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NAUJA REVOLIUCIJA 
RUSIJOJE

Prasidėjo mušiaiMakedonijoje
Kinija nenori karės su 

Vokietija
Austrija siunčia savo atstovus į Piancuziją

KINIJOS PARLAMEN 
TAS PRIEŠINASI 

KAREI.

VOKIETIJA NEPILDO 
PASIŽADĖJIMŲ.

TAIKOSI UŽGROBTI 
VIENUOLYNŲ TURTUS.

SUKILO AMUNICIJOS 
DARBININKAI RU

~ SUOJE.

PRASIDĖJO MŪŠIAI 
MAKEDONUOS ŠONE.

Petrogradas geg. 12. — 
Vakar sukėlė revoliucijų 
Šlisselburgo apskričio amu-

Saloniki, geg. 12. — Bai
sius mušius pakėlė talkinin
kų armijos Makedonijos 
šone, Balkanuose, kur ilgas

Pekinas, geg. 12.—Po il
go slapto posėdžio Kinijos 
parlamentas išnešė rezoliu
cijų, kuriųja pasipriešino 
karei su Vokietija.

Parlamento bustų buvo 
apspitusi minia. Reikalavo 
paskelbti karę Vokietijai. 
G rusino net riaušėmis, jei 
parlamentas nesutiksiųs su 
vyriausybės norais, o vy
riausybė nori karės.

Ministeriu pirmininko įsa
kymu pašaukta kariuomenė, 
kuri išvaikė žmonių minias.

Kinų spauda priešinga 
karei. Laikraščiai tvirtina, 
kad karė yra pavojinga res-

Baisus deportuotų baigų 
likimas.

Petrogradas, geg. 12. — 
Rusijai trūksta pinigų. Bet 
Rusijoje gyvuoja daugelis 

Paryžius, geg. 12. — Gau- turtingu pravoslavų vienuo- 
ta iš tikrų šaltinių žinios, lynų.
kad Vokietijos vyriausybė, j Todėl dabartinė rusų vy- 
nežiurint į savo pasižadėji-, Gausybė sumaniusi vienuo- 
mus, negrąžina atgal depor-i lynų turtus užgrobti ir nors 
tuotų Vokietijon belgų ir tuomi aplopyti savo sutini-*

Nuskirta S. V. komisija i 
Rusiją

Nesama sutarties su talkinin
kais taikos reikale

Ir Serbija prašo paskolinti 50 milijonų

nkijos darbininkai* ir Vislus nesigirdėjo apie vei-

prancūzų. Dabartiniais lai
kais dvi trečcįalys tų depor
tuotų civilių gyventojų vo
kiečių laikomi vergiškose 
sąlygose, verčiami jie dirbti 
sunkiausius ir pavojingiau
sius darbus.

Vienas pabėgėlis, kurs il
gas laikas gyveno deportuo
tų civilių vienoj stovykloj 
Prūsuose, pasakoja apie tų 
nelaimingųjų pasilaikymą

nėjusį iždą.
Sakoma, pravoslavų vie

nuolynuose yra 17 milijardų 
rublių turto.

NEDUOS BARGAN 
MAISTO.

St. Louis, geg. 12.—-Vie
tos groseminkų sąjunga sa
vo susirinkime nutarė atei-

DIPLOMATINĖS KOMI
SIJOS ATSTOVAI Į 

RUSIJĄ.

NESAMA SUTARTIES SU 
TALKININKAIS.

gyventojai. Jie pranešė lai- kimų 
kinai Rusijos vyriausybei, Serbai po kruvino mūšio 
kad nori įsteigti atskiriu paėmė bulgarų-vokiečių ap- 
respublikų. kasus Dobropolye apvlinkė-

AUSTRIJA PAGAMINU
SI TAIKOS ATSTOVUS.

Washington, geg. 12. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
oficialiai paskelbė vardus 
atstovų komisijos, kuri siun
čiama į Rusiją diplomati
niais reikalais.

Komisijos pirmininku yra 
Elihu Root.

Paskui seka sekantieji
tyje niekam neduoti maisto 

jau po to, kuomet Vokieti-.bargan, arba “ant kningu- 
jos vyriausybė pasižadėjo | čių. ” Groserninkai tvirtina, nariai: Suv. Valstijų gen 
popežiaus delegatui Austri-|kad jei žmones už maistą štabo viršininkas majoras 
joje, kardinolui Aversą, kad mokės gyvais pinigais, tuo- gen. Seott; rear-admirolas

Kareivių ir darbininkų 
atstovų taryba tuojaus tan 
apskritin pasiuntė savo įga
liotinius, kuriems įsakyta 
perkalbėti sukilusiuosius 
Šlisselburgo apskričio dar
bininkus ir piliečius, kad jie 
nekeltų nereikalingos be
tvarkės ir trukšmo.

Sukilėliai suėmė to ap
skričio laikinų prezidentų.

Kaip tas sukilimas pasi
baigs, dar nežinia. Taippat 
nežinia, ar ištiko kraujo 
praliejimas.

Rusijos laikinai vyriausy
bei rengiami nauji nesma
gumai. Kareivių ir darbinin
kų atstovų taryba tariasi 
katroj nors neutralėj šalyj 
sušaukti tarptautinį darbi
ninkų suvažiavimų, kuriame 
bus tartasi apie taikų visų
kariaujančių šalių. Šitas su-, Copenhagen, geg. 12. — 
važiavimas neturės nieko Vokietijos parlamentui pra- 
bendra su šaukiamiųja vo-!nešta, kad žuvo du žymiu 
kiečių socialistų konferenci-1 VQfcięčių nardančių laivių 
ja Stockholme. Nes, kaip ži-į komendantu — Wagener ir 
noma, nuo šitos dalyvavimo Buss.
kareivių ir darbininkų at-

se. Paėmė vienų kulkasvaidį 
ir nelaisvėn 1 oficierį ir 54 
kareivius.

Palei Vardar upę seka di
deli mūšiai. Pietuose nuo 
ežero Dorian bulgarai buvo 
stoję atakon, bet atmušti su 
didžiausiais nuostoliais.

Talkininkai' kai kurioso 
vietose prieš pašėlusiai be
siginančius bulgarus panau
doja durtuvus. -

Turbut talkininkai dabar 
pamėgins išjudinti iš vietų 
bulgarus-vokiečius. Gi kuo
met tai atliks, bulgarai, be 
abejonės, šauksis paties kai
zerio pagelbon.

ŽUVO DU ŽYMIU vo '
KIEČIŲ SUBMARINŲ 

KOMENDANTU.

