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ATRADO BRANGINTI
NAS IKONAS.

Tomis ikonomis buvusioji 
Rusijos carienė puošė 

Rasputino kapą.

GENERALIS UŽPUOLI
MAS PRIEŠ VOKIEČIUS.

Londonas, birž. 12. — An
glų generolo Plumer armija 
vakar paėmė nuo vokiečių 
visų mylių jų apkasų Flan
drijoje, anot oficialio pra
nešimo.

Taippat paskelbta, kad 
italai atnaujino savo užpuo
limų prieš austrus visu 
frontu nuo Trieste ligi 
Trent.

Anot oficialių žinių iš Ita
lijos, didžiausi mūšiai dabar 
seka Sugana klonyj, į piet- 
rvtus nuo Trent.

mažėjusios, nes didžiuma 
austrų ir vokiečių iš ten pa
siųsta prieš italus ir prieš 
■anglus su prancūzais vaka
riniam karės šone.

Svarbiausias talkininkų 
sumanymas, tai sunaikinti 
vokiečių nardančių laivių 
prieplaukas Belgijos pa
kraščiais. Nes iš tų prie
plaukų nardančios laivės 
tikromis virtynėmis kasdien 
išplaukia ir sėja mirtį An
glijos pakraščiais.

Prieš šitas prieplaukas 
bus panaudota ne tik karės 
laivynai ir sausžemio jėgos, 
bet dar ir šimtai lakūnų. 

Hindenburgas sakosi ga-

Stockholmas, birž. 12 (ra
šo “Tlie Cliic. D. News” 
korespondentas). — Cars- 
koje Sielo buvusio caro ra
mų medžiais apaugusiose 
apylinkėse atrasta kelios 
brangintinos ikonos (pa
veikslai) su paauksuotais 
rėmais, papuoštais brangiais 
akmenėliais. Ant ikonų bu
vo padėti parašai, kad tai 
buvusios carienės ir jos duk- 
terių dovanos, padėtos ten 
nužudyto Rasputino atmin
čiai. Kiek žinoma, toje vie
toje, kur atrastos tos ikonos, 
buvo palaidotas Rasputinas.

Ikonas atrado kažkoksai, rėjo pabaigti: karę rytiniam 
Bieliajev. Jis tas ikonas at-'fronte, nepertraukiant dip- 
gabeno pas. Carskoje Sielo tematinių salikių su talki-

Petį
Tomis diei 
darbininkų 
paskelbė 
vokiečių
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^PASTANGOS

EI TAIKĄ 
SUA.

, birž. 12. — 
is kareivių ir 

tstovų taryba 
kmenas apie 

dmaršalo von
Hindenburgo pastangas pa
daryti atskilų taiką su Ru
sija.

Petrogradu kareivių ir 
darbininkų atstovi^ tarybai 
Hindenburgas pasįįntė be
vieliu telegrafu ? depešų, 
kviesdamas rtisų armijas pa
dėti ginklus 'ir pradėti tai
kos derybas su vokyčių dip
lomatais. Kajęiviųzir darbi
ninkų atstovų taryba atmo- 
tė tų pasiulljimų* Hinden
burgas be td siųfė rusams 
sųlygas, kurips de facto tu-

kariuomenės komendantų ir 
pasisiūlė jas nuvežti Petro-

ninkais.
Kareivių ir'darbininkų ta

NUŽUDYTA DUBLINO 
POLICIJOS INSPEK

TORIUS.

Tai pasekmės nesenai įvy 
kusios Ryme JfcaĮkininkų at- Hs pasauliui antmestl
stovų kares konferencijos, įsavo norus. Bet jam bus pa- 
kurioj nutarta stoti genera- (r°dyta, kad taip nėra ir ne- 
lin užpuoliman prieš vokic- būt
Čius visuose frontuose ir 
mėginti jiems užduoti nepa
keliamų smūgį.

Prancūzai praneša, kad 
jie atmušė dvi vokiečių ata- 
ki ant palei Courcy, Prari 
euzijoje. Po šito prasidėjo 
artilerijos dvikova.

ITALAI ATNAUJINA 
UŽPUOLIMĄ.

Rymas, birž. 12. — Italai 
atnaujino užpuolimų prieš 
austrus Isonzo fronte. Pir
muoju šuoliu paėmė Monte 

Talkininkų pirmiausias .Ortigara ir Angello perėji- 
žygis bus sutraškinti dešinį-j
jį vokiečių fronto sparnų
vakariniam karės fronte. Ši
tas sparnas tęsiami per tur
tingas Prancūzijos kasyk
las, paskui per derlinguo
sius laukus ir atsiremia į 
Šiaurines jūres, Belgijoje,

Anglai gal jau šiandie 
yra pasigaminę smogti prieš

GEN. PERSHING PIE
TAUJA SU KARALIUMI.

Londonas, birž. 12. — Va
kar Buckingham rūmuose 
Suv. Valstijų gcn. Pershing 
pietavo su Anglijos karaliu
mi ir karaliene. Buvo ir

vokiečius Šiauribių jūrių Suv. Valstijų ambasadorius 
pakraščiu Belgijoje ir sunai- Pagę. 
kinti visas ten atsirandan
čias jų nardančių laivių 
prieplaukas. Tam tikslui an
glai yra pagaminę sausže
mio spėkas ir karės laivus. 
Vienu žygiu vokiečiai bus 
užpulti iš abiejų šonų, suim
ti kryžiavon ugnin.

GEN. PERSHINGO DALIS 
OFICIERIŲ PRANCŪ

ZIJOJE.

Paryžius, birž. 12. — Čio
nai iš Anglijos atkeliavo 
dalis Suv. Valstijų gen. 

Kas svarbiausia, kad tai- Pcrshingo oficierių, kur iš- 
kininkai pasirengę pakilti (kilmingai sutikti. Jie pri- 
ir Makedonijos fronte, Bal- moŠ pirmuosius žingsnius 
kanuose, kur kaikurį laikų siunčiamai Europon Suv. 
smarkesnis veikimas buvo Valstijų kariuomenei, 
apsistojęs.

gradan ir atiduoti laikinai ryba po šito paskelbė į ru- 
vyriausybei. 'sų armijas kirstų atsiliepi-

Beliajev su ikonomis nu- mjb kūnam ; pranešė von 
vyko Petrogradan ir ten Hindenburgo įpasiulijimą ir 
Kotovo krautuvėje mėgino, pažymėjo, kad armijos be 
jas parduoti. Pareikalavo 30 j jokių svarstytų atmes tų 
tūkstančių rablių. Paskui sumanymų, kaip ligšiol at- 
sutiko atiduoti pigiau. Bet me^č kiekvienų vokiečių 
Kotov, užuot pirkti ikonas,
telefonu pasišaukė milician- 
tus ir šitie areštavo Bielia-' darbininkų atstovų taryba 
jevų. . 'savo atsiliepime sako:

Ikonos paimta. Jos bus J “Savo bevielio telegrafo 
padėtos revoliucijinin mu- depešoj vokiečių generolas 
ziejun, kokis sumanyta pa- pažymėjo, kad, laikina vo- 
gaminti kiek šaliai aprimus.1 kiečių su rusais santaika 

Petrograde suimta kaž-, Vokieti jai neatneš jokioš 
koksai Simanovič, kurs pa- naudos. Toks tvirtinimas te- 
sisakė buvęs Rasputino pri- čiau yra neteisingas, nes 
vatinis sekretorius. Pasiro- kalbant, pav., apie vokiečių 
dė, kad tikrai jis skaitėsi kariuomenės neveiklumų ru- 
Rasputino sekretoriumi. De- sų fronte, vokiečių generolas 
ja, patirta, kad šitas “sek
retorius”’ nemoka ne tik 
skaityti, bet ir rašyti.

O tečiau prasigyvenęs ir 
visam Petrograde buvo pa
garsėjęs viešpataujant Ni- 
kalojui Romanovui. Už įvai
rius biurokratams valdinin
kams prieštariavimus jis ke
lis kartus policijos buvo su
imtas ir administratyviu ke
liu nubaustas ištremti iš 
Petrogrado. Tečiau su Ras
putino pagelba jam visuo
met pasisekdavo išsisukti 
nuo bausmės. Vienų kartų 
nuo bausmės jis buvo pa- 
liuosuotas paties caro įsaky-

Dublinas, Airija, birž. 12. 
—Praeitų sekmadienį čia ai
rių Sinn Feiner draugija 
sušaukė susirinkimų, kad 
užprotestuoti prieš Angliju 
už laikymų kalėjime airių 
revoliucionierių.

Susirinkimų taisyti už
draudė vyriausias anglų ka
riuomenės komendantas Ai
rijoje, gen. Mahon. Jis įsa
kė policijai nepaklusnius 
areštuoti.

Kuomet priešingai įsaky
mo paskirton vieton susirin
ko airiai revoliucionieriai, 
policijos inspektorius Mills 
jų kelis vadovus suareštavo.

Gabenant suareštuotuo
sius kalėj iman, nežinomas 
užpuolikas smogė inspekto
riui Mills galvon kokiuo tai 
kietu daiktu.

Inspektorius veikiai mirė 
nugabentas kaėjiman. Pik- 
tadaris nesuimtas.

VOKIEČIŲ NUSISKUN
DIMAI.

Austrijos taikos misija 

Petrograde

Rusijos kazokai stovi už vyriausybę 

Hindenburgo pasididžiavimas 

Nužudyta Dublino policijos inspektorius

SUŽEISTI KAREIVIAI 
STOVI UŽ KAR?.

AUSTRAI SU TAIKOS 
MISIJA PETROGRADE.

