
tų vienijančių priežasčių

sausumų, upeliai neša smil
tis iš sausumų į juras. Vie
ni kitiems gamtoje duoda
iš savo ką tuij, ir gauna iš.fag protas yra žmoguje, 
kitų ko neturėjo.^ Tokiu bu- kaipo gulinčioji jėga arba
du pasaulyje mažinasi skir
tumai.

Nėra abejonės, kad pa
saulis sudėtas iš medžiagos 
ir jėgos. Medžiagą kitaip 
vadina materija, o jėga va
dinasi energija. Kai kam 
gali išrodyti, kad akmuo ne
turi jėgos, nes nepajėgia 
nei pasijudyti. Bet paimk 
storą trumpą stiklo gabalą 
ir pabandyk jį perlaužti. 
Nepajėgsi. Paleisk tą stik
lą ant akmens. Stiklas per- 
truks. Tat reiškia, kad ak
menyje buvo jėgos daugiau 
negu tavo rankose. Jis per
skėlė stiklą, o tu to pada
ryti negalėjai.

Imkime kitą pavyzdį. Štai 
ažeras tarp kalnų. Jo van
duo tykšo nieko neveikda
mos. Rodos jis, neturi jėgos. 
Bet viename krašte ažero 
krantai žemi ir siauri, o ana
pus jų daug žemesnė vieta. 
Prakask tą krantą ir paleisk 
ažero vandenį perkasu. Van
duo bėgs žemyn krisdamas, 
šniokšdamas, putodamas. 
Pritaisyk prie to kritimo 
mašiną. Vanduo ją suks, 
dirbs daug galingos elektros, 
kurią galėsi sunaudoti vi
siems tikslams.

Naujas laikraštis. Ga
vome 1 num. laikraštėlio 
“Galvočius.” Jis sakosi e- 
sąs '“Mėnesinis Philadel
phijos kataliką laikraštis.” 
Kalba graži, straipsneliai 
turiningi. Ir iš turinio ir 
iš redakcijos antrašo numa
nu, kad tą laikraštėlį veda

moksleiviai. Mes nei vie
nam nepavydime gyventi, 
todėl ir “Galvočiui” viso

Atsakymas. Socializmą 
pagamino Vokietijos žydas 
Karolis Marksas. Socializ
mas priešinasi kataliką ti
kėjimui ir savo tikslais, sa
vo priemonėmis ir savo dva
sia. Socialistų tikslas yra 
panaikinti visų žmonių nuo
savybę prieš teisėtų savi
ninkų norą. Tat nesutinka 
su septintuoju Dievo įsa
kymu. Socializmas nori jam 
nepriklausančių turtą. Tat 
yra priešinga dešimtam Die
vo prisakymui, kuris sako: 
“Negeisk nei jaučio, nei asi
lo, nei tarno, nei tarnaitės, 
nei vieno daikto kuris yra 
artimo tavo.” /

Socializmo priemonė yra 
revoliucija, tai yra, užmu
šimas žmonių be teismo, be 
karės ir deginimas namų. 
Kadangi revoliucija yra be

yra mažiau negu ardančių- tvarkė, delto socializmas 
jų, todėl ardymas ima viršų nekenčia visų tvarką prilai-

potencijalė energija. Tai gi, 
žmoguje dusia yra ir tada, 
kada ji niekuomi neapsireiš- 
kia, kaip spėka minėtame 
ažere.

Dideliuose medžiagos ga
baluose yra daug jėgos, ma
žuose mažai. Pasauliui ju
dant suskyla ir didieji me
džiagos gabalai ir didėsės 
energijos. 1908 m. visas pa
saulis nusigando dėl baisaus 
žemes drebėjimo, kurs su
griovė miestą Messiną, už 
mušdamas apie 200,000 žmo 
nių. Bet mokslininkai žino, 
kad tas drebėjimas grynai 
nieko nereiškia su tomis bai 
senybėmis, kurios darėsi ant 
žemės, kada Alpių arba 
Kaukazo kalnai išdygo. Že
mės gyvavimo pradžioje bu
vo daug didelės medžiagos 
su didele gulinčia (potenci
jai) jėga. Pirmieji jųdvie
jų skilimai buvo baisus ir 
suskilusios dalįs buvo dar 
labai didelės.

Šventame Rašte aprašy
tasis Nojaus tvanas buvo di
delė perversme. Bet ant že
mės plutos jo ženklą beveik 
neliko, nes jis buvo tik maž
možis sulyginus su tomis 
baisiomis pervefsmėmis, ku
rios darėsi ant žemės, kol 
dar žmonią visai nebuvo ant 
jos. Sulygindami senųjų ir 
naują jų perversmių didumą, 
gamtos mokslininkai aiškiai

ir galutinai entropija įtari 
sueiti į amžiną nejudėjimą.

Gamtininkai jau seniai 
pastebėjo, kad pasaulio ju
dėjimas eina į tą, kad kada 
nors sustos. Šita nuomonė 
susistiprino ypač tada, ka
da ant saulės tapo atrasta 
juodulią. Prancūzas C. 
Flammarion, remdamasis sa 
vo tautiečio Laplace’o teori
jomis, neabejoja, kad saulė 
užges, nes išsibaigs jos švie- 
čianeioji ir šildančioji jėga. 
Iš to Flammari jonas daro 
išvedimus, siekiančius į ti
kėjimo srytį.

Tas astronomijos popule- 
rizatorius rašo, buk V. Jė
zus netiesą pasakęs, kad kal
bėjo apie pasaulio pabaigą. 
Flammarion’as klydo, nes 
V. Jėzus nekalbėjo apie 
gamtinius mokslus, o apie 
tikėjimo dalykus. X J.ezus 
neišreiškė nei kokios nuo
monės apie pasaulio judėji
mo pabaigą, šešioliktame 
šimtmetyje žmonės ginčijo
si ar saulė sukaso apie že
mę, ar žemė apie saulę ir 
ginčuose naudojosi šv. Raš
tu. Kardinolas Belarminas 
abejiems pasakė, kad iš Šv. 
Rašto mokintąsi kaip eiti į 
dangą, o ne kaip dangus ei
na. Tą mes sakome ir Flam- 
marionui, užkabinančiam .V. 
Jėzaus žodžius.

{Pabaiga ant 3-čio pusi.)

