Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme

ORO STOVU.
BALANMIO 0, 1917 M.
Chicago ir upylinkėR. — Šiandie ir
rytoj gražus oras, šilčiau.
Temperatūra vakar nuK&člauaia 36,
žeiniuuRiu 31 laipsnis.
Saulė teka 5:19, leidžiasi 6:24.

tami.
Geo. Washington.

CHICAGO, ILL.,PANEDĖLIS BALANDŽIO

CENTAI

(APRIL) 9 d., 1917 M.

METAI — VOL. II. No.

84

Entered as Second Class Matter March 31, 1915, at Chicago, Illi nols under the Act of March 3, 1879.

cents

100,000 KALINIŲ PA
LIUOSUOTA SIBE
RIJOJE.
(Žiūrėk "Draugo” 82 num.)

Suv.

Valstijos

gus

skolins

pini

talkininkams

Austrija pertraukia ryšius su
Suv. Valstijomis

Londonas, bal. 9. — Pra
eitą penktadienį ir šeštadie
nį Prancūzijoje • įvyko ori*
tokios baisios lakūnų kovos,
kokių pasaulis dar nebuvo
matęs. Baisiausi lakūnų ore
susirėmimai
įvykę
naktį
prieš praeitą penktadienį.

Per porą dienų tų kovų
pasekmės pasirodė baisios:
15 vokiečių lakstytuvų nu
Ką sako Miliuko? apie
mušta žemėn ir sutraškinta.
karės pabaigą?
31 vokiečių lakstytuvas su
gadinta. 10 vokiečių balionų
numušta, kurie krisdami žu
S. VALSTIJOS EINA IŠ AUSTRIJA PERTRAUKĖ
vę nuo liepsnų. 44 prancū
VIEN SU RUSIJA.
DIPLOMATINIUS RY zų ir anglų lakstytuvai nu
mušta žemėn. Kaikuriuos iš
ŠIUS SU AMERIKA.
AVashington, bal. 9—Suv.
jų busią, galima dar pataisvValstijų vyriausybė savo
LONDONAS, bal. 9._Auambasadoriui
Petrogrado
Anot pranešimų kovose
pasiuntė specialį raštą, ku stojos vyriausybė pertrau
ore iš abiejų pusių dalyva
riuomi liepia ambasadoriui, kė diplomatinius ryšius su
vę
apie 250 lakstytuvų. Jų
kad jisai praneštų Rusijos Suv. Valstijomis. Šitų am
didžiuma su kulkasvaidžiais.
laikinai vyriausybei, jogei basadoriui Penfield’ui su
Kuo toliau, tuo geriau iš
Suv. Valstijos paskelbė karę štabu inteikti pasportai.
Bulgarija su Turkija irgi tobulinami lakstytuvai.
Vokietijai, kurios autokrati
nė vyriausybė yra didžiau nusprendžiusi pertraukti ry
IEŠKOMI VOKIEČIŲ
sia Europoje ‘demokratijos šius su Suv. Valstijomis.
SKRAIDUOLIAI-UŽ
priešininkė. Ir liepė amba
PUOLIKAI.
SKOLINS PINIGUS
sadoriui, kad jis Rusiją pa
sveikintų su demokratijos
TALKININKAMS.
New York, bal. 9. — Nau
laimėjimu tdj šalyj ir iš
josios Anglijos pakraščiuo
reikštų norą, kad ateityje
Washington, bal. 9.—Suv se aną vakarą pamatyta be
Rusija su Suv. Valstijomis Valstijų
vyriausybė
nu slankiojantį kokį tai nežino
susirištų artimiausiais ry sprendė talkininkams kuomą laivą. Kitas toks laivas,
šiais politikos ir prekybos veikiau paskolinti kelis mi
sakoma, patėmytas Virginia
žvilgsniu.
lijardus dolerių karės vedi pakraščiuose. Žinomas daik
Suv. Valsti jos apsiima ka mui prieš Vokietiją. Pra tas, kad tais laivais negali
džioje bus paskolinta 2 mi buti kitokie, kaip tik vokie
riauti išvien su talkininkais
lijardai.
čių skraiduoliai-užpuolikai.
taip ilgai prieš Vbkietiją,
Juos gaudyti tuojaus pasių
kol pastaroji galutinai ne
VOKIEČIAI SUPLAIŠI
sta Suv. Valstijų karės lai
bus parblokšta.
NO SAVO SKRAIDUOLĮ vai.
Suv. Valstijų visi uostai
KUOMET RUSIJA TAI
naktimis
uždaromi vieliniais
Washington, bal. 9.—Ka
KINTUSI SU VO
rės laivyno departamentui tinklais, kad į juos ne
KIETIJA.
pranešta, kad vokiečiai pa įplauktų kokia nors vokie
čių nardančioji laivė. KolPetrogradas, bal. 9.—Ru tįs Guame, Pietų Paei fi ke
-kas neleidžiami plaukti į
sijos teisdarystės ministeris (Ramiojo vandenyno pa
Europą prekybiniai garlai
Kerenskį pasakė, kad jei kraščiuose), suplaišino inter
Vokietfjos gyventoj ai pra nuotą savo skraiduolį “Cor- viai.
šalintų nuo sosto savo kai morant.” Tai padarė, kuo
zerį, tuomet Rusija taikin met. S. Valstijų karės laivy
no viršininkai norėjjo tą lai
tus! su Vokietija.
vą konfiskuoti.
Plyšimo metu žuvo 2 vo
KĄ SAKO MILIUKOVAS
APIE KARĖS PABAIGĄ. kiečių oficierių ir 5 jurinin
kai. Likusieji 20 oficierių ir
321 jurininkas paimta ne
Petrogradas, bal. 9.—Ru
sijos užsienių.reikalų mini laisvėn.
steris Miliukovas sako, kad
Rusija ir talkininkai nesitaikinsią, kol Vokietija ne
bus nugalėta. Kitaip jokiu
budu negalima baigti karės.
Bet jei Vokietija pirm to
norėtų taikinties, tai talki
ninkai stato sekančias tai
kos išlygas: Austrija turi
būti suskaldyta — atidalin
ta nuo jos italai, rumunai ir
visi slaviai. Iš slavių taute
lių turi buti sutverta valsty
bėlė. Vokietija irgi privalo
palikti etnografinėse ribose.
Armėnija turi patekti Rusi
jos globon.

ninkas, bet šalies kariuome
nė, ačiū vokiečių agentų pa
sidarbavimui, palaiko Vo
kietijos pusę. Todėl visoj
šalyj kilusi neišpasakyta be
tvarkė. Prie betvarkės didė
jimo žymiai prisideda ir blo
gas ekonominis stovis visoj
šalyj.

Nesenai karaliaus įsaky
mu visoj šalyj suspenduota
konstitucija. Prasidėjo areš
tavimai, teismai, bausmės.
Tr šitas dar labiaus stovį pa
blogino.
SPROGIMAS KRUPPO
DIRBTUVĖSE.

Amsterdam, bal. 9. —
Kruppo dirbtuvėse Essuose
ištiko sprogimas. 38 darbi
ninkai sužeista.

MEKSIKONŲ KARIUO
MENĖ PRAŠALINAMA
IŠ S. V. PASIENIO.

EI Paso, Tex., bal. 9. —
Gauta žinia, kad Meksikos
prezidentas Carranza savo
kariuomenę
prašalina
iš
Suv. Valstijų pasienio. Ka
riuomenė
bus
sutraukta
gaudvti villistus.

PRANCŪZIJOJE PLĖVĖ
SUOJA S. V. VĖLIAVOS
Paryžius, bal. 9. — Visoj
Prancūzijoj ant viešųjų ir
privatinių namų šalę pran
cūzų vėliavų plevėsuoja S.
Valstijų vėliavos. Preziden
to IVilsono pranešimo kon
gresui turinys iškabintas vi
sose vietose.
Vyriausybės
parėdymu pranešimas bus
perskaitytas visose mokyk
lose ir susirinkimuose.