Petrogradas, birž. 12. —
Praeitų sekmadienį vietos i“Berlin 
gatvėmis parodavo tukstan- praneša, 
čiai sužeistų ir ligūstų ka
reivių iš visų ligoninių. In- 
domi buvo tų nelaimingųjų 
demonstracija. Katrie karei
viai negalėjo eiti, tie buvo

Amsterdam, birž. 12. — 
Local Anzeiger” 
kad Petrogradan 

nukeliavę austrai su taikos
misija.

(Anądien buvo pranešta, 
kad Kišineve areštuota 2 
austrų generolu ir keliolika

prieš Rusiją ^ąsikesinim,}. 
Tarp kitko kareivių ir

pamiršta tau ko Rusija ne
gali pamiršti, būtent pasku
tinio rusams smūgio palei 
Stockhod.

“Vokiečių generolas pa
miršo, jogei Rusijos kariuo
menė žino iš kokios vietos 
rusų fronte ir kiek Vokieti
ja ištraukia kariuomenės ir 
sunkiosios artilerijos. Vo
kiečių generolas pamiršo, jo
gei mes čionai, Rusijoje, gir
dime atgarsį kovų vakari
niam karės fronte. Vokie
čių generolas turbut pamir
šo tai, jogi talkininkų įvei
kimas vakaruose reikštų 
pačios Rusijos įveikimas.”

mu. ___
Suareštuotas Simanovič NUSKANDINTA AMERI-

NEŽUVO NEI VIENAS 
ŽMOGUS SALVADORE.

Iš Sofijos gauta žinios, 
kad talkininkai ėmę veikti 
Balkanuose, pasigirdęs 
smarkus armotų baubimas. Sn Salvador, birž. 12. —

Galimas daiktas, kad vei-iNuo žemės drebėjimo čionai 
kiai prasidės mūšiai ir Ru- nežuvo nei vienas žmogus, 
muni jos fronte. Tenai ramu- bet matcrijaliai nuostoliai 
nų kariuomenė perorgani-dabai dideli. Šalies vyriausy- 
zuota ir tik laukia įsakymo bė rūpinasi pagelbėti vi- 
pulties prieš vokiečius ir siems tiems, kurie neteko 
austrus, kurių ten jėgos su- pastogės ir mantos. *

pristatytas durnos bustan 
prieš komisijų. Tenai jis mi- 
liciantams siūlęs 15 tūkstan
čių rablių, kad jam butų lei
sta nors trumpai pakalbėti 
per telefonų. Bet miliciantai 
jo siūlomų papirkimų atme
tė.,

WASHINGTON, birž. 12. 
— Su šiandie diena visose 
Suv. Valstijose prasidės 
areštavimai 21-30 metų vy
rų, kurie neparodys ženklo, 
jogei jię yra atlikę karės 
registraciją biri. 5 d.

KŪNINIS LAIVAS.

Londonas, birž. 12. — Vo
kiečių nardančioji laivė nu
skandino amerikoninį gar
laivį “Magnus Manson.” 
Įgula išgelbėta.

NUSKANDINTA NORVE
GŲ LAIVAS.

New York, birž. 12.—Vo
kiečiai nuskandino norvegų 
laivų “Askcdd.” Šitas lai
vas iš Anglijos plaukė į Ap- 
rikos pakraščius.

Berne, Šveicarija, birž. 11.
— Badeno kunigaikštijos 
(Vokietijoje) vidujinių rei
kalų ministeris pripažino, 
kad maiste ir ekonominis nepripažįsta kitokios, kaip

vežami automobiliais ir ka-. oficierių su kareiviais. Visa 
lietomis. Demonstracija su- ta partija keliavo taikos rei- 
rengta vesfi karę ir toles-j balais į Petrogradu lydima 
niai ir jokiuo budu nedaryti ,rusV kareivių. Vyriausybė 
atskiros taikos su Vokietija, ituos “svečius” liepė suimti 

. :ir pristatyti Petrogradan. 
Kazokai stovi už vyriausybę. rpa^ apįe misijų ir

Valstiečių kongrese m. mini “B. Local Anzeiger.” 
Novočerkaske vienas kazo-'Jci taip, tai jau ta partija 
kų atstovas, M. Kuban, at- nesiskaito jokia taikos pa
stovams pranešė, kad kazo- siuntinių kuopa, bet burįs 
kai paremia dabartinę Rusi- austrų nelaisvių). 
jos laikinų vyriausybę ir jie

stovis Vokietijoje labai ap
gailėtinas. Gyventojams ne

ri kitokio išėjimo, kaip tik 
apsiginkluoti kantrybe ir 
laukti sekančios pjūties.

Apie tokį pat stovį rašo 
ir “Koelnische Ztg.” Ji 
tvirtina, kad karės prasitę- 
simas vis labiau apsunkina 
maisto stovį, su kuriuo ka
riauti tikrai jau nelengva.

Maisto išteklius visur jau 
baigiamas. Iš neutralių šalių 
dėl nardančių laivių veiki
mo nieko negalima gauti. 
Neutralės šalįs be to maisto 
išteklius palaiko sau nuo to 
laiko, kuomet nardančios 
laivės pradėjo skandinti vi
sus be jokio skirtumo lai
vus.

Pasirodo tatai, kad nar
dančių laivių veikimas ken
kia pačiai Vokietijai, nes tos 
laivės neleidžia gabenti 
maisto į Vokietijų.

Londonas, birž. 12. — An
glijos vyriausybė atsakė 
Rusijai, kokiais tikslais ji 
kariaujanti. Anglija savo 
atsakyme pažymi tik vienos 
Lenkijos neprigulmybę. 
Apie mažesniųsias tautas 
neprisimena.

Washington, birž. 12. — 
Kongrese pradėta svarstyti 
maisto bilius. Spekuliantus 
apima baimė.

Londonas, birž. 12—Dip
lomatinius ryšius su Vokie
tija pertraukė respublika 
San Domingo.

Londonas, birž. 12. — An
glai pasivarė pirmyn į ry
tus nuo Messines.

tik jų vienų. Kazokai pasi
ruošę imties ginklų į kiek
vienų vyriausybės pareika
lavimų.

Kuban be to pasakė, kad 
į kazokų kraštus buvo atsi
lankę Lenino šalininkai, kad 
kazokus patraukti savo pu
sėn dėl taikos su Vokietija.
Bet kazokai tiems neprašy
tiems svečiams liepė eiti ša
lin. Jie ir nuėjo nieko ne
pešę.

Šitas pat valstiečių kon
gresas pasiuntė savo pasvei
kinimų talkininkų ambasa
doriams Petrograde pažy
mėdamas, kad valstiečiai 
dės visas savo pastangas ka
riauti tolesniai ir sutraškin
ti savo priešininkų.

Ministerio žmona įstojo 
kariuomenėn.

Rusijoj organizuojamas 
.moterių pulkas, kurs po iš
lavinimo bus pasiųstas į ap
kasus karės frontan. Mote
rių pulkan jau įstojo 800 
moterių. Įstojo ir karės mi
nisterio Kerenskio žmona.

Balsuos 18-kos metų 
amžiaus.

Nuskirta komisija sutvar-
kyti bnlHavimn teises, kuo- Waahingt0Ili birž. J2. _ 
mot prisieis rinkt, atstovus Ruv Va]atijoa nl|„ ba, j d 
sal.es lateipamąjtn parla- rieS vokipH nardani!ina 
rnentan, nusprendS, kad bu- lajTC8 įįnklaT0 M9 
t? pne baisa- kbla anvo Iaivna.
vimo visi piliečiai pradėjus
18-ka metų amžiumi.

Komisija te savo nuspren 
dimų paremia tuo, kųd jei 
jauni vaikinai yra verčiami

HINDENBURGO PASI
DIDŽIAVIMAS.

Amsterdam, birž. 12. — 
Vokietijos fieldmaršalas von 
Hindenburg mušė telegramų 
laikraščiui ‘Postdam Union’ 
apie vokiečių taikų.

“Esu įsitikinęs, kad vokie 
Čių kariuomenė ir visi gy
ventojai stipriai stovės šalę 
garbingojo kaizerio ir prieš 
bile katrų ant žemės valsty
bę praves taikų tokių, ko
kių pageidaus.”

LORDAS NORTHCLIFFE 
AMERIKOJE.

Atlantiko uostas, birž. 11. 
—Į Suv. Valstijas atkeliavo 
Anglijos vyriausybės atsto
vas lordas Northcliffe. Jis 
šioj šalyj savo vyriausybę 
atstovaus karės pramonės 

: reikalais.

UŽDRAUDĖ ALKA 
NIEMS NAUDOTIES 

ŽUVIMIS.

Haaga, birž. 12. — Vokie
tijos vyriausybė uždraudė 
Olandijai siųsti į Belgijų žu
vis ir tuo budu gelbėti alk
stančius belgus.

ORAS.

Birželio 12, 1917 m.
Chieago ir apylinkės. — 

kareiviauti, stoti šalies ap-'Šiandie lietus ir griausmai; 
giniman, tai tokie gali nau-j vakare šalčiau; rytoj regis 
doties ir politikos teisėmis, irgi lietus.
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ir pavargsime, bet už tai y- 
ra viltis gauti savo tėvynei 
laisvę, tuolabiau, kuomet 
stojo karėu Suv. Valstijos.

TIESIOG 16 PROTO 
KRAUSTOSI.

Socialistų laikr. “ Lais
vei, ”anot jo paties praneši
mo. prieš akis atsistojo gil
tinės šmėkla. Šitas laikraš
tis tiek purvinas, kad net 
patįs socialistai atsisako jį 
skaityti. Gi jei neskaito, 
tai ir neremia. Neremia
mas, bo skaitytojų laikraš
tis, žinoma, turi užversti 
kojas. Toks likimas laukia 
šitų purvinų socialistų orga
nų.