Londonas, geg. 12.—“Ex- 
change Telegraph” kores
pondentas iš Amsterdamo 
praneša, kad trįs žymus Au
strijos diplomatai vyriausy
bės bus pasiųsti į Prancūzi
ją, kur jie asmeniškai in-v
teiksią prancūzų vyriausy
bei taikos sąlygas. Bet jie 
keliausią, .tik—tuomet, • Ąei.

visi civiliai žmonės bus su
grąžinti į savo tėviškes.

Toje stovykloje, anot pa
bėgėlio pasakojimo, gyveno 
2,500 žmonių. Kad juos at
skirti nuo kareivių nelais-i 
vių, jie turėdavo nešioti bal
tą raištį ant dešiniojo peties 
su Belgijos valstybės em
blema.

Be to 7,000 kitų deportuo
tų randasi Metze, Sedane ir 
kitose vietose, o 900 Allen- 
steine, Prūsuose.

Civiliai nelaisviai miega 
ilgomis eilėmis barakuose,

met žiūrės parinktiniausio Glennon; Charles R. Crane 
maisto ir labiaus maistą tau- iš Dlinois; John R. Mott iš
pys.

ITALIJAI REIKALIN
GAS MAISTAS IR 

AMUNICIJA.

Washington, geg. 12. — 
Kuomet Suv. Valstijų vy
riausybė paskelbė, kad jinai 
nuo Vokietijos neturinti jo
kių taikos pasiulijimų, Ir 
kad su Vokietija nesitaiky- 
sianti be talkininkų pritari
mo, tuomet pasklydo gan
das, kad S. Valstijos yra pa
dariusios sutartį su talki
ninkais taikos reikale.

Dabar valstybės sekreto
rius Lansing praneša, kad 
Suv. Valstijos nei žodžiu, 
nei raštu nėra padariusios 
taikos sutarties.

AMERIKONAI NELAIS- 
VIAI VOKIETIJOJE.

Prancūzija jiems gvarantuo- 
siant'i asmens nepaliečiamv- 
bę. Tie diplomatai dabar vie
ši Šveicarijoje. a

Tai bus naujas kaizerio!
“triksas.” Jis pats nedrįsta kurie skaisčiai apšviesti 
pasiūlyti taikos, nes tas įžei-' elektra. Tuose barakuose 
stų jo ambiciją. Todėl mėgi-Į^UV0 ^įtaisyta centralis ap- 
na prisidengti pakalikais, šildymas, bet dėl anglių sto- 
kokiais šioj karėj pasirodė .kosjiebuvo jie apšildomi 
visi kaizerio talkininkai.

PRANCŪZŲ REIKALA
VIMAI.

stovų taryba atsisakiusi.

BELGIJAI TEKSIĄS 
KONSTANTINOPOLIS.
\ -------------

ATMUŠĖ VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

, Paryžius, geg. 12. — Tal
kininkai, rodos, pakeis sa
vo katės programų, nes ofi
cialiuose rateliuose apkalba
ma, kad po karės kaip 
Konstantinopolį, taip Dar- 
danelius turi valdyti Belgi
ja, kadangi naujoji Rusija 
jau atsisakiusi nuo Darda- 
nelių paveldėjimo.

BAUS UŽ SKLEIDŽIA 
MAS NETEISINGAS 

ŽINIAS.

Londonas, geg. 12. — Vo
kiečiai atliko atakas prieš 
anglus rytuose nuo Arleux 
ir pietuose nuo upės Sou- 
chez. Atakos tečiau atmuš
tos su dideliais vokiečiams 
nuostoliais.

NUMUŠTA 18 LAK 
STYTUVŲ.

Paryžius, geg. 12. — “Te
gu Vokietija apmokės ka
rės išlaidas.” Taip tvirtina 
Prancūzijos parlamento fi
nansinis komitetas, kurs ieš
kojo būdų ir priemonių, 
kur gauti naujus vyriausy
bei reikalingus mokesčius.

Komitetas savo pranešime 
pažymi, kad po karės Vo
kietija Prancūzijai ne tik pri 
valo atmokėti karės išlaidas, 
bet atstatyti sugriautus 
miestus ir miestelius, duoti 
Prancūzijai savuosius laivus

Maisto buvo duodama reikalų stovį, 
daugiau, negu kareiviams 
nelaisviams, tečiau jo neuž
tekdavo. Žmonės sumenkė- 
davo taip, kad nebuvo gali
ma pažinti. Valgio nebuve 
galima gauti už pinigus.

Kareiviams buvo leista 
gauti siuntinius su maistu 
iš tėviškių ar iš kur kitur.

New York; Cyrus R. Mc
Cormick iš Illinois; Samuel 
R. Bontron iš New York; 
James Dunean iš Mass. ir 
Charles E. Russell iš New

-------------- .York.
New York, geg. 12.—Čio71 ___________________ _

nai atkeliavusioji Italijos SERBIJA REIKALAUJA 
kafės komisija praneša, kad, x PINIGŲ.
Italija nereikalaujanti šitai ________
karei nuo Amerikos karei- Washington, geg. 12. — 
vių. Bet jai reikalingas mai- Serbijos pasiuntinvs Micha- 
stas ir amunicija. Ypač rei- lovič apsilankė pas pinigy- 
kalingi anglįs, kurių labai no sekretorių McAdoo ir iš
trūksta. - | reiškė norą, kad Suv. Val-

Nardančios laivės susiau- stijos Serbijai paskolintų 
rino iš kitų šalių prekių įve- nors 50 milijonų dolerių, 
žinią į Italiją. Ir tas skau- šitie pinigai busią sunaudo- 
džiai atsiliepė Į visos šalies ti sunaikintos serbų tautos 

atgaivinimui.

NUSKANDINTA 13 NAR
DANČIŲ LAIVIŲ.

Washington, gek. 12. — 
Italijos ambasada gavo ofi
ciali pranešimą, kad Adria- 
tiko jūrėse italai nuskandi

GEN. JOFFRE PAGYRĖ 
S. V. KADETUS.

Washington, geg. 12. — 
Gauta žinia, kad vokiečiai 
'iki šiolei nepaleidžia 127 a- 
merikonų, kuriuos laiko 
kaipo karės nelaisvius.

Tie amerikonai tai esą ju
rininkai, suimti vokiečių 
skraiduolių užpuolikų At
lantiko vandenyne.

Kiti gyvenantieji Vokie
tijoje amerikonai kol-kas 
nepersekiojami, nors yra po
licijos priežiūroje.

