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Kaip protas, taip ir patyri

mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.
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SUIMTI AMERIKONAI VOKIE- 
TIJŪJEIRBELGIJOJE

NORĖTA NUŽUDYTI RUSIJOS 
KARES MINISTERIS

SUOMIJA REIKALAUJA NEPRIGULMY8ĖS
Anglai alsidare 'HiiMuigi linijoje,' Piancuzijoje
VOKIETIJOS VYRIAU

SYBĖ SUĖMĖ VISUS 
AMERIKONUS.

Washington, geg. 23. — 
Valstybės departamentas 
gavo žinią, kad Vokietijos 
vyriausybė suėmė visus ci
vilius amerikonus, gyvenan
čius Vokietijoje ir Belgijo
je. Visi laikomi kaipo ne- 
laisviai.

Tuo savo pasielgimu Vo
kietija sulaužė sutartis su 
Suv. Valstijomis, kad karės 
metų nei vokiečiai Suv. Val
stijose, nei amerikonai Vo
kietijoje negali būti suima
mi ir nelaisviais laikomi. 
Suv. Valstijos taip nepasi
elgė.

Valstybės departamentas 
priesl tai pasiuntė Vokietijai 
protestą. Jei Vokietija ne- 
paliuosuos amerikonų, Suv. 
Valstijų vyriausybė imsis 
už vokiečių, gyvenančių 
šioj šalyj.

Suv. Valstijos dabar aiš
kiausia patyrė, kad Vokie
tija jokių sutarčių nepildo 
ir todėl į Vokietiją visuomet 
reikia atsinešti kaipo i bar
barų šalį.

ANGLAI “HINDENBUR 
GO LINIJOJE.”

Londonas, geg. 23. — An
glai įsibriovė “Hindenburgo 
linijon” ir paėmė visus ap
kasus visu frontu nuo Bulle- 
court ligi Arras, anot oficia; 
lio pranešimo.

ATMUŠTOS VOKIEČIŲ 
KONTRATAKOS.

Paryžius, geg. 23.—Cham- 
pagne apskrityj vokiečiai 
atliko tris pašėlusias kontr
atakas prieš prancūzus, no
rėdami atsiimti Ravo praras
tas pozicijas. Tečiau visos 
kontratakos atmuštos ir 
prancūzams teko apie 1,000 
vokiečių nelaisvių.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
BALANDYJE.

Londonas, geg. 23. — Vo
kietija oficialiai praneša 
sekančius savo kareivių 
nuostolius už balandžio mė
nesi: užmuštų 10,979, paim
tų nelaisvėn 4,038, sunkiai 
sužeistų 9,744 ir lengviau 

sužeistų 42,838 kareiviai.

NORĖTA NUŽUDYTI RU
SŲ KARĖS MINISTERIS.

New York, geg. 23.—Vie
tos žydų dienraštis gavo ži
nią iš Petrogrado, kad va
kar ryte tenai norėta nužu
dyti karės ministeris Keren
skį. Tečiaus Kerenskį išliko 
sveikas. Visi suokalbinin
kai suimti. Pasklydęs gan
das, kad tai ar tik nebusiąs 
senosios vyriausybės agen
tų darbas? Suokalbio ir pa
sikėsinimo smulkmenos ne-
žinomos.

Kerenskį iškeliavo Suo- 
mijon, o iš ten keliaus karės 
frontail. ’

SUOMIAI REIKALAUJA
NEPRIGULMYBĖS.

Galsingforsas, geg. 23. —- 
Čionai laiko suvažiavimą 
švedų politiškoji partija, ku
ri atstovauja turtingiausius 
ir intekmingiausius Suomi
jos luomus. Suvažiavimas iš
nešė rezoliuciją,, kuriąja 
reikalaujama Suomijai vi
siškos neprigulmybės. Rezo
liucijoje pasakyta, kad Suo
mijos gyventojai taip toli 
kultūroje nužengę, kad jie 
patįs gali valdvties ir stoti 
neprigulmingųjų paasulio 
tautų eilėn.

Rusijos vyriausybė į tokį 
reikalavimą nekaip žiuri. 
Kaltina už tai agitatorius, 
kurie mėgina Rusiją suskal
dyti į mažąsias neprigulmin- 
gas valstybėles. Rusijos lai
kina vyriausybė sugrąžino 
Suomijai jos konstituciją ir 
senobines teises. Bet Suomi
ja tuomi nepasitenkina, rei
kalauja dar ko daugiau.

Rusijos vyriausybė prane
ša, kad jinai neturi teisės 
niekam duoti neprigulmy- 
bės. Reikia laukti visos Ru
sijos įsteigiamiojo parlamen 
to suvažiavimo. Tik tas su
važiavimas, kuris pagamins 
Rusijai konstituciją, išriš 
Suomijos neprigulmybės 
klausimą.

15,000 KAREIVIŲ Į 
4 DIENAS.

' Londonas, geg. 23. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
vokiečiai Prancūzijoje į 
praėjusias 4 dienas netekę 
15,000 kareivių užmuštais ir 
sužeistais.

SVARBIOS IONFERENCI- 
JOS PETROGRADE

Londonas, geg. 23. —
“Daily Express” korespon
dentas iš Petrogrado prane
ša, jogei tenai dabar ateibu- 
na visa eib\ konferencijų 
laikinos Rusijos vyriausy
bės su talkininkų atstovais, 
kad peržiūrėti Rusijos su 
talkininkais sutartis ir ka
rės tikslus, kokius talkinin
kai kituomet apibrėžė atsa
kydami į prezidento Wilso- 
no notą. Tuos reikalus pla
čiai apkalbėjo užsienių rei
kalų ministeris Tereščenko 
su talkininkų ambasadoriais.

Rusija — tvirtina kores
pondentas — tos rųšies kon
ferencijomis nori patirti tik
ruosius šios karės tikslus ir 

į paskui apibrėžti aiškiai sa
vo pažiūras, paremtas prin
cipu — taika be užgrobimo 
ir be karinio atlvginitno.

Rusija talkininkams nori 
pasakyti ir tai, kad kuomet 
Rusijos darbininkai nenori 
atskiros taikos su Vokieti
ja, tai podraug iš principo 
neparemia karės tikslų, ko
kius talkininkai savam lai
ke paskelbė.

Rusijos politiškieji rate
liai, kurie simpatizuoja su 
buvusiuoju karės finisteriu 
Gučkovu, į šitas konferenci
jas žiuri su didžiausiu atsi
dėjimu.

“Daily News” korespon
dentas tvirtina, kad nuo tal
kininkų pasistatymo pri
klausys tolimesnis Rusijos 
kabineto likimas.

UKRAINIEČIŲ KON
GRESAS.

Londonas, geg. 23. — Iš 
Petrogrado praneša, kad
Kieve ukrainiečiai laiko«
kongresą. Reikalauja Uk
rainai autonomijos. Tuo tik
slu ukrainiečiai kreipėsi į 
Rusijos laikiną vyriausybę.

VOKIEČIAI ŽUDO 
VAIKUS.

Petrogradas, geg. 23. — 
Vokiečių lakūnas aną dieną 
pametė daug bombų mieste 
Kišeneve, Besarabijoje. Nu
žudyta 2 vaiku ir 1 kareivis. 
5 darbininkai sužeista.

TALKININKAI BOM
BARDAVO KAVALA.

Sofia, Bulgarija, geg. 23. 
— Bulgarai oficialiai prane
ša, kad 13 talkininkų karės 
laivų ir 12 lakūnų bombar
davo uostą Kavalą. Keli na
mai apgriauta. Bet militari- 
nių nuostolių nepadaryta. 
Vienas lakstytuvas numuš
tas.

Ogdensburg, N. Y., geg. 
23. — Vakar čionai atjaus
tas žemės drebėjimas. Kai- 
kur supurtyta namai, bet 
nuostolių nebuvo.

NARDANČIOJI LAIVĖ 
NAUJOSIOS ANGLIJOS 

PAKRAŠČIUOSE.

Portland, Me., geg. 23. — 
Vakar čionai ir visoj Nau
jojoj Anglijoj pasklydo 
gandas, kad tuose pakraš
čiuose atsiradusi didelė vo-

Petrogradas, geg. 23 (Pra
neša į “Chicago Herald” 

kiečių nardančioji laivė. Tą Chas. Crane> Suv> Valstijų 
žinią paskleidė žuvininkai, komisijos Rusijoje narys), 
kurie jnatę pasinerančią— Įstumtos betvarkėn ša- 
nardančią laivę, o paskui jos j pes atstatymas seka maž- 
periskopą. • daug normaliai. Dabartinė

Apie tai žinia žaibo grei- saVaitė yra naujo laikotar- 
tumu pranešta visiems tiios į0 prajžia
pakraščius patroliuojan- Laikinoji Rusijos vyriau-
tiems karės laivams.

PRIEŠ MILITARINĮ RE
GISTRAVIMĄSI.

San l-rancieco, Cal., geg.
23. — Federalėj konstituci-' kareivių ir
joj yra 13-tas pataisymas, 
kuriuo uždraudžiama pri
verstinas šioj šalyj karei
viavimas: Tuo pataisymu 
pasiremiant, i Ferdinand 
Claudius iš Oakland vakar 
viršiausian Calif omi jos teife-
man įnešė bylą, kad jis butų nenorėjo nei klausyti vy- 
paliuosuotas nuo militarinio, riausvbės pasiulijimo, gerai 

žinodama, kad sunku bus 
užganėdinti savo šalininkus. 
Bet galų-gale sutiko turėti 
savo atstovus vyriausybėje.

registravimąsi.

NULINČIAVG NIGERĮ.

Memphis, TennM geg. 23. 
— Pirm kelių savaičių n i gė
ris Persons nužudė baltą 
mergaitę Antoinette Rap- 
pal. Vakar minia žmonių 
žmogžudį ištempė iš kalėji
mo, apliejo kerosimi, uždarė 
geležium narvan ir gyvą su
degino.

RUSIJOS KOMISIJA 
AMERIKOJE.

New York, geg. 23.—Šion 
šalin atkeliavo Rusijos ko
misija, susidedanti iš ketu
rių žmonių.