KLAUSIMAI IR AT-

kančią asmeną. Minėtąją 
Dievo prisakymą skelbėjai 
yra kataliką kunigai. Jie yra 
podraugei ir tvarkos šalinin-

(Pabaiga bus No. 109)
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Mm mokama 2 proc. ant Pinigų. 
Mm parduodame Foretgn Moaey

Orders 1 visas dalia artėto.
WlUlam Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-pirminintoe 
Chas, Krupka, ▼lva-plrmlninkaa

Joseph sikyta —

1900 Blue Island Avė.

gKNKLAB BANKOS SAUGUMO,

gera velijame. Tik mes ne
žinome, delkd jo leidėjai ne-; mato, kad ir medžiaga ir 
sutinka su “ Moksli viu,”| jėga nuolatai skyla kaskart 
kad ne jį remia, o savo laik-iį mažesnes daleles. Judėji- 
raštuką įkuria. mas darosi kaskart platds-

1. Klausimas. Ar Kristus 
buvo socialistas?

Atsakymas. Kristus ne
buvo socialistas, nes sociali 
stais vadinosi Karolio Mar
kso pasekėjai, o Kristus bu
vo Antrasis Šv. Trejybės 
Asmuo, Dievo Sūnūs .ir pats 
Dievas. Markso pasekėjai 
kelia klesią kovą. Kas ne
priklauso prie jų mylimo
sios klesės, nors butų do
riausias žmogus, tas jiems 
priešas. Jie nedaro skirtumo 
tarp kalto ir nekalto. Savo 
klesės žmonėms leidžia var
toti apgaulį ir prievartą, 
kad tik kovą laimėtą. Kitą 
klesią if nekaičius žmones 
iškoneveikia ir skriaudžia. 
Socialistų apsiėjimas ir 
mokslas priešingas Kris
taus apsiėjimui ir mokslui. 
Kristus mokino mylėti vi
sus žmones be skirtumą. 
Socialistai Jį tankiai peikia.

2 Klausimas. Kas paga
mino socializmą? Ar jis 
priešinasi kataliką tikėji
mui? r »,

, / '7.

Banko* prlklausanoloe prie Cbl- 
Clearing Hoom yra pa Jos at

sargia priežiūra. Laike nuo laiko, 
kent nyki J metua, Cteartng House

bankų sterrj tr būda Jų vedimo. VI- 
H pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondal, mortgagei ir kltoe apsau
gos peržturlnmoa tr patikrinto*, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningoe Utirtoa. Tiktai tikra apsau- 
gl verta gali būti kningoee parody
to Abėjotina tvarto arto atsatgn- 
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Honafl 
Mišių, tas yra tankias Jos abėjotMa
stovio.
baakM gali bot Clearing ^BomuMtU*

Tke
priežiūra* užmanymas tapo |v 

rt motų, Ir nno M
viena Clearing Houm banka ha 

ujo. Reikalaujant. OMa- 
rlag Hoom baakM ateina viena kl

Tke American Stote Bank pri
klauso pde Chlongo Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojant 
Jos teistais lr Uduoda penkias pil-

JJ taipgi rra pe ValstiJo* prie-

ir kas meto Uduoda 
atskaitas Bankiniai 
stljo* nilnola

Pinige^ sudėti Bitoje bankoje yra

rime.
Ola gaMma gauti Firmos Auk

os Hortgagee. Taipgi Aukso Mort
gage Bondus po 9188.M lr *n*.*8.

VM-

Lletuvlama
On kalba

ir 2IM.M8.M

Prasi dea tas
AMKRIOAN 8TATB BANK, 

Kampas: Blue Island Ava. Loomie 
lr ll-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllals. Ketver
gei! Ir SabaMms Iki «:Bd vai vkfc



Panedėlis, geg. 7 d. 1917 ra. DRAUGAS

INDIANA HARBOR, IND.

Tame miestelyje gyvena 
keletas įvairiu tautų ir gan 
skaitlingas lietuvių būrys. 
Išviso mūsiškių priskaito- 
ma arti 2,000 ypatų. India
na Harbor miestelis yra ant 
smiltynų, aplinkui geležinės 
dirbtuvės. Darbai eina la
bai gerai. Dienų ir naktį 
ūžia, pleška dirbtuvės.

Darbininkai uždirba nuo 
3 iki 5 dolerių į dienų, taip
gi nemenkai pelnija ir smu
klininkai. Girdi, darbinin
kai daug uždirba tai ir ne
sigaili girtuokliavimui.

Lietuviškų saliunų yra 
12. Tautiškas susipratimas 
tarpe lietuvių žemai stovi. 
Naudingų draugijų, išski- 
rus SLRKA kuopų, beveik 
nėra. Tarp nesusipratusių 
lietuvių, žinoma, įvairus so- 
cialistiški šlamštai randa 
geriausių dirvų plėtojimosi. 
“Naujienų” čia ateina virš 
100 egzempliorių, “Kelei
vio” ir kitokių šlamštų ir 
gi nestinga. “Draugo” į 
Indiana Harbor ateina 30 
egz., yra keliolikų skaityto
jų ir “Darbininko.” Vietos 
“parinktiniai” lietuviai su
sispietę į kokį ten kliubų, 
į kur esu priguli visokių pa
žiūrų žmonės. To kliubo 
organu yra “Keleivis.” Gė
da, kliubiečiai katalikai, kad 
duodaties vaišinti supuvu
siu dvasios maistu.

Jaunimas taipo gi nieko 
prakilnaus ir naudingo ne
veikia.

Lietuvių katalikų bažny
čioje čia klebonauja kun. J. 
Zablockis.

Jaunime, nors tu kelkis 
iš kieto miego, o su pagelba 
gerų laikraščių išvysi lai
mingesnę ir naudingesnę at
eitį.

Vincas Vincaitis.

ja' Darmartieoė; Rožė, jų 
motina — M. (Ragelienė. 
Publika artistu»-mėgėjus 
nesigailėdama vaišino delnų 
plojimais. Apart lošimų 
dar buvo ir kitokie pamar- 
ginimai, kaip tai: deklema- 
cijos, monologai, dainos ir 
tt. Žydiškų monologų labai 
vykusiai atliko p. A. Jončis. 
K, Gagelis deklemavo “Ka
da aš augau,” M. Straizdai- 
tė “Už lietuvio netekėsiu.” 
Po to deklemavo maži vai
keliai : A. Teresevičiutė 
“Miela mano motinėlė,” V. 
Birželaitė — “Linksmas 
pavaserėlis,” K. Mockevi- 
“Naktis,” V. Linkevičiūtė
“Eidamas pro šalį, 
“Gražus rytas.”