Vokietijos vyriausybė nu
duoda, kad karės stovio ne
sama tarp jos ir Suv. Val
stijų.

Berne, Šveicarija, Reg. 12. 
— Bavarijoj skleidžiamos 
žinios, kad talkininkai mu
šą vokiečius Prancūzijoje. 
Tatai Bavarijos vyriausybė 
nusprendė aštriai bausti 
kiekvienų, kurs platina to
kiais “neteisingas” žinias.

Berlynas, geg. 12. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad gegužės 10 dienų Pran
cūzijos šone numušta že
mėn 18 anglų ir prancūzų 
lakstytuvų.

HAITI NENORI KARĖS.

Port au Prince, geg. 12.— 
Haiti respublikos kongresas 
vakar didžiuma balsų pasi
priešino paskelbti karę Vo
kietijai.

tai buvo uždrausta. Be to 
jiems buvo uždrausta raši
nėti laiškus, skaityti knin
gas, susinešti gu kareiviais 
nelaisviais.

Civiliai nelaisviai blogai 
buvo aprengti, nebuvo gy
dytojų priežiūros, todėl jau
nuoliai vaikinai, 16-17 metų 

sayuosms laivus amžiaus, sirgdavo įvairiau- 
vietoje nuskandintų prancu- siomį8 ligomis, 
ziškų ir atlyginti pilnai už Vasario pabaigoje 80 de-

no 13-ką vokiečių-austrų 
Bet civiliams gyventojams nardančių laivių. Be th pra-

eitais metais italų karės lai
vai keturis kartus buvo už
puolę Durazzo pakraščius ir 
ten nuskandino 4 austru 
transportinius laivus su pro- 
vizija.

GEN. RUZSKI PRA 
ŠALINTAS.

West Point, N. Y., geg. 
12. — S. Valstijų militarinę 
akademiją čionai aplankė 
gen. Joffre su savo palydo
vais. Generolas labai stebė
josi kadetų išlavinimu, ko-

MĖGINA SUSTABDYTI 
STREIKĄ.

Washington, geg. 12. — 
Vakarinėj Pennsylvamjoj 
75,000 anglekasių žada strei
kuoti. Darbo sekretorius 

kio jam niekur netekę ma-lWilson darbuojasi sustab-
tyti. Pažymėjo, kad jie da-dyti tų streiką. Norima pri- 
bar jau galį vesti kariuome- į versti kasyklų kompanijas 
nę į mušius karės laukuose. į dalimis išpildyti darbininkų 

reikalavimus, su kuriais dar-
MILTAI DAR LABIAU 

PABRANGSIĄ.

pagrobtas Prancūzijoje vi
sokias mašinas, prekes, me
džius ir už visa kitką, kas 
karės metu vokiečių buvo 
pagrobta šiaurinėj Prancū
zijoj-

PROHIBICIONISTAI
DARBUOJASI.

Washington, geg. 12. — 
Prohibicionistai atstovai 
kongrese pradėjo smarkiau 
darbuoties, kad vyriausybė 
visoj šalyj pravestų prohi- 

Ibicijų karės metu.

portuotų nelaisvių susirgo 
nuo badmiriavimo ir nuoil- 
sio, 100 susirgo dezinterija. 
Ligoninėn nugabenta 200 
sergančių. Keturių mėnesių 
laiku mirė 199 nelaisviai 
nuo džiovos, plaučių uždegi
mo, širdies ligos if kitokių 
Hgų-

Kovo pradžioje iš kelių 
koncentracijinių stovyklų 
Belgijon sugrąžinta 6,000 
civilių nelaisvių. Bet jie vi
si buvo jau kuone be svei
katos, be jokio kūno stipru
mo. Darbai buvo sunkus.

Petrogradas, geg. 12. — 
Generolas Ruzski prašalin
tas iš vadovavimo rusų ar
mijoms šiauriniam šone. Sa
koma, jis busiąs nuskirtas 
karės tarybom

MAISTO BILIUS 
SENATE.

Washington, geg. 12. — 
Senatui inteikta maisto bi
lius, sulyg kurio visą šalyj 
maistą turėtų tvarkyti pati 
vvriausvbė.

New York, geg. 12.—Her- 
bert C. Hoover, kurs parke
liavo iš Europos, į kur buvo 
pasiųstas šios šalies vyriau
sybės studijuoti maisto sto
vį, tvirtina, kad Suv. Vals
tijose miltai pabrangsių ligi

bininkai turėtų sutikti. Ka
rės metu toks streikas ša
liai labai neparankus.

GALI BUTI*BLOGAI SU 
RUSUA.

Washington, geg. 12. — 
Iš Petrogrado šion šalin at
keliavo vienas v Japonijos 

$20 už bačką, jei vyriausybė i diplomatas. Jis pasakoja,
nepaimsianti savo kontrolėn; kad dabar Rusijoje gyvuoją
maisto. Jei vyriausybė tai 
padrytų, tuomet miltai be
veik perpus atpigtų.

Hoover dar pažymėjo, kad 
vyriausybei visupirmu turė
tų rūpėti savi žmonėjy-saCTf 
gyventojų labas, o tik pas
kui rupinties talkininkais. 

Žmonės darbo metu tiesiog Tik tuomi šelpti talkinin- 
sukrisdavo, kad jau daugiau kus, kas atlieka nuo savųjų 
negalėdavo pasikelti. gyventojų.

kelioų atskiros vyriausybės. 
Todėl Rusijos ateitis yra la
bai miglota ir nuo jos rrieko 
gera negalima laukti.

ORAS.

Gegužės 12, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj gražus oras, 
bet vis šalta.
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skaitosi nuo užslraėymo dienos,

rijos kursas ir yra priren
giamųjų klesių. Mes aiškiai 
pažymėjome, kad toji Kon
servatorija tik tiems asme
nims duoda teisę vadintis 
jos pripažintais dailininkais, 
kuriems ji išduoda laisvojo 
dailininko dipliomų. Kas yra 
atlikęs vienus ar kelerius 
egzaminus prirengiamose

ne nuo Naujų Metų. Norint permal- tiesėse, O nėra gavęs ininČ- 
lsiųstl Ir ’ ° .

tojo diplomo, tas neturi tei1 
sės sakytis, buk Petrogrado 
Konservatorija jį pripažino 
dailininku. Kadangi tamista 
sakeisi esųs jos pripažintas 
dailininkas, dėlto mes pa
klausėme tamistos diplomo 
dienos ir numerio. Atsaky
damas tamista liepi, kad 
mes klaustume kablegrama 
pačios Konservatorijos. 
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Jie mano, kad kongresas 
teisingiau pasielgs, jei vi
sas karės išlaidas paims nuo 
turtingųjų, nes bėdinebni 
įstoja kariuomenėn, jie gji- 
na šalį, tatai ko daugiau 
nuo jų norėti.