MOTERĮS BALSUOSIAN
ČIOS RUSIJOJE.

KETURI AREŠTUOTA

UŽ VĖLIAVOS IR~PRE
ZIDENTO ĮŽEIDIMĄ.
Waterbury, Conn., bal. 8.
— Vienam galiūne areštuotas John Hurnick, kurs pasakė, kad “nusispjau'jąs ant
šios šalies vėliavos.” Paleistas užstačius $1,000 pa rankos.

daugiau lai
žu-pamažu
gai
prasi
Vyriausybe
momis vpa<
met Suv. \
jai karę.

Bristol, Conn., bal. 8. —

--------

Krank Piedro už vėliavos
įžeidimą teismo nubaustas

Siberiją (Rašo
Rymas, bal. 9. — Vatika “Associated Press” biuro
ne gauta žinia, kad Ispani korespondentas). — Čionai
ja atsidūrusi ant revoliuci korespondentas sutiko antrą
jos kranto ir monarchijai traukinį su kaliniais iš Ir
grasia neišvengtinas pavo kucko kalėjimo ir ištremtai
jus. Ispanijos karalius Al siais iš Tobolsko ir Tomsko.
fonsas yra talkininkų šali Susirinkusiu«. žmonių*. minia
Tiumen,

SULAIK1
SIUNT
trimis mėnesiais kalėjimo.
K
Manchester, N. H., bal. 8.
Washing
Apie Lietuvą ir Lenkiją —Suareštuotas už preziden- Valstijų g
Miliukov nei neprisimena. to įžeidimą John Paąuette. storio pari
Matyt, jau ir be prisimini
Washington, D. C., bal. 8. laiškai ir s
mo visiems žinoma, kad vo Už prezidento įžeidimą tei- mi per kr
kiečiai po karėR turi apleisti smo nubaustas 9 mėnesiais Vadinasi, s
tas užimtas šalis.
kalėjimo Ernest Polpok.
/pertraukti

Petrogradas, bal. 9.—Mo
teris galėsiančios balsuoti
renkant atstovus į pirmąjį
Rusijos parlamentarinį su
važiavimą, kuriame bus pa
skirta Rusijai valdymo for
ma. Taip užtikrino Rusijos
ministerių {urmininkas Lvov
moterių delegacijai, kuri jo
laikė sostinėje parvažiuo
jant jam iš karės.

PALEISTA 500 IMTINIŲ

Ukraina kitados buvo pil
na pieno ir medaus, o šian
dien ašaromis ir krauju pa
tvino. Visa vakarų šalis mus
žemės tai tik gaisrai ir de
gėsiai. Ko nesunaikino karė,
tas žūva iš bado ir ligų me
to. Žmonės panašus į lavo
nus, apdriskę, pajuodavę iš
vargo ir bado, lyg laukiniai
žvėrįs slapstosi po girias.
Mus žemę šūviai suardė,
apkasai sunaikino, šimtui ka
pų it kapinynų apklojo. Ji
guli dyka, ššsilgusi savo ar
tojų, kurie jau niekad nepa
judins jos savo žagrėmis.

prie stoties sveikino revoliu
cionierių Michailą Aniuehiną, kurs 1906 metais nužudė
geležinkelio Varsava-Petrogradas viršininką Fuehlovą.
Viršininką nudėjo už tai,
kad tasai norėjo suimti 400
Ateina pavasaris, bet ne
streikuojančių geležinkelio
atsineša vilities, tik pradžią
darbininkų.
su
neapsakomais
Aniuchin į žmones kalbė darftų

taip didelį miestą, kad už
lėktinai surinktume aukų.
Dėlto kreipiamės prie jūsų,
mylimieji. Padėkite mums
jas rinkti!

Jus

laimins

išalkusieji

žmonės; vaikeliai rankas su

dėję melsis už jus. Jie kal
bės apie tas Chicagos lietu
vaites, kurių širdįs geros,
kurios ėjo rinkti aukas nu
vargusiai Ukrainai. Po visą
mus šalį pasklis balsas apie
tas lietuves merginas ir mo
teris, kurios nesigailėjo sa
vo laiko ir nuovargio kad tik
padėtų mums surinkti aukas
ir sumažintų mus nelaimes.
Senoji ir stiprioji meilė
tarp Ukrainos ir Lietuvos
atsinaujins ir sustiprės, Die
ve duok* amžinai!
Kun. Myk. Strutynskis.
Dr. V. J. Sieminovič’ius.

jo: “Po vienerių metų kalė skausmais ir bado mirtimi.
jimo Europoje, dešimti me Baisi giltinė apkabina didu
tų išbuvau Aleksandrovsko mą ukrainiečių tautos ir pakalėjime — už 50 mylių nuo mažėli ją spaudžia prie sa
Irkucko.
Aleksandro vske vęs, žudydama be gailesčio.
Lietuviai! Męs ukrainie
NUO “DRAUGO” RE
yra didžiausias Rusijos ka
čiai
esame
gyvenę
su
jumis
DAKCIJOS.
lėjimas. Tenai laikoma 12,000 kriminalistų ir 500 poli po mus bendros viešpatijos! Taip! Meilė vienijo Lie
tiškųjų. Šitų visų kalinių di stogu. Gyvenome drauge, ne j tuvą ir Ukrainą, kada Vy
džiuma nubausta katorga li jungo slegiami, nei retežiais tautas viešpatavo. Kaip Lie
gi gyvos galvos. Šita bausmė apkalti, kaip apgalėti pa tuva, taip ir Ukraina vėliaus
yra baisiausia, artimiausia vergtieji, o širdingi buvome tapo suplėšyta ir padalinta
mirčiai. Pirmutinius penke- vieni kitiems drangai, kaip dviem viešpatijom. Abi tau
ris metus išbuvau taip vadi broliai su broljais. Ne? jums tos, jų fr mus, perkente
name “išmėginamųjų” sky nei mums niekad nebuvo ge spaudos uždraudimą. Jie ir
riuje su apkaustytomis ran resnių liaikų, kaip tie, kada męs vienaip turėjome labai
komis ir kojomis, prirakin Lietuva ~ ir" Ukraina buvo sunkiai kovoti keldami savo
tas prie karučio, kurį visur viena viešpatija, kurios ga tautybę. Tai gi ir dabar
turėjau tempti paskui save. lybė buvo musų abipusė su mums pridera padėti jiems
Be to buvau nuolat persi' tartis. Daug amžių perėjo, o šitame darbe. Rinkėjos ir
kidjamas sulyg gubernato musų širdyse likosi ta pati rinkėjai tegul raštu, telefo
riaus specialių parėdymų. meilė, kuri mus vienijo ki nu ar gyvu žodžiu praneša
Gubernatoriaus
paliepimu tados. Męs tikime, kad ii* dviem minėtiem asmenim1
Lietuvos širdyje yra nors|
dažnai buvau plakamas.
savo apsiėmimą. Kun. Strukokia
vienutė
palanki
tynskii gyvena 2238 Rice
“Kupinas žmonių kalėji
mums, seniems jūsų bro
st., o d-ras Vladimiras Siemas buvo padalintas į at
liams!
minowicz 4105 N. Avers av.
skirius kambarius-kameras.
Didi
nelaimė
vėl
suvieni

Telefonas IRVING 2537. Li
Sulyg kalėjimo teisių kiek
jo
dvi
musų
tautas.-Mes
jus
gonius jis priiminėja prie
vienoj tokioj kameroj netu
aukoms
rinkti
ant
naudos
1515 W. Division st. Telefo
rėjo tilpti daugiau žmonių,
kaiptik 30. Bet juose buvo reikale. Prezidentas Wilso- nas MONROE 2731. Užsira
sukimšta po 60 žmonių ir nas paskyrė balandžio 21 d. šinėti galima ik* pas lietuvę
daugiau, kurių daugelis ser aukoms rinkti antinaudos p. A. Nausėdienę, 917 W.
kurios
žmonės 33rd st. Neišgesusi dviejų
ga reumatizmu. Mes, kali Ukrainai,
niai, turėjome slaptą orga tiek vargo matė šitoje ka daug kentėjusių ir kenčian
nizaciją vardu “komuna.” rėje. Mus, ukrainiečių, Chi čių tautų meile išnaujo dar
Iš vienų kambarių su kitais cagoje maža tėra. Patįs vie labiaus ims žibėti bendrame
kambariais susinešdavome ni nepąjiegsime išnaudoti darbe abiem ant naudos.
tam tikrais ženklais beldžiant į sieną.
nubaustas keturiems me- daugelis zn