Paskui S. Darmantiene ii* 
M. Riškiene puikiai sudai
navo solo; ”Lakštingėlė, 
dailus paukšteli.” Pabai
goje parapijos choras vieti
nio vargonininko J. Mole- 
riaus vedamas, sudainavo 
keletu puikių dainelių, ku
rios publikai labai patiko. 
J Publikos buvo pilna svetai
ne ir visi užsiganėdino va
karu. Pelno parapijai ne
mažai liks. Toj pačioj die
noj keli socialistai vietoje 
eiti į vakarų ir ten gražiai 
laikų praleisti, nuužė į sa
liunų ir taip atsidėję ten 
tuštino bonkas, kad vieni 
atsidūrė ligoninėje, o kiti 
už geležinių krotelių. Nors 
taip linksminosi socialistai, 
o žiūrėk “Naujienos” rašys, 
kad katalikai taip padarė, 
jos moka taip elgties. Šit, 
Vėlvkose susimušė socialis
tai ir vienų moteriškę labai 
apdaužė, “Naujienos” gi 
parašė ,kad katalikai tų pa
darė,

Kupriaus draugas.

>»

»» ir

7, Whrauk»e, Wis.—
Nuo T. F. 72 sk. pridavė 
kun. V. Slavynas 8.20

” 8, Detroit, Midi. —
Surinkta Tautos Šventėje, 
pris. “Draugas” 106.95

” 9, St. Louis, Me. —
Iš savo prakalbų pridavė 
Dr. Bielskis 67.05

” 9, Westiville, DL —
Iš % savo prakalbų pridavė 
Dr. Bielskis 32.50

” 9, Wesfcville, Dl. —
Surinkta Tautos Šventėje, 
pridavė Dr. Bielskis *27.00

” 9, Elisabeth, N. J.—
Nuo T. F. 75 sk. pris. B. 
Juozapavičius 120.00

” 9, Maspeth, N. Y.—
Tautas Šventėje surinko T. 
F. 46 sk., prisiuntė M. Mi
lukas 12.53

»»

SIGUX CITY, I0WA.

Balandžio 29 d., pobažny- 
tinėj svetainėj, Dailės My
lėtojų draugija surengė va
karų su plačia programa. 
Vakaras buvo rengiamas 
parapijos naudai. Sulošta 
dvi juokingos ir įdomios ko
medijos: “Degtinė” — vie
no veiksmo ir “Naujas ke
lias” — trijų veiksmų. Lo
šimas nusisekė kuopuikiau- 
siai, nes visi artistai mėgė
jai gerai mokėjo savo roles. 
“Degtinėje” dalyvavo se
kančios ypatos: Kandoro, u- 
kininkas — A. Jončis; Sa
lomėja, jo žmona — S. Dar- 
maitienč; jų vaikai: Anutė
— M. Strazdžiutė, Petriu
kas — P. Straedžiukas, Ma- 
gdutč — Birželaitė; Stasys
— Salomėjos brolis — K. 
Mikėnas, Šaltinius — J. Ju
ška; jauni vaikinai: J. Pil
kauskas, A Vižintas ir K. 
Gagelis.

Antrame veikale: “Nau 
jas kelias” lošė: Užupavi 
čius — K. Gagelis; Kazė, 
jo sesuo — M. Riškienė; jų 
dėdė — J. Pilkauskas; Pet
ras Klevas — A. Vižintas, 
Malė, jo sesuo — Stefani-

Nuo T. F. 32 sk. plis. P. Iš D-ro Bielskio prakalbų’ KLAUSIMAI IR
Bakutis 155.87

” 17,Chicago Height, Dl. 
- Iš savo prakalbų pris. 

Dr. Bielskis - 50.20

” 17, W. FmakfoM, UL 
—Iš savo prakalbų pris. Dr. 
Bielskis 81.21

” 17, Nev Bruanrick, 
N. Y. — Sulinkta krikšt.

pbis. A. Vilkaitis $85.00.
81 Patamsi, N. J. —į

Nuo T. F. 83 sk. pris. kun. 
J. Švagždys $66.25.

” 81 Wwterbury, Oonn.
— Nuo T. F. 40 sk. pris. S. 
Kulikauskas $200.00.

81 Manchester, N. H.
— Nuo T. F. 49 sk. pris. A

pas J. Bai'zdauskųš pris. J. Stangas $48.25.

TAUTOS FONDO 

REIKALAI.

Sekretoriaus atskaita už 
kovo mėn. 1917 m.

Inplaukos.

Iki kovo 1, 1917 m. 'į T.
Fondų inulaukė $67,924.47 
Kovo 2, ColIinsviUe, Dl. —
Iš Dr. Bielskio prakalbų 
pris. B. Stumbras 31.90

” 3, Wftterbury, Conn.
Pris. “Draugas” 7.91

” 3, Oihcftgo, Dl.—Au
kavo šv. Mykolo dr-ja pris. 
kun. F. Kudirka 65.00 

5, Wateubury, Conn.
— Nuo T. F. 40 sk. pris. S.
Kulikauskas 16.75.------ --- -

5, Medicine Hat, Al-1 Montvilan

9, Brooklyn, N. Y.—
Anka nuo L. BL dr-jos ir 
SLRKA. 134 kp., pris. P. 
Montvila 21.62

” 9, Brooklyn, N. Y.—
Surinkta Tautos Šventėje, 
pris. kun. S. Remeika 73.00 

” 9, -Spring Valley, UI.
— Nuo T. F. 51 sk. pris. J.
Grudis 50.00

” 9, Rockford, Dl. —
Nuo T. F. 44 sk. pris. V. 
Gremba 46.11

” 9, Newark, N. J. —
Auka šv. Rožančiaus Mote
rų draugijos, pris. S. Pra- 
nis 15.00

” 9, Girardville, Pa.—
Nuo T. F. 3 sk. pris. J. Rai- 
bikis 110.00

” 9, N. Britais, Conn.
Tautos Šventėje, surinko T. 
F. 5 sk./ pris. T. Staškevi
čius 75.75