Yra žinių, kad kongrese 
susidarys stipri opozicija, 
kuri pasipriešins karės mo
kesčiams už reikalinguo
sius pragyvenimui daiktus. 
Nes tik reikia įsivaizdinti, 
kad mokesčius norima uždėt 
už: kavų, arbatų, namų švie
sų ir žilumų, telefonus, pa
silinksminimo bilietus, gy
vasties apsidraudimų, gele
žinkelio bilietus, laiškus, 
laikraščių siuntinėjimų, ap
garsinimus laikraščiuose ir 
tt.

Štai vis palies darbo žmo-
augstomis Petrogrado mo- nes, kuriems ir be tų mo-

TaikosTroškimai.
Įsiutusios karės bangos, bugo viešai susirinkę sušuk-

MA8A8AU
Oiienos 

Dienon
I
I

P. ŠIMKUS, MOKSLAS IR 
KunbtiA V A'i'UltlJ A.

Neseniai p. Šimkus didžiu 
baisu šauKe, kad pabaigęs 
dusyk tiek klesių, kiek 9U iš 
Šimto kunigų. Mes užklau
sėme, kokioje gimnazijoje ir 
kokiais metais. Paskutinia
me £1^) “Lietuvos” nume
ryje tas ponas prirašė pus' 
antros skilties keiksmų ant 
mus ir ant kunigų uz tų 
klausimų, bet nei gimnazi
jos, nei klesių skaičiaus, nei 
jose buvimo metų neminėjo. 
Jis tik rašo; Keisti žmbnės! 
Rodosi, kad mano atsaky
mas ar neatsakymas pridės 
jiems yienų-kitų klesų dau
giau.”

Ponas Šimkau I Nenusi- 
duok paikas, kadangi ne to
kis esi. Juk niekas iš ta
mistos nesitikėjo gauti savo 
klesių padauginimo. Juk 
tamsta pats užvedei kalbų 
apie klesesl

Mus redakcijoje yra žmo
nių,-kuriems teko buti apie 
Skirsnemunę, llguvų ir Se
redžių tais metais, kada ta
mista buvai klesių ėjimo 
amžiuje. Tai gi tiems tamis- 
tų pažinojusiems anais lai
kais, žmonėms išrodė lyg 
akyva, ar ne Skirsnemunė
je tamista ir baigei visas sa
vo kleses.

Kad Ilguvos dvarponis p. 
Mlynarskis pastebėjo Ta
mistos gabumus muzikos 
srityje, kad davė gerokų 
pralavinimų tame mene, tai 
mes žinome ir pripažįstame. 
Taip pat žinome, kad tamis
ta, būdamas p. Sasnausko 
pagelbininku, 1914 m. vaik
ščiodavai į Petrogrado kon
servatorijų. Bet mes žinome 
taip gi, jog tamistos buvi
mas Petrograde yra trum
pesnis, negu laikas, kurį rei
kia padirbėti to miesto kon
servatorijoje prieš gausiant 
laisvojo dailininko diplomų.

Kaikuriems mus redakci
jos asmenims teko Petrogra 
de pasipažinti su p. M. Pet
rausku ir su p. Č. Sasnaus
ku tuomi laiku, kada juodu 
rengėsi tų diplomų gauti. 
Juodu tuos diplomus gavo 
ir mes jųdviejų neklausia-

»

kyKiomis, ilgiau negu tami-
stai, dėlto mes žinome, jog 
jos nei tikrai diplomų turin
tiems neišduoda jo antru- 
kart. Kaikurioms įstaigoms 
tat yra cirkuleru uždrausta, 
kitos tik taip prisilaiko tai
syklės neišdavinėti dvilinkų 
kurso baigimo paliudijimų. 
Mat tapo patirta, kad kai
kurie asmenįs dokumentų 
duplikatus, arba jų ištrau
kas, arba šiaip paliudijimus 
suvartodavo apgaulingiems 
tikslams. Tik oficialei įstai
gai užklausus mokslo įstai
gos duoda lygiai oficialį at
sakymų. “Draugo” redakci
ja nėra oficialė įstaiga, dėl
to į Petrogradu netelegra- 
fu0S’

Mes nesakome, kad tami
sta, minėtųjų taisyklę žino- 
jei ir norėję! mus ant juoko 
palaikyti. Gal tat buvo tik 
paprastas įsišokėjimas žmo
gaus nemintijančio kų rašus. 
Bet už netikusiųjų patarmę, 
mes duosime tamistai tikrai 
naudingų: nebandyk laiky
ti ant juoko senesnius už sa
ve, nesigirk savo klasėmis 
nei konservatorijomis.

kesčių šiandie pragyveni
mas yra tiesiog vos paken
čiamas, vos atlaikomas.

Netolimoji ateitis paro
dys, kaip kongresas galuti
nai atsineš į tų sumanymų, 
be kurio, žinomas daiktas į- 
stojusi karėn šalis negali 
apseiti. i>• įd-,..:
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NEPASISEKĘ ŽYGIAI.

jau trisdešimtis ketvirtas 
mėnuo gausiai plauna žemės 
skritulį nekaltu krauju ir 
ašaromis. Išstumta iš pri
prastų vėžių žmonija nenu
rimsta, blaškosi, puldinėja- 
si, trokšte trokšta šventos 
ramybės. .Visuotina visuome 
nės pakraipa vis kas kart 
labiau Unkšta prie taikos, 
smarkiau bjaurėjasi barba
riškomis žmonių skerdynė
mis. Pavergtos minios ir pa
vergtos tautos jau užsispir- 
damos pradeda reikalauti 
sau priederamų, neužginči
jamų teisių ir jų balsas kas
dien ima skambėti galin
giau. Ir šiandien visų doma 
labiau atkreipta į kariaujan
čių valstijų vidujinio gyve
nimo bėgį, negu į mūšio lau
kus. Ačiū Dievui, žmonės 
pradeda susiprasti if reika

ti: “gana!” “Vyriausybė 
kas met sunaudoja 1,800,000 
tonų bulvių alkoholiui iš
dirbti karės reikalams, o 
mes neturime ko valgyti”— 
visa gerkle šaukė įniršę su
streikavę darbininkai Esse- 
ne, kame yra garsiojo Krup- 
po milžiniškosios z armotų 
fabrikos. O gi Austrijos so
stinėje Viennoje susirinku
si minia žmonių krykštavo 
dėl Rusijos revoliucijos įvy
kimo, kviesdama rusų dar
bininkus padaryti taikų, nes 
esu gan jau to kraujo pra
liejimo, gana kančių ir mili
jonų skurdo.