JAVŲ UŽDERfiJIMAI 
SUV. VALSTIJOSE.

Dabartiniais laikais šios 
šalies vyriausybė susirūpi
nusi ne tik kare prieš Vo
kietijų, bet ir javų užderė- 
jiais. Ir javų užderė- 
jimai žymiai gali prisidėti 
prie karės laimėjimo. Ne
reikia pamiršti, kad S. Val- 

' stijos, stodamos karėn tal
kininkų pusėje, apsiėmė 
talkininkus šelpti ir duonu-

Anglija ir ramiausiais lai 
kais mažai turi nuosavios 
duonos. Praneuzijaikares 
metu duonos trūksta, nes 
derlingiausius laukus vokie
čiai arba sunaikino arba 
laiko paėmę.

Šios šalies žemdirbystės 
ministerija praneša, kad šį
met Suv. Valstijose kviečių 
užderėjimas pramatomas 
gausesnis už pernykščius 
metus. Taippat pramato- 
nia geri užderėsimai rugių, 
miežių, avižų ir kukuruzų.

Bet yra apskaityta, kad 
šįmet talkininkams bus rei
kalinga duoti mažiausia 1,- 
000 milijonų bušelių javų. 
Tiek javų išdavus menkai 
kas šiai šaliai pasiliks.

Todėl vyriausybė susirū
pinusi,kaip čia padarius, 
kad anot patarlės ir vilkas 
būt sotus ir oška sveika. 
Neduoti talkininkams rei
kalaujamos kiekybės javų, 
reiškia, pavesti juos vokie
čių nelaimei; palikti savo 
šalies gyventojus be duonos 
ir gi negalima.

Todėl vyriausybė galvo
ja, kokiuo budu pravesti ja
vų vartojimo taupinimų ir 
tai tokį, kokio nėra buvę 
šios šalies istorijoje.

Pasakojama, kad ar tik 
nebus uždrausta gaminti 
duonų iš vienų kvietienių 
miltų. Taip pat kalbama, 
kad ar tik nebus uždraus
ta gaminti baltųjų duonų.

Keistai lyg atrodo: Šita 
kare pasinaudos tik Euro
pos kariaujančios šaflįs. S. 
Valstijos nieko nepelnys. Ir 
štai dėl nieko šios šalies gy
ventojams prisieis vargų 
vilkti.

Bet įkritęs į vandenį, sau
sas nebeišeisi. Taip yra ir 
Suv. Valstijoms įsivėlus ši-

Tautos disciplina
Disciplina arba drausmė 

tautoje būva tada, kada jos 
visuomenė moka sutarti vie
šame darbe. Daug gerų įpra
timų reikia tautai. Ji nega
li apsieiti be darbštumo, tei
singumo, apšvietos, blaivy
bės. Ji negali taip-gi apsi
eiti be disciplinos, arba mo
kėjimo vienyti tautos dar
bui atskirų asmenų jiegas. 
Be disciplinos gali būti 
krūva žmonių, bet negali 
būti tauta. Ji susidaro tada, 
kada iš daugelio žmonių 
veikimo susidaro vienybė 
stambiame skaičiuje bend
rų dalykų.

Disciplina būva dvejopa: 
priverstinoji ir laisvanorėAnadien mes čia minėjo-,- 

me, kad socialistų ir laisva- Jųdviejų skirtumas yra ta- 
manių laikraščiams galų -
gale turi pasibaigti gražios 
dienos. Anų vietų užims 
katalikiški laikraščiai. Ki
taip ir negalės būti, nes A- 
merikos lietuvių ttarpo susi
pratimas tiesiog tarpsta.

Šiandie mes priversti dar 
paminėti vienų begėdiškų 
to paties socialistų laikraš- 
čifi “Laisvė” pasakymų.

Šitas laikraštpalaikis, pri
lipęs liepto galų, drįsta at
siliepti ir į lietuvius katali
kus. kad jį gelbėtų. 'Sako:

“j&iuomi laiku “Laisvę” 
pradėjo skaityti ir dauge
lis katalikų. Ir jie supran
ta jau, kad “Laisvė” stoja 
už teisybę, už artymo mei
lę ir yra priešinga karėms 
ir žmonių žudynėms.

..Daugelis katalikų bai
siai pasipiktinę kuniginiais 
laikraščiais. Daugely* kata
likų baisiai pasipiktinę sa
vo vadovais, kurie patys 
neidami karėn, kursto prie 
jos kitus, niekuo nekaltus 
žmones. ,

Draugai, dabar yra pui
kiausia proga išplatinti 
“Laisvę” tarpe katalikų!
Tuoj dirbkit, nelaukit nei 
valandos.”

Matome, kad tose kroko- 
diliaus ašarose kas žodis, 
tai begėdiškas melas ir lie
tuvių katalikų visuomenės
smeizimas. 
nauja lietuviškiems sociali
stams, bjauriausiu budu nie 
kilia Dievų, Bažnyčių, po
piežių, dvasiški jų, katalikus 
žmones ir visų pasaulio krik 
ščionijų ir drįsta dar saky
ti, kad šitų laikraštpalaikį 
skaito katalikai, drįsta įsi
siūlyti katalikams.

Visokių priemonių grie
biasi socialistai, kad palai
kytų griūvančias nuo žmo
nių susipratimo savo pozici
jas. Jie gudriai moka at 
siliepti į žmones, pamatę 
prieš akis neišvengtinų pa
vojų.

Mes, katalikai, turime tik 
pasidžiaugti savo augančiu 
susipratimu ir stiprybe. Te
gu socialistai rašinėja atsi
šaukimų atsišaukimus. Tai 
jų reikalas. Gi mes darbuo
kimės, švieskimės, žcngki- 
mc pirmyn. Musų idealas 
ne socialistinė pagieža, bet 
Dievo ir artymo meilė.

Ne katalikai šitų karę 
pradėjo. Dar pažymėjome 
nekartų, kad pavojinga vya 
veltis į pasaulio skerdynes.

‘Laisvė” tar-

me, kad laisvanorė supran
ta vienodumo reikalų, pri
pažįstu jog to vienodumo 
negali būti be paklusnybės 
išsirinktiems arba paskir
tiems vadams, ir noriai klau
so tų vadų. Priverstinoji 
yra tada, kada kokia nors 
galybė verste priverčia pa
valdinius, kad jie jos klau
sytų.

Nekartų pasaulis buvo 
nustebęs žiūrėdamas į stai
gų plitimų kaikurių viešpa
tijų. Tat buvo Lietuvoje 
XIV amžiuje, tat atsikarto
jo Rusijoje XVIII, tas pat 
matyt Japonijoje XX šimt
metyje. 'Staigus tų viešpa
tijų augimas buvo priver
stinosios disciplinos vaisiai. 
Nei.Gediminas nei Algirdas 
nebuvo demokratai. Tuodu 
genijaliai organizatoriai mo
kėjo priversti Jar_savuosius 
lietuvius ir užkariautuosius 
gudus klausyti vyriausybės 
įsakymų.

Bet nei juodu, nei jųdvie
jų įpėdiniai nemintijo, kad 
po tais priverstinosios dis
ciplinos lankais reikia iš
auginti tautoje laisvanorės 
disciplinos supratimų ir no
rų. Taigi laikams persimai
nius, genijalių organizato
rių pritrukus, prievartos 
lankai išnyko ir politiškoji 
Lietuvos galybė žlugo. Už tų 
žlugimų galime kaltinti len
kus arba kitus kaimynus, 
bet gilesnėji istoriškoji min
tis nesiskubina kaltinti. Ji 
tiktai ieško kur butą klai
dų, kad neatsieitų jų pakar
toti.

Rusija nežmoniškai užau
go, kol buvo autokratų sle
giama. Caro netekusi, nete
ko ir jėgos, nes kiekviena 
tos didžios viešpatijos dalis 
ima elgtis savaip. Jau nė
ra visas jėgas vienijančio 
gaivalo. Visuomenėje nėra

apie jo asmenį susitelktų į 
pakrikusios rusų spėkos. 
Mes taip gi visa širdimi gi
riame Rusijos karės minis
trų, nes mums rupi, kad ji 
nesubirtų lyg lavonas į dul
kes. To pavojaus nebūva 
tautai, kuri moka vienyti 
savo spėkas apie asmenis ar
ba įstaigas.

Senovės Lietuvos žlugi
mas ir dabartine Rusijos su
irutė yra tiktai du faktu iš 
didelės daugybės atsitiki
mų, prirodančių, jog tau
toms ir viešpatijoms reikia 
turėti laisvauorių disciplinų, 
kitaip sakant mokėti vieny
ti visuomenės jėgas į krū
vų. Tuodu prirodymu teiš- 
reiškia kaip bloga yra ne
turėti tautinės disciplinos. 
O yra pavyzdžių, parodan
čių, kaip gera ją turėti.

Šimtas ginkluotų karei
vių, klausančių vieno vado 
visuomet pergalės šimtų ly
giai gerai ginkluotų bet ne
turinčių tvarkos vyrų. Kol 
jie tarsis tarp savęs katra 
iš šimto nuomonių geresnė 
strategijos žvilgsniu, orga
nizuotasis kareivių būrys 
juos visus paims nelaisvėn. 
Jam tų padarius, bemažko, 
visuomet pasirodys, kad jis 
naudojosi ne pačiomis ge
riausiomis strategijos prie
monėmis.