” 9, Amaterdam, M. Y.
— Nuo T. F. 65 sk. pris. S.
Simonavičius 431.25

” 10, Summerlee, W. 
Va. — Auka nuo Jes. Sten- 
ley, pris. “Draugas” L00

” 10,.Cicero, UI. —pris. 
Zdankus 6.80

” 12~ Kingston, Pa. — 
Nuo T. F. 14 sk. pris. B. Že- 
kas 67.00

”12, Bedford, O. — Nuo 
T. F. 58 sk. pris. J. Jonuš
ka 10.45

” l2,W«Btfild, Mass. — 
Nuo T. F. 54 sk. pri. kun. K. 
V asiliauskas 61.89

” 13, St. Clair, Pa. — 
Surinkta Tautos Šventėje, 
pris. kun. M. Durickas 53.33

” 13, Chicago, DL — T. 
Švent. surinko T. F. 39 sk., 
pris. M. Šiaučiuvėnas 91.00

” 13, Chicago, DL — 
Nuo T. F. 31 sk. pris. P. 
Varakulis 30.00

” 13, Brooklyn, N. Y.— 
Nuo T. F. 18 sk. pris. P.

&9.65

ta, Canada. — Aukavo V. 
Novickis 2.00

” 6, Tamaąua, Pa. —
Nuo T. F. 42 sk. pris. O. 
Babarskiutė 6.20

” 6, Palmertoum, Fa.
— Surinkta krikštynose, 
pris. O. Babarskiutė 6.25

” 6, Chicago Hrights,
DL — Nuo T. F. 70 sk. pris. 
J. Legeckis 14.00
— Surinkta T. F. 21 sk., 
pris. J. Tamulevičius 125.00

U 7, Chicago, Dl. —
Pris. J. Kazanauskas 1.00

” 7, Scranton, Pa. —-
Surinkta Tautos Šventėje, 
pris. kun. J. Kuras 69.00

” 7, Keuranee, Dl. —
Nuo T. F. 45 sk. pris. Ign. 
Dombrauskis 10.50

” 7, Siuor City, Iowa.
— Surinkta Tautori šventė
je prisiuntė kun. M. Cibuls
kis 27.25

14, Camden, N. J. —
Nuo T. F. 53 sk. pris. kun. 
J. Kutas 5.26

” 15, Chicago, Iū. — 
Nuo T. F. 7 sk_ pris. M. 
Stankevičius 12.75

” 15, E. Arlington, Vt. 
—Nuo SLRKA 148 kuopos 
pris. F, Šlapelis 6.00

” 15, Reading, Pa. — 
Nuo T. F. 76 sk. pris. J. 
PaUtienius ‘ 36.53

15, Roehestcr, N. Y.
— Nuo T. F. 24 sk. pris. K. 
Andruškevičius 160.00

” 15, Cleveland, O. — 
Nuo T. F. 22 sk. pris. kun. 
J. Halaburda 110.67

” 15, Trenton, N. J. — 
Nuo T. F. 55 sk. K. Veli- 
vis 16.35

° 16, Poąuonock, Conn.
— Nuo T. F. 61 sk. pris. M.
Vilumaitis 3.80

17, Chicago, Dl. —

»>

»»

Gtedvyias 5.00
” 17, Neverk, N. J. —i

T. Šventėj surinkta $385.00, 
Draugijų mokestis $59.20, 
1916 tt. surinkta blankomis 
$38.18, kun. Dr. Baltuškos 
ir Dr. Bielskio prakalbose 
suringta $35.50. Viso labo 
pris. S. Praris 515.88 

” 19, Athol , Maunu - 
Iš Tautos Šventės nuo T. F.
12 skyriaus pris. J. Gailiu- 
nas 51.20

19, Mahanoy City, Pa.
— Tautos Šventėje suauka
vo: Šv. Juozapo liet. para
pijonai $71.67, nuo baliaus 
ir prakalbų kovo 4 d. $54.- 
36, Gedimino kliubas auka
vo $5.00, Viso labo prisi 
kun. Dr1. Augustaitis 131.04

Caanbridge, Mass. — 
Nuo T. F. 35 sk. pris. A. 
Vaisauskas $32.00.

” 20 Brooklyn, N. Y. — 
Nuo L. V. 44 kp. pris. K. 
Dumblis $10.05.

” Gary, Ind. — Nuo T. 
F. 77 sk. pris. A Požėra 
$23.00.

” 20 New Haven, Conn.
— Nuo T. F. 58 sk. pris. A 
Beržius — $141.66.

” 20 Ohicago, Dl.—Nu© 
T. F. 67 sk. pris. Iz. Čepu
lis $14.50.

” 21 Bayonne, N.J.
Nuo SLRKA. 60 kp. pris. 
P. Šedvydts $4.00.

” 23 Westville, III. — 
Surinko T. T. skyrius, pris. 
J. Karpavičia $29.10.

” 24 Niagara Falls, N. 
Y. —• Surinkta J. Genio ves
tuvėse, pris. A. Urbonas 
$18.20. ’

” 26 Chester, Fa. —Nuo 
T. F. 17 sk. pris. J. Mikoliū
nas $8.00.

” 26 Kerne, UI.—Nuo
T. F. 45 sk. pris. Ig. Dom- 
btauskis $9.50.

” 26 Barine, Wis. — Iš 
savo prakalbų pris. Dr. 
Bielskis $41.80.

” 26 Racine, Wis.—Su
rinkta Tautos Šventėje, 
pris. Dr. Bielskis $50.00.

” 27 Chicago Heaghta, 
IU. — Nuo T. F. 70 sk. pris. 
J. Legeckis $20.30.

” 27 Youngstovm, O. — 
Nuo T. F. 57 sk. pris. K. 
Stupinke vičia $31.25.

’ 29 Boston, Mass. —, 
Nuo T. F. 11 sk. pris. F. J. 
Carens $500.00.

” 29 Worcaater, Mass.— 
Nuo T. F. 30 sk. pris. Pr. 
Zatavcckas $1,22A21.

” 29 Cicero, DL — Nuo 
T. F. 59 sk. pris. čakanau- 
skas $79.70.

” £9 Chicago, SI .—Nuo 
Šv. Cecilijos Giedorių dr-jos
iš šv. Kryžiaus parapijos 
pridavė A Prcčinauskas 
$32.50.

” » Sbeboygu, Wi«. -
Iš Dr. Bielskio prakalbų 
pris, J. Austrevičius $25.28.