Berlyne, Frankfurte, Es-
sene, Hamburge ir kituose 
vokiečių miestuose streikai 
tęsėsi beveik visų savaitę, 
daugiausiai streikavo amu
nicijos fabrikose. Ir tie strei

lauja sustabdyti kraujo pra-1 kai kilo nevien iš ekonomiš-
li m -.XI > • V ' V« 04 i •!
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Vokietijos socialistai, ku

rio šios karės metu ištiki
mai tarnauja kaizeriui ir 
savo tėvynei, sumanė Stock- 
holman sušaukti neva 
“tkrptautinę” konferenci
jų. Įjos konferencijos tiks
las ne socializmo reikalai, 
bet tajka Vokietijos su Ru
sija. . •

Kadųngi tokia “konfe
rencija?’ sbe rusų socialistį. 
neturėtų jokios reikšmės, 
tatai vokiečiai“ soeiali^tai 
rusus pakviesti pasiuntė

me nei numerio, nei metų.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
KARES MOKESČIUS.

Suv. Valstijų kongresas 
imasi svarstyti karės moke
sčių sumanymų. Yra suma
nyta vieneriais metais tų 
mokesčių surinkti vienų mi
lijardą aštuonis milijonus 
dolerių. Karės mokesčius 
norima užkrauti už mažiau
sius daiktus, nes nėra juo
kai per metus surinkti to
kių pinigų krūvų.

%
Kol kongreso komitetas 

sustatinėjo, skirstė ir lygi
no karės mokesčius, visoj 
šalyj buvo ramu. Bet kuo
met komitetas suredagavo 
mokesčių lentelę if anų in
davė kongresui, kongresan 
iš visų pusių pasipylė pro
testai prieš augštas karės 
mokestis.

Neprotestuoja žmonės 
darbininkai, ant kurių ly
giai užkraunamos mokesčių 
sunkenybės. Šitie neprote
stuoja, nes jie žino, kad jų 
protestai paliks be reikš
mės. Bet protestuoja tur
čiai, nuo kurių metinio pel
no norima atitraukti žymi 
dalis. Protestuoja pramo
nininkai ir pirkliai.

Darbininkų vadovai tvir
tina, kad butų labai netei
singa, jei kongresas pripa
žintų- karės mokesčius nuo

liejimų. Tas ryškiausiai re
gėtina Vokietijoj ir Rusi
joj. Pirmiausia nųskriskime 
mintimis į kaizerio tėviškę. 
Pastaraisiais laikais talkos 
akcija ten labai sustiprėjo, 
kuri duoda progos spėti, 
kad gal neužilgo žmonės sa
ve valdys, bet ne vyriausy
bės. Ypač tas judėjimas pla-i 
čiomis bangomis išsiliejo 
pirmuose gegužės mėnesio 
dienose. Beveik visuose Vo-, 
kieti jos ir Austro-Vengrijos 
miestuose pirmagegužiniai 
darbininkų mitingai priėmė
rezoliucijas kuogreičiausios 
taikos reikalauti. Maisto 
stoka, negirdėta brangeny
bė ir karės baisenybės iki. 
ausų atgriso kantriems dar-, 
bininkams ir jie jau nepa

rusų sostinėn ir tenai ru
sams socialistams pranešė, 
kad jie turi važiuoti “tarp- 
tautinėn” konfereneijon, 
ne9 len bus išrištas taikos 
klausimas.

Tečiau rusai, socialistai, 
atlaikę susirinkimų, savoM 
svečiui mandagiai pranešė, 
jog jie nedalyvausiu “tarp
tautinėje,” jei ten norima 
tarties apie atskirų taikų 
Rusijos su Vokietija.

Atsisakius rusams daly
vauti, turbut “konferenci
ja” taip be nieko ir pasi-
ba‘g8- <! 4 AŠMUO'

Po revoliucijos Rusijojo 
rusai socialistai daug dar
bavosi už atskiriu taikų Ru
sijos su Vokietija. Jie taip 
elgėsi nėrėdami sugriauti 
laikinų Rusijos vyriausybę. 
Jų už taikų darbavimasis 
puolė akiu Vokietijai. Ka 
dangi rusai sociabstai bu
vo bejėgiai prieš gavo vy
riausybę, tatai Vokietija 
jiems pagelbon pasiuntė ra- 
dikabškiausį s< icialistų - a- 
narchistų Leniną ir su šito 
pagelba tikėjosi priversti 
rusų vyriausybę susitaikin
ti su Vokietija.

Tečiau ir ponas Lenin 
nieko gera Vokietijai nenu
dirbo.

Tuomet Vokietija jTaleido 
darban savuosius sociffl-pa- 
triotus. Indavė jioms at- 
skirios taikos sųlygas ir lie
pė pasidarbuoti tautos la
bui.

Vokiečiai sociaUstai tatai 
sumanė suruošti “tarptau- 

pasi-
Petrogrado Konservatori- $1,000 arba $2,000 metinio 

I joje.yra tikras konservato-pelno, kaip yra sumanyta, tinę konferencijų,

kviesti konfereneijon rusus 
socialistus uyten bendro
mis jėgomis surasti priemo
nes, kokiuo būdu yeikiau į- 
vykinti taikų Rusijos su 
V okietija.

Jei kiek aukščiau minėta 
konferencija butų buvus su
šaukta, be abejonės, rusai 
socialistai butų joje daly
vavę ir gal butų pasikasę 
po savo vyriausybės pama' 
tais.

Bet “tarptautinės konfe
rencijos” sušaukimo metu 
Rusijoje įvyko žymi atmai
na. Kareivių ir Darbinin
kų Tarybos rusų vyriausy
bė spaudžiama neatlaikė ir 
sutiko ateityje savo tarpan 
priimti ir tos tarybos atsto
vus. Vadinasi, Rusijoje bus 
sudaryta koalicijinė vyriau
sybė, kurion pateks Visų 
luomų atstovai. Ten užtik
rinta vieta ir socialistams.

Įvykus šitam faktui, į ru
sų socialistųsi papūtė kitoks 
vėjas. Iš taikos salinikų 
staiga jie pavirto didžiau
siais savo šalies patriotais ir 
nusprendė nenorėti atski
ros taikos su Vokietija.