Sunku bepasakyti kaip 
Vokietijų įvargino Trisde
šimties Metų karė, bet ji tų 
tautų išmokino disciplinos.

bai meilingai rašo apie Ru
siją ir labai nemeilingai apie 
vokiečius ir jų sėbrus. Len
kų tautos, kaip ir kitos tau
tos jausmai nesimaino su 
viena diena. Bet žmonės ve
dantieji lenkų tautos politi
kų dėl visuomenei nežino
mų priežasčių išrado,kad 
tautai naudingiau yra laiky
tis talkininkų. Ta min
tis nematomu budu tapo pa
skleista visuomenėje ir visi 
tai minčiai priešingi jaus
mai nutilo. Jie tebėra, bet 
jie nekalba. Nieks nekriti
kuoja tos minties, nemato
mai išėjusios iš tautos vadų 
lupų. Stebimasi, kad mes 
lietuviai taip mažai matome 
tų mus artimiausiųjų kai
mynų gyvenimo faktų. Šim
to dvidešimties metų nelai
mė išėjo lenkams ant nau
dos: jie išmoko tautinės dis
ciplinos.

Tautinė disciplina suside
da iš dviejų dalykų: iš vie
nijančio visuomenės jėgas 
asmens, arba įstaigos, ir iš 
visuomenės įpratimo paduo
ti savo atskirąsias jėgas vie
nijimui. Mes lietuviai netu
rime nei vieno nei kito.

Ypatingai svarbu ttfrėti 
antrų j į dalykų, būtent vi
suomenės norų vienyti krū
von atskirų asmenų jėgas. 
Nors genijų turėtume savo 
tarpe, jei nemokėsime klau
syti jo patarimų, jei nepa- 
vesime savo jėgų jam, tai 
mus galybė bus tokia kaip 
pabertų žirnių: kiek saujų 
kas norės tiek pasisems.

Sutarties dvasių reikia 
lavinti iš mažens kiekviena-Dar reikia pridurti, kad vo- 

kiečių ir apskritai vakarų fme žmoguje skyrium. Sutar- 
Kuropos, kultūros. istorijoje *tis negalima be mokėjimo 
buvo plačių ir gilių priežas
čių,įgyvenusių i jas supra
timų, jog rėikia laisvanorės 
disciplinos.1 Tos priežastįs 
mažiau toį&siekė slavių ir 
lietuvių taftos, dėlto didu
ma slavių ir mes neišlaikėme 
savo neprigulmybės. Tau
tos neprigulmybė be laisva
norės disciplinos yra kaip 
radinys sapnyje. Veikiai pa- 
sibusi nieko neturįs.

Kad dabar rengiamės gy
venti savy stovės viešpati
jos gyvenimų, tai stačiai bū
tume piktadarbiai — bepro
čiai, jei nepasirūpintume 
įgyventi savo visuomenėje 
laisvanorę disciplinų. Netik 
suomiai, bet ir lenkai, seniai 
mus pralenkė tame. Teko 
matyti keblų pavyzdžių is 
suomių tautos gyvenimo, 
bet jų aprašymas užimtų 
perdaug vietos. Štai pavyz- 
dis iš lenkų.

Visiems puldavo į akis, 
kaip lenkai nekentė rusų 
iki 1914 m. Dabartinei karei 

I iškilus patįs rusai ir dauge-
supratimo, kad reikia ta8|,jg kit|J tikgj<w| kad lenky
jėgas vienyti. Talkininkų 
spauda į padanges kalia p. 
Kerenskį, norėdama, -^.kad

giamų reikalų, mes pritarsi
me tiems atstovams. Būda
mi demokratai ne melagiai, 
kitaip apseit nei negalėjo
me. Dabar• pildome slavo 
žodį. Katalikai tų žino.

“ Laisvei ”-gi tegali pri
tarti tik tie,kurie nepajie- 
gia suprasti katalikiškų 
minčių, nei išpildyti jų do
ros, bet-gi da nori pasilik
ti vardų be turinio. Įdomu 

Betir tada sakėme, kad tau-'butų žinoti kiek tokių šiau-
tos išrinktiems atstovams Jdadušių yra tarp “Laisvės” 
pripažinus karės neišven- rėmėjų.

jausmai ir mintįs kryps prie 
Austrijos ir Vokietijos. Te
čiaus virto visai kitaip. Ne 
atskiri asmenįs, o visa len
kų visuomenė stebėtinai 
širdingai sveikino ir lydėjd 
rusų kareivius per Varšavų. 
Už kitas tautos dalis toliau 
nuo rusų prieš karę buvo 
lenkų kunigai. Tečiaus, ka
rei iškilus, jie turėjo drą
sos pasipriešinti atėjusiems 
vokiečiams. Pradžioje vasa
ros 1915 m. vokiečių vyriau
sybė Lodziujc sušaudė ku
nigų Prancišką Pruski už 
vartojimų ginklo prieš vo
kiečių oficiėrį. Iki šiai dier 
nai visa lenkų laikraštija la

prisitaikyti prie kito. Lietu
viui juokinga išrodo, kad 
dvi vokietės šešių-septynių 
metų mergaitės, eina namo 
iš mokykos lyg kareiviai ko
ja į kojų. Visi vokiečiai, ne
žiūrint partijų skirtumo pri
laiko šitų paprotį. Jie su
pranta, kad tautos jėga pri
klauso nuo laisvanorės dis
ciplinos tautoje, o tos disci
plinos negali būti be sutar
ties, kuri vėl yra mokėjimas 
prisitaikyti prie kito. Ma
žoms mergaitėms nereik ka
reiviauti, bet kad jos išmok
sta eiti į kojų, jos pratina
si taikytis prie kitų, jos pa
laiko laisvanorių disciplinų 
tautoje.

Lengviau yra trijų mili
jonų armijų sudaryti, negu 
tris milijonus žmonių išmo
kyti laisvanorės disciplinos. 
Ypatingai mums sunku tų 
padaryti. Mus vargiausioji 
biurokratija bijojo discipli
nos mumyse, nes norėjo mus 
panaikinti. Ta biurokratija 
auklėjo mus inteligentijų. 
Taigi mus inteligentija ne- 
suprartla ir nejaučia tauti
nės disciplinos reikalo, per 
tat negali nei auklėti jos 
liaudyje.
i Mus studentai rašinėjo 
straipsnius “Paklusnybė 
avinų dorybė” į liaudžiai 
skiriamus laikraščius. Tuom 
pačiu laiku vokiečių studen
tai ir alų gerdavo karina
moje sulyg pirmininko ko
mandos. Teko būti viename 
universitete su vokiečiais. 
Išreiškus pasistebėjimų tuo 
mi, kad jų ir rimtieji darbai 
ir pasilinksminimai, neski
riant nei negirtinųjų, perim
ti disciplinos dvasia, vokie
čiai studentai atsakydavo

neturį dviejų psichologijų, 
vienos aJlui gerti, kitos tau
tos darbui dirbti. Mums 
daug naudingiau pasimoky
ti iš vokiečių sutarties, ne
gu pykti ant jų už jų stip
rumų.

Vokiečiai galingi karei
viais, žydai galingi pinigais. 
Ir militarizmų ir kapitaliz
mų vienaip peikiame. Bet 
peikdami negalime apjakti 
ir nematyti jųdviejų jėgos. 
Tų jėgų sudarė disciplina. 
Nieks niekada negirdėjo, 
kad kokiame nors didžiai 
žydams rupinčiame dalyke, 
ar Beilio, ar Dreifuso klau
sime, ar kame kitame, nors 
vienas žydas butų išreiškęs 
nuomonę nesutinkančių su 
apskclbtųja laikraščiuose 
žydų tautos nuomone.

Disciplinuota tauta mo
ka užlaikyti savo paslaptįs. 
•Išradę savo 42 ctm. armotas 
vokiečiai turėjo jas išbaųdy- 
ti. Tiems bandymams reikė
jo maždaug 40 kilometrų il
gio poligonų turėti. Bandy
mas negali būti be šūvio, oi 
iš tokio milžino negalima; 
šauti tylomis. Taigi tuos 
bandymus turėjo matyti ir 
girdėti daugybės žmonių. 
Tečiaus netik visuomenė, 
bet nei vienas talkininkų 
šnipas nesužinojo, kad vo
kiečiai tokių armotų turi ir 
bandymus iš jų daro. Žydai 
taip pat kaip vokiečiai, 
gal dar geriaus už juos mo
ka išlaikyti savo tautos slė
pinius.

Suomiai pereitų vasarų 
(1916 m.) nei vienam sve
timtaučiui nepardavinėjo 
nei sviesto, nei net duonos.* 7 s •Ir niekas negalėjo iš jų su
žinoti tos sutarties priežas
tį. Tai buvo pildymas slap- 
taus paliepimo, parėjusio iš 
tautos vadų. Tečiaus nei 
vienas suomis nei vienam sa
vo pažįstamam svetimtau
čiui neprasitarė apie tai.’

Kuri tauta moka sutar
ti ir moka slėpinį užlaikyti, 
tai tautai jos vadai gaili ir 
pasakyti daug daiktų vi
suomenei nesusekamų. To
kiu budu tautoje darosi di
desnis susipratimas, savo 
tikslų žinojimas ir protin
gesnis bei pigesnis jų pa
siekimas. Tautos disciplina 
būva nepilna, gangreit ne
galima, jei ji neapima liežu
vio, kitaip sakant, jei tauta 
nemoka užtylėti savo pa
slapčių.

Disciplina tai tautos jėgų 
šaltinis. Ji negalima be mo
kėjimo prisitaikyti prie ki
tų, o prisitaikymas prie ki
tų visuomet yra atsižadėji
mas savęs. Labai svarbu 
butų susidaryti pienas, ko
kiu budu galima išauklėti 
savo tautos laisvanorę dis
ciplinų. Bet smulkus planas 
tam tikslui nežinia ar butų 
naudingas: visuomenė ne 
mokinys, ji nesėdi ant suolo 
ir nepildo mokintojo įsaky
mų. Užteks, kad jijė nors 
žinotų, jog tauta be laisva
norės disciplinos yra tešla, 
o ne tauta. Jei visi suprasi
me tos disciplinos reikalų, 
ne ilgai truks ir išmokti jos.