” 29 Benton, 1$L — Iš 
savo prakalbų pris. Dr. 
Bielskis $23.34.

” 29 1. 8t. Louis, DL — 
Ts savo prakalbų plis. Dr. 
Bielskis $42.60.

” 30 St. Charles, Dl. —

Aukų kovo mėn. į Tautos 
Fondų įplaukė $5,971.68.

Už parduotas kningas.
Kovo 7 d.:

MRwa«kee, Wis. —
Pridavė kun. V. Sla
vynas ...............................$ 5.25
Kovo 9 d.

Chicago, Dl. — Pri
davė Dr. Bielskis..........21.00

Aasterdaa, N. Y.
— Prisiuntė S. Simo
navičius ........................18.75
Kovo 13 d.:

Chicago, Dl. — Pri
siuntė P. Varakulis .. 4.75

Brooklyn, N. Y. —
Pris. P. Montvila___ 10.35
Kovo 15 d. Trenton,
N. J. — Pris. K. Veli- 
vis ....................................  4.65

Kovo 17 d. Bpring- 
field, BL — Pris. Pr. 
Krasauskis ....................12.50

Kovo 20 d. Chicago,
IU.—Pris. Iz. Čepulis.. 14.50 
Kovo 28 d.

Chicago, Dl. — Pris.
S. Augštuolis.................7.00

K«waaee, Dl. —
Pris. Ig. Dombrauskis 2.25

Už kningas kovo 
mėn. į T. F. įplaukė $101.00

(nepildydama, Įritu ji smar
kiai pildo neskelbdama. ®- 
kėjnm* išnaikinimų ji vyki
na labai uoliai slėpdaniori,

kai Užtatai socialistai užvis d’rbiuiukl» 
kai. užtatai sočiausiai užvis Borg ^aUg apae

ATSAKYMAI.

(Pradžia ant 2-ro pusi.)

Viso labo per kovų 
į Tautos Fondų įplau
kė ...............................$6,672.68

Labu iki balandžio 
1, 1917, į T. F. įplau
kė ........ .. .............. $73,997.15

Ižtaidos.
Iki kovo 1, 1917, iš

leista ......................$57,307.60
Kovo 9 d.

Alga T. F.sekreto- 
riui už sausį ir vasarį 
1917 m............................$80.00

Už $10,000.00 ižd.
kaucijos ......................25.00
Kovo 15 d.

“Mildai” už spau
dos darinis .................. 9.00

K. Pakštui už sky
rių organizavimų ___ 20.00

* Draugui’ už spau
dos darinis ..................... 60.75

Dr. Bielskiui už 
prakalbas ir aukų rin
kimų ........................ 350.00
Kovo 31 d.

Alga T. F. sekreto
riui už kovo mėn.......... 40.00

Dr. Bielskiui kelio
nės išlaidos šv. Tėvui 
peticijų rengiant .... .32.10

Dr. Viskontui ui iš
leidimų kningos “Lie
tuva ir karė”........... 500.00

labiausiai nekenčia katalikų 
kunigų. Kovodami su jais, 
socialistai vartoja melų, 
šmeižtų, šventvagiškų baž
nytinių apeigų išniekinimų 
ir kitas tokias šlykščias 
priemones.

Socializmo dvasia yra be
dievybė, neapykanta ir pa- 
leistuvybė. Jų laikraščiai 
išniekina Šv. Raštų, bando 
išjuokti ir Dievų. Jų kalbė
tojai blevizguoja prieš visas 
tikėjimo tiesas. Jų raštinin
kai ir mokslininkai platina 
materializmų, sako buk žmo 
gus neturįs dūšios, buk ne
są amžinojo gyvenimo, buk 
žmogus esųs beždžionės vai
kas aTba brolvaikis.

Socialistai nekenčia visų 
kitų klesių žmonių ir savo 
neapykantą išraiškia bai
siausiais žodžiais, didžiau
sius paniekinimus ir keik
smus, kraudami ant darbi
ninkų, prisirašančių prie ka- 
negerbia svetimos šeimynos, 
talikiškųjų darbo organiza
cijų.

Socialistai nepripažįsta 
moterystės sakramento nei 
Nevedę socialistai labai daž
nai į paleistuvystę įtraukia 
svetimas pačias. Paleistuvy- 
bę jie vadina žodžiu “lais
voji meilė.”

3 Klausimas. Ar' kunigas 
gali būti socialistas?

Atsakymas. Katalikų ku
nigas negali būti socialistas, 
nes negali negerbti svetimo 
turto, negali prisilaikyti be
dievybės, neapykantos ir pa- 
leistuvybės dvasios, negali 
tikėti, kad visas žmogaus 
gyvenimas baigiasi čionai 
ant žemes. Katalikų kuni
gas turi skelbti Dievo prisa
kymus ir Kristaus mokslų, 
o socializmas yra priešingas 
ir tiems prisakymams ir 
tam mokslui.

4. Klausimas. Ai‘ sociali
stas gali būti katalikas.

Atsakymas. Socialistai 
tankiai apsimeta katalikais, 
kad griautų katalikų Bažny
čių iš vidaus. Tada jie veid
mainiauja. Jei kokia drau
gija su šventojo vardu ima 
garsiutis “Naujienose,” ar
ba sumišimus daryti, tad 
gali, beabejo, žinoti, kad jo
je yra du-tris socialistai ar
ba daugiaus, apsimetantieji 
katalikais.

Bet tikru kataliku sociali
stas negali tapti, kol neišsi
žada socializmo, kol neatsi
traukia iš jų organizacijos. 
Ta organizacija turi du tik
slu, vienų ji viešai skelbia

Viso per kovų, 1917 
išleista ....................$1,686.81

4 ' ■■
Viso labo iki balan

džio 1, 1917 m. išlei
sta ..........................

Viso labo iki balan
džio 1,1917 m. į T. F. 
įplaukė................... HM67.16

Balandžio 1, 1917,
Tautos Fonde lie

ka .............................HM02.70
.. KPaklUk

T. F. sekretorius.

tai kalba.
5 klausimas. Ar gali būti 

socialia ir katalikas 1

Atsakymas. Kas kita yra 
socialis, o kas kita sociali
stas. Socialistas ir katalikas 
negali būti. Bet katalikas 
gali užsiimti socialiais rei
kalais, tai yra, darbininkų 
būvio gerinimu kitais vi
suomenės rūpesčiais. Kata
likai daug užsiima darbinin
kų reikalais. Geriausi dar
bininkams įstatymai yra 
Belgijoje. Tuos įstatymus 

įdarė ir įvedė katalikai 
parlamento atstovai ir kata
likai ministrai.