Ir po šitos perversmės jie 
gauna pakvietimų “tarp- 
tautinėn konfereneijon. ’ ’ 
Kur čia jie važiuos jon, jei 
jie socialistais yra tik savy
je.

Taip Vokietijai ir vokie
čiams socialistams nepasise
kė žygis padaryti atskiriu 
taikų su Rusija.

Nyksta socialistų tarp- 
tautiškumas. Už tų tarp- 
tautiškumų yra prakilnes-

kų priežasčių. Sustreikavę 
darbininkai reikalavo netik 
duonos, bet ir taikos. Vokie
tijos vyriausybei tokie apsi
reiškimai, beabejo, nemalo
nus. Hindenburgas net kal
bėjo, kad sustreikavusius 
darbininkus reikia nubausti 
kaipo tautos išgamas. Bet 
darbininų pozicija buvo taip 
stipri, jie laikėsi taip solida-
riškai, kad vyriausybė pabi
jojo pasinaudoti Etindenbur- 
go patarimu ir geruoju pa
vyko susitaikinti su darbi
ninkais, grąžinant juos prie 
darbo.

Bet tas susitaikinimas tai 
tik liglaikinis. Pne progos
karės nuvarginti darbįnink. 
vėl ims bruzdėti ir šalę duo
nos dar smarkau ims reika
lauti taikos. Vokiečių vy
riausybė tų žino ir užtat ar
timiausioje ateityje ji žada 
pasiūlyti priešams taikos de
rybas. Laikraščiai praneša, 
kad tų pasiuljaimų kanclie
ris Bethmann-Hollweg pa
dalys ateinančiame pirma
dieny j. Kokiomis sąlygo
mis vokiečiai pasiūlys tai
kos derybas dar nežinia, bet 
eina paskalos buk jos bus 
labai prieinamos. Labai ga
limas dalykas, kad talkinin-

nėdins. /
Talkininkai nori bausti

Vokietijų už primetamąsias 
jai kaltes. Kol nubaudimas 
įvyks, turės pasidaryti ne 
viena kruvina kova. Tik ta
da ateis taika, kurios gei
džia visos kariaujančios ša- 
lįs, nors iš Prancūzijos ir
Anglijos to negirdėt. Juo il
giau tęsis karė, juo žymes
nis bus sunaikinimas, juo 
platesnis kraujo upeliai, juo 
didesnis skaičius žus vyrų. 
Lietuva ir gi trokšte 
troška palaimintos taikos. 
Jeigu ilgai karė tęsis, tai 
musų mylimoje tėvynėje ga
li akmens ant akmenio ne
likti. Kitos Europos šalįs 
mažiau nukentėjo nuo ka
rės žygių negu Lietuva ir to
dėl jai greita taika yra dvi
gubai reikalinga. Beto, Bel
gija, Lenkija, Šiaurinė 
Prancūzija ir kitos šalįs 
gauna milžiniškų pašelpų— 
visas pasaulis jas šelpia, vi
si jais rūpinas. Musų gi tė
vynė visų užmiršta, mažai 
kas apie jų žino ir jų te- 
bešelpiam beveik tik vieni 
mes patįs. Užtat ten skur
das nuolat didėja, musų bro
lių ašaros nesuspėja nudžiū
ti, nes kiekviena karės die
na gamina naujas kančias. 
Lietuvai taika taip yra rei
kalinga, kaip pasauliui gy
vybė. Jau gėriui netekti ko
kių nors politiškų privilegi
jų, negu žūti tautai badu, 
maru ir ugnimi.

KAS SIUNTĖ P-UI LEO 
NUI 980 RUBLIŲ?

kai gal atmes šį pasiuliji- 
mų bet didelis žmonių ne
pasitenkinimas privers vo
kiečių vyriausybę padaryti 
dar didesnius nusileidimus. 
Austrija gi dar labiau nori 
taikos už Vokietija. Girdėt, 
kady ji susitaikintų be pri
jungimų jokių žemių ir ne
reikalaudama jokių atlygi
nimų.

Taikos troškimai nuolat
didėja ir Rusijoj, kuriai ka
rės našta labai sunku vilkti.

»»

Pastaromis dienomis taikos 
šalininkai Rusijoje buvo su
rengę visų eilę didžiausių 
demonstracijų, laike kurių 
reikalauta atsistatydinimo 
dabartinės valdžios, kuri ne
nori seperatiškos taikos. 
Panašios demonstracijos bu
vo įvykę netik sostinėje Pet
rograde, bet ir kituose mie
stuose. 'Nors visame tame 
nestigo socialistų politikos,
bet iš visko matyti, kad žy
mi rusų tautos dalis tikrai 
trokšta taikos.

Ar artima taika kitiems 
talkininkams pravarti da
bartiniame momente tai ki
tas klausimas, bet vien tik 
išsižadėjimas užkariautų že-

V7ERGIJ0S 
V dienus la
. Pr vis dar

enu
lėj
nūs jau 

Bet
tarpe mi

yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdis 
verg-mistris-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliučiu 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
nų, kaipo plovimas skaudinan
čios gerklės 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 Keuniatiuno, Padagoi, Neurali- 
gijoe, Periiiulilyiiio, A|4liibinN>. Dantu- 
SkamM'jinio, Diegliu ir SkauiMjlmo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu numir 
titku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo šonų Ir uztikčtinų draugą šeimy* 
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkutt; galima gauti visoee ap
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTCrt 4. CO. 
74—80 Wukin|toa ttr««t, N«« York.

•*»tfw**»****#*ii^******a*
Jūsų pinte* a«tl paei
ti gerai* eanglot* ve »tl|o*

SeciBd Security Denk
lOP CHICAOO I

Avs. W**tsra A v*

3% ant Jūsų Pinigų
H4sn Psnsdėlisia šr Satetoais 

vakarais iki I valandai

■Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
{ Europa Ir galima 
gauti Laivokartes

Maskvos Lietuvių Komi
teto pabėgėlius šelpti pirmi
ninkas advokatas P. Leo
nas antra kartu per “Lie
tuvių Balsų” klausė, kas iš 
amerikiečių 1916 m. rugsė
jo mėnesio pradžioje pri
siuntė jo vaizdu 980 rublių. 
Pinigai buvo siųsti per Ru- 
sų-Amerikos laivų linijų. 
P-as Leonas nežino kokiam 
tikslui sunaudoti tuos 980 
rub. Siuntusieji tuos pini 
gus malonėkite susirašyti 
su p. Leonu.