Tautos Feode

Tautos Fondo seimas,
bus 21 birželio, tuojaus po 
SLRKA. seimo. Valanda

V/ERGIJOS 
V dienos iajau

praėjo. Bet , 
vis dar tarpe mus' 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-inistrės-LIGOS.
. Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei- 
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
as^ kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Reumatizmo, P a dagos, Nrurall- 
gijos, Persišaldymo, Apšlubimo, Dantų* 
Skaudėjimo, Diegliu ir Sk am įėjimo Kru
tinėję, kaip ir. nuo visokiu kitu reuma* 
tišku ligų, naudoki

Mm-EJU’ELLER,
kaipo Runų Ir uztikėtinii draugą fteimy- 
noa per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visose ap> 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO.
«sn hlnatim Straal Mas YnrfaS VVlio

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SEC0R1TY BANK
OF OUICAGO

Mtlwaukec avenuc
kamp. Carpcnter St.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdaru Panedėliais Ir Subatomls 

Vakarais Iki 8 valandai

Skolinama pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

pradžiai dar nepaskirta, ji 
prigulės nuo to, kada pasi
baigs Susivienijimo seimas.

Seimo vieta — Fort Pitt 
HotePis — ta pati, kur bus 
ir Susivienijimo seimas.

Tikimasi, kad beveik visi 
Susivienijmo delegatai at
stovaus ir Tautos Fondo 
skyriams.

$10,000 Europon!
Tautos Fondo valdyba su

manė tuojaus siųsti Euro
pon (Pildomajam Lietuvių 
Komitetui, Šveicarijoje), 
$10,000.00, šiaip juos pa
skirstant: $2,000.00 —*Lit- k 
uanijai belaisviams šelpti, 
$2,000.00 — Liet. Informa
cijos Biurui ir $6,000.00 — 
Lietuvon dėl karės nuken- 
tėjusiems šelpti..
- Delei šių pinigų siuntimo 
ir jų paskirstymo turi išrei
kšti savo nuomonę visi T. 
Fondo komisijos nariai. Jei
gu savaitės laike, nuo pa
skelbimo šios žinios spaudo 
je, kuris narys nieko neat
sakytų, jo nuomonę paskai- 
tysime pritariančia čia* pa
duotam sumanymui.

Laiškus re’ikia siųsti Tau
tos Fondo sekretoriui (917 
W. 33rd St., Chicago, III.)

T Fondo sekretorius,
K. Pakštas.

Skyriams žinotina.

Tautos Fondo sekretorius 
išvažiuoja į Tautos Fondo 
Seimų. Jeigu kurie sky 
riai norėtų surengti prakal
bas, tai jis apsiimtų važiuo- t 
ti į rytines valstijas. Pa
kvietimus reik siųsti nuo
latiniu sekretoriaus adresu: 
K. Pakštas, 917 W. 33rd 
St., Cbicago, III. ,

* 1,
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tltarnmkas, birz. 12 d. 1917.

AMERIKOJE

rengimo komisija:
M. Truska,..

A. J. Puodžiūnas,
J Kralikauskaa.

ATSAKYMAS.

NEWARK, N. J.

Delei protesto.
Ncpcrscnai “Drauge” til

po L. Vyčių 29 kp. protes
tas prieš T. M. D. 41 kp. 
už pavartojimą jų vardo pa
garsinimuose p. St. Šim
kaus prakalbų gegužės 17 
d. Šiuomi norime paaiškin
ti, tą dalykų. Tas atsitiko 
taip: plakatai buvo parašy
ti ir paduoti vietos spaus-

Kadaise T. M. D. 41 kp. 
pavartojo L. Vyčių 29 kuo
pos beno vardų St. Šimkaus 
prakalbas išgarsinti. Ka
dangi vyčių beno vardas bu
vo vartotas be kuopos ži
nios, tai ings užprotestavo
me prieš tai.

Po to T. M. D. kuopa pri
siuntė paaiškinimų kodėl 
taip atsitiko. Kad T, M. 
1). 41 kuopa paaiškina tas 
labai gerai, tik deja tas pa
siaiškinimas nesutinka su 
teisybe. Pasiaiškinto j ai 
sako: “.... kaip tik patėmi- 
jome klaidų, plakatų spauz-Įtuvninkui su pažymėjimu, 

kad griež vietinis lietuvių buvo sustabdytas
benas. Bet tiesiog nesu įr ju vįeĮoj atspauzdinome 
prantame kokiu budu tyčio-
mis ar per klaidų, tapo at
spausta, kad griež vietinis 
Vyčių benas, nors to rank- 
raštyj nebuvo. Čion nuo 
senai gyvuoja lietuvių be
nas, o L. Vyčių benas jau
nutis, jis tik kų mokinasi.
T. M. D. 41 kp. prakalbų 
rengėjai visai nemanė pa
naudoti Lietuvos Vyčių 
vardų. Priešingai, kaip tik 
patėmijome klaidų, plakatų 
spauzdinimas buvo sustab
dytas ir jų vieton atspaus
dinome kitus. Tokiuo budu 
prieš pat L. Vyčių 29 kp. 
susirinkimų klaida liko pa
aiškinta ir rodos, galima 
buvo susitaikinti ant vietos.

Su pagarba,

n

Stebėties tik reikia, kad 
tas spaustuvninkas tuos 
plakatus taip ilgai spauzdi- 
no. Juk pirmos plakatos, 
kuriose skambėjo vyčių be
no vardas, pasirodė keletu 
savaičių prieš prakalbas ir 
buvo garsinama visur. Tų 
plakatų dar ir šiandie gali
ma surasti krautuvėse ir ki
tur. Kad tos plakatos bu
vo plačiai išgarsintos liudi
ja ir tas, jog jas teko pa
stebėti netik Newarke, bet 
Elizabeth, N. J. ir kituose 
miesteliuose. 4

Tiesa, pasirodė ir antros 
plakatos, bet tik po tilpu
siam laikraščiuose vyčių

vaičių vėliaus, 4-toje diono- 
je prieš prakalbas. Vyčiai
manė, kad T. M. D. 41 kp. 
ne per klaidų, bet tyčia taip 
darA. Nes jei per klaidų tas 
butų įvykę, galima buvo 
taip padaryti, kaip patys 
paaiškintojai sako. Juk ta 
pati prakalbų rengimo ko
misija pirm laiko gyrėsi, 
kad visus chorus prašysian
ti dalyvauti Šimkaus pra
kalbose, tik vyčių nereikia, 
kų ir padarė, nors, deja, tie 
“visi” chorai nedalyvavo.

Kas vyčius vertė protes
tuoti prieš tai? Jei T. M. 
1). 41 kp. butų parengusi 
prakalbas su tikslu vien 
gelbėti tėvynę, t. y. rinkti 
aukas, vyčiai nieko prieš tai 
nebūtų sakę, nors jų vardas 
būt buvęs garsinamas, kad 
sutraukti daugiau publikos, 
nes vyčiai visomis išgalė
mis rėmė, remia ir rems tė
vynės gelbėjimo reikalų. 
Bet šiandie p. St. Šimkaus 
misija yra surišta netiek 
su tėvynės gelbėjimu, kiek 
su politika prieš katalikų 
veikėjus ir užtat Liet. Vy
čių 29-ta kuopa negalėjo pa 
velyti vartoti savo vardų 
tas prakalbas išgarsinti.

Kam rupi arčiau susipa
žinti-su p. Šimkaus prakal
bų tikslu pasiskaitykite ko
respondencijų iš Ne\varko 
“Garso” No. 2 ir korespon
dencijų iš Waterbury, Conn. 
“Garso” No. 3. Manau, kad 
užteks šio paaiškinimo.

Protesto komisijos narys, 
J. Brazauskas.

*AS**

ROCKFORD, ill.

Aukcįi badaujančiai 
tėvynei.

Kockforde, lietuvių Šven
to Petro ir Povilo bažnyčio
je, popiežiaus paskirtoj die
noj Lietuvos naudai iš viso 
surinkta $50.80. Didesnes 
aukas davė šie:

Po $2.00: — M. Butkevi
čius, P. Vaičiekauskas,

Po $1.00: — O. šeštaus- 
kaitė Z.Petkaitė, F. Vaiva
da, A. Mareinkaitis, J. Mi- 
tolionis, J. Martinaitis, L. 
Vilecka, J. Šinauskas, J. Ge 
flųžius, K. Bičiūnas, A. Ša- 
moška, S. Klikna, J. Morkų 
nas, A. Valis, A. Antanai
tis, J. Jusevičius, J. Balčiū
nas, J. Cįrulis, K. Valys, J. 
Andriuškevičius, J. Kailiu- 
kaitis, B. Balčiūnas, J. Mic
kis, F. Krikščiūnas, A. Rim 
kus, A. Kelpša, K. Petkevi- 
čia, V. Karvelis, J. Petravi- 
čia, T. Beleckas.

Smulkių aukų $16.80.
Visi surinkti pinigai, pa

siųsti Tautos Fondo sekre
toriui K. Pakštui.

V. Gremba.

RACINE, WIS.