Diduma darbininkams 
naudingų įstatymų .Vokieti
joje sustatė ir per Reich
stagų pervedė katalikų ku
nigas Hitze. Katalikų kuni
gas Kolping’as sudarė di
džiulę jaunų darbininkų or
ganizacijų, kurioje šiandien 
yra keli šimtai tūkstančių 
jaunų darbininkų. Vysku
pas Ketteler’is pirmutinis 
angsČiau Markso ir naudin-* 
giau už jį rūpinosi darbi
ninkų luomo reikalais. Po
pežius Leonas XIII darbi
ninkų luomų ir jo reikalų 
aprūpinimų kuoišmintin- 
giausiai išdėstė savo enci
klikoje “Rermu Novarum.” 
Jis viso pasaulio katalikus 
kvietė paremti darbininkus.

Didi katalikų partija, už
siimanti socialiais reikalais 
Austrijoje vadinosi Krik
ščionimis — Socialais. Te
čiaus labiau praplitęs yra 
krikščionių-demokratų var
das, reiškiantis tuos katali
kus, kurie užsiima darbinin
kų reikalais.

TALKININKAMS PAVO
JUS NUO NARDAN

ČIŲ LAIVIŲ. -

Washington, geg. 4. — 
Vokiečiai su savo nardančio
mis laivėmis įsismaginu be 
pasigailėjimo skandina tal
kininkų ir neutralių šalių 
laivus. Suv. Valstijų vyriau
sybė prisibijo, kad vokiečiai 
tuo budu negautų viršaus 
jūrėse. Todėl vyriausybė de
da pastangas kaip čia pagel
bėti talkininkams. Rasi, pa
siseks pagaminti kokį nors 
genialį išradimų prieš tas 
laives ir jas naikinti. Kitaip 
nuo nardančių laivių bus 
bloga ir šiai šaliai Tvirtina
ma, kad vokiečiai labai daug 
gamina nardančių laivių-
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Jau galima gauti naujų knygelę

PATARLĖS
ir

ItMINTISS GUDRUOLIAI.
Surinko P. Mulevičius,

Jo*Tai yn rioatinė tos ryšio* knygelė lietuviu kalboje.
Je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Seimą, 
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva- 
friško pono. Knygelė nemaža ir daili.

Pinigas galima siųsti krasos žonkloliain.
Kainuoja tik 25c.

Adrcsuokits: • ____
DRAUGAS PUB. 03.

1800 West. 4«th Btroet. Chicago, IU.

g
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CHICAGOS 
ŽINIOS

SALTA CRICAGOJE.

Pirmadienis:
Stanislovo V. 
švenčia 8 d.), 
Domicėlės.

Antradienis:

7 geg. šv. 
K. (lenkai 
Flavijos ir

8 geg. šv.
Mykolo ark. apsireiškimas.

JOFFRAS IR VIVIANI.

r

Dvi dieni Chicagoje vie
šėjo Prancūzijos delegacija, 
kurios priešakyj yra gene
rolas Joffras ir vice-minis- 
teris Viviani. Apskritai sa
kant, svečiai musu mieste 
naudojosi nemenku viešnu- 
mu. Vidumiesčio gatvės 
buvo gražiai papuoštos 
prancuzij ir Amerikos tau
tiškomis vėliavomis, gatvė
se delegacijai važiuo
jant susirinkdavo būriai 
žmonių, iškilminguose pie
tavimuose nesigailėta linkė
jimu, garbinime) ir tt. Toks 
džiuginantis augštu svečių 
priėmimas beek išreiškia 
tvirtus broliškus ryšius 
tarp te) dviejų respublike), 
prasidėjusius tais laikais, 
kada Amerika kariavo už 
savo neprigulmybę. Toje 
karėje prancūzai suteikė 
žymią pagelbą Amerikai. 
Skaitlinguose mitinguose 
Joffras ir Viviani nuolat’ 
prašinėjo pagelbėti mušti 
vokiečius.

VIENUOLIAI PAULIS
TAI GAVO DU MILIJO

NUS DOLERIŲ.

Pradžia gegužės mėnesio 
nemielaširdingai užvylė chi- 
cagiečius. Štai petnyčioj ir 
subatoj taip buvo šalta, kad 
nekūrentame beete labai ne 
smagiai jautėsi. Gi laikra
ščiai praneša, kad pas mus 
kaimynus Springfielde to
mis dienomis net sniego su
silaukę. Žodžiu sakant šių
metinio gegužės pradžia la
biau primena sausio mėnesį, 
negu pavasarį. Bet nenu- 
liuskime, nuo žemos tempe
ratūros gal neilgai reikės 
drebėti. Oro spėjikai pra
neša, kad tuojaus atšils, pa
pus pietį) vėjelis, prasidės 
tikra vasara.

1,000 MIESTO TARNAU
TOJŲ REIKALAUJA AL

GOS PADIDINIMO.

Šiomis dienomis 1,000 
miestinių klerkų ir steno- 
grafiščių nuo hiiesto valdy
bos ir majoro pareikalavo 
padidinti $10.00 į mėnesį 
algą. Tikimąsi, kad jų rei
kalavimas bus išpildytas.

VYRIAUSYBĖ BUSIAN
TI TARPININKĖ TARP 

STREIKININKŲ IR 
DARBDAVIŲ.

Federacijos vyriausybė 
nutarė karės laiku tarpinin
kauti streikierių su darbda
viais sutaikinime. Chica
gos duonkepių streikas tai 
buvo pirmas žygis tame pa- 
siketinime. Ta pati tarpi-

stijoj žadama sumobilizuoti 
31,034, gi Chicagos mieste iš 
to skaičiaus pripuls arti pu
sės — 15,000. ,

NEPAVELIJO PARDA
VINĖTI ARKLIENĄ.

Kaikuriuose Europos 
miestuose arklienos vartoji
mas ypač karės laiku labai 
padidėjo. Amerikoje gi tą
ja mėsos rąšimi kol kas 
menkai naudojamąsi. Šio
mis dienomis tūlas C. Sche- 
er (4246 North Avė.) prašė 
sanitariškos miesto komisi
jos pavelyti pardavinėti 
arklieną, bet nabagas leidi
mo negavo.