Photo by American Fraaa Aaaoclatlon.* X
New Yorko miliciantai daro išmėginimus-manebrus 
tF” šarvuotai automobiliumi.

RUSIJOS TAUTA IMA MĄSTYTI UŽ SAVE
Kariuomenė neteko savo obalsių 

PRAVOSLAVŲ DVASIŠKIŲ SUVAŽIAVIMAS MASKVOJE

sybė turėjo atsakomybę, 
bet tikrąją valdžią laikė sa
vo rankose kareivių ir dar
bininkų atstovų taryba. 
Santikiai buvo intempti ir 
todėl laikinoji vyriausybė 

darbininku ta-
rybai pasiūlė, kad jinai vy- 
riausvbėn pasiųstų savo at
stovus ir imtų taippat atsa
komybę už bėgančių šalies 
reikalų atlikimą.

Išpradžių atstovų taryba, 
kuriai vadovauja socialistai,

Tauta pradeda mąstyti.
Žinomas daiktas, padėji

mas didžiai neaiškus ir ne
permatomas, nes sunku 
trumpu laiku pastūmėti 
tautą, kuri per amžius buvo 
atskirta nuo politikinės 
liuosybės.

Rusu tauta tečiau dabare
ima pati už save mąstyti ir 
ima atsakomybę už savo dar 
bus, taip kad jos šiandie ne
gali pertikrinti nei sociali
stų, nei talkininkų jokie 
kurstymai ir propagandos.
, Gatvių kertėse susirenka 
neskaitlingi būreliai žmo
nių, klausosi kalbėtojų, ku-

su

rie aiškina šalies stovį, skar- 
tina tvarkingai užsilaikyti 
ir blaiviai žiūrėti į visus ša
lies reikalus ir savo pareigas 
šiuo svarbiuoju momentu.

Žmonės neklauso tų kal
bėtojų, katrie kursto prie 
riaušių, katrie pasakoja 
apie taiką su Vokietija, kaip 
toji taika butų naudinga. 
Čia nėra jau vietos nei radi- 
kaliams socialistams, K nei 
anarchistams. Niekur nesi
mato nei paties vokiečių 
sėbro Lenino.

Naktimis nėra pavojaus 
gatvėse.

Naktimis Petrogrado gat
vėse praeiviams nėra jokio 
pavojaus. Net tamsiausiose 
gatvaitėse netenka pamaty
ti nei policianto, nei gir
tuoklio. Gal prie tokio sto
vio daug prisideda- degtinės 
stoka. Del neturėjimo šalyj 
atsakomos vyriausybės pa
tįs piliečiai kieku galėdami 
darbuojasi, kad visur palai
kyti reikalingą prideramą 
tvarką. Visur visi apsieina 
gražiu, švelniu budu.

Galimas daiktas, kad di
džiuliai šalies departamen
tai, kaipo finansų arba už
sienių reikalų, kurie reika
lingi didelių ir augštų tech
niškų apsipažinimų, laiki
nai ir turės nukentėti, kol 
nauji valdininkai apsipažins 
su visokiais bėgančiais rei
kalais.

Kariuomenė neteko obalsių.
Užsienių reikalų departa

mente labai abejojama, ar 
rusų tauta pagaliau supras, 
koks tai baisus pavojus jai 
grąsia iš Vokietijos pusės, 
kuri kėsinasi prieš Rusijos 
čielybę.

Rusijos kariuomenė šian
die netekusi savo senųjų 
obalsių ir simbolų, kaip tai 
caro, vėliavų, tautinio him
no ir net religijinio tampru
mo. Abejojama, ar šitos ka
rės metu bus galima jai įsi
gyti naujus vfetoje senųjų 
tuos visus obalsius.

Naujas karės ministeris 
Kerenskį darbuojasi kariuo
menėje pravesti tvarką, dis
cipliną, kuri turės atsakyti 
šiam momentui, nors kol pa
sibaigtų karė. Žinovai tvir
tina, kad jam pasiseks at
siekti tasai tikslas, be ko 
juk kariuomenė negalėtų 
būt kariuomenė ir nebūtų 
galima tolesniai ginti šalies 
nuo žiauraus priešininko už
puolimo.

Wilsonas visų gerbiama*.
Prezidento Wilsono iš

reikštos idėjos apie. taiką 
ateityje rusų tautoje padarė 
didelį įspūdį. Jo žodžiai vi
sur visų atkartojami ir tos 
idėjos vis labiau tautoje 
prigįja.

NAUJAS TRUKŠMAS 
GHICAGOJE.

• Vakar vakare Chicagos 
mokslo taryba turėjo susi
rinkimą. Tarybos pirminin
kas Loeb pranešė, kad ma
joras Thompson su savo pa
tarėju Lundin padarę suo
kalbį sunaikinti dabartinę 
viešųjų mokyklų sistemą, 
mokyklas pavergti savo po- 
litikiniams tikslams.

Toks pranešimas sukėlė 
visam mieste trukšmą.

Mokyklos yra riebus kau
las. Šituo kaulu politikieriai 
negali pasidalinti ir pjauna
si.

• ________ ________
SLAU GOT OJOS ŽUVO
NUO SENO ŠOVINIO.

Washington, geg. 23. — 
Išėjo aikštėn, kad dvi li-

■ gonių slaugotojos, laivu 
i“Mongolia” keliavusios i 
Prancūziją, žuvo nuo perse
nusio anuotos šovinio, kurs 
netaiku plyšo ir jo šukės nu
žudė slaugotojas. Šovinys 
buvęs 20 metų senas.

STREIKUOJA AMUNICI
JOS DARBININKAI.

Stockholm, geg. 23.—Gau
ta žinia, kad Vengrijos sos
tinėje Budapešte nuo gegu
žės 1 d. vis dar streikuoja 
amunicijos darbininkai.

Petrograde viešpatauja 
abelnas , įsitikimas, jogei 
naujoji Rusija prisidėjo 
prie karės tuo pačiu laiku, 
kuomet tai padarė Suv. Val
stijos. Kaip Suv. Valstijos, 
taip ir Rusija kariauja var
dan vienodų reikalų ir idea
lų. •

Todėl į senąsias sutartis 
neatkreipiama doma ir pa
staraisiais laikais vis daž
niau pasigirsta balsai tas 
visas senosios vyriausybės 
su talkininkais sutartis per
žiūrėti ir viešai paskelbti.

Rusijos komisija į Suv. 
Valstijas sudaryta iš žmo
nių, pažįstančių giliai reika
lus ir ekspertų savo profesi
jose. Komisijos pirmininku 
yra prof. Bachmetjev.

Religijinis judėjimas.
Visoj Rusijoj prasidėjo 

religijinis judėjimas. Regis 
cerkvė bus atidalinta nuo 
valstybės ir visiems tikėji
mams bus pripažinta laisvė.

Birželyje Mjaskvoje su
šaukiama pravoslavų dva
siškuos sinodas. Tai bus pir
mas į 200 metų tos rųšies 
susirinkimas.

Reikia tikėties daug svar
bių atmainų pravoslavų 
cerkvėje.

\

. ORAS.

Gegužės 23, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj gražus oras 
ir šilčiau.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 43, žemiausia 38 
laipsniai.
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RUSIJOS REAKCIJOS 
ATBALSIAI.

Dabar kaip buvusiam ca
rui, taip buvusiai carienei 
ir j y artimiausiems sėb
rams nesigailima prikaišio
jimų už niekšiškus pasielgi
mus. Tenka gerai carui, 
bet carienei dar daugiau, 
nes pasirodo, kad Aleksan
dra Feodorovna rėdžius ša
limi ir palaikius visoj Rusi
joj reakciją.

Išvelkama aikštėn purvi- 
niausi buvusios carienės 
darbai ir pasielgimai. —

Amerikoje, anglų spaudo
je, buvusį carą su šeimyna 
pliekia žinomas popas Ili- 
jodoras, gi Rusijoje tie pa
tįs laikraščiai, katrie kituo- 
met užtardavo biurokratus.

Buvusio caro rūmuose 
svarbiausią rolę lošė žino
mas niekšas Rasputinas, ca
rienės palydovė Virubova ir 
gydytojas Badmiev. Šitie 
trįs asmenįs kaip piktos 
dvasios pavergė buvusią ca
rienę ir galų-gale atšalino 
nuo sosto.

Ypač Rasputinas buvusią 
carienę taip buvo pavergęs, 
kad jinai jam rankas bu
čiuodavo, negalėdavusi nu
rimti be pasimatymo su juo, 
vadindavo jį ne kitaip, kaip 
‘‘šventuoju” ir “pranašu ” 
Susektuose laiškuose, ku
riuos buvusioji carienė raši
nėdavo Rasputinui, kas ke-

vos, tuojaus nugabentas Ce- 
smeusko prieglaudon, tenai 
išbalsamuotas ir su metali
niu karstu padėtas caro rū
mų cerkvėje Carskajn Šie 
le. Tik praėjus trims sa
vaitėms palaidotas, kaip da
bar susekta, miške, palei ca
ro rūmų parką. Tenai ant 
jo kapo carienė su Virubo
va statydino medinę koply
čią. Caro rūmų revoliucio- 
ninės sargybos komendan
tas, kapitonas Klimov, šitai 
susekė. Statoma koplyčia 
sunaikinta, Rasputino lavo
nas iš ten prašalintas.

Suprantamas daiktas, ko
kia gi Rusijoje galėjo būti 
tvarka, jei tą šalį valdė 
Rasputinas su cariene.

Žinoma, šlykštus darbai 
buvo veikiami caro rumuo 
se, jei prie to dar pridėti 
vokiečių agentų veikimą 
šios karės metu. Ir tai vi
sa plačiąjai rusų visuome
nei nebuvo žinoma. Kas 
galėjo drįsti ir prisiminti a- 
pie tokius daiktus. Visa tai 
žinojo ir liūdnas pasekmes 
pramatė tik arčiau rūmų 
stovintieji valdininkai. Jie 
pašnibždomis kiti kitiems 
pasakodavo apie carienės 
pasielgimus, caro proto su
gedimą.