Šis miestelis gana didelis. 
Guli prie Michigano ežero, 
Per jo vidurį vingiuoja upė. 
o pakraščiuose matosi dau
gelis didelių medžių. Sma
gu ir sveika gyventi šioje 
apielinkėje. Yra čia ir lie
tuvių. Kadangi mūsiškiai 
gyvena labai išsimėtę po vi
sų Racinų, sunku su-
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žinoti tikrų jų skaitlių. Pa
prastai manoma, kad čia y- 
ra arti 300 lietuviškų šei- Mat čia yra draugija pasi-

noma, kartais tenka atrasti 
ir socialistų spauzdinių.

mynų ir trigubas pavienių 
būrelis. Vietos lietuviai tu
ri sutverę Šv. Kazimiero 
parapijų ir pasistatę bažny
čių. Stinga tik dar moky
klos ir klebonijos. Nesant 
klebonijos^ nėra ir nuolati
nio kunigo. Tik šventadie
niais čia atvažiuoja iš Mil- 
waukęe, Wis. kun. V. Slavy 
nas, atlaiko Mišias, pasako 
pamokslų ir vėl skubiai grį
sta į antrų parapijų. 3 bir
želio, kun. V. Slavynas iš 
šaky klos (paaiškino, kad pa
rapijos susirinkime tapo nu 
tarta, šiais metais statyti 
klebonijų, mokyklų, svetai
nę ir tt. Kun. V. Slavynas 
visus parapijiečius karštai 
ragino vienybėje prisidėti i 
prie šio užmanymo.

Apart parapijos čionykš
čiai lietuviai dar turi susi
organizavę keiletų draugijų, 
būtent: Šv. Kazimiero, Šv. 
Jurgio, SLRKA. kp. ir Mo
terų Rožancavos draugijų. 
Yra kelios draugijos ir lais
vamanių bei socialistų, ku
rioms prastai sekasi. Vie
tos lietuviai katalikai dar
buojasi išsijuosę, dažnai ren 
gia naudingas prakalbas, 
dorus vakarus, platina ka
talikiškus laikraščius ir tt. 
Nesenai Šv. Kazimiero dr- 
ja nutarė turėti dienraštį 
“Draugų” savo organų. Įė
jęs į lietuvio kataliko namų 
Racine, ant stalo pamatai 
netik “Draugų”, bet ir 
“Darbininkų,” “Žvirblį” ir 
kitus dorus laikraščius. Ži-

vadinusi vardu “Lietuvos 
Broliai.” Tie “broliai” nu
sprendė pasirinkti už orga
nų “Laisvę,’ bet kadangi 
toje draugijoje randasi šiek 
-tiek ir katalikų, tai pasta
rieji mano greitu laiku ap
leisti laisvamanius “bro
lius,” nes jie jau perdaug 
laisvai pradėjo elgtis. Ne
stinga Racine ir 'gabaus jau
nimo, mylinčio savo tautų ir 
dorų. Jie žada veikiai or
ganizuoti Liet. Vyčių kuo
pų. Padėjęs rankų ant 
krutinės karštai patariu vi
siems prisirašyti prie tos or 
ganizacijos. Ji savo gražiu 
pavyzdžiu raginto ragina 
visus prie dorybės, tėvynės 
meilės ir kitų prakilnių da
lykų. Socialistai ir laisva
maniai išgirdę kad čia žada 
tverties vyčių kuopa, nebe

žino nei kų daryti iš išga-
V V •scio.

Šioje* kolonijoje lietuvių 
pirklių, kaip ir nėra, apart 
keleto mėsinyčių. Lietuvi
škų karčiainų yra 6—8.

V. Vincaitis.

TEISMAS IŠTEISINO 
ALDERMONĄ.

Pastaromis '^dienomis Chica- 
goje buvo nagrinėjama labai 
įdomi byla buvusio 2-ros var- 
dos aldermono De Priest. Jis 
buvo kaltinamas įvairių neš
varių įstaigų rėmime. Po il
gų tardymų teismas pripažino 
De Priest nekaltu.

REDAKCIJOS AT
SAKYMAS.

Tūlam ponui P. Norkui.
Prisiųstas mums si>auzdi- 
nys su Tamistos parašu nė
ra apyskaita, o blogiau ne
gu polemika, todėl jo musų 
dienraštyje netalpinsime.

IšSJo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti

kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

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

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

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

T. M. D. 41 kp. prakalbų protestui arba po kolių sa

LIUOSYBĖS PASKOLA
Amerikos S. Valstijų 1917 m. Liuosybės Paskolos išgarsinimo Biuras [Washington, D. C., United States Treasury 

Building] prašo mus paskelbti šitokį atsišaukimą:
Suvienytų Valstijų Pinigyno Sekretorius jau 

išleido pranešimą apie 1917 metų Liuosybės Paskolą.f 
Taigi, vyriausybei reikės surinkti nuo gyventojų ame
rikiečių du tūkstančius milijonų dolerių, idant galima 
butų tęsti šią karę už laisvę, domokratizmą ir liuosybę 
ir tęsti iki galutinos pergalės, kad tuomi greičiau už
baigus skerdynes ir sunaikinimą. Tai yra švenčiausia 
karė, kokią gali vesti ši tauta. Nekariauname dėl sau 
myliško užgrobimo, bet kariauname už paliuosavimą 
žmonių, kurie dejuoja nuo militarizmo naštos, nuo ge
ležinio valdymo autokratų ir tyroniškų “junkerizmo” 
ir prusianizmo jėgų.

Tai yra karė, kurios pergalė suteiks kitiems 
tą, kuomi musų tauta džiaugiasi nuo pat savo gimimo, 
t. y. palaimintą demokratiją. Pagaliaus tai yra karė 
už amžiną taiką visame pasaulyje. Iš tikrųjų, šventa 
ši karė. * .

Užtat pinigai reikalingi ir reikalingi tuojaus!
Amerikiečių tauta privalo išgirsti šį balsą ir 

stoti darbant yt koks milžinas su entuziazmu, su noru, 
su negirdėtu ligšiol pasižymėjimu. Tą ji privalo daryti 
neatsižvelgiant į nuomones, neatsižvelgiant į partijas, 
neatsižvelgiant į lytį, neatsižvelgiant į senumą, neat
sižvelgiant į tuutas ir paėjimą. Taip elgties ragina trys 
motyvai: Patriotizmas, Humanizmo Meilė ir Gerovė.

Karės tikslas apima pirmus du motyvus.
Liuosybės Paskolos obligacijos remia trečiąjį.
Neatsižvelgiant į tai, kaip didelis mus entuzi

azmas prie patriotizmo, humanizmo meilės ir gerovės 
ATSKIROSE ypatose, bet tik prie geros orgunizacijos,

tik prie sistematiškumo ir visų tautinių pajėgų sukon
centravimo galima atsiekti prideramas musų didelei 
ir turtingiausiai pasaulyj tautai pasekmes.

Priešingame atsitikime tebus tik nuostoliai ir 
energijos eikvojimas.

Plačiausis išgarsinimas to visko nepadarys.
Tik su pagelba įvairių rųšių organizacijų tas atsiektina.

Kiekviena organizacija, kiekviena draugija, 
kiekvienas kliubas, ųeatsižvelgiant kokios rųšies, pri
valo tuojaus pradėti karštą ir sistematišką veikimą.

Reikia sušaukti specialius susirinkimus, išnešti 
tam tikras rezoliucijas ir išrinkti veiklų komitetą, kad 
gerai suorganizuotų agitaciją šią paskolą populerizuoti 
ir kalbinti užsirašyti. z

Taipo gi su tokiu pat tikslu te pasirūpina su
tverti komitetą tie žmonės kiekvienos kilmės ir tautos, 
kurie yra įtekmingi, pragarsėję.

Veikimo budus parūpins pati vyriausybė per t 
1917 m. Liuosybės Paskolos Publikacijos Biurą, Pini-J i! 
gyno Departamentas, Wasbington, D. C.

Beveik be išimčių visa svetimtautiškoji spauda 
išreiškia pastebėjimo vertą patriotizmą ir pasiryžusi 
suteikti kuodaugiausiai vietos viskam, kas paliečia Liuo
sybės Paskolą.

Virš 1,40(1 laikraščių, spauzdinamų 33 kalbose, 
kuriuos skaito virš dešimta milijonų žmonių prisižadėjo 
patarnauti šiame reikale.

Rašydami redakcijinius straipsnius ir talpinda
mi šiaip jau žinutes apie Suv. Valstijų Pinigyną jie

atlieka savo pareigą, supažindindami savo skaitytojus su 
paskolos, tikslu ir jos ypatybėmis.

Ir kuomet šį patriotišką pasiryžimą veikliai 
parems draugijos, kliubai ir žymus žmonės, tai rezulta
tas neabejotinas. Įgalimas 1917 metų. L. Pask. Pa
sisekimas, kuri yra didžiausia iš visų lig šiol pasaulyj 
buvusių, bus neužginčijamas prirodymas, viso pasaulio 
tautoms, musų talkininkams ir ypač vokiečiams, kad su
sivienijusi tauta tikrai yra pasiryžusi aukoti gyvastis 
ir turtą, kad garbingai laimėti karę.

Tavą patriotiška priedermė — pirk. Liuosybės 
Paskolos obligaciją.

Pagelbėk kariaujantiems broliams — pirk Liuo
sybės Paskolos obligaciją.

Pirk Liuosybės Paskolos obligacijas lengvai!' 
išmokėjimais.

Remk Demokratizmą — pirk Liuosybės Pas
kolos obligaciją.

Pirk Liuosybės Paskolos obligacijas; reika
lauk pas kiekvieną bankierių.

Dėdei Šamui reikia pinigų; pirk Liuosybės Pa
skolos obligacijas.

Pirk Liuosybės Paskolos obligaciją ir pagel
bėk savo šaliai.

Pirk Liuosybės Paskolos obligaciją ir pagelbėk 
laimėti karę.