* t

TARP JUODUKŲ
PRASIDEDA ADRA.

Angliški laikraščiai skel
bia, kad nigerfų apgyven
tose vietose jau keli žmonės 
apsirgo adra. Miesto gydy
tojai ėmė smarkiai tarp jų 
darbuoties, kad sustabdyt) 
pavojingą ligą.

VAKARAS.

Bal. 29 d. Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios 
draugija parengė gražų va
kara, kurio pusė pelno buvo 
skiriama nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Loš
ta: “Užkerėtas Jaskus” ir 
“Čigonės atsilankymas.” 
Po to Šv. Cecilijos choras 
padainavo keturias daine
les: “Saulelė teka,” “Svei
ki broliai,” “Aidas” ir “Lie 
tuva tėvynė musų.” , Be
dainuojant himną visa pub
lika, išskirus kelius sociali s-ninkystė taipo gi užbaigė

streiką Albaugh Dover Co.O,r,. tus išganius, sustojoir Shipbuilding Co. fabriko- 
se.

Garais.

Iš New Yorko praneša
ma, kad teismas pripažino 
vienuoliams paulistams $2,- 
000,000 vertės turtą, kurį 
jiems paskyrė tūla Miss 
Jessie Gillender.

Didelis palikimas, kuriuo- 
mi pasinaudodami vienuo
liai padarys nemažai nau
dos visuomenei.

32 GHIGAGIEČIAI IŠVA
ŽIAVO PRANCUZIJON.

Subatojt Chicago apleidė 
32 miestiečiai, kurie važiuo
ja Prancuzijon darbuotiės 
karės laukų ligoninėse. Jie 
prisidės prie Amerikos am- 
bulanso, kuris pasekmingai 
varo prakilnų darbą tarp 
sužeistų prancūzų kareivių.

VAGYS KASA PASODIN 
TAS BULVES.

GAZO KOMPANIJA 
KALTA.

Gal dar skaitytojai atsi
menate apie 5 balandžio 
sprogimą Al. Chibuk’o res
torane prie N. Halsted gat
vės, kuriame žuvo 8 žmo
nės. Šiomis dienomis šį 
sprogimą tardydamas teis
mas atrado, kad už šią ne
laimę kalta gazo kompani
ja. Kelius sykius jai buvo 
pranešta, kad gazinės triu- 
bos netvarkoje, bet pataisy
mą ji nuolat atidėliojo. Del 
kompanijos neprieiJangos 
žuvo keli nekalti žmonės.

KIAUŠINIŲ KAINA 
EINA MAŽYN.

LAKŪNŲ MOKYKLA.

Suv. Valstijų kariškoji 
vyriausybė yra sumaniusi 
insteigti Chicagoje milžiniš
ką kariškų lakūnų mokyk
lą. Joje busią lavinama or
eivystėje virš' tukstanties 
žmonių.

VAKARAS IR ŽMONĖS.

Aną naktį prie Highland 
parko vagįs iškasė p-o Ro
binsono pasodintas bulves. 
Nuskaustas šeimyninkas 
nenusiminė, bet tuojaus iš
naujo pasodino ir nusipir
ko sargą — šunį.

DARŽŲ BIURAS.

Mums pranešama, kad 
Chicagos Daržą Biuras 
(Gardens Bureau), kuris 
skirsto tuščius lotus, persi
kėlė iš City Hali į Convvay 
namą, kame darbuojasi po 
globa Chicagos pramoninkų 
susivienijimo. Taigi, su vi
sais reikalais delei daržu in- 
sirengimo malonėkite kr'ei- 
ties į nurodytą naują vie-

Federacijos komis, tar
dantieji darbai kaipir jau 
pradeda rodyti savo pasek
mes. Už tuziną kiaušinių 
pastaromis dienomis reika
laujama “tik” 35 centai, 
tuo tarpu dar nesenai už tą 
patį skaičių kiaušinių reikė
jo mokėti 45c.

Kažin, ar tardymams pa
sibaigus kaina vėl nepakils.

CHICAGAJ REIKĖSIĄ 
DUOTI ARTI 15,000 

KAREIVIŲ.

pamokinantį veikalą vertė
jo visiems atydžiai klausy
ti. Bet Town of Lake lie
tuviai to nedarė. Daugelis 
netik balsiai kalbėjosi tarp 
savęs, bet net įvairiais atsi
liepimais gaišino lošėjus ir 
kalbėtoji. Todėl rinktinoji 
publikos dalis negalėjo su
gaudyti nei kalbėtojo, nei 
veikalo minties. Tokie ap
sireiškimai man dar pirmą 
kartą teko regėti.

Gėda už taip nemanda
gi) elgimąsi.

Pranas Zdankus.

.. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti

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

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

Draugo Agentas,
Juozapas Mozeris,

1430 So. 49tli avė. ant 2 lubu

' “TIKYBA ir DORA”

FARMOSII FARMOBG

PUkldnoda Didžiausioje Asaarl 
koja Lietuvių kolionijoj kame yra 
580 Lietuvių apsigyvenusių. Pulklan- 
sloj apielinkėje ŠcottviUe, Mich. kui 
kraštas Uetuviams apsigyventi, ©lo 
uals yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamos 
į Jus kurie norite turėti geremų gy
venimą pirkite paa mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, Iš tos kolionijos Išprašyti. Mes 
turime U jų suėmė jų farmas ir nori
me Ju parduoti, turime dldeUų Ir ms 
šų farmų, givuliai mailnoa Ir kiti 
reikalingi daiktai prie aklo. moda
ma aut Išmokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų kataUoga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Pajieškojimai.
Paieškau savo brolio Simono Gal- 

kauskio, paelnančįp iš Kauno Gu
bernijos, Raseinių apskričio, Viduk
lės parap. Brangus broli meldžiu at
sišaukti aš esu vedus turiu avo na
mus ir mano vyro vardas Jurgis Zup- 
kus. Kas apie jį žinoeatonihrdlus 
se. Kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti man sekančiu adresu:
Veronika (Galkauskaltė) Zupkienė), 
3019 No. Natches avė. Chicago, III.