“Nors turėjome įgiję prie
mones susinešti ir su išlau
kiniu pasauliu, tečiau nieko
nežinojome apie revoliuciją
ligi to laiko, kol kalėjimo
valdyba paskelbė mums lai
svę. Tuo metu, kuomet bu
vo atėjusi žinia aęie laisvę,
2 politiškuoju kaliniu ir 12
kriminalistų be reikalo buvo
nuplakti.
“Paskui atėjo prokuroras
ir mums pranešė:
“Rusija — respublika ir
jus — liuosi!
“Po musų paliuosavimo
sužinojome, kad gubematoi iaus padėjėjas, nugirdęs
apie revoliuciją, apreiškęs,
jogei
dėl
atsisveikinimo
liepsiąs kelioliką kalinių nu
plakti, kad tie paukščiai
kaliniai žinotų, kokia saldi

tams katorga už pasikėsini- kus judėjui
mą prieš carą. Popov tviris Siberi,
tina, kad tą “pasikėsinimą huosuota d
prieš carą” spalvojusi pati
,

policija ir nekalti
pasiųsta katorgon.

žmonės .1° bausmę c
krašeiuose,

apie pasisel

« Popov, nupasakojęs savo i5ttt.mtinUt
fcliuosavim,, pridūrė:
pl,,„e5ęs p
“Indoiniausiu paliuosavi- (.erkvėį:', 1
mo dienoje nuotikiu buvo njaj jn’vo al
nesurandant niekur kalvių.
Kalėjimo kalvis, bijodamas
kalinių pagiežos — pabėgo.
Gi mieste sunku buvo surasti kalvį. Todėl 60 npkaustvtų retežiais kalinių slankiojo miesto gatvėmis ilgą
laiką, kol fpagaliaus surado
kalvį, kurs paliuosavo visus

J)1a|(in vįgį
cor|ęVės pu
virSjninko ]
padaryti gf
apsiėjimą s
burįs i?
į Tiršinii
jUOs
vįcn
g0 104,} ,

nuo geležinių pančių.

mergaitė ir

Iš Tobolsko kalėjimo paliuosdotn 50 kareivių, nubaustų ligi gyvos galvos kavra liuosybė.”
Tarpe politiškųjų yra ir Įėjimu už maištus 1905-06
Aleksandras Popdv, kurs motais. Taippat paliuosuota

nublankusk
sakė: “Pili
mane.” Tol
ei girnas* išji
nuo mirties
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ĮTIKĖJIMAS Į JĖZAUS ATSIKĖLIMU
Iš NUMIRUSIO.

prikalti žemyn galva. Jonas jaučius namus,” lies karės
vesti.
tApi gi už įsitikinimus da laivynas nėra, kokia tai vaiLietuvių Katalikų Dienraštis
Eina kasdiena išskyrus nedėldie*
vėsi plikinti verdančiu afie-. kų mokykla arba žaismė
Karės žinovai (eksper
alus.
Prenumeratos kaina:
jum. Nestebėtina, kad to Suv. Valstijos lengvai gali
tai) tečiau teisingai pataria
ęhicagoje metams ......................$6.00
kio budo žmonėmis įtikėjo apseiti be Danielso, negu be
6 menesiams ................$3.60 — sekdami vokiečių pavyz
(Pradžia 83 numeriyje).
šių, tol jis krikščioniją nai
3 mėnesiams ................$2.00
didelė daugybė rymiečių!
Tiptono.
Vienas svarbiau
Kituose S. V. miestuose metams $4.50 džiu — kad jei jau priseiJėzus mirė 33 metais\Žy- kino. Pats susitikęs su at
6 mėnesiams............ $2.60 na kariauti, tai reikia ka
Męs bjaurimės stabmel siųjų prohibicJjos veikėjų,
3 mėnesiams ................$1.50
gijusiu jos Įsteigėju, Povy
dų
Žemės
sostinėje
JeruzoKetvergo laida ............................... $2.00’ riauti su visa
džių
ir šiaip senovės laikų p. Bryan, pasišalino iš pre
energija, su
las tapo krikščioniu. Tiesą
Perkant atskirais numeriais visur
limoje,
o
64
metais
pasaulio
visomis intemptomis ‘jėgo
kraugeringais teismais, var zidento Wilsono kabineto.
po 2c.
.jis statė augščiau už viską.
Prenumerata mokasi iškalno. Laisostinėje
Ryme
jau
buvo
kas skaitosi nuo utairaAvmo dienos, mis, į visas puses be ato
Jis turėjo drąsą prisipažinti tojusiais torturas, t. y. kan Bet kabinete paliko dar Da
ne nuo Naujų Metų. Norint permai dairos. Toks smarkus Suv. “didelė daugybė” krikščio
kinimus, kad kaltininkai pri niels.”
,
nyti adresų. visada reikia prisiųsti Ir
buvęs klaidoje.
nių.
Matyt
Petro
darbas
senas adresas. Pinigai geriausia sių Valstijų veikimas padarys
Kitas laikraštis prisime
sipažintų. Juk kankinimuose
Taip pat ir Petras sakosi
sti
lšperkant
krasoje ar eapreae
buvo
pasekmingas..
Priseižmoguš viską gali prisiimti, na Abrahamą Lincolną, ku
“Money Order“ arba Įdedant pinigus didelį centralėms šalims įs
mątęs Jėzų atsikėlusį iš nu
t registruotų, laiškų.
na
mintyti,
kad
jis
ne
vie