Pirk Liuosybės Paskolos obligaciją ir pagelbėk 
karę užbaigti. ,

t

PEOPLES STOCK YARD STATE BANK,
47th St. and Ashland avė.

AMERICAN STATE BANK, ~ KIRCHMAN STĄT1BAKK,
Corn. Blue Island avė. A Loomis St. near 18th st. Corn. 22nd St. and B6th avė.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK,
1112 W. 35th St., Near Morgan

KASPER STATE BANK. • FIRST NATIONAL BANK,
1900 Blue Island avė. Kenosha, Wis.

ŽEMIAU PADUOTOSE VIETOSE GALIMA PIRKTI LIUOSYBĖS PASKOLOS OBLIGACIJAS.
STATE BANK OE CHICAGO, 
La Šalie and Washington

SECURITY BANK OF CHICAGO, 
Milwaukee avė. and Carpenter St.

PINKERT STATE BANK
4810 W. 22nd St., Cicero, III. 

FIRST NATIONAL BANK,
Racine, Wis.

SECOND SECURITY BANK OF CHICAGO 
Corn. Milwaukee and Western avė.

, NATIONAL CITY BANK , «
S. E. Corner Monroe and Dearborn I f i. 1

FIRST NATIONAL BANK.
Waukegan, Hl.

J* ■■■■■■i ..... . ..
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GHICAGOS 
ŽINIOS

Antradienis: 12 birž. Šv. 
Jono a Facundo. Jis buvo 
didis vargdienių šelpėjas, iš 
kalbingas pamokslininkas, 
nesutinkančių pasekmingas 
taikintojas. Tą pačią dieną 
kankintinių: Bazilydžio, Ci- 
rino, Naboro ir Nazarijaus.

Trečiadienis: 13 birž. šv. 
Antano iš Padvos. Jis buvo 
didis pamokslininkas: at
naujino doros ir dvasios gy
venimą Italijoje; mirė 1231

NEDĖLDIENIO VAKA
RAS ŠV. JURGIO PAR. 

SVETAINĖJE.

kun. Vaičiūno, negėda butų 
lietuviams su tokiomis ar
dyti ir dideliame miesto te- 
tistėmis-mėgėjomis paairo- 
atre. Geriausiai lošė tai 
Vilkiutė, vyro profesoriaus 
rolėje. Gabi ši lietuvaitė.

Vakaras užsibaigė tautos 
himnu.

GATVEKARIŲ DARBI
NINKAI NERIMAUJA.

“DRAUGAS” Utaminkas, birž. 12 d. 1917

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

Apskelbimai
RAČIŪNO PAVEIKSLAI 

BUS RODOMI:
Utaminko vak., birž. 12 

d A. Samolaičio salėj, Og- 
lesby, III.

A. T. Račiūnas.

EXTRA
Aš turų 20 kambarių ištaisytų su 

gražiais forničiais, galima gera biz
ni išvaryti nereikia eit } darba. Sa
vininkas priversta važuoti ant ūkės 
gyventi.

Vietų, labai patogi ant geros gat
vės 'atsišaukite, sekančų adresų.

1267 Mihvaukee Avė

Pajieškojimai.

kitę katras Iš dūdelių ant sekančio
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlųa Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos $60.00 ir Inelgos. Reikia za* 
krlstljonauti. Oeri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

Reikalauju gerų atsakant] vargo
nininkų mokant] vesti chorų Ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.
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ATEIK ŠIENDIENA—PAMATYK

Už $725 galima nupirkti šį nauja grąžą Iriscoa
Mes galėtume parduoti Rriscoe karių už $200 branginu jeigu jie ir kninuoti.i suvirs 
$1,000. ... .

Patyrė pirkėja) nustęmba su teip žentą kaina tokio karo kaip šis kad yra, nes jie 
visados pripratę mokėti $1,000 tai $275 dauginu negu už Rriscoe, kurio kaina yra tik 
$725. ... .

Naujame Rriscoe Motor kuris kniniioja puse milijono dolerių—tur| 40 nuošimti 
dauginu galybes—važuoja tykiai. Prie to dar sutaupo nuo 25 iki SO milų vieno gali
no gasolinos. _

Patemykite kitus karus kurie yra augštos kainos ir sulyginkite juos su Rriscoe ir 
pamatysite skirtumą. Geriausia apžiūrėti kitus o paskui ateiti pas mus o tada tikrai 
žinosite

Laikikyte šita kaipo Ženklą
Nepamirškite atlankyti musų parodos kambarį — arba pareikalau

kite per telefoną, kad padarytu Jums demonstraciją musų automobilių.

i*?

Įvardytame laike ir vie
toje Šv. Kazimiero vienuo
lyno Seminarijos auklėtinės 
surengė vakarą su rimta ir 
įdomia programa, kurio pel 
nas paskirtas neturtingų 
moksleivių naudai. Kaip ir 
tikėtųsi, gražiai lavinamos 
mūsiškio vienuolyno auklė
tinė neužvvlė atvykusiu ju 
parengton pramogon ir visi 
apleido vakaro salę kuomei- 
liausių jausmų kupini. Nuo 
pradžios iki galo visos pro- 
gramo dalis buvo išpildytos 
taisykliškai, su didžiu atsi
dėjimu ir artizmu. Ir dai
nose, ir lošime, ir grojime 
visur galima buvo pastebėti 
mokytojų vienuolių darbš 
tumų ir didį pasišventimą, 
kad sugebėjo taip gražiai iš
mokinti joms pavestas au
klėti lietuvaitei.
• Pirmiausia publika tapo

Chicagos gatve karių kon
duktoriai ir motorninkai 
nesenai pareikalavo iš kom
panijos padidinti jiems už
mokestį, nes su dabartine 
negalima tiesiog pragyven
ti sunkiaisiais laikais. Dar
bininkų unijos atstovai tu
rėjo kalis pasitarimus su 
kompanijos atstovais, ta
čiau iš to neišėjo nieko ge
ra. Darbininkai reikalau- , x, „ , „„ „Paješkau Prano ir Viktoro Počių ja 10 centų daugiau už dar- paeina iš Skrisnemunės parap. Rasei- 

, ‘ , .. I nių pav. Vensloviškiu kaimo 3 me-bo valandą, o kompanija |tai atgal gyveno Chicagoje turiu 

siūlo tik 2 centu.
Todėl Chieagon atkeliauja 

tarptautinės gatvekarių dar 
biriinkų unijos pirmininkas 
Wm, D. McMahon. Jisai 
pats mėgins darbininkų var 
du vesti derybas su kompa
nija. Kiek žinoma, kom
panija labai prielanki, kad 
šitas visas reikalas butų pa
vestas taikos komitetui Bet 
darbininkai su nepasitikėji
mu žiuri į tą komitetą.

Galimas daiktas, kad Chi
cago išnaujo susilauks gat
vekarių streiko, nes abidvi 
pusi nemano nusileisti.

RŪPINASI “NUSAUSIN
TI” CHICAGO.

Organizacija “Dry Chica-

siais laikais darbuojasi ytin 
t smarkiai ir su tvirta viltimi, 

pavaišinta dailiomis. Semi- į-a(Į neužilgo Chicagiečiai 
narijos mokinių neskaitlin- .pasiliuosos nuę karčiamu 
gasis choras, Bronei Nausė
daitei ant piano pritariant,
neabėjojančiai vykusiai su
dainavo plačiai 
Schumanno lopšinę dainą

svarbu reikalų.
Pranas Petraitis

2231 W. 21 PI. Chicago III.

Paieškau savo tikro Brolio Juoza
po Bičkaus, paeina iš Vilniaus gub. 
Trakų pavieto, Ketaviekų parap. 
KerešvicnųKaim. 3 metai atgal kaip 
gyveno Bentlein, Pa. o dabar neži
nau kur gyvena. Kas žinotų, meld
žiu pranešti sekančiu adresu.

Miss Amilija Biczukė 
970 McKinley Avė., Detroit, Mich

Aš Tetras Grikšas paieškau Igna
co Stravinskio. 15 metų jis laikė 
restarauna Chicagoje, ant 63 ir Hal- 
sted St. To tam prasišalino ir da
bar nežinia kur randasi. Kas pra
neš apie jj gaus brangių dovanų.

PETRAS GRIKŠAS,
1430 — 48th Court, Cicero, III.

Pranas Kazimiero Kazlauskis, Kau 
no gub., Ukmergės pav., Anykščių 
valščiau, Rašės v., Utenos par. ieš
kau giminių ir pažystamų.

Antrašas:
SAMARA, Ilinskaja ullca, No. 121, 
kvartyra 1. RUSSIA.

Paieškau savo brolio Viktorio Bal
nelio, Suvalkų gubernijos, Naumesčio 
pavieto briškabudžio parapijos kai
mo Sadviju.

Atsišaukite sekančių adresių.
JULIUS DAINELIS 

1505 So. 40 et. CICERO, ILL.

-r- . ,. ,, . . Barbora Ulozienė paieškau savo
gO r ederation pastarai- vyro A. Ulozo, kuris angliškai vadl-

vergijos.
Dabar visur renkami pa

rašai po peticijomis, kad už 
žinomą (c]rans^ ]<args laiku vartoti 

ir pardavinėti svaiginan-
! v*“Čiii čiu, liu bu... ’ ^isijčius gėralus. Teko matyti, 

klausėsi šios dainosžmones 
ausis- ištempę ir pabaigus 
net delnai daugumui peršė
jo nuo gausiu ladučių-katu- 
čių. Bet mokinės ant 
“bis” nieko nepatiekė pub
likai. Labai gerai, kad šį 
kartą lopšinė daina buvo vi
sa išdainuota. Paprastai 
musu chorai papratę padai
nuoti vieną-kitą posmą ir 
griebiasi kitos dainos. 
Taip elgdamies jie tik maži
na dainos inspudingumą.