Užtatai gi dabar viešai 
nesigailima paniekos buvu
siam autokratui ir jo šeimy
nai.

iuu. Būtent:
Birželio 5 dieną visi vy

rai, pradėjus 21 ir baigus 
30 metais amžiaus privalo 
registruoties. Taigi čia ne
gali būti jokio išėmimo. Tu
ri registruoties nfet visi .sve
timžemiai ateiviai ir Aust
rijos ir Vokietijos pavaldi
niai. Turi registruoties be 
to kaip sveiki, taip sergan
tieji ir luiši, dar ir neregiai 
ir nebyliai.

Svetimžeinių ir nepiliečių 
užsiregistravimas yra rei
kalingas šios šalies vyriau
sybei. Vyriausybė nori ži 
nofi, kiek yra vyrų to am
žiaus ir kokių jie tautų, kat
rų šalių pavaldiniai. Jokiuo 
budu jie nebus imami ka
reiviauti, nes tai draudžia 
daryti šalies įstatymai.

Bet tie svetimžemiai (iš
ėmus vokiečius ir austrus), 
kurie turi išsiėmę pirmą
sias pilietybės popieras, ga
li būti paimti kariuomenėn.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.

Sv. levo skirtoji lietu
viams diena.

Beįėjus 20-tai gegužės įšaukia: ir aš noriu pyrago.” 
dienai jau metas ją apsvar- Ponas Yčas, kunigas Bar-

i«.

TIRPSTA LIETUVIŠKI 
NEZALEŽNINKAI.

Juo yra Sus. Lietuvių Ry
mo Katalikų Amerikoje or
ganas “Garsas.”

Gegužės 17 d. pasirodė 
pirmasis “Garso” numeris.

“Garsas” išeidinės kas 
ketvirtadienis. Kaina me
tams $2. Adres.: 456 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Po viršminėtu • numeriu 
Sus-mas yra įsigijęs savo 
namus. Tuose namuose y- 
ra redakcija ir spaustuvė. Į 
tuos namus bus perkrausty
ta ir S-mo raštinė.

‘ ‘ Darbininkas ’ ’ praneša, 
kad Cambridge (Mass.) lie
tuviški nezaležninkai gegu- Apart Sus-mo reikalų,

styti.
Jauna musų tauta dar 

tankiausiai gyvena sveti
mais pavyzdžiais. Taip pat 
ir sumanymas kreiptis prie 
Sv. Tėvo, kad paskirtų ka
rės nuskaustąjai šaliai rin
kimų dieną, pirmiausiai at
sileido svetimtaučių galvo
se. Nežinome prirengiamų
jų smulkmenų, bet žinome 
patį faktą, kad Benediktas 
XV pirmiausiai paskyrė 
dieną Belgijai. Drįstant lei
stis į spėjimus, galima saky
ti, kad tai buvo paties Šven
tojo Tėvo sumanymas, kuris 
turėjo du tikslu: parodyti 
meilę nelaimingajai šaliai ir 
mandagiu budu užprotes
tuoti prieš Vokietijos apsi
ėjimą, laužantį tarptautinę 
teisę.

Tuomi Šv. Tėvo apsiėji
mu pasinaudojo lenkai. Ir 
jiems buvo malonu gauti iš 
viso katalikiškojo pasaulio 
pinigų, bet svarbesnis už tą 
buvo antrasis tikslas. Jų 
tauta per šimtą su viršum 
metų buvo sukarpyta į tris 
dalis. Šita karė pagimdė vil
tį, kad trįs Lenkijos dalįs 
vėl suaugs į vieną.

Privatinėse kalbose kar
štieji lenkai katalikai saky
davo, kad jų tėvynė yra, 
kaip šv. Stanislovo vyskupo 
lavonas. Žiaurus karalius jį 
sukapojo į gabalus, o my
lintieji kunigai, surinko, su-

tuška, dar kitas kunigas ir, 
antgalo, kunigas Alšauskas 
davė žinoti Šv. Tėvui tą Lie
tuvos norą, p. Yčas ir du 
išvardytieji kunigai oficia- 
liškai, neišvardytasis kuni
gas — neoficiališkai. Šven
tasis Tėvas paskyrė ir mums 
tą, ką buvo paskyręs bel
gams ir lenkams. Jojo dar
bas užbaigtas. Dabar laikas 
mums apsvarstyti, ką iš to 
turime ir turėsime.

Pirmutinė ir didžiausia 
nauda yra ta, kad vienais 
metais keturis kartus pažy
mėjome Šv. Tėvui, jog esa
me katalikiška tauta, skir
tinga nuo lenkų, rusų ir ki
tų. Nėra nei mažiausio abe-

rodymų. Šv. Tėvas lietu
viams dieną paskyrė. Jeigu 
dabar kas nors bandys Va
tikane prirodinėti, buk lie
tuviai nėra dabarties tauta, 
tam bus sunku rasti klau
sančių. Kas žino Vatikano 
sustatytų taisyklių tvirtu? 
mą, tas supras ką kalbame.

Kadangi Rymo yra nusta
tytu du dalyku: tautų lais
vės principas ir Lietuvos te
begyvuojanti tautybė, tai 
Šv. Tėvo atstovas busiančia
me taikos kongrese rems 
Lietuvos savistovybę.

Tarptautinėje diplomati 
joje šiandien yra du kryp
sniu: vienas tikrai nori tau
tų laisvės principą įvykin
ti, pataisant vienos kongre
so klaidas, o kitas veidmai
niauja, skelbdamas tautų 
laisvės principus. Nuo to

Jievą pirma Adomo. Juk 
tarp dviejų vienas turi bų 
ti pirmutinis, o kitas antra
sis. Adomas su Jieva nebu
vo dvynučiai, o nei dvynu- 
čiai negema abudu kartu, 
tiktai vienas pirma, kitas 
paskui.

Klausimas 11. Kur buvo 
rojus ir kur jis dabar yra!

Atsakymas. Kur jis buvo 
nėra žinios, o dabar ant že
mės jo nebėra. Jau seniai jis 
nebereikalingas. Po Nojaus 
tvano neliko laimingojo 
žmonių giminės lopšelio.

Klausimas 12. Kur yra 
pragaras!

Atsakymas. Neketinu ten 
keliauti ir negaliu kelio pa
rodyti. Net patariu žengti 
visai į priešingą pusę, bū
tent į dangų. Kelio į dangų

laiko, kad tarptautinė dip- Glauskis bažnyčioje.
lomatija aiškiai išvydo, jog 
popežius ištiesų stovi už 
tautų laisvę, veidmainingo

jo, kad lenkai trukdė mus j0 krypsnio spauda ėmė tan

lintas žodis pažymėta: ••ma
no šventasis globėjau,” 
“nerimstu tavęs ilgai nema
čiusi,” “nubučiuoju tavo 
kojas” ir tt. Indomiausia 
tas, kad buvusioji carienė 
jau buvus pripratinus ir 
savo dukteris garbinti tą ne
dorą mužiką. Sakoma, kad 
pačiam carui ne viskas bu
vo žinoma, ką jo žmona vei
kusi su Rasputinu.

Anot Ilijodoro, Rasputi
nui priseidavo tik kokį rei
kalą prisiminti carienei, o 
carienė tuojaus bėgdavo pas 
carą ir viskas buvo atlieka
ma sulyg Rasputino noro.

Tr patį Uijodorą su carie
nė supažindinęs Rasputi
nas.

Kuomet nužudyto Raspu
tino lavonas išvilktas iš Ke

žės 13 dieną atsisveikino su 
J savo globėju Mikalausku, 
j Ant pamaldų susirinko vos 
29 ypatos, kurios prie stale
lio tik $1.20 paliko. Mika
lauskas graudžiai verkė ir 
sakė, kad už skolų daugu
mos nebegalima pragyven
ti. “Parapijonai” pačiam 
Mikalauskui už nezaležno 
mokslo skelbimą esą kalti 
$96.02. Neturėdamas ką val
gyti, turįs važiuoti kitur. 
Labai apgailestavo, kad 
Cambridge nezaležninkai 
nebeturės globėjo ir vedėjo 
ir turės pražūti.

Nezaležninkų kirkužės 
(mulkinyčios) rakandai bus 
sukrauti pas tokius žmones, 
kurie turi nuosavus namus 
Taip Cambridge lietuviški 
nezaležninkai nežiūrint, kad 
juos rėmė “Keleivis” ir 
“Ateitis” ir subankrutijo.

Taip nyksta ir tirpsta ne 
zaležninkai Westvillėje, Chi 
cagoje ir kitur. O čia ve 
dar Mickevičius mėgina pa
siskelbti t kokiuo tai nezalež- 
ninkų “vyskupu.”

Duok Dieve, kad veikiau 
pragaištų šita nuo Ameri
kos lietuvių kūno votis, ku
ri kai kuriuos musų tamsuo
lius socialistų bernus nema
žai pavargino.

VISI TURI REGIS 
TRUOTIES.

anot redakcijos pranešimo,
“Garsui” rūpės ir kiti A- dėjo gabalėlius krūvon ir 
merikos lietuvių reikalai, j lavonas sugijo.
Sakoma:

“Esame ir veikiame A- 
merikos lietuvių tarpe, išei
vijoje, kuri yra lietuvių tau 
tos dalis. Amerikos lietu-, 
vių ir visos tautos reikalai 
mums nerūpėti negali. Įvai
riuose klausimuose, palie
čiančiuose Amerikos ir ap
lamai lietuvius, “Garsas*’ 
ims balsą, sulyg išgalės tuos 
klausimus stengdamasis iš
gvildenti, juos nušviesti.”

Sveikiname tatai naują 
lietuvių tautos darbininką, 
katalikišką laikraštį. Kuo- 
geriausio jam pasisekimo.

Šitam “Garso” numeryj 
be kitko pranešama, kad S. 
LRKA. 32-rasis seimas į- 
vyks birželio 38, 19 ir 21 
dienomis, Pittsburge, Pa.

Kai kas ėmė klaidingai 
aiškinti prezidento Wilsono 
andai išleistą proklemaciją 
apie karinį gyventojų regis
travimąsi ateinančio birže
lio 5 d. Ypač buvo aiškina
ma, kad ne visi turi regis- 
truoties.