pūdį ir tokiuo budu veikiau
Redakcijai
prisiųstieji
raštai ir
mirusių
penkiasdešimtojo kad tik kankinimas nors va riam generolo Granto prie
korespondencijos
negražinami,
jei bus užbaigta karė.
landėlę pasiliautų. Kanki šininkai buvo pranešę, kad
Kitaip nas turėjo ten dirbti.
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne
po to atsikėlimo dienoje, to
Nerono pradėtame krik
pažymi ir neindeda krasos ženklelio teutonai
kaip Meksikoje,
namasis visuomet sako, ko tasai vyriausias kariuome
je pačioje Jeruzolimoje, kur
sugrųžlnimui. Visokiais reikalais kreitaip pietinėj Amerikoj pra ščionių kankinime žuvo dar
kankintojas nori. Įsižiūrė nės vadas perdaug vartojęs
piantles adresuokite:
atsikėlimas įvyko. Prie žmo
DRAUGAS PIBLISHING OO.( INC-, platins
įvairių-įvairiau8ių ir kitas asmuo. Tas vadi
ję į tris minėtuosius apašta ‘‘\vhiskey,” “Norėčiau pa
HK>0 W. 40ih Street, Chleago, IlUnois
nių žinančių savo miesto
Tel. McKinley 0114.
nosi
Povilas
arba
Paulius.
prieš Suv. Valstijas intrigų,
lus, vos matome, kad 'jie tirti” — atsakė Lincolnas
---------------- XX ----------------naujuosius atsitikimus Pet
Šitas
buvo
mokintesnjs
už
skundėjams — “kokią deg
iš kurių paskui ir išsipai
i “DRAUGAS”
ras kalbėjo: “Tą Jėzų (apie kankinimuose sakė ne tą,
Lithuanian Daily Frlend
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gyvas ir sveikas?
ninkai užsitikėjo juomi ir sižengimą. Bet Suv.- Val laisvės
pergale atsimena
ventojas privalo atlikti sa
Reikia paklausti jų pa
Nes visiems yra aiškų,
išdavė raštus, kad jis net stijų karės laivyno sekreto Lietuvą, pageidaujančią lai
vo pareigas, kurių reikalau kad Suv. Valstijų ginklų čių. Jonas pirmojo savo laiš
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rištus gabenti Jeruzolimon dinius už girtybę labai aš
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Mes dabar gavome žinių, Gydytojas Liukas, Povylo
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Be to S. kad liautųsi kritikavęs ir kad tasai vardas jiems dar Jėzaus atsikėlimo iš numi lintas iš karės laivyno.
ko, Durnos pirmininkui Pet
Valstijos gali talkininkams žeminęs socializmą (ypatin pergarbingas. Jei jie* siun rusių tiesą. Korintiečiams
Dabar angliškoji spauda rograde, Rusijoje. Sveikina
šiaip duoti arba be nuošim gąjį lietuvišką socializmą), tinėja musų veikėjams gra jis rašė: “Jeigu Kristus ne visaip svarsio tą sekreto
me Naują Rusfją ir tikimės,
čio ncapribuotam laikui pa nes kitaip jis neišvengsiąs sinančius laiškus, tai jiems būtų kėlęs iš numirusių, tai riaus Danielso pasielgimą.
kad laisvoji Rusija padės
skolinti dideles pinigų su a. a. J. Žebrio likimo.
geriausia ir tinka žmogžu tuščias butų mus apaštala Didžiuma laikraščių tai pa
įvykinti lietuvių troškimą
A. a. kun. Žebrį nužudė džių, bet ne kitoks vardas. vimas ir tuščias butų jūsų mini su pasipiktinimu. Vie
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Tai
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Lietuvos. Lietuvių Tautos
vandehynais, gaudyti vo gi dabar tą patį nori pada socialistai pasiekė paskuti žmogaus gyvenime, kurs už
“Suvienytų Valstijų ka Taryba Amerikoje. Rašti
kiečių nardančias laives ar ryti ir su p. Račkum ir su nio savo išsigimimo laip savo Įsitikinimus davėsi gal rės laivynui šiand'ie labiaus
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blokuoti Vokietijor pakraš nės veikėju, kurs viešai iš- prieš katalikų visuomenę mas iš numirusių buvo svar liai, negu pilnieji blaivinin
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kius tai nešvarius namus, ku
riose gerokai girtuokliavo.
Kuomet prablaivėjęs vaiki
nas pradėjo ieškoti savo pi
nigų, tai atrado tik 25 cen
tus.
Ubagas.

R ACINE, WIS.

BALTIMORE, MD.

ST. BEDE, ILL.
Iš moksleivių gyvenimo.
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do žodį ir bausti už nesuti
kimą. Kariškos teisės pa
velija Bušaudyti tą nelaisvi,
kuris davė garbės prižadą
nebėgti, bet mėgino pabėgti
ir tapo sugautas.
Galinta
nušauti ir neprisižadėjusį
pabėgti, bet tiktai jam be
bėgant; sugavus jį gyvą ne
valia žudyti. Sulyg kariš
kų teisių tas jau butų pik
tadarystė. Taip pat. užgi
nama bausti pabėgėlį už
mėginimą išsprukti.
Ga
lima tik padidinti priežiūrą.
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kuojoms negarbingu pasiel
gimu daryti laike atakos
specialę “medžioklę” ant
generolų ir augštesnių vadų,
statant prieš ju^s geriausiai
šaudančius. Vienok galima
vartoti
visas
priemones,
idant tokį vadą paimti ne
laisvėn.
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leidžiama pasiimti dailės iš Centro Surengtas vakaras ant Town of Lake .... 15.40
dirbinius ir jiems panašus Pirma Labd. Kuopa, iš “ Varpelių’ ’ pardavimo---6.74
dalykus, kol jie nebus iš- Už- kningutes...................................................................
1.25
dino mane su kokiuo tai ponu, Auka iš Dievo Apveizdos parap..................................
2.00
pirkti.
Bet naikinimas ir Antra Labd. Kuopa už lapelius..................................
2.00
gadinimas tų dalykų vadina Septinta Labd. Kuopa auka..........................................
15.00
si vandalizmu ir yra juomi. Šv. Onos Dr-stė iš Šv. Jurgio par. met. mokest. ..
11.30
Priešininkas, užėmęs kokį Trečios Labd. Kuopos pelnas nuo baliaus..............
50.00
nors kraštą, gali priversti Penkta Labd. Kuopa paskola Centrui................... 100.00