Po to sekė žinomos dekle- 
matorkos Onos Vilkintos 
sunkus solo, akompanuo
jant Evaldaitei. Paskui jau 
nytė Urbiutė tai pačiai E- 
valdaitei piano pritariant 
su vyrišku energiškumu pa- 
smuikavo. Dar padainavo 
Aleksandra Bereekaitė su 
Urbiute ir keturiomis ran
komis paskambino piano 
Nausėdaitė ir Evaldaitė ir 
po to prasidėjo veikalėlio 
“Smilčių laikrodis” loši
mas. Betai Amerikoje ant 
lietuviškos scenos tenka pa
matyti gerą lošimą. Čia 
tie vakarai taip nusivalkio
jo, kad kiekvienas lipa ant 
scenos lošti, neatsižvelgda
mas ar jis gabus prie to, ar 
visai netikęs, ar moka rolę, 
ar tik sykį ją skaitė. Netaip 
buvo šiame vakare. Šv. Ka 
zimiero vienuolyno auklėti
nės lošė labai gerai, ir anot

kad ir lietuvių apgyventose 
vietose renkami tie parašai, 
Mes visiems patariame be 
jokios baimės rašyties ant 
taip naudingų peticijų.

WEST SIDE.

Utaminko, vakare, 8 va«l. 
bus L. Darbininkų Sąjun
gos 38 kuopos susirinkimas 
Aušros Vartų svet.) . Visi 
nariai kviečiami atsilankyti 
ir atsivesti draugus prisira
šyti prie L. D. S.

DU UŽMUŠTI, 0 
SUŽEISTI.

6

nagi Anthony Louis. Jis turi apie 
4 8 metus. -Antras metas kaip ma
ne apleido palikdamas su 3 vai
kais. Kas pirmas praneš tas gau» 
atlyginimų.

Meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu:

B. ULOZIENĖ,
195 Ifrospect avė., Bayonne, N. J.

Paieškau Svogerio Mikolo Barkaus
ko S. Blizninkų gimines jie gyveno 
Kauno Gub. Šiaulių Pavieto, Baiso
galos Parap. Andriunų Sodžiaus ir 
draugų Kazimiero ir Petro Pusninko 
paienančlų iš Lopo. Atsišaukite se
kančių adresų.

ANDRIEJUS POŠKA 
1267 Mihvaukee Avė. Chicago, III.

REIKALINGA.

Atidarymas naujoj vietoj 
Laikrodžiy Krautuvės.

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

ko reikalinga iš auk
sinių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pa.’i 
mane, ir jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų Store negalit gau
ti pigiaus, kaip pa>

mane, nes aš norėdamas užganėdin • 
tl, naujoje vietoje atsilankant, tai] 
pigini viskų pųrduodu.

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki' 
nių dėl skauda'
niu akių, tai a- ____
teikite pas mane, o aš Jums prirink' 
siu akinius kuogeriausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius j naujų vietų ir meldžiu, 
kad ir aut tolinus mane remtumėt, 
kaip pirmlaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvienų užganėdinti. Fir 
minus aš gyvenau: 2250 W. 22 st. 
dabar-gi persikėliau J naujų vietų — 
2128 W. 22 St., tarp*Leavitt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiek
vienų užprašau atsilankyti | naujų 
vietų.

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

DR. PAUL M. ŽILVITIS f
Lietuvis Gydytojas ir , 

Chirurgas,

3203 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiuiiiiiij.

Vyčių Draugas — katras mokyi- 
vakarais Jaunuomenę, o šventėse šv. 
nišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra {eigos. Atsišau-

Retas šventadienys Chi
cagoje apseina be žymesnių 
nelaimių su automobiliais. 
Nestigo panašios rūšies ne
laimių ir praeitame nedėl- 
dienyj.

Kampe gatvių N. Clark ir 
Beimont Avė. pilnutėlis ke
leivių automobilius susidau
žė į elektrikinių gatvekarių 
stulpą. Pasekmės susidau- 
žimo buvo labai liūdnos: du 
žmonės tapo užmušti ant 
vietos, o šeši — sužeisti ir 
nugabenti į Sheridan Park 
ligoninę.

Šio nelaimingo atsitikimo 
kaltininkas esąs šoferis Mor 
ris, kuris važiavo 40 mylių 
į valandą greitumu. Jis e- 
sąs suareštuotas.

I Tel Dverev 704$

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS D^KnSTAS ,

Valandos: nno $ ryto iki $ vak.
Nadėliomia pagal sutarimų.

4718 So. Aahlaa* Ava. 
art 47-toe

I Panedelio Vakaro Patarna- 
( vimas Del TaupinanCių,
S : / i a 5
|S šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 5 
5 positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos = 
= valandose.

Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sa- 5 
S vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8 g 
= valandai vakare.

Musų depozitoriai yra apsaugoti 
Kapitalu ir Pervirsimu $5,100,000.00.

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai 
S yra kviečiami atsilankyti.

Į State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

Priešais City Hali
S B
TlllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

= JOSEPH 0. W0L0N =
LIETUVIS ADVOKATASS I Viena iš šių lentelių yra labai gera g

g po valgymui dėl suvirškinimo. Fa- Į S Kamb. 324 National Life Bldg. 
mėginkite vienų. Parduodama pas 
visus aptiekorius.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Lcavltt St. 
Valandos 4—6 ir 7—9

Tel. Cp.nal 3877.

.—4-

Šiuo pranešu visiems savo pacientams, 
draugams ir pažįstamiems, kad aš per
kėliau savo ofisą iš 1G45 W. 47th st. į

1553 West 47-th Street
KAMPAS ASHLAND AVENUE

Ofiso valandos sekančios: Nuo 9 ryto 
iki 9 vak. Nedėk nuo 9 iki l popiet

DR. SCHNEIDER
hm t.unn w w w m r h w w b

Persikėlimo Pranešimas
PIRMU NEGU PIRKSi GA MURU KAINAS

Ant Dari), Lentų Rėmų i.- '   

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAGO

PARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje 

dėtuvių kolonijoj, kame yra 3 80 
.dėtuvių apsigyvenusių. Puikiausioj 

apiellnkėje ScottvlUe, Mich., kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio- 
nais yra Farmerių Draugystė, yra 
ietuviška parapija. Todėl kreipiamės

Jus, kurie norite turėti geresn] gy- 
verdmų pirkite pas mus farmas, kad 
Kn|j?a|XOA J| snjaurs šokia uięuin^avnS 
iš tos kolonijos išprašyti. Mes turime 
iš jų suėmę jų farmas ir norime jas 
pardurti, turime didelių ir mažų Tar
iu ų, gyvuliai, mašinos ir kiti reikalin
gi daiktai prie ūkio. Duodame ant iš- 
mokesėio. Norint gauti dauginu infor 
mncljų rašykite mums, o gausite 
gražų kataliogų ir mapų.

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich

29 So. LaSaile St.,
S Vakarais 1566 Milwaukee Ava g 

Central 6390 
Rasidence Humbold 97 

CHICAGO, IL.
HiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiiiHiniHiuniiiT

r» n nww
• F. P. Bradchulis
S Lietuvis Advokatas

ATTORNFY AT LAW 
S 105 W. Monroe. Cor. Clark Rt.
• Room 1207 Tel. RandolDh 559$.
• CHICAGO. ILL.

C ayv.: 8112 8. Halated ■$.
Telephone Yarda 8390 

MACE MAE

Telefonas McKinley 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VTSOKIAS LIGAS 
3417 St. W»itin liti. kiapas W. 31 gahtt 

Ligoniu Priėmimo Valandos: 
rytu meta nuo 8 iki 10 valandos po pietų 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 Iki 8^0. 
šventom!’ dienomis Ii ryto 6-10 

Ir nuo 2 ik< 3 po pietų.

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žino
vu į trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir 
geriausius kirpimo-designing 
ir siuvimo skyrius, kur mes 
suteiksime praktišką patyri
mą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos 
musų siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami ap
lankyti ir pamatyti musų mo
kyklą bile laiku — dieną ir 
vakarais ir gauti specinliškai 
pigią kianą.

Patrenos daramos pagal Jū
sų mierą — bile stailės arba 
didžio, iš bile madų knygos.
J. F. KASNICKA, perdėtinb,

118 N. La Šalie gatvė
prieš City Hali

Kambarys 416-417

COFFEE
GARBI SANTOS KAVA. 4Q-
Visur parduodama po 28c ir |9u 
po 80c .........................................

SVIESTAS
lo. emeVt-

?.'43cnoe veree-
nle. neri- 
kor Įo» _ 
lit rauti

RYŽIAI
itarianetnA 
,2e vertša, 
nareiduada 
ui

miiee,

8įc
«m bidb « 

1171 MII traukau a*. 
2064 MII traukas ev: 
1064 Mllwauaaa av. 
iM0WMadl*ea et. 
2820 w Madleaa et.

1604 W Chleareav. 
1666 Bhm leland av. 
2612 W. North av. 
1217 8. Halsted et, 
1622 S. Haleted et. 
1618 W. lttfc et.

COCOA
Geriausia Rankos, 
•ulytrlne’n a a 
hemt kokia. | /] O 1-2.v. ,<+b

2102 W. 22ud eL

ROUTB 8IDB 
8062 Wentworth av 
2427 8. Haietad et. 
4726 8. Ashland av.

OBTH 6IDB
406 W, M vieton et. 
720 W. Kurt h av* 
2640 ijaeela av. |

64U N. Clark 8t.