Todėl iš Washingtono par
ėjo paaiškinimas tuo žvilgft-

NORI ANTROJO BIS
MARKO.

geg. 22. — Vokie
tijos junkerių (karės parti
ja) spauda šhukia: “Duoki
te mums kitą Bismarką!” 
Junkeriai taigi jau nepasi- 
riu ir šito vietoje nori su
rasti kitą Bismarkį, kuris 
kituomet Vokietiją padarė 
galinga šalimi

Sakoma, kad tuo kitu Bis- 
markiu ar tik nebusiąs von 
Hindenburg. Nors Hinden
burg neperdaugiausia susi- 
pažinęe su politika, bet jis 
gali būti stiprus militarinis 
diktatorius, koks Vokietijai 
dabar reikalingas, kuomet 
badaujančios žmonių minios 
vis drąsiau užkabinėja vy
riausybę ir net kėsinasi 
prieš patį kaizerį.

Lenkijos vyskupų užda
vinys buvo susiūti pirmąją 
siūlę aut sukapotos tėvynės 
žaizdų. 1915 m. beveik visi 
lenkų vyskupai ir arkivy
skupai iš po Austrijos, .Vo
kietijos ir Rusijos, išsiuntė 
pasauliui vieną bendrą laiš
ką. Tai buvo pirmas viešas 
suvienytos Lenkijos pasiro
dymas pasauliui po šimto 
metų pertraukos.

Katalikiškasis pasaulis, 
nors buvo užsiėmęs dauge
liu daiktų, bet vis gi žinojo 
tą skriaudą, kurią Lenkijai 
buvo padarę jos priešai. Ge
rai susiorganizavę visame 
pasaulyje lenkai puikiai iš
naudojo progą. Tų dviejų 
priežasčių pasekmės buvo 
taip gi dvi: pirma, pasaulis 
atsiminė, kad Lenkija per 
šimtą metų kentė skriaudą; 
antra, Lenkija gavo apie 15 
milijonų frankų pašalpos.

Pašalpos lenkams nieks 
nepavydėjo; užtat to viešo 
Lenkijos pasirodymo pasau
liui jai pavydėjo senoji Ru
sijos biurokratija.

P-as M. Yčas su Protopo- 
povu ir kitais Rusijos dele
gatais važinėjo po Europos 
sostines. Lietuviai troško, 
kad Yčas prašytų Šv. Tėvo 
audijencijos ir primintų jam 
Lietuvą. Mus atstovas pa
prašė lietuviams dienos. Be
nediktas XV pažadėjo. Di
duma asmenų Gentraliame 
Lietuvių Komitete Petro
grade džiaugėsi tuomi, bet 
buvo ir kalbėjimų. “Šv. Tė
vas vienam savo vaikui da
vė pyrago, dabai' lietuviai 
statosi pavydaus vaiko vie
toje, kuris piktai verkia ir

pastangas, kada rupinomėsi 
tos dienos išgavimu. Jie kal
tino mus, mes aiškinome, 
kokis ir delko yra nesutiki
mas tarp lenkų ir musų. 
Abiejų pusių išklausęs, Šv. 
Tėvas paskyrė mums dieną. 
Tat reiškia, kad mums pri
pažino teisybę. Šv. Tėvas ži
no, kad tarp mus ir tarp len
kų eina kova už tautybę, ir 
kad ne mes norime Lenkiją 
sulietuvinti, tik lenkai gei
džia Lietuvą sulenkinti.

Kita žymi nauda iš Šv. 
Tėvo dienos yra mus tautos 
vardo išgarsinimas. Vis gi 
Šv. Tėvo vardu kardinolas 
Gasparri rašė laišką lietu
viui vyskupui ne vyskupi
jos, o tautos reikalu. Tas 
kardinolas 1915 m. buvo ra
šęs vyskupui Sapiehai, duo
damas progą Lenkijai pasi
rodyti, jog ji yra gyva tau
ta; tas pats kardinolas tokią 
pačią progą 1917 metais 
duoda Lietuvai. Tokiu budu 
tautinė Lietuvos savistovy
bė Vatikane pripažinta.

Tuodu aktu (laiškai v. 
Sapiehai ir v. Karevičiui) 
parodo politiškąją Šv. Tėvo 
mintį. Tautų laisvę rėmė po- 
pežius, kad kardinolas rašė 
kunigaikščiui Sapiehai. Tą 
principą Šv. Tėvas jau se
niai buvo pripažinęs, dėlto 
lenkams lengvai ėjo išgauti 
dieną. Prieš ją suteiksiant 
lietuviams, reikėjo išaiškin
ti klausimas, ar Lietuva yra 
skyrium tauta, ar tik Len
kijos priešų papirkta rėk
snių gauja šūkauja Lietu
vos vardu prieš visos seniai 
sulenkėjusios tautos norą.

Šv. Tėvas žinojo, kad Lie
tuva nėra sulenkėjusi, kad 
ji dar neatsižadėjo savo tau
tybės ir nenori to padaryti, 
dėlto Benediktas XV p. 
Yčui susyk pažadėjo lietu
vių dieną. Bet po to Lietu
vos priešai rūpinasi įtikinti 
Vatikano žmones, kad Šv. 
Tėvas apsiriko. Tie mus 
priešai pririnko, kiek tik 
galėjo, prirodymų, buk lie
tuvių tautos jau nebesą. Tą 
patį tvirtinimą jie skelbė ir 
prancūzų laikraščiuose, kaip 
tat minėjome. Katalikų 
Bažnyčia nemėgsta skubin
tis. Augiausiasis jos virši
ninkas ant žemės taip gi ne
siskubino mums nuskirti 
dieną: jis davė mus prie
šams išsikalbėti, išklausė ir 
raus. Priešams pritruko pli

kiau blogai rašyti apie po- 
pežių. Mat svarbu jo neįsi
leisti į taikos kongresą, nes 
jo balsas nebus to krypsnio 
pusėje.

Užtat mus tautiniai rei
kalai yra kaip tik priešingi. 
Ir mums reikėtų visomis jė
gomis reikalauti, kad taikos 
kongrese popežius butų, nes 
tokiu budu tame kongrese 
mus savistovybė turės vie
ną balsą viršaus. O tų balsų 
mes iki šiol neperdaug tu
rime prisirinkę, tai gi ne 
vieno neniekinkime.

Dar yra du galimi ir geis
tini Šv. Tėvo skirtosios die
nos vaisiai, būtent: Lietu
vos vardo išgarsinimas viso
se pasaulio parapijose ii' su
rinkimas pinigų. Tuodu vai
siai nebus taip dideli kaip 
norėtume.

Amžinų dieną negalime 
tikėtis, kad visi visų para
pijų katalikai aukos. Bel
gai geriau už mus susiorga
nizavę ir geriau žinomi, o 
bet gi jų diena Lietuvoje 
perėjo beveik nepastebėta. 
Tas pats turės būti su lie
tuvių diena daugelyje pa
saulio šalių. Gal ir geriau, 
kad vietomis bažnyčiose 
rinkimų nebus, nes žmonės į 
rinkimų rengėjus ima žiu 
rėti, kaipo į savo kišenių 
priešus. Labai daugeliui 
rinkliavos jau įgriso. Nela
bai ir mums malonu sueiti 
į pažintį su pasauliu elgė 
taujant. Pirmutiniai šios 
dienos tikslai jau pasiekti.' 
Nenusiminkime jei tolimes
nieji nepasiseks.

Vietomis, berengdami Šv. 
Tėvo dieną, pasimatėme pa
darę senų klaidų, kurių pa
sekmės pasirodė dabar. Ži
noma tat nemalonu, bet kū
dikis neužauga neparpuolęs; 
nei mus tauta neįners į pa
saulio tautų bendriją nepa
darius klaidų. Tik reikia jas 
pažinti, apsvarstyti ir sau
gotis, kad neatsikartotų.

Viską suimant krūvon, 
galima sakyti, kad gegužio 
20 dieną šįmet mums nepa
darė stebuklų, bet vi9 gi tat 
yra labai naudinga mus 
tautos gyvenimo valanda.

Įvairus klausimai.

Klausimas 13. Ar socialis
tai eis į dangų!

Atsakymas, Nenumanu, 
kad rengtųsi į tą kraštą.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SECUR1TY BANK
OF CHICAGO

Milw»ukee avcnuc
kanip. Carpenter St.

3% ant Jūsų Pinigu
t

Atdara Panedėliais ir Subatomis 
Vakarais iki 8' valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VAISTUOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3% ant Pinigų. 
Mes parduodame Forcign Mo
ney Orderius { visas dalia svieto
IVilliam Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar—Vice-pirmininkas 
Chas. Krupka—Vice-pirminiak. 
August Filek—Ass’t. Kasierius 
Joseph Sikyta — Kasierius 

1900 Blue Island Avenue 
CHICAGO, ILL.

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clcaring House Narystė

Banko* priklausančios prie Chica
go Ciearing House yra po Jos atsar
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent 
syki i metus, Ciearing House revi
zoriai nuodugniai ištiria savo bankų 
stovi ir bud* Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notos, bondai, 
mortgagel ir kitos apsaugos peržiu
rta mos ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti Ir kningos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugi vertė gali 
būti knlngoee parodyta. Abejotina 
tvarka arba atsargumas, yra neda- 
leldžiamas. Jeigu banka nustoja 
savo Ciearing House teisių, tas yra 
ženklas Jos abejotino stovio.

Tiktai tvlrčiausios ir saugiausios 
bankos gali būt Ciearing House 'na
riais.

The Chicago Ciearing House prie
žiūros užmanymas tapo {vestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Ciearing House banka ne suban
krutijo. Reikalaujant, Ciearing House 
bankos ateina viena kitai su pagal
ba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Ciearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas J metua

Ji taip-gt yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariškai tirinėjama 
ir kas metq. išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Aukso 
Mortgages. Tclpgi Aukso Mortgege 
Bondsus po 8188 08 ir 8880.00.

Ala bankas yra atsakančiauslas 
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai ir Lenkiš
kai.

Kapitalas ir perrištus: 8800,000.88.