RUSIJOJE YRĄ VIRŠ 
TRIJŲ MILIJONŲ 

PABĖGĖLIŲ.
Išeinąs iš Petrogrado 

“Lietuvių Balsas” praneša, 
kad iki 15 gruodžio 1916 m. 
Europos Rusijoje, Kaukaze 
ir Sibire (be Turkestano) 
suregistruota buvo 3,137,- 
127 pabėgėliai.

Daugiausia pabėgėlių su
sispietė Jakaterinoslavo g. 
221,095, Maskvos —154,699, 
Livžemės — 145,349, Sama
ros 143,807, Tambovo — 
141,694, Saratovo — 140,- 
754, Charkovo — 120,020. 
Tad pabėgėlių daugiausia 
gyvena apie didžiuosius 
miestus. Vaikų iki 44 me
tų yra 36,6%, prieauglių 
nuo 14 iki 17 m. —8,2%, su
augusių nuo 17 iki 55 m. — 
44,8%, ir senesnių — 8%7 
Vyrų gi esama 45% viso pa
bėgėlių skaičiaus.

ĮSTEIGTA 1888 M. , ♦

KASPAR
STATE BANK

FO MUE8IUEA VALETUMl 

KAPITALAS 1600,008
Mes mokame S proc. ant Pinigų. 
Mae parduodame Foreign Money 

Order* i visas dalie svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —▼toe-plrmlninksa 
Chas, Krupka. Vive-pirminlnkas 
August Filek—Ass’t Kasteriąs 
Joseph sikyta — Kasteriąs 

1900 Blue bland Avė.

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Narystė

(Apgar.)
Seniautia ir geriausia vyrų ir 
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
bame ant užsakymo.. Kaina 
pigi — darbas, gvarantuoja- 
mas.
' Oystinam ir prosijam.

. A. MKTRIKI8,

Bankos priklausančios prie Chica
go Clearing House yra po jos atsar
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent 
sykj J metus, Clearing House revi
zoriai nuodugniai ištiria savo banku 
stovį Ir būdą Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notos, bondai, 
mortgagei ir kitos apsaugos peržiu
riamos ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti ir kningos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugl vertė gali 
buti kningose parodyta. Abejotina 
tvarka arba atsargumas, yra neda- 
leidžiamas. Jeigu banka nustoja 
savo Clearing House teisių, tas yra 
ženklas jos abejotino stovio. *

Tiktai tviroiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House na
riai*.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka ne suban- 
krutijo. Reikalaujant, Clearing House 
bankos ateina viena kitai su pagel
ba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir lfiduoda penkias pil
nas atskaitas į metua

Ji taip-gi yra po Valsttjos prie
žiūra, yra regultarlftkal tlrinėjama 
ir kas metą Iftduoda penkias pilnas 
atskaitas Kankiniai Vaidybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėt* žiloje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Aukso 
Mortgages. Teipgi Aukso Mortgege 
Bondsus po 8100.00 ir (500.00.

Siu bankas yra attakančiausias 
Lietuviams.

čia kalba Lietuviftkal ir Lenkiš
kai.

Kapitalas ir pervlSius: (600,000.00.

Presilentas
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Bluo Island Avė., Loorals 
ir 18-to* gatvių.

ATDARAS: Panedėllals, Ketvergais
ir Subatomis iki 8:(Q vai. vak.

1710 W. 47-ta Gatvė
nis jausmas-^ patriotizmas, niių greičiausiai jų neužga- Tarpe Paulina ir Hermitage
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KAIP MIKALOJUS II IS 
SIŽADfiJO SOSTO

Žemiau dedame iš “Lie
tuvių Balso” (Petrograde) 
įdomu aprašymų, apie pas
kutines caro valand. Tas ap 
rašymas verstas iš “Russ- 
kija Viedomosti.” Jo auto
rius yra žinomas Rusijos 
dešiniųjų veikėjas V. Sulgi- 
nas, kuris draug su Gučko- 
vu buvo deleguotas Psko- 
van pasikalbėti su caru ir 
išgauti nuo jo abdikacijos 
raštų.

“Mudu išvažiavome iš Pe 
trapilio kovo 2 d. 3 v. Vak. 
10. vai. mudu jau buvo va 
Pskove. Aš tariaus visu- 
pirm pasikalbėti su genero
lu Ruzskiu, kurs jau buvo 
praneštas, kad mudu atva- 
žiavova, bet lig tiktai trau
kinys sustojo, vagonan įėjo
vienas caro adjutantas ir Į keti.

visų dienų galvojau ir su
galvojau išsižadėti sosto.
Iš pradžių buvau sumanęs 
sunui atiduoti sostų, paskui 
gi supratau, kad išsiskirti 
su sunum negaliu.

Čia caras truputį stabte
lėjo ir tarė:

— Tamsta, tikiuosi, su
prasi tat.

Paskui tęsė:
— Del to aš sumaniau iš

sižadėti sosto savo broliui.
Taręs šituos žodžius, ca

ras nutilo, lyg laukdamas 
atsakymo.

Tada aš tariau:
— Šitas pasiulimas mums 

netikėtai. Mes teturėjome 
galvoje tik caraitį Aleksie
jų. Del to prašau leisti pa
sišnekėti su Gučkovu 15 mi
nučių atsakymui.

Caras sutiko, bet nebeat
menu, kaip vėl ėmėme šne-

peliais nešinas.
Jis tarė.
— Štai išsižadėjimo ak

tas. Skaitykite:
Mudu ėmėva skaityti pu

se balso. Dokumentas buvo 
parašytas gražiai, padoriai. 
Man pasirodė net nesmagu, 
atsiminus, kai mes kartų 
buvome parašę tam tekstų. 
Tečiaus paprašėva carų po 
žodžių “atiduodamo savo 
broliui valdyti valstybės 
reikalus visiškoje vienybė
je su žmonių atstovais įsta
tymų leidžiamosios įstaigo
se tais principais, kurie bus 
nustatyti” dar” įdėti: “pri
siekus visiems žmonėms.” 
Caras tuoj sutiko ir prirašė 
šituos žadžius, truputį pa
keitęs, kad tokiu budu išė
jo “nesulaužomų prisiekus 
priesaikų.” Vadinas, My
kolas turėtų prisiekti kons
titucijai ir butų tikras kon-

pasirašytu, nes bijojome, 
kad audringame Petrapily
je musų atvežtas dokumen
tas gali kur lengvai nusi
mesti. Tokiu budu, pirma
sis aktas, parašytas ant ne
didelio formato lapelių, turi 
likti pas generolų Ruzskį. 
Mes gi atvežėm antrų eg
zempliorių, parašytų ant di
delio formato lapelių, ir įda- 
vėm į ištikimas rankas. Bu
vo valandėlė, kada šitam 
dokumentui grėsė pavojus.