Balandžio 1 d. įvyko mok
Naudingos prakalbos.
Kovo 31 d. čia buvo su sleivių savaitinis literatiškas
Balandžio 1 d. 1917 m. Šv. rengtas vakaras iš priežas susirinkimas.
Po susirinkimo sekė pra
Kazimiero parapijos svetai ties Rusijos revoliucijos pa
nėje, 3 vai. po pietų įvyko sisekimo. Šiame vakare dau kalbos ir referatai sekančių
SLRKA. 67-tos kuopos pra giausia buvo rusų, žydų ir ypatų: p. J. Klimas kalbėjo
Paimtas į nelaisvę karei
kalbos. Kalbėtojų buvo p. lietuvių. Žinoma, kad lietu apie orą, p. J. Šeputis skaitė
A. J. Sutkus iš Chicagos. viai dalyvavo vakare, tai ta referatą apie sveikatą, p-as vis gali būti priverstas už
P-as Kesminas paaiškino me nėra ineko blogo. Pa P.
Marčiukaitis
kalbėjo sidirbti pragyvenimą savo
susirinkusiems, kad bus aiš sui erktina tik tas, kad kai kaip sunaudoti laiką, p. V. amatu, jeigu kokį nors tu
kinama apie SLRKA. ir kurie musų tautiečiai už Damašas kalbėjo apie ateiti rėjo. Taipo gi privalo jis
perstatė vietines mergaites, miršo, kad gavėnios laikas ninkus, p. B. Vitkus pakal dirbti ir naudai tų, kurie
kad sudainuotų keletą dai ir linksmai šoko draug su bėjo apie budo lavinimą ir paėmė jį nelaisvin, jeigu tik
nelių bei deklemacijų, ku kitais. Gavėnios laiku šo L. Šimutis — kaip apsieiti darbas nėra grynai karės
rios puikiai atliko. Po >jų kiai netinka katalikams.
draugijoje.
reikalams. Taigi, nelaisvių
Vieversys. negalima versti apkasų ka
štdjo A. J. Sutkus ir pradė
Lietuvos Vaikas.
jo aiškinti SLRKA. organi
sti, darbuoties tvirtovėse,
BROOKLYN, N. Y.
COLLINSVILLE, ILL.
zacijos naudingumą ir ragi
amunicijos fabrikose ir t.t. gyventojus pagelbėti jam
no vietos lietuvius prie jos
Rengiamas smagus
Kariškos teisės pavelija maistu, darbininkais, ark Viso ineigų 1916 metais buvo
$2,060.51
Kaikurie socialistai elgiasi
prisirašyti. Kada p. Sutkus
vakarėlis.
pasinaudoti kareivių nelai liais ir t.t. Tie gi asmenįs
kalbėjo apie Susiv. musų so- labai piktinančiai. Nustoję
SLRKA. 135-ta kuopa svių žiniomis apie priešo kurie nepriklauso prie jo
Išlaidos:
cialistukai ramiai sėdėjo, tikėjimo, jie drauge nustoja Brooklvne Velykų antroj skaitlingumą, maisto ištek kios legalės armijos, bet su
G. A. Pudowai, nuošimtis už skolą ........................... $360.00
bet kada pradėjo nurodinėti ir doros, tat elgiasi labai dienoj parapijos salėje ren lių, apkasų planus, pozicijų ginklu rankose mėgina pasi
Našlei, iš Šv. Jurgio parap. pašelpa .........................
5.00
jų nenaudingus darbelius ir bjauriai.
gia įdomų vakarą. Pradžia tvirtumą ir t.t. Bet nega- priešinti užpuolikams gi Taksų už žemę....................................................................... 338.58
prisiminė kaip yra kenk
Šit Verbų nedėlioję jie bu vakaro 6 valandoj po pietų. b’ma versti Belaisvio pasa nant savo kraštą, gali būti
G. A. Pudowai, pusmetinis nuoš. už $12,000 skolos 360.00
sminga skaityti socialistų vo susirinkę viename saliuTikimąsi, kad Brooklyno koti apie minėtus dalykus. sušaudlyti.
Assessmentas už Westem Avc. sewer’ą................... 107.74
šlamštus-laikraščius, musų ne ii4 begerdami susimušė. lietuviai katalikai skaitlin Kankinimas arba baugini
Jeigu viena kariaujanti Assessmentas už sevver’ą Labdarybės žemėje___ 590.47
socialistai pradėjo net iš Laimė tik, kad policija lai gai dalyvaus šiame velyki mas belaisvių su tikslu gau
pusė pasielgs neteisėtai su
kailio nerties, net vienas at ku suskubo atvykti. Ji su niame pasilinksminime.
ti iš jų žinių apie priešą
1916 metais išlaidų buvo............................................ $1,761.79
siradęs, drąsuolis prabilo areštavo įtūžusius peštukus.
J. K. M. skaitosi žemiausios rųšies užkariauto krašto gyvento
jais, tai kitai pusei leidžia
«
sakydamas: “Prirodyk, ka
Apskritai doriškas išgvebarbariška karės priemonė.
Sutrauka:
ma atkeršyti tokiomis pat
da
socialistų
laikraštis rimas lietuvių socialistų tar KARIAVIMO TEISES.
Negarbingai elgiasi ir tie
1916 metais jeigu ................ $2,005.51
‘•Naujienos” yra pamelavu pe pasibaisėtinas. Geriems
priemonėmis.
Arba, jeigu
kareiviai bei ofieieriai, kurie
1916 metais išlaidu................ 1,761.79
sios?” P-as Sutkus aiškiau žmonėms net baugu būti jų
Civilizuotose šalyse karės savanoriai pasiduoda prie vienas priešininkas bereikafaktais prirodė, kad “Nau draugystėje.
privalo būt vedamos sulyg šams. Visi tikrieji karinin- lo ir neteisėtai išžudys tam
1917 metams atliko........... $243.72
jienos” nemoka rašyti tiesą
V/iską Matęs. tam tikro kariškų teisių ko
tikrą skaičių kareivių nelai
kai juos vadina parsidavė
ir pabriežė, kad tokį laik
svių, tai kitam kariška tei
dekso.
Kaikurios. kariš liais, atsimetėliais ir t.t.
1917 Metais iki) Balandžio Mėnesiui buvo Ineigų:
raštį yra tinkamiau vadinti
DETROIT, MICH.
sė pavelija išžudyti tokį pat
kos teisės yra surašytos
Kiekvienas šnipas lošia la
priklau- ^uo 1^16 metų atliko ................................................... .$243.72
“melagių” organu, nes ten
tarptautinėse konvencijose, bai pavojingą ir negarbingą skaičių nelaisvių,
sančių
priešingai
armijai. SePtinta Labd- Kuopa, vakaro pelnas ir trečdalis 66.00
daugiausiai yra rašomos me
Užpuolikai apvogė
kitos teturi ricieriško pa rolę. Jo gyvybė kiekvieno
5.00
lagingos žinios. Užbaigus p.
Tokie žiaurus atsitikimai Forestieriai iš Tovvn of Lake, auka .......................
lietuvį.
pročio vertę, bet ir šitos
70
je valandoje kabo ant plo buvo ir pastaruose metuose. Už kningutes “A plea for the I ithuanians”..........
Sutkui kalbėti, pasirodė ant
skaitosi lygiai svarbios, nes nučio siūlo galo. Šnipas ne
Tai tokios maž-daug tei Penkta Labd. Kuopa, Centrui įmokėjo................... 250.00
Mums pranešama, kad jų neužlaikąs asmuo nesi
estrados vietinis klebonas
Tretininkų iš Dievo Apv. parap. auka................... 10.00
sinaudoja jokiomis teisėmis.
gerb. kun. V. Slavynas ir naktį iš subatos į nedėlią skaito kareivis, o žmogžu—gįĮe jjOjQOje valandoje jis sės, kurių civilizuotos ka
13.56
riaujančios valstijos privalo Rožančiaus Dr-stė iš Dievo Apv. parap. auka---pirmiausiai
kvietė visus (balandžio 1 d.) prie gele
...
'
I gali būt pakartas bei sušauprisilaikyti. Bet reikia pa Šv. Kazimiero Kapinių Komitetas, Labdarybei... 2,000.00
Pirmiausiai,
negalima i (jyįas toje vietoj®, km- tapo
Racino socialistus pasipel žinkelio Grand Trunk ir
50.00
žymėti, kad labai daugeliuo Penkta Labd. Kuopa, nuo prakalbų.........................
šaudyti
ir
bombų
mėtyti
į
nyti. Kun. V. Slavynas vie gatvės Wcstminster trįs re
19.06
sugautas. Bet paprastai šni se atvejuose jos nepildomos. Aštunta Labd. Kuopa nuo prakalbų.......................
tuos
vežimus,
traukinius,
šai pažadėjo duoti po 25 dol. volveriais apsiginklavę plė
pai formos delei teisiami ka Ir dabartinėje karėje kaip Nuo prakalbų, Centro surengtų Dievo Apv. svet... 107.25
namus
ir
tt.,
ant
kurių
plė
kiekvienam, kuris prirodys, šikai užpuolė vieną Detroi
riškame teisme. Jeigu prie talkininkai taip ir centralės Ketvirta Labd. Kuopa trečdalis ineigų................... 111.78
vėsuoja
Raudonojo
Kry

kad nors
viena
žinelė to lietuvį, grįžtantį nuo dar
šų stovykloje sugauna ofi- alstijos nesykf prasižengė Pirma Labd. Kuopa už 2 kning. nuo leidimo išlaižiaus
draugijos
vėliava.
iš Racino tilpusi “Naujieno bo ir pareikalavo atiduoti
mėjimui paveikslo (Kun. F. B. Serafino y
rierį arba kareivį, tai jų ne prieš tąjį kodeksą karės
se” iki balandžio 1 d. 1917 pinigus. Paėmę $70.00 plė Raudonasis Kryžius karės galima rokuoti šnipais, bet “mandagumą.”
dovana).................................................................
10.00
Lauke globoja sužeistus ir tik paprastais karės nelaimetų teisingai būt aprašiusi šikai pabėgo.
Pirma Labd. Kuopa už konstitucijas............... r.,.
10.00
ligonis ir užtat jis privalo
visuomeninį liet. katalikų
sviais. Taigi viršminėta tei NUAUSTA 5 VOKIEČIAI
būti nepaliečiamas.
Užgi
veikimą tame mieste. Publi
sė paliečia tik civilius šni
DE KALB, ILL.
1917 metais iki Kovo pabaigai, inėjo viso........ $2,897.07
SUOKALBININKAI.
nama
šaudyti
netik
į
Rau