Klausimas 10. Kodėl Die
vas pirma sutvėrė Adomą, 
paskui Jievą!

Atsakymas. Dėlto, kad ne

Presidentns
AMERICAN STATE BANK. 

Kampas: Blue Island Ava, Loomls 
ir lt-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėliais. Ketvergale 
ir Subatomis iki 8:80 vai. vak.

r
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Vyčiai.

15 d. gegužės L. Vyčių 7 
ta kuopa laikė savo susirin
kimu. Buvo svarstyta daug 
svarbių dalykų, kuriuos 
kuopa stengiasi vykdinti 
gyvenime.

Po susirinkimui buvo šei
myniškas vakarėlis, kurį pa 
rengė mums gcrb. klebonas 
kun. P. Saurusaitis; gražiai 
mus priėmė ir gardžiai pa
vaišino.

Musų kuopa stebėtinai 
smarkiai auga: nėra to su
sirinkimo, kad neprisirašy
tų naujų narių; paskutinį 
sykį prisirašė 9, o per kitus 
susirinkimus būdavo dar 
daugiau.

Išpradžios vyčius smar-1 
kiai persekiojo netik socia
listai, laisvamaniai, bet ir 
patįs katalikai žiurėjo į mus 
su nepasitikėjimu. Vienok 
musų kuopa visas kliūtis 
pergalėjo ir dabar pasek- 
mingiau bujoja nekaip ki
tos draugios, kurios nepri
guli prie didelių organizaci
jų nei neturi savo organo.

Musų “.Vytis” labai daug 
prisideda prie musų dvasios 
pakėlimo; gaila tik kad jis 
permažas. Bet gal Dievas 
duos, susilauksime tokio, 
kuris dainiaus mus lankys. 
"YVaterburio vyčiai laukia 
savaitinio “Vyčio ” kaip 
skaisčios saulutės užtekant; 
juk jie smarkiai rėmė tų 
užmanymų savo paskolomis, 
ir dabar dar žada parengti 
vakarų laikraščio ‘‘Vyčio” 
naudai.

Vienas.

dentai. Bet žmonės negali 
suprasti, kas jie tokie. Pa
sako neva iš Rašto švento, 
kalba apie Kristų. Vieni 
spėja, ar ne bus čia marja- 
vitai, kiti mano kad neza- 
ležninkai, o dar kiti sako, 
gal jie ir geri katalikai, — 
vienu žodžiu, visokių yra 
spėjimų, o nieko tikro apie 
juos nežinome.

Auroros lietuviai gali pa
sigirti prieš kitas lietuvių 
kolonijas, kad visai nedaug 
turi karčiamų, — lietuviš
kos dvi. Užtųt ir socialistų 
— laisvamanių nedaug turi
me — bus gal koks penke
tas, ir šlamštų nesimato, o 
gerų laikraščių, ypač “Drau 
go” labai daug ateina. Ir 
da kas. Vietos lietuviai ža
da steigti savo parapijų ir 
galima tikėtis gero pasise
kimo, nes žmonės čia geri ir 
jų yra nemaža — arti 250 
šeimynų ir truputį mažiau 
pavienių.

Tuo reikalu žadama krei
ptis prie kun. M. Krušo 
Chicagoje, kad pagelbėtų tų 
visų darbų suorganizuoti.

V. Vincaitis.

PAŽINK ELEKTROS 
SAIKRODĮ.

APLEISTA.

AURORA, ILL.

Gegužės 15 d. buvo pas 
mumis prakalbos Aniolo 
Sargo parap. svetainėje. 
Pirmiausiai pasakė gražių 
prakalbų p. A. Sutkus iš 
Chicagos. Jis nuosekliai 
nurodė savo kalboje, kaip 
musų broliai lietuviai, tikri 
sūnus ir dukterįs tėvynės 
Lietuvos, pilni prakilnių už
manymų ir augštų idealų, 
atvykę šion šalin, greitai at
sižada savo tėvynės, tikėji
mo ir saviškių ir tampa di
džiausiais priešais tautos ir 
Bažnyčios. Kalbėtojas la
bai suprantamai išaiškino, 
kad prie to viso priveda ne
doroji spauda.

Antras kalbėjo p. Mule
vičius.

Kalbėdamas apie žmoni
jos judėjimų ir jos veikėjus 
jisai nurodė, kaip tarpe 
prakilnių ir naudingų vei
kėjų esti ir nedorų skriau
dikų. Užbaigdamas kalbų 
priminė mums apie prakil
nių organizacijų — “Lietu 
vos Vyčius,” kurių tikslas 
yra patiems sviesties ir bro 
liūs tautiečius kelti iš dva 
siško miego.

Turime čia Auroroje ir 
kitokių kalbėtojų. Kas šven 
ta diena apie 5 vai. salėje 
prie Olivcr gatvės du jaunu 
vyruku laiko prakalbas. Sa 
kosi, esu iš Chicagos stu-

Tu mane apleidai — 
Keliauki sau sveikas,
Aš linkiu tau laimės 
Karštai, iš širdies.
Nors skurde palikai 
Mažutę dukrelę,
Bet vargų kentėsiu,
Gal Dievas padės.
Tu mane apleidai,
Esi taip nedoras,
Sumynei tuos žodžius, 
Kalbėtus šventai.
Dabar tu jau kitų 
Karštai pamylėjai —
Be skausmo apleidai 
Savuosius namus.
Nors ašaros griaudžios 
Riedės be paliovos,
Bet melsiu dėl tavęs, 
Laimingos kloties.
Tu mane apleidai,
O gal vėl sugrįši,
Gal širdis tavoji 
Liūdėti pradės.
Ir savo dukrelę 
Kada atsiminsi,
Gal širdis tavoji 
Paguost jų norės.
Gal priesaikos žodžius 
Tada atsiminsi,
Piktybę išmesi 
Iš savo širdies.
Gal vėl į namus 
Tu savo sugrįši;
Gal laimė tarp musų 
Ir vėl užžibės.

Augustas Kaupas.

SU VISAIS BEDA.

Įeina tūlas išalkęs ponas 
į restoranų, kame atrado tik 
vienų sargų.

— Prašau kotleto — tarė 
svetys.

— Virėjas miega, negali
ma — atsakė sargas.

— Tai nors pora kiauši
nių išvirk.

— Vištos miega, ir gi ne
galima.

Taip ir išėjo nieko nega
vęs.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHINIIII

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI

Retas lietuvis Amerikoje 
apseina nevartojęs elektros, 
už kurių kompanijai moka 
pinigus. Nors mokestis už jų 
butų ir neperbrangiausias, 
bet-gi kompanijos atsiųsta
sis žmogus gali suklysti be- 
užrašynčdamas, kiek elekt
ros suvartota, o tada varto
jusiam atseis visai bereika- 
lo užmokėti pinigų. Todėl 
kiekvienas skaitytojas te
gul išmoksta pažinti elekt
ros saikrodį, kad galėtų pri
būti, kada kompanijos žmo
gus iš to saikrodžio užraši
nėja kiek elektros suvarto
ta.

Ant saikrodžio parašyta: 
KiUowatt-houra. Tas žodis 
sudėtas iš trijų dalių kilio 
grekiškai reiškia tūkstantį, 
watt reiškia mažų eletros 
dalelę, hour reiškia valandų. 
Visas sakinys reiškia kiek 
tūkstančių valandinių elek
tros dalelių suvartota.

laikrodis turi tų parody
ti. Tam tikslui ant jo yra 
trys arba keturi ratukai su 
skaitlinėmis nuo 1 iki 9 irO. 
Kiekviename ratuke yra ro- 
dyklaitė. Kol vienas kilo
vatas perbėga per saikrodį, 
tol pirmojo ratuko rodyklė 
suskumba nuslinkti nuo vie 
nos skaitlinės iki kitos. Kol 
dešimtis kilovatų perbėga 
per saikrodį, tol pirmojo ra
tuko rodyklė apeina aplin
kui jį visų.

Apėjusi aplinkui pirmojo 
ratuko rodyklė, užkabina 
antrąjį ratukų savo ašies a- 
pačia. Tada antrojo ratuko 
rodyklė pasisuka nuo vie
nos skaitlinės iki kitos. Mat 
antrojo ratuko rodyklė eina 
dešimtį kartų lėčiau negu 
pirmojo. Trečiojo ratuko 
rodyklė eina dešimtį kartų 
lėčiau negu antrojo, o ket
virtojo taip pat dešimčia 
kartų lėtesnė už trečiojo.

Antrojo ratuko rodyklė 
parodo kiek kartų pirmojo 
ratuko rodyklė apsisuko ap
linkui. O kiek syk antro
jo ratuko ženklelis apibėga 
visų kelių, tų gali pažinti iš 
trečiojo, ir taip toliaus.

Naujų elektros saikrodį 
pastačius į namus, visų ra
tukų rodyklės stovi ties G. 
Elektrai ėmus bėgti per ji 
pradeda judėti pirmojo ra
tuko rodyklė. Sakysime 
namuose dega 5 lemputės 
po 16 žvakių. Gera lempu
tė suvartoja 1% vato į va
landų vienai žvakiai arba 24 
vatus visoms. .Visos pen
kios lemputės su valanda iš
degina 120 vatų. Po dešim
čiai valandų jau suvartota 
1,200 vatų, kitaip sakant 1 
kilovatas ir penkta dalis jo.

Pažiūrėk į elektros saik
rodį ir pamatysi, kad trijų 
ratukų rodyklės stovi ne
krustelėjusios ties ženklu 0, 
o pirmutinė rodyklė, iš kraš
to po dešinei, jau praslinko 
pro ženklų 1 ir stovi penė
jusi penktų dalį kelio tarp 
1 ir 2.

Jeigu per ištisų savaitę 
deginsi visas penkias save 
lemputes po 10 valandų kas 
dienų, tai tavo saikrodyje 
pirmojo ratuko rodyklė' sto
vės netoli pusės kelio tarp 
8 ir 9 skaitlinės, tas reikš, 
kad elektros suvartota 8 ki
lovatai ir 400 vatų. Kitų tri

jų ratukų rodyklės dar te
bestovės ''nepasijudinusios 
ties ženklu O. Bet antros sa
vaitės pabaigoje jau rasi an
trojo ratuko rodyklę ant 1, 
o pirmojo netoli 7. Tai reikš, 
kad elektros išdeginai be
veik 17 kilovatų, nes 1 an
trame ratelyje reiškia de
šimtį, o prie to pirmame ra
telyje dar parodyti 7.