PRANEŠIMAS. 
Norintieję kad paskelbi-

mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge’ malonėkit priduoti kopi
ją apgarsinimo nevėliaus 
kaip prieš piet šiandienų.

“DRAUGO” ADM.

jggLLJ1*

Special
OfFBB

* * !į

Amerikos Llituili Mokykla
Mokinama: angliškos lr lietuviš

ko. kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tėa stenografijos, typewrltlng, pirk
lybos teisių, 'Suv. Valst ’ Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, polltl- 
klnės ekonomijos, pilietystės, dallla- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki S po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 9:30 
3100 So. Halsted St.. Chicago 111-

tos vidurių Ilgo. paeina I* negero su-. 
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
gero valeto.

80

pranešė.: “Jo Didenybė, 
tamstų laukia.”

Išėjus iš vagono, tebuvo 
keli žingsniai iki imperato
riaus traukinio. Rodosi, ne
buvau susijudinęs. Aš bu
vau taip nuvargęs ir nervus 
įntemptas, kad niekas, ro
dosi, negalėjo manęs nusta- 
byti. Man vis dėlto trupu
tėlį buvo nesmagu, kad nu-j 
ėjau į carų švarkelių apsitai 
ss, juodas ir nesusišukavęs, 
keturias dienas nesiskutęs, 
katorgininko veidu, tik va
landėlė išleisto iš sudeginto 
kalėjimo. ,
Mudu su Gučkovu įėjova į 
šviesiai nušviestų vagonų. 
Vagone buvo gr. Frederik- 
sas (rūmų ministeris) ir 
dar kažin koks generolas, 
kurio pavardės nežinau

Gučkovas sakė, kad jis ne 
galįs kištis į tėvo jausmus 
ir negalįs jo versti. Man pa
sirodė, kad caro veidas tru
putį nušvito, šituos žo
džius išgirdus, aš pasakiau, 
jog caro noras, kad ir prie
šingas tam, kas nuspręsta, 
bet pateisinamas. Mažajam 
carui, atskirtafn nuo tėvo, 
gali atsirasti neapykantos 
žmonėms, išskyrusiems jį 
su tėvu ir motina. Be to, 
didelis klausimas ar gali re
gentas prisiekti konstituci
jai už mažųjį imperatoriii, 
tuo tarpu tokia priesaika 
būtinai reikalinga. Myko
las gi pats lipdamas į sostų, 
gali prisiekti ir būti konsti- 
tutiniu monarchu. Tokiuo 
budu, mudu su Gučkovu su- 
tikova, kad sostas bus ati- 
dotas Mykolui.' Po vaTandetčs atPjb ča- , ,.

T. * v ... . Po to caras paklausė mūras. Jis buvo apsitaisęs vie-l,^ __ ____
no Kaukazo pulko forma
Jo veidas nieko ypatinga 
nereikė, buvo toks kaip vi
sados. Pasisveikino su mud
viem greičiau meiliai ne
kaip šaltai, padavė rankų, 
paskui atsisėdo ir paprašė 
visus sėstųs, parodęs vietų 
Gučkovui savo šalyje, prie 
mažo stalelio, o man prie
šais Gučkovu. Frederiksas 
atsisėdo tolėliau, nežinoma
sis generolas — prie stale
lio vagono gale. Rodosi, ši
tuo laiku įėjo generolas Ru- 
zškis ir, atsiprašęs carų,pa
sisveikino su mudviem ir 
atsisėdo šalia manės.

Ėmė kalbėti Gučkovas. 
Aš bijojau,, kad Gučkovas 
pasakys carui kų pikta, ska 
udu, bet to neatsitiko. Gn- 
čkovas kalbėjo gana ilgai 
ir gražiai. Jis visiškai nelie
tė praeities. Jis išdėjo da
bartinį padėjimų, stengda
masis visa kaip reikiant iš
aiškinti. Jis kalbėjo, nežiū
rėdamas į carų, padėjęs tie
siųjų rankų ant stalo ir nu
leidęs akis. Jis nematė ca
ro veido, ir taip buvo leng
viau pasakyti visa iki galo. 
Jis ir pasakė visa, baigda
mas,kad vienintelis išėjimas 
iš dabartinio padėjimo esųs 
tik išsižadėjimas sosto ir 
atidavimas jo mažajam Ale
ksiejui, kurio fegentu bu
tų didysis kunigaikštis My
kolas. Kai Gučkovas tatai 
tarė, gen. Ruzskis pasilen
kė ir pasakė man:

— Tatai jau nutarta.
Kai Gučkovas pabaigė 

kalbėti, caras visai ramiai 
tarė:. . •

— Aš vakar ir šiandien

'du, ar galiva gvarantuoti, 
kad išsižadėjimo aktas tik
rai nuraminsiųs šalį.

Į tai atsakėva, kad, kiek 
galima pramatyti, šalis tik
rai nurims.

Aš nebeatmenu gerai, ka
da caras išėjo į gretimąjį 
vagonų pasirašyti akto. 
Maždaug apie 11:15 ’-al. ca
ras vėl grįžo nedideliais In

stitutinis monarchą.
Man rodėsi, kad to butų 

visai pakakę, bet atsitiki
mai toliau nevedė... Aktas 
buvo parašytas rašomų j a 
mašina ant dviejų ar trijų 
nedidelio fortba+o lapeliu.

Kai perskaitę radome ak
tą gerų, paspaudėme vienas
kitam rankas. Man rodo-’f
si, kad sitas paspaudimas 
buvo širdingas. Gal but, 
ir klystu dabar, nes tada 
buvau labai susijudinęs. At
simenu, kai paskutinį kartų 
pažiurėjau į laikrodį, buvo 
be dvilikos minučių 12 vai. 
Del to reikia manyti, kad 
visas šitas istorijos atsitiki
mas buvo tarp 11 ir 12 vai. 
naktį.

Atsisveikinome. Man ro
dosi, kad nė katra pusė šių 
valandėlę neturėjo širdyje 
nieko pikta. Man greičiau 
buvo gaila žmogaus, kurs 
savo paklaidas taisė minčių 
gražumu ir padorumu, — 
minčių, kurios apšvietė