koj pasigirdo saldus juokas
pus, kareiviai žvalgai nepri
donojo Kryžiaus įstaigas,
ii visi ėmė šaukti: “Cicili
valo būt šaudomi ar karia
Nepersenai čia buvo su
1917 metais iki Balandžio mėnesiui buvo išlaidų:
New ork, bal. 7. — Vie
kai, cicilikai! Ko tylite, ko rengtos labai įdomios pra vežimus, traukinius, bet ne mi.
tos federaliam apskričio tei “Draugo” spaustuvei už 5,000 tikietų.............. $ 13.50
neimate $25.00, juk jus esa kalbos, nes buvo pakviestas valia taikinti šūvių ir arti
Jeigu kokio nors skyriaus sme 5 vokiečiai atrasti kal P-ui J. Elijošiui išmokėta $570.00 nota.............. 570.00
te godus ant pinigų. Dabar už kalbėtoji p. Račkus. tų vietų, kur matosi raudo bei armijos komendantas
tais už suokalbiavimą padė P-ui J. Elijošiui nuošimtis už $570.00 skolos ...... 58.10
yra gera proga pasipelnyti.” Žmonių į prakalbas susirin no kryžiaus ženklas.
dalyvauja asmeniškai atako ti bombas į laivus, gabenan Kun. M. Krušui išmokėta $300.00 nota (be nuoš.) • 300.00
Negalima šaudyti ir į baž
Po ilgų ir saldžių juokų ko labai daug — kaikuse, išstatydamas savo gyvy čius iš Amerikos Europon Pmi U. Maciejauskiui nž 2,000 serijų, išleidimui
vienas apskuręs seniukas riems net sėdynių neužteko. nyčias, kningynus ir ligon- bę ant pavojaus, tai tą jis maistą ir amuniciją. Teis
loto, (kun. M. Krušo dovana)....................... 12.00
atsiliepė, kad jis galės priro Kaip paprastai p. Račkus bučius.
2.75
i
x
daro savo atsakomybe ir mas visus nubaudė kalėji “Draugo” spaustuvei, už 500 laiškų..................
Taipo gi
dyti, kad viskas buvo rašo pipirų socialistams nesigai
ana a
is | j.
nu§autas geį ro.
man ir pinigiška pabauda.
ma apie Raciną teisingai. lėjo jie klausvdamęsi tei griežtai užgina nuodinti!
1917 metais iki Kovo pabaigai išmokėta.............. $956.35
Bet kada ėmė kun. V. Sla sybės žodžių raudonavo yt vandenį ar maistą, bei terš LABDARYBES CENTRO KASININKO APYSKAITA
Sutrauka:
vynas vadinti, kad ateitų ir kepami vėžiai. Reikia dar ti šulinius, metant ten pa
UŽ 1916 METUS.
1917 metais iki balandžiui inėjo............ $2,897.07
faktais prirodytų ir pasiim pastebėti, kad nekultūringi stipusius gyvulius ir kito
Ineigos:
1917 metais iki balandžiui išmokėta----956.35
Kariš
tų sau $25.00, tai musų sene socialistai laike prakalbų kius nešvarumus.
koji teisė leidžia prieši
lis cicilikas pro duris išspru bandė kelti trukšmą.
Nuo 1915 metų atliko kasoje.......................................... $ 82.94
Centro ižde pinigų yra................................ $1,940.72
ko laukan.
Ir kada gi jie išmoks ninką badu marinti, bet tik Šv. Antano Draugystė iš Cicero, auka....................
5.00
Kun. A. 8taniukynas,
kitokiais budais.
Pavyz
mandagumo.
Socialistai nekartą sakė,
Trečios Labd. kuopos trečdalis ineigų......................
7.70
Labd. Sąjnng. Centro Kasininkas.
džiui, jeigu kokia nors tvir
Buvęs
socialistas.
buk kunigai moka vilioti
Penktos Labd. kuopos trečdalis ineigų........... ..
8.84
tovė apgulta ir už jos sienų
nuo žmonių pinigus. Štai
Penktos Labd. kuopos paskola Centrui........... ........ 100.00
yra šulinis, į kurį apgultie
SPRINOFIELD, ILL.
dabar jiems kunigas pasky
Antros Labd. Kuopa už konstitucijas........................ 20.00
ji kareiviai kokiuo nors bu
rė net $25.00. Na ar ne pui
Antros Labd. Kuopa trečdalis ineigų................. 16.65
du gali dasigauti ir numa
Apvogė lietuvį.
kus dalykas?
Kunigo A. Gadeiko palikimas...................................... 195.00
rinti troškulį, tokį tai šu
Nesenti ilėjo Iš spaudos J. Kudirkos kninga "Karės baise
Ketvirta
Labd.
Kuopa
trečdalis
ineigų
....................
128.00
nybės
Lietuvoje". Minėtos kningos autorius. J. Kudirka prieft pat
Prakalbos nusisekė kuokarę buvo Išvažiavęs aplankyti Lietuvą, kur jj Ir užėjo karės viesulo.
Čionykštis vienas lietuvis linį galima užpilti žemėmis, Už kningutes “Apie Labdarybę”............................. 12.50
Toje kningoje labai jdomlai apraSyta karės nuotiklai nuo pat prapuikiausiai. Publikos susi pabijojęs karės be jokio rei- susprogdinti dinamitu bei
džlo ir iki vokiečiams užimsiant Lietuvą.
Juozo
Šimkaus
auka
.........................................................
1-00
rinko daug ir daugelis prikitokiuo
būdų
jį
panaikinti,
Kadangi autoriui, J. Kudirkai, prisiėjo sugrįžti Amerikon vi
• v
.
•
kalo išsiėmė iš bankos suPirmos Labd. Kuopa trečdalis ineigų........................ ’ 9.72
sai kitais keliais; būtent per Sibirą, Chlniją, Japoniją, San Frans.rasė prie SLRKA. Ranno; t;)
$350 ir „u6jęs .
bet nevalia nuodinti bei ter
clsko, arba aiškiau pasakius aplinkui žemę, tai nestinga aprašymų
Kun. P. Saurusaitis už konstitucijas........................
2.00
ir apie tas labai žingeidžias Šalis.
šti
jame
vandenį.
Uun, pasigyrė draugams.
Septintos
Labd.
Kuopa
trečdalis
ineigų
....................
10.00
•Patartina kiekvieifam lietuviui jslgytl minėtąją kningą lr per
dėkingi gerb. klebonui kun.
Kariškas nelaisvis arba
kad jis turįs tiek daug pi
skaičius Ją sudėti archyvan, kad Ir busenčlos gentkartės tostų ir
Šeštos
Labd.
Kuopa
trečdalis
ineigų
...........................
11,25
V. Slavynui už surengimą
skaitytų.
nigų. Tie sužinoję šį daly kareivis paimtas į nelaisvę Vainikų dienoje ant kapinių surinkta .................... 179.50
Kningos sukrauta pus pat) autorių J. Kudirką, 12241 Kmcrald
šių prakalbų, iš kurių išsi ką, kaip vadinasi, ėmė ir gi turi savo teises. Pa
avė., Clil<-ago, 111. Taip-pat galima gauti ir “Draugo” admtniatr.
Šv. Širdies Dr-stė iš Dievo Apveizdos parap. meti
Kaina tiktai ............ . ................................... ......... 20c.
nešė malonų įspūdį.
“mcilinties” prie jo. Neli velyta yra jį užklausti ar
nės mokesties......................................................... 21.72
pa geidaujame ^ga i trukus draugai užkvietė nenori prisižadėti, kad neDažniau
1800
46«i SI,
________
U)turtuolį” pasivažinėti au- mėgins bėgti.
Bet negali- Šv. Širdies Dr-stė iš Dievo Apveizdos parap
panašių prakalbų
už 5 kning. fėrams .............................................................................................

Labai įdomi Kninga

W.

Prakalbose Buvęs, tomobiliu ir užvažiavo į ko- |ma jį priversti duoti priža-

CHICAGO, ILL. )

•‘DRAUGAS”
įĮPRELEKCUA APIE KE
LIONĘ Į ŠIAURINĮ

ŽEMGALĮ.

WEST SIDE.

Balandžio 23 d. šių metų
Chicagos Geografuos drau
gijoje Emest SShackleton
skaitys prelckcijų apie savo
kelionę į šiaurinį žemgalį
(poliusų).