Sakykime, kad, negavęs 
pirkti anglių, nusipirkai 
elektrikinį kakalį (pečių) 
namams šildyti, ir prietaisų 
vandeniui virti ir dar kito
kių daiktų ėmei daryti na
muose su elektra. Pusei me
tų praėjus žiuri į savo saik
rodį, ir matai, kad pirmuti
nė jo rodyklė stovi 2, antro
je ant 4, trečioji ant 5, o ket
virtoji ant 3. Tai reiškia, 
kad suvartojai 3542 valan
dinių kilovatų elektros, nes 
kiekviena skaitlinė trečiojo 
ratelio reiškia šimtus, o ket
virtojo tūkstančius. Mat an
trojo ratelio rodyklė, apsi
sukusi pilnai vienų kartų, 
užgauna trečiųjų ratelį ir 
pastūmėja jo rodyklę per 
vienų skaitlinę. Trečiojo ra
telio rodyklė taip pat vienų 
kart pastūmėja ketvirtojo 
ratelio rodyklė, kol pati ap
sisuka visa aplinkui.

Skaitant Chicagos elektrų 
po 9 ir cento už kilovatų, 
už 3512 tų kilovatų atsieis 
užmokėti $336.49. Jeigu bū
tumei tik savo penkias lem
putes žibinęs taip smarkiai 
kaip pirmųjų dienų, tai bu
tų išėję tik 218 kilovatų ir 
butų reikėję užmokėti 
$20.71.

Išviso svarbu atsiminti, 
kad ratukai ant saikrodžio 
reiškia tų patį, kų skaitlinės 
ant popietes. Rodyklėlė pa
žymi, kurių skaitlinę iš ra
tuko reikia imti. Dešiniojo 
kraštutinio ratuko skaitlinė 
reiškia mažiausiai, nes tik 
nuo vieno»kilovato iki de
šimties, antrojo, einant į 
kairę pusę, nuo dešimties 
iki šimto, treciojo nuo šim
to iki tūkstančio, ketvirto
jo nuo tūkstančio iki dešim
ties tūkstančių nepilnai.

Gazo, vandens ir kitokių 
daiktų saikrodžiai sustaty
ti tokiu pat badu, tik nero
do kilovatų, o gorčius arba 
kitokius saikus. Dėlto išma
nant elektros saikrodį, leng
va išmanyti ir kitus. Vieto-

LAIS1LA8 REDAKCIJAI.

11 lt Woodycre»t Avė.. 
New Tork City,

Geg. 18. 1917.
Jo Malonybei Kun. Pr. Bučiui,

“Draugo” Redaktoriui.
Chicaro. IH.

Ger Maaaaaai:—
Pradėtą kalbą apie diplomus no

riu 4kl galo privesti, kad visi aižkial 
matytų kuris ii musų skelbia tie
są: *r Tamsta, ar ai.

Pasiūliau Tamstai telegrafuoti in 
Petrogradą — ii kalao praneši, Jog 
konservatorija neatsakysianti. Tat 
dabar štai ką pasiūlau. Ai pats sa
vo pinigais tokią telegramą pasiųsiu 
Petrogrado Konservatorijai ir ii kal
ne atsakymą apmokėsiu. Tiktai Ta
msta arba “Draugas” turite sutikti 
■u sekančia išlyga:

Jeigu konservatorija nieko neatsa
kys arba jeigu savo atsakymu mano 
pirmesnių žodžių ape “laisvo daili
ninko“ diplomą nepatvirtins — visus 
Iškaičius ai padengsiu.

Bet jeigu konservatorija patvirtins 
tai, ką ai sakau ir prieštaraus Tam- 
tos skalbimui. jog vadinamasis 
pripažintų konservatorijos dailininku 
tik “už save senesnius apgaudinėju“ 
Tamsta arba “Draugas” turėsite man 
atlyginti visus iškaičius surištus su 
kablegrama ir iluo laišku.

Siunčiu Tamstai dvi šio laiško ko
pijas ir už dvyliką centų markių at
sakymui. Vieną šios sutarties ko
piją pasilikite Bau, o kitą, pasirašę 
ir pažymėję, jog su mano pasiulymu 
sutinkate — prisiųskite man.

Sn angšta pagarba,
St. Šimkus

P. S. Atsakymo lauksiu nuo šios 
dienos lygiai 19 dienų, t. y. iki 28 
d. Gegužio, 1917 m. Jeigu nesutik
site su mano pasiųlljmu arba neprl- 
siųsite iki Geg. 28 d. atsakymo, tik
rai manysiu ir viešai paskelbsiu, jog 
“Drauge” skelbete neteisingas pas
kalas tyčia, iš kalno žinodami, kad 
tai netiesa: by tik Lietuvių visuome
nėje suteršti mano gerą vardą, by 
tik užkenkti mano išnaujo pradėtam 
Lietuvos šelpimo darbui, by tik nu
kreipti } šalĮ žmonių domą nuo jū
sų negražių darbų mano straipsniuo
se išrėdytų.

St. Š.
* ATSAKYMAS.
P. Rimkus gyrėsi išėjęs dusyk dau

giau kleslų negu 99 iš 100 kunigų. 
Jis gyrėsi esąs Petrogrado konser
vatorijos pripažintasis dailininkas. 
“Draugai" jo paprašė pasisakyti ko
kioje gimnazijoje, kada ir kiek kle- 
sių išėjęs, bei praąpšti visuomenei 
datą ir numerį diplomo gauto iš kon
servatorijos. Tų dviejų sąlygų p. 
Šimkus neišpildė, todėl su juo “Drau
gas” neturi apie ką daugiau kalbėti.

DEL PATALPINTOJO 
LAIŠKO.

Visai bereikalo p. Šimkus 
(arba Szymkievicz) pradėjo 
bubnyti apie savo klesias ir 
dabar da nenori paliauti. 
Mums vieta dienraštyje 
brangu, senai išaiškintam 
dalykui jos gailimės, dėlto 
p. Šimkaus laiškų spauzdi- 
name mažomis raidėmis. 
Laiškas parašytas ultimatu
mo formoje. Tegul p. Š. 
siuntinėja, ultimatus tiems, 
kurie jo bijosi. Jis žada 
mus apšmeižti jei nepa
klausysime jo, bet ir prieš 
savo ultimatumų jis jau sa
viškai elgėsi. Juk nei šita
me laiške neapėjo nešmei- 
žęs ir neperkeitęs musų žo
džių. Su tokiu ponu dau-

mis elektrai vartoja paines
nių saikrodžių, bet tuos tik 
specialistai tegali suprasti.

Alb. Rupšys.

Tiiikamirasis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS“
“DARBININKAS"

batomis.
eina utarninkais, ketvergais ir su

"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo 
apie unijas, apie darbininkų judėjimų.

lau
ko, ______

“DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, ipdomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. ‘ •

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

“DARBININKAS" nuolatai iileidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininkų" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vienų kartų savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75e. ' > f

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Bro«4way, So. Boston, Misi.

giau nebcpoleniizuosime. grąžinsime laiškų neskaitę,
Turbut ir jo pakraipos laik-* -na
rūsčiai jau neduoda jam 
vietos, kad jis ima siuntinė
ti mums savo originalus. 
Juos siųsdamas jis dar mus 
prigaudinėja: ant vokelio 
padeda ne savo adresų, o 
“The Lithuanian Central 
War Relief Committce.” Jei 
ateityje mes tai įstaigai šu

tai tegul ne ant mus ji pyk
sta.

PASISKELBIMAI “DRAU
GE” ATNEŠA GERA 

NAUDA.
MNNHMHMMMMŽMMMMKNMMMtMM

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
StkMtits yri imamos Draugo knygyną

1137. Naujas Bodu Išmokti Bašyti. Senai ar jaunu, vyru ar
moteris riooi nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienu Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienu 
mokinimoei, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku f Argi Tam* 
sta negalėtum išmokti rašyti! Žinoma, tik norėk ir 
pradėk mokintis, fiį knygelė prekinoja tik ...................... 10a.

1138. Nauju Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės disnų reikia pratint prie rašto. Prie ko kudikj nuo 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bu palinkęs. 
Btoaamntoriaus kainą .................... ■ ■■.................. . ................. 10a.

1020. šventa Istorija Bono ir Naujo Įstatym0. Šventojo Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie mugą šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje 
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai .............................. . ........... . ............. 1.00

1022. Trumpa Šventa Istorija Bono ir Naujo Įstatymo apdaryta 20e. 
733. Lietuvos Istorija (Pranu). Kiekvieno lietuvio šventa 

priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
nieko nešino apie Lietavos praeiti, joa didvyrua, ir jos 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jau patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet • 
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pro-
kiuoja neapdaryta  ................................................... .. ...28o,
Apdaryta .................................................................................... S6e.

1105. Trumpa Lietuvių Kalbu Gramatika. Daugumu lietuvių 
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taiaykliš- 
kai rašyti. Binoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą 
išmokins taisykliškai rašyti. Prekė ........................ Ua.

1020. Lietuvos Gaspadlnė. Šioje knygelėje pamokina virėju 
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa
gaminimo priklauso ir žmogau sveikata ir pasitenkinimas. 
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgi padaro skanius 
valgius iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valg}. Įgykite visu virėju šią knygutę. Mo
terie ar mergaitės turi mokėti valgi pataisyti, jei jos nori
kad vyrai ju mylėtų. Prekinoja tik .................................

120. Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik ką išėjus iš spaudos 
knygelė. Labai įdomu aprašymu apie dabartinės karės 
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams 
perskaityti šią knygai.. Kaina ............................................

Užsisakydami viri pažymėtu kn
numerį- .Pinigu galima siųsti trasos ženkleliais. Adresuokite:. 

DRAUGAS PUBLI5HING CO.
1800 W. 46 St., Chicago, UI.