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

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

Šiomis dienomis teko 
man būt vakare, Mielaširtly- 
stės Brolių draugijos su
rengtame p. Elijošiaus sve
tainėje. Buvo lošta ”Gudri 
našlė.” Po lošimo sekė šo
kiai. Kritikuoti veikalo ir 
lošimo neapsiimu, bet štai 
ką noriu patėmyti. Laike 
gerb. p. J. Poškos įdomios 
prakalbos ir lošimo kaiku
rie klausytojai labai negra
žiai elgėsi. Tą karštą pra
kalbą, apie tėvynės meilę ir

Priverstino kareiviavimo 
sumanymas jau priimtas ir 
tokiuo budu arti 27,000,000 
vyrų. gali būti pašaukti ka
reiviauti. Bet pradžioje 
bus sumobilizuota tik pusė 
milijono kareivių. Daugiau
sia (45,845) rekrutų reikės 
duoti Jfew Yorko valstijai, 
o mažiausiai — (500) Ncva- 
dos valstijai. Hlinoiso vai
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Lalkraitla leidžiamas Kunigą Marijoną Chicagojt. 
eina du kartu j mėnesį

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

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avc. Chicago, III.

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ’

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS i
Sekančias yra faunamos raugo knygyne |

1137. Nauja* Bodu Išmokti Bašytl. Benai ar jaunu, vyru ar
moteris visai nemokanti rąžyti, norėdami iimokti, — nu
sipirkę iių knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant iimokti tik po vienų raidę į dienų, per 24 dienas 
mokinimoBi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunkut Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f Žinoma, tik norėk ir 
pradėk mokinti*. flį knygelė prekinoja tik ............... lOe.

1138. Nauju Slementorlua. Vaikams arba pradžiamoksliams 
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bna palinkęs.
Elementoriau* kaina .............................................. 10c,£■ T * >

1030. ©vanta Istorija Beno ir Naujo Įatatym0. Šventojo Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventų tikėjimų. Jau
nam ar šonam reikia skaityti ir žinoti kaa yra šventojo 
Istorijoje. Kiekvienas mokantis įkaityti gali viskų an-
pruti. Kaina tiktai ...................... .....................

1033. Trumpa ©renta istorija Beno Ir Naujo Įstatymo apdaryta 
739. Lietuvos Istorija (Pranu). Kiekvieno lietuvio šventa 

priedermė žinoti apie tavo tautų. Koks-gi lietuvis jei jis 
nieko nežino apie Lietuvos praeitį, joa didvyrua, ir jos 

* viešpatavimų. Jei dar Beturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jaus patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pra-
kiuoja neapdaryta .....  ............... '.............. . .
Apdaryta .................................................................................

1103. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumu lietuvių 
šiek tiek moks rašyti, bet mažai kurie moka taisyklii- 
kai rąžyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuviikai parašyti. Nusipirk iių gramatikų, ji Tamstų
išmokina taisykliškai rašyti. Prekė .....................

1320. Lietuvos Gaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėju 
atsakančiai pagaminti Valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gersi valgio, yra blogs šeimininkė. Nno valgio pa. 
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skaniu 
valgiu il tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį. Įgykite visos virėjos šių knygutę. Mo
terįs ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai ju mylėtų. Prekinoja tik ........................ I9e

110. Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik kų išėjus il spaudos 
knygelė. Labai įdomus aprašymu apie dabartinės karės 
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti iių knygel.. Kaina .............................

Užsisakydami viri pažymėtu knygeles parašykite knygų vardų 
anmarį. .Pinigu galima siųsti krasos ženkleliais. Adresuokite:

1.00
25e.

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
LIETUVIS 0YDYTOJAS IR CHIIHReU

OFISAS 3203 SO. HALSTBD BT
PHONE DROVER 7179 

RES1DENCIJA 3341 SO. UNION AVĖ 
PHONE YARDS 637

OFFISC ADYNOS 9to 12 A. M. 2 to 6 P.M 
7 to 9 P. H. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. . 

CHICAGO ILL.

JOSEPH C. VVOLON

LIBTUVIB ADVOKATAI _
Kamb. 324 National Life*Bldg.

20 So. LaSalle stM 
Vakarais 1580 Miliraukee avė.

Central 0800
Rasidence Humbold 97 

CHICAGO, ILL.
;»2«K»K»2tKt2ta»x»aeieeiti

HA5TER 5Y5TEI1
Puikiausia ir geriausią mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 

ir designing, vyrą ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MO KINIAI VISUR.

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

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

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

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

Diplomai duodami mokiniams.

MASTĖB DESIONING SCHOOL 
J. F. KASNICKA, Pinu.

118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali

Telefoną* HcKInlay 1784

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VYSOKIAS LIGAS 

3417 Si. Ws»tsrs Blvd. liepas W. St ptm 
Ligoniu Priėmimo Valandos: 

ryto"mato nuo 8 Iki 10 valandos po platų 
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30. 

ŠVantomia dienomlaZiS ryto'8-10 
Ir nuo 2 Iki 3 po pietų.

SVIESTAS
•rtou.loa *«*>*

llYVJC^r BIDB 5 
1178 tOhrankaa iv. 
Ht4 įįUurenkea av. 
M84 giisnssaav. 
1810 W Hadl«oa aL 
SSSO w Medina aL

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46 St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE

Užlaikomą laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šllubl 
nlus Ir deimantinius, 
mušt kas. gramofonus
au lietuviškai* rekor
dais, koncertinas, aat 
kurių gali groti Ir ne- } 
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėt Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius musikallškus Instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musu 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 730®
Katalogų visiems dykai, kaa tik prisius už Žc. štampų.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat Darą, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleres

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICA6O

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

likų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po 6egižio 1-ul RIS ižIrsIri kraituii pi kur.

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

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

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

Sviesto Kaina Nupuolė
* The . _
'Best

COFFEE1
BANKES

GARBI SANTOS KAVA. 4Qp
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c.......................................... j

RYŽIAI COCOA
10c
3 7įc

Gerlau.la Banką, 
■alyrtaasn 
bent kokia.1-2 *v7^ 14c

ISMBIo.1
lfi>W.jiorth av. fili. MaJetod aL 
18*3 S. Halstod aL 
UIS W. Ittk .t.

81«W. Mnd M.
SOUTH SIDS 

Vantvorth .v 
Balatad aL 
Aahland av.

rsa w

26
a Ib

Pilkos Stilius
Stintas 37c

toBTHTCIBM 4T4 W. Piviclon «L 
790 W. Sartis av- 
2A4O IJneahs av.) , 

S* ’ S. ( l.rk I