Dr. Maliauskas $1.50.
Po $1.00: Pr. Lapinskis,
Juoz. Darus, M Karpius, S.
Kybartas, J. Naujalis:
P. Varkulis 55c.
Po 50c: B. Plačaitė, O.
Šeiglinskaitė, F. Kybartas,
J. Mikaliunas, A. Varkulis,
A. Zalatorius, J. Pupienis,
J. Čepanonis, A. Pikelienė,
A. Jorudas, C. S. S. *ir K.
Janošaunas.
Gerb. kun. M. Krušas dar
pažadėjo paaukauti $500.00
Liet. Kolegijai, jei matys,
kad tikslas yra atsiekiamas.

REIKALINGA

MILDA PRINTINO HOUSE

CONDENSED

814 W. 33rd St., Chicago, III.

200 MILICIJANTŲ NU

SIŲSTA SAUGOTI

»

VAKARAS.

Balandžio 1 dienoj šių me
tų Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje Labdarių Sųjungos
5-ta kp. surengė labai įdo
mų, įvairų ir naudingų va
karų. Visas pelnas šios pra
mogėlės buvo skiriamas ne
laimingiems našlaičiams. Bo
to. šiame vakare našlaičių

CHICAGOJE
$6.00

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”

.i-
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Tel. Bandolpk 5S4B
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MOKINIAI

VISUR

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

ąnW-.-i|j

DHL PIANO.

5Y5TEI1

PESEKMINGI

■T--į-r-n

Naujas Lietuvišku Šokiu
Rinkinys

M lašt o ofisas:
Boom Ilk
Ik So. La Baile BL, Oklcago, DL

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

*

Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpata eekanti “LtotarUU
Šokiai”: “žirgelie”, “V. K. Marias”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”,
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pside Spagne”, “Klumpa
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyėią Mar
ina”, “Klumpakojis No# 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pakeltkojis”, “žilvitis”, ir “Butą Darželis”. Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšae mes apmokama.
Beikalaukite pas:
DBAUOAS PUBLISHING OO.
’į
1100 West Mtk Street,
Chicago, Ulinols.
»į

Savo Turtą

Jus esate užkviečiami aplankyti ii
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
S dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
• pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER

SCHOOL

DESIGNING

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St;, Kambaris 416-417

Prieš City Hali

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

KALENDORIŲ 1917
METAMS.

;

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

DAR NEVELU INGYTI

CARR BROS. WRECKING CO.

:

3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO *
ąąąąąąęąąąeąąąąąąąeąąąąąąą <¥«Yr¥r»YtYY¥«rV¥rvrkVV»V

BANKES
COFFEE 26
Th©

3

Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido g
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržvalVisi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
turi 128, kaina tik 25c.
Kas užsirašys “Darbininką’’ metams ir atsiųs $3.00
tas gaus “Kalendorių“ dovanoms. Kas per gavėnių pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo.rius” bus duotas dykai.
Užsakymus siųskite adresų:

4.

mokos insurance agentų.

(1.50

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

Pinigus galima sius kronos ienklėUals, arba rnglstruotntne
Ktruotatne laiš
lati-
ke. Paieškojimas turi būt sura-

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

ii

t skis, Dr. A. J. Tananevičius.

Vieną savaitę

Parsiduoda Didėt austoj s Ameri
koją Lietuvią kollonljoj kams yra
380 Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkėje 8cottvlUe, Mich. kur
kraštas lietuviams apsigyventi ©lo
Bale yra Farmerą Draugystė, yra
llotUTliką parapija. Todėl krelplamea
į Jąs kurie norite turėti geresnj gy
venimą pirkite pas mus faunas kad
; galėtumėm visus Anglus lr Voki"
čius, U tos k°llonljos lėpratytl. Mes
.turime ii ją suėmė ją fermas lr nori
ma jas parduoti, turima didelių lr nu
tą farmų, glvuliai, mašinos lr kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant itmokesčio. Norint gauti dau
giau informaciją rašykite
mums,
o gausite gretą katalloga lr mapa. ..

HA5TERf

Jau žinote apdraudos svarbą.
Jus žinote, kad milionai dolerių
turto sudega kas metą. Jus esa
te inšurinę savo turtą. Savo ap
draudos prirodymui Jus turite
policy bei agento kvitą ir esate ra
mus; o vienok gali būti, kad Jūsų
polisai be vertės. Apie tai mes
čia norime kalbėti.
Ar niekad nesate girdėję, kad
j Insurance kompanija atsisakė iš
mokėti apdraudą! Tas atsitinka!
Ar žinote priežastis?
Žemiaus paduodame kai-kurias
Praeitais metais per A. L.
tų priežasčių, kurios Jūsų po
NUPIRKO ŽEMĘ UŽ $200, R. K.M. seimų tapau išrink
licy gali padaryti visai be vertės
O GAVO $400,000.
tas į komisijų rinkti aukas nors Jūsų pinigai butų užmokėti.
Liet. Kolegijos naudai. Tų Pasinaudokite šiomis informacijo
Chicagietis, gimęs škotas, prakilnų darbų stengiuos mis ir persitikrinkite ar Jūsų po
licy yra gera.
Willaim Falconer neperse

s us.

5Oc.
(1.00

FARMOS!!

IR. A. K. RUTKAUSKAS

|

varyti pagal savo išgalės.
niai pardavė 160 akerių dir Pirmiausiai kreipiaus prie 4 Jūsų insurance policy bever
tės, jeigu.
bamos žemės už 400 tūk kp. vyčių, kad ji man pagel
1.
Jūsų
turtas yra apsaugotas
stančių dolerių. Pats gi už bėtų aukas rinkti. Vyčiai,
prastoje kompanijoje;
tų žemę 1842 metais užmo o ypatingai vytės, noriai su 2. Jūsų pravardė yra klaidingai
kėjo tik 200 dolerių. Taigi tiko man pagelbėti. Taip “suspelinta” ant policy;
jam perkant už akerį reikėjo pat kreipiaus prie 16-tos vy
3. Jūsų namo numeris yra nemokėti $1.25, o praslinkusių kuopos per kun. J. Vai- 'teisingai užrašytas;
74 metams tas pats kąsnelis čiunų. Apart to, aš pats prie 4 Neatsakančiai
Neatsakančiai yra užrašytas
tas
turtas,
kurj Jus norėjote inžemės pabrango ik'i $2,500.: kiekvienos progos stengiuos
iurinti.
yilk" 'VillT
aukas rinkti. Iki Šio laiko. Jeigu „„„
ii an«iči.u
švente 100-metines sukaktusavo pagelbininkais išvi- minėtųjų klaidų randasi Jūsų po
ves. Kuomet jis atvažiavo ,so surinkau $82.20 ir pa- licy, tai reikia kuogreičiausiai jąChieagon, čia buvo tik ma siunčiau Liet. Kolegijos iž- rt pataisyti,
žutis sodžius. Jo sūnūs, Wil- dininkui kun. J. Misiui į Nariai Chicago Board of Unlie, turi 62 metu amžiaus.
Ellsworth, Pa.
derwritera.
Aukų rinkime daugiau
A. Petratii & Co.
MIEGOJO TRIS
siai pasidarbavo sekančios
7S1 W. 35 Gatve
MĖNESIUS.
ypatos: kun. J. B. Kloris su
Kampas Halsted
rinko $26.25; Ona ViselgiuTel. Drover 2463
Vakarykščiai
Chicagos tė $22.45 ir Marijona KruAtstovaujame vien tik geriau
angliški laikraščiai aprašo pinskaitė $12.25.
sias kompanijas.
Atliekame viską sąžiniškai ir
labai įdomų ir retų atsitiki
Didesnes aukas davė:
mų, kad farmeris iš North
Po $10.00: kun. M. Kru rūpestingai.
Jūsų insurance keblumus patai
Dakotos vienoje Chicagos šas, kun. J. B. Kloris, kun.
sysime ir rodos suteiksime veltui.
ligoninėje pramiegojęs neat- J. A. Paškauskas.
P. S. šitas apgarsinimas yra
sibtiRdamas net tris mėne- i Po $5.00: Kun. A. Ežer- padėtas dėl naudos žmonių ir pa

Vieną kartą
Trjs kartus .