«5e.

•Be.
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EXTRAH!
Lietuviški Škapleriai.

Tik kų aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- 
kų fikaplerių, kurių ilgų laikų negalėjome gauti. Už
sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- 
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $125 ir $2.00. Užsa
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia
mi ir pinigai kartu. *

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:

“Draugas” Pub. Co. 
1800W. 46 St., Chicago, III

KĄ ŽMONĖS SAKO
Apie P. Mulevičiaus išleistų knygelę

“PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI"

Gerui žinomai lietuvių tautos veikėjus ir profesijonalas 
sako: — !
“Perskaitęs/^. P. Mulevičiaus išleistą knygelę vardu “Patar
lės ir Išminties grūdeliai”, aš galiu sakyti, kad tai puikus 
rinkinys patarlių. Lietuviai turėtų tų knygelę laikyti savo 
namuose dėl skaitymo, liuosame laike, arba dd pavartojimo 
prie argumentų. Patarlės yra tankiai geriausias ginklas prie 
arguinentų.

A. A. Šiokis, Advokatas
5-16-17

(Dabok sekančiame numeryje, kų kiti apie tai sakys)

Pirmu toki knygelė lietuvių kallmje. Verta keliolikos 
dolerių, bet kainuoju lik 25c. Siųsk 25c. krusos ženkle
liais šiaadien adresuojant:

'‘Draugas’1800 W. 46th 8t., Chicago, IU. į
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Trečiadienis: 23 geg. Šv. 
Jono de Rossi, šv. Dezideri- 
jaus.

Ketvirtadienis. 24 geg. Į 
dangų žengimo aktovas. Šv. 
Marijos Krikščionių Gelbė
tojos, šv. Afros, šv. Zuza- 
nos- .

ORAS.

Negalime džiaugties šiuo
metiniu gegužės mėnesiu, 
kuri amerikiečiai paprastai 
vadina ‘“most beautiful 
month.” Pirmoji pusė ge
gužės mėn. buvo didžiai šal
ta . Paskui per kelias die
nas tęsėsi gan augšta šilu
ma. Bet nuo praeitos su
katos vėl atšalo, nuolat lija, 
visur pilna purvo.

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJA.

karalystė.”
Po prakalbai vaikučiai 

gražiai išmokinti po ketu
ris artinosi prie altoriaus ir 
priėmė V. Jėzų. Komunijų 
priėmė taip-gi ir augesnie
ji jų draugai bei draugės 
minėtų dviejų draugijų na
riai. • Po Mišių vaikučiai 
sugrįžo į mokyklų, o kun. 
klebonas M. Krušas išdali
no po paveikslėlį, kiekvie
nam priėmusiam Pirmųjų 
Komunijų, kad turėtų at
mintį. Po to linksmi ma
žieji išsiskirstė namo. Jie 
beveik visi buvo 7 ar 8 me
tų. Retas kuris galėjo bū
ti nedaugiau kaip dviem 
metais vyresnis.

Pirmųjų Komunijų priė
musieji vaikučiai dar susi
rinko į bažnyčių ta pačia

GARSUS SVEČIAI.

Nepersenai čia buvo at 
vykęs Praneuzios maršalas 
generalas Joffre su savo pa
lydovais. Dabar pranešama, 
kad Cliieagon tikrai atva
žiuos Anglijos delegacija, 
kurios priešakyj yra minis- 
teris Balfour ir Italijos pa
siuntiniai, kuriuos veda ku
nigaikštis Udino, italų lai
vyno viršininkas. Minėta- 
sai Balfour ketino neatvyk
ti Chicagon, bet matyt per
keitė savo mintį. Del kai- 
kurių priežasčių, jis kol kas 
dar negali išvažiuoti į Eu
ropi}.

MUZIKOS PARODA.

miesto. Girdėjau kad gyvena Chica
goje. Jis pats ar kas kitas praneš
kite šiuo antrašu:

JUOZAPAS GUSTAS,
2334 So. Oakley avė., Chlcago.

ANT PARDAVIMO.

.. GERA PROGA.
Jauna pora privemta paaukauti 

savo puikius, bevelk naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $45. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venport. taipgi $525 pianą su 25 m. 
gvaranttja už $115 ir $225 Victor su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas Ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv. 
Chlcago, 111.

REIKALINGA.

Phone Yards 2721 ?

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted st., 

OHIOAOO, ILL.

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbą, aritmetikos, knygvedys- 
tės. stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisią, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, polltl- 
kinės ekonomijos, pllletystės. dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki 5 po pietą; vak. nuo 7:80 Iki 9:30 
3100 So. Halsted St. Chlcago UI.

(Nuolatinis koncertas)
Šiomis dienomis milžiniš-diena 2-ų vai. po pietų. Ta

da kun. Krušas juos įrašė k°jc Coliseumo svetainėje

Vyčių Draugas — katras mokytų 
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. 
mišią chorą. Galėtą gauti atsakan
ti darbą mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra jeigos. Atsišau
kite katras iš dudoriy ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatius Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Ar Tavo Akis
Skaudamos?
Per 25 metus mdymo 
aš esu turėjęs tūkstan
čius atsitikimu. kur
per neansižlurėil: 
gailinu akis.

įima na
Aš <

tubk.khfctta............. „ DR pAUL M ZILVITIS «
Ir CHIRURGAS *

LIETUVIS GYDYTOJAS J
Ofisas: 3203 So. Halsted St

Phone Drover 7179 
Restdencija: 3341 S. Vnlon At.

Phone Yards 637 
Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,

2 Iki 5 p. m., 7 Iki 9 p. m., 
Nedėliomis 9 iki 12 a. m. 

CHICAGO, ILL.

SI
• s o

—
c Miesto ofisas: Room 824
• 19 So. I^iSalle St., Chlcago, III. 

Tel. Randolph 5246

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

S

Gyvenimo vieta 
8255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 5326
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| JOSEPH 0. W0L0N | 
S 5LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kami). 324 National Life Bldg. s1 

29 So. LaSalle St.,
S Vakarais 1566 Mllwaukee Avė. S 

Central 6390
Rasidence Humbold 97

CHICAGO, IL. SS
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

PARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoj. 

Lietuvių kolonijoj, kame yra 380 
Lietuvi), apsigyvenusią. Puikiausioj 
apielinkėje Scottvllle, Mich., kur 
kraštus lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Farinerią Draugystė, yra 
lietuviška parupija. Todėl kreipiamės 
J Jus, kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas, kad 
galėtumėm visus anglus ir vokię- 
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 ki
ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant išmokesčio. Norint gauti 
daugiau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų kutailogą ir mapą.

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Šeštinių (V. Jėzaus dan
gun žengimo) šventėje Die
vo Apveizdos parapijoj bu
vo Pirmoji Vaikų Komuni
ja. 9 vai. rytmetyje iš pa
rapijos mokyklos pradėjo 
eiti graži mažučių procesi
ja. Buvo 100 bernaičių ir 
60 mergaičių. Paskui juos 
ėjo dvi jaunučių draugi ji: 
Šv. Aniolo Sargo ir Nekalto 
Prasidėjimo. Tų dviejų dr- 
jų nariai yra vien tos mo
kyklos mokiniai. Šv. Anio
lo Sargo Draugija yra ber
naičių, o Nekalto Prasidėji
mo — mergaitės. Abiejų 
draugijų įstatai nepriima 
narių, dar neatlikusių Pir
mosios Komunijos.

Suėjus į bažnyčių visa 
jaunučių procesija suklau
pė ir maldingai sukalbėjo 
“Tegul bus pagarbintas Šv. 
Sakramentas,” paskui “Ti
kiu į Dievų Tėvų” ir “Tė
ve Musų.” Šimtas šešios- 
dešimtvs vaikelių, kurie 
kartojo savo lupomis ir šir
dimis maldų žodžius 
rengėsi priimti Komunijų 
pirmų karta savo amžiuje, 
sukalbėjo Krikšto prižadų 
atnaujinimų. Kų buvo krikš
tatėviai pasakę priimant 
pirmutinį sakramentų, tų 
dabar suėjusieji į protų 
bernaičiai ir mergaitės pa
tįs atliko.

į Karmelio Škaplierių ir pa
šventino jiems rožančius. 
Prakalboje klebonas aiški
no reikalų įsirašyti į vaikų 
blaivybės draugijų. Neiš- 
kenčiame neišreiškę, kaip 
gėrimėsi to ganytojo suma- 
ningumu. Sunku girtuoklį 
išgelbėti iš girtybės, o suly
ginamai lengva apsaugoti 
jaunučius, kad neįpultų į 
girtybę. Tam ir yra vaikų 
blaivybės draugija.

prasidėjo muzikos paroda, 
kuri tęsis iki ateinančio še
štadieni. Mylintiems šį me
nų patartina nuvykti ton 
parodon.

BUSIĄ 500,000 NARIŲ 
RAUDON. KRYŽIUJE.

Kompanija padidinti Chi- 
eagos Raudonojo Kryžiaus 
narių skaičių tęsis iki 26 d. 
gegužės. Tosios organizaci

Paskui klebonas su savo jos viršininkai įsitikinę,
parapijos viltimi davėsi nu
traukti fotografijų. Po to 
mažųjų minia linksmai kry
kštaudami džiaugėsi svetai
nėje. Mat klebonas buvo 
prirengęs saldainių. Besi
linksmindami ir besivaišy- 
dami maži parapijiečiai su-

kad per tų laikų narių skai 
čius padidės iki pusės mili
jono.

MAŠINISTŲ STREIKAI.

Reikalingas padėjėjas prie krau- 
čystės darbo. Atsišaukite sekančiu 
andresu:

P. J. STONECAST, 
Brookville, Ohio,

Reikalingas yra vargonininkas lie
tuvis, ne vedęs, mokąs vesti chorą. 
Kreipties šiuo adresu:

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

Westville, III.

Reikalauju gerą atsakant) vargo
nininką mokant) vesti chorą ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

natv __
žmonių. Jeigu akvs na 

įvargsta, ateik uas mn- 
IZM1RŠK, KAD TIRI SKILVĮ.

Dr. F. O. Carter
20 metu ant State gatvės. Specialis
tas akiu. ausu. nosies, ir gerkles Ilgu. 

120S. State St. Į žiemius nuo 
Fnir Krautuvės

Valandos: nuo 9 iki 7'
Nedėliomis nuo 10 Iki 12.

U TIKYBA ir DORA"

Užvakar sustreikavo visi 
mašinistai fabrikose Conrad 

silaukė 6 valandos vakaro. Seipp Brewing Co. Strei-
Tėvai džiaugėsi jų sušilau- Ikininkai užsispirę reikalau- 
kę vakarienei. Kiekvienas ja padidinti algų. 
ir kiekviena turėjo kų pa-^ Taįp0 gį toje pačioje die 

noje sustreikavo Lour Vic-šakoti namiškiams.

BRIGHTON PARK.

Vakaras.
Vietos Lietuvos Vyčių 36 

kuopa dirbo žiemų, bet ne
snaudžia ir pavasaryj.

Nedėlioję, gegužės 13 d., 
ji buvo surengusi didelį va
karų. Sulošta buvo puikus 
veikalas iš lietuvių gyveni
mo vardu “Pabaigtuvės.”

Lošimas padarė didelį įs
pūdį ant klausytojų, kadan
gi primena smagius Lietu
vos darbymečio laikus. Nors 
šis veikalas nelengva suloš
ti, bet gabus artistai atvaiz
dino jį gerai. Geriausiai 
pasižymėjo p-lė A. Aušriutė 
Teklės rolėje, kiti taip bu-

Tttojau reikalingas vargonininkas. 
Algos $60.00 ir ineigos. Reikia za- 
kristijonauti. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

Reikalingi vyrai prie popieros dar
bo. Patyrimas nereikalingas, gera 
užmokestis.

KRAUS and GLOBUS,
» 5835 So. Throop St. '

tor Engine Co. 200 mašinis
tų. Jų dirbtuvėse gamina
ma įvairiausios reikmėnos 
aeroplanams , ir submari- 
noms. Sustreikavę mašini
stai nori 8 vai. darbo die
nos.

Girdėti, kad vyriausybės 
atstovai žada būti tarpinin
kais tarp streikerių mašini
stų ir darbdavių.

Kunigas M. Krušas, tos vo pasiskirstę roles: P. Pa- 
parapijos klebonas ir mo- škauskas — Šambaliunas, 
kyklos globėjas aiškino vai- Al. <Jovaišųs — Feliksas, 
kučiams Krikšto prižadų M. Slušnaitė — Erazminie- 
prasmę. Jis paskui išėjo nė, P. Jovaišaitė — Klara,
su giedotomis mišiomis. M/i- 
šioRe prieš pat Komunija 
dvasiškasis mažučių tėvas 
kreipėsi į juos su trumpu 
bet turiningu pamokslėliu, 
pradėdamas V. Jėzaus žo
džiais: “Leiskite mažučius 
prie manės.” Klebonas iš
aiškino V. Jėzaus gerumų, 
kad duodasi priimti žmo
nėms, pažymėjo, kaip geras 
yra Išganytojas vaikams,

J. Paškauskas —Ekonomas, 
O. Danisiutė — Klučkaus- 
kienė, A. Zaromskis — var
gonininkas, M. Paukštis — 
žydas, P. Danisiutė — Kat
riutė, K. Zaromskis — Jo
nas. J. Drulis — Senas kai
mietis. Pabaigtuvių dainas 
tvarkė S. Žilius, naujas Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios parapijos var
gonininkas. Režiseriumi bu-

Phoaa Caaal 2119

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 $•. Malitll CHICAGO, ILL.
COKNER 18th STREET 
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Vyrišky Drapniy Dargini
Nauji, neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai ir overkotal, 
vertės nuo $30 Iki $50 .dabar
parsiduoda po $16 Ir 26 doL

Nauji.. daryti gatavlml nuo 
A $15 iki $35 siutai Ir overkotal.
♦ nuo $7.50 Iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas katilu 
pamuštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$85, dabar $5 Ir augščlau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.60. Vai
kų siutai nuo $3.00 Iki $7.60.. 
Valizos Ir Kuperal.

Atdara kasdieną, nedėliomis 
Ir vakarais.

S. GORDON.

Apskelbimai
RAČIŪNO NAUJI JUDA

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

Seredos ir Ketvergo vaka
rais, geg. 23-24 d. d. Apveiz
dos Dievo bažn. salėje, W. 18- 
tos gatv. ir Union.

Visiu durįs atsidarys nūn 
7:15; prasidės 8:15.

Pajieškojimai.

priminė ir tėvams, kad nc-vo J. Balsis.
tik netrukdytų vaikams ėji- Viskas nusisekė kuoge- 
mų prie Šv. Sakramentų, riansiai. Po lošimo nesulai- 
bet patys dar jiems duotų komas delnų plojimas, vai- 
pavvzdžio. Ir kitiems už- šino artistusš-mėgėjus.

Pnlefikau kambario Nortbnldčn a- 
pielinkėje, kad butų netoli nuo Wen- 
stern avė. prie blaivių žmonių. Su 
vnlglu ar be valgio. Geietina, kad 
nebūtų daug burdlngierių. Apie mo> 
kenti nepelnau. Kur randant tokia 
vieta meldžiu pranešti šiuo adrenu:K 1’
2242 W. 23rd Pi. ’ Chlcago, III.

augusiems priminė, kad žiū
rėdami į vaikus, einančius 
Komunijos priimti, atsi
mintų: “Tokių yra dangaus

Publikos atsilankė gana 
daug. Kuopai liko gryno 
pelno arti 60.00 dolerių.

Kuopos koresp.

Pateškau navo brolio. Viktoro Gu
lto, paeinančio iš Kauno gub., Ra- 
nelnlų pavieto, Kražių valnčlaun, Vejų 
aodon. Girdėjau kad gyvena Bonto- 
ne. Jlg ar kitan kan meldžiu pra
nešti štuoml antrašu:

JUOZAPAS GUSTAS,
2334 So. Oakley Avė., Chlcago

Talpjaugl paieškai! Antano Re
monto , paeina Iš Kauno gub., Ra- 
•einlų pa v., Pašėltų pnrapjlon Iš

Atidarymas naujoj vietoj 
Laikrodžio Kraitinės.

Turėsiu dideli išpardavimą atida
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu pigiaus. 
kaip tik galima, tai yra už tiek, už 
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvieną, 
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

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

mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai viską parduodu, j

Taipgi, jeigu 
kam reikia aki
nių dėl skauda
mų akių, tai a- _____
teikite pas mane, o aš jums prirink 
siu akinius kuogeriausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius | naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant tolinus mane remtume!. 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Pir 
minus aš gyvenau: 2250 W. 22 st. 

jdabar-gi persikėliau Į naują vietą — 
2128 W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiek
vieną užprašau atsilankyti | naują 
vietą.

Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chlcago)*. 
eina du. kartu J menei |

Baso apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c.

5 Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c. ' > Ufjfl
Adresą.: , j R

"TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chlcago, III.
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.

P. Miller
2128 West 22nd St., Chlcago, B).

| PIRMU NECU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
<4 Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popl.ro.
I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO

HA5T 5Y5TEM

tmmm vmrvYvrt
: F. P. Bradchulis •
S Lietuvis Advokatas
e ATT O RN E T - AT LAW
J 105 W. Monroe. Cor. Clark St. J 
e Room 1207 Tel. Randolph 5598. •
* CHICAGO. ILL. •;

S Oyv.: 8112 8. Halsted OL J 
e Tetaptume Yards 2890 A

Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausią rožončių įvairių 

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. S 
Reikalaunant paminėkite kokios a 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimų ................. . 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo- 
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų. S 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

>No. 1437.
ęo. 1439. Galama gauti įvairių 
jpnlvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. ’ Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisi imti
niu ....................................... $2.00

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

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpų 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkvieČiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir ganti speciališkai 
pigių kainų laike šio mėnesio.

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

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER BESIGNINO SCHOOL 

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

LIHTUVni DHNTI8TA8 
Vataadoe: ano 9 ryto Iki 0 vek. 

Nodėliomta pagal aatarlmą. 
4718 So. AaklaaJ Ava 

art 47-too gafrta

iNo. 1439.
Uiataakant paminėkite numerį ir kokio« ipalvM norite. Pinigui 

galite eiųeti iiperkant moaey order, registruotame laiške, arba vien- 
eentiniaie kraaoe ienktaliata. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISnrv; CYMPANY
1800 W. 46tl$ Street, Chicago, III.

»X8MrN»X»XlMl^f8X8XlM»M»>f8M>X»MlX8X8X8XW<»XVn<»krtMtX«>

Tel Dravet 7049
Dr. C. Z. Vezelis

Telefonas McKInley 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIAS LIGAS 
1457 tl. Niiltri ll«4. timpai *. $1 phit 

Llaronla Priėmimo Valandos: 
ryto meta nuo 8 iki 10 aalandoa po pietą 

nnt> 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30. 
šventomis dienomii ift ryto 8-10 

Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

Sviesto Kaina Nupuolė
>9BMNKES 

COFFEE
GAJUMI BANT08 KAVA.
Visur parduodama po 28c ir lalĮa 

po 30c.....................................

The
Best

26
alb

SVIESTAS

11 WgST IIDB n 
IMI MlHreekaa ev. 
2064 Mllvrankaa av: 
1064 lfllwaiMM ar1610

RYŽIAI
10e vsrtšs, 
parsiduoda 
v*

I U"IS8,

7ic
1644 lUICbteaeoav. 
1686 Pina llland av. 
9(I9W. Marti: av. 
1217 8. Halatad at. 
1822 8. Malatad at. 
UIS W. Utk at.

COCOA Paikas Stilius 
Sikstasrglnam ą g14c

Oariaeaia 
sėly ginam

1-2 37c
SOUTH RIDH 

ms Wantworth nv»H. 
4728 8. ,

o«TB BOM 
4 6 W. PI liaUa at. 
7» W. Marti! av* 
2640 I Jneoln av. 
2244 Lincoln av, 
84U N. Clark St.
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