FARMOS!!

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
lytas aiškiai.
Talaloaas: McKlnley 8744
batomis.
,
Adresuokite:
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DRAUGAS”
(lydytojas Ir Chirurgas
. “DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
(Advertlslng Dept.)
MII S. nutari (Iri. Ir W. St (t., Cklcap
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
1M0 W. 4«tb St., Cbicago, Dl.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
‘
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
Paieškau savo sesers
Leonoros
Sabulienės
paeina iš Kauno gub.,
sitikimus.
Telšių pav., Siedos miesto lr daugiau
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
pametamų ir giminių mano adresas:
,
JUOZAS MACIS
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
«.
PAIEŠKAU pusbrolio Jono Jaro
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
| Kauno red., Kauno pavieto. Vilkijos
ninkui svarbu,
naudinga,
indo m u ir
parapijos. Meldžiu jo paties ar kas
apie j) žinote pranešti šiuo adresu:
suprantama.
JUOZAS STALIUNAS.
199 N. Entrance Avc., Kankakre, III.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku- i
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; -vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
Adresas:
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

ADVOKATAS

rėš laiku geležinkeliai ypa-|naitė ir Urbaičiutė. Daug
tingai yra svarbus.
vargo ir nemalonumų joms
reikėjo prikęsti renkant do
NEGIRDĖTA BRANvanas, bet jų prakilnus pa
sidarbavimas
labdarybės
• GENYBĖ.
reikalams buvo labai nau
Pastaromis dienomis mai dingas. Duok Dieve, kad
stiniai dalykai dar labiau musų visuomenėje butų dau
pabrango. Už bušelį kviečių giau tokių taip pasišventu
dabar mokama $2.02, o už sių žmonių, kaip minėtosios
100 svarų gyvo gyvulio — tris ypatos.
5-tos kp. NaYys A. M.
$13.15.
Tokių kainų nebeatmena
ma dar nuo naminės karės
AUKOS LIET. KO
laikų.
LEGIJAI.

—:— Paieškojimu kaina: —

v

I
I

gyvenimo vieta
S255 So. Halsted Street
TeL Drover &82t

Vienatinis burtas giminės su
rasti yra paieškojimas per “D.”
Paieškodami per “Draugą'’ dau
gelis surado savo geutis, drau
gus Ir paž|stamns, kurie per 11B« laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
jimą I "Draugą” šiandien.

Per sstiaedetiante actu Jla yre (arleuaies ■ililu naeileaas kūdikiams. Nerto*
Irtrukctią rniyklte:

B. R. R.

A. A. SLAKIS

• • v .* • ' *
;naudai buvo leidžiami išlai-’f
Iimė'iimo <įvairus
r . sudovanoti ji
Vakar iš (’b’.-m;.-išsiusią daiktai. Tu* daiktu
e * rinkime
•
200 milicjjantu saugoti ap I daugiausia pasidarbavo pa
linkinius geležinkelius. Ka nelės: Adomavičiūtė, Palo-į

PAIEŠKOJIMAI

RBW YORK

rvvYVTrvYvrvvvvvYYvvr

GELEŽINKELIUS.

MILK
re*«K
kardano Oandanaad Mllk Ca.

$4.50 j
Metams

BRAND

ohioinal

Tel. Drover 7184.

Kainuojati

PRAKILNIAI NAUDAI

1’nralduoda namas ClceroJ gražioj
vietoj ir pigiai.
įmokėti reikia tik >700.00. Likusius
lengvių išmokėjimu. Atsišaukite tuo
jaus.
J. A. ALKGAITIS.
1427 Ko. 4H Ct., CICERO, ILL.

RBIKAUUIKITB

EAGLE

“DRA UGAS”

Augštaitis.

AGENTO

pardavimui Kalendorių, vaka
rais arba dienomis, geras už
darbis. Atsišaukite.

LDS. 38 kp. susirinkimas
įvyks panedėlyj, balandžio GARSUS KUMŠTININ
9 d., 7:30 vai. vakare, Auš
KAS NORI KARIAUTI.
ros Vartų parap. svet.,
Visi nariai yra kviečiami
Visiems
amerikiečiams
atvykti, nes yra daug svar
gerai žinomas milžinas kum
Kun. J. A. Paškauskas.
bių reikalų aptarti, o ypa
štininkas Jess Willard šio
•
tingai apie vakaro surengi
mis dienomis iš Chicagos iš
REDAKCIJOS ATSA
mų.
Kp. rašt.
siuntė prezidentui Wilsonui
KYMAI. .
sekančio turinio telegramų:
SUDEGĘ MERGYTĖ.
P-nui P. Stankui. Ačiū
“Aš noriu kariauti. Kuo
met Tamsta mane pašauk Tamstai už korespondenci
14 metų Elsie Weiss {2537 si?”
jų, bet apie tuos. pačius da
Thomas1 st.) eidama gultų
lykus angsčiau gavome pla
per neatsargumų prisiglau
tesnį aprašymų.
CIOEBO.
dė prie degančios žvakės,
Vietinė L. Vyčių kuopa
nuo kurios užsidegė nakti
balandžio 4 d. laikė mene-,*
DIENRAŠTIS
1
niai rūbeliai ir nelaimingo sinį susirinkimų. Susirinki- įt
ji mergytė baisiausiose kan man šį kartą mažai atėjo na
čiose užbaigė savo amželį.
rių, kadangi buvo bažnytiBe to jų begindami gerai ap jnio choro repeticija, o ten
Kituose Miestuose
degė motina ir brolis.
I daug vyčių priguli. Neatsi
į/az |
....
.j--------------- —
žvelgiant į tai susirinkimas
NEI VIENAS NEMIRĖ
buvo gyvas, daug dalykų
KARŠTLIGE.
pasekmingai nutarta.

Chicaginis Sveikatos De
partamento skyrius prane
ša, kad praėjusiame kovos
mėnesyj Chicagoje nei vie
nas gyventojas nenumirė
karštlige.
Tai pirmas mėnuo taip
laimingas Chicagos istorijo
je.

Panedėlia, Balandžio 9 1917

Best

J|U

GARSI SANTOS KAVA. jiQp

Visur parduodama po 28c ir |
po 30c ...........................................

RYŽIAI

SVIESTAS
Geriausios

som«o-

5:43c

nia,
kor jus
lit rauti

WEST «IDB
1871 Mllamkaa av.
2064 Mltnakaa av;
1064 Ml)waueas av.
1610 W Madiaon at,
BtSO w Madlaan'.it.

•

flerianaioi rnilea,
10c vertos, sa 4
^;r",,oo,1•

55C

1644 W Chleaffoav.
1886 Blue laland av.
2612 W. North av.
1Z17S. Halated et,
1882 S. Halated at.
1818 W. 12Uiat. «»

COCOA
e|/Ia A

C'rtrlauila Bank
s ulyrlne an
tlentkukia,
|%
1 -2av.

810t W. 22nd at.
SOUTH SIDE
8082 Wentworth av
8427 S. Halated at.
4729 S. Ashland av.

alb

ARBATA
la, G

Frliflnalauals, Dva
ran tuota,
vertfia OOe
< pan įduoda
po

40c

NoRTlTSIDK
406 W. Divlakn at.
720
North av'
2640 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
3413 N. Clark St.

W.

Savo Akis

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

DIDELIS PERKELINIO IŠPARDAVIMAS!

a

Visa linija laikrodėlių, Deimonti) ir kitų auksinių dalikų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po Si|ižle 1-mI imi ažiRtlM kriitMi p na.
2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.
P. A. MILLER
2256 W. 22 St.,
x Arti Oakley Avc.

Jai taisyk i te gerai parinktus akintus stiklus. Paveskite aprūpinti sa;vo akis specljalistul. kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
į parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas
TĖMYKIT NAMO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18 tos gat,. Ant PJatt’s Aptickos 2-ras angfttas
Valandos: nno 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nno 9 ryto iki 12-tai;
Tel. Canal 5335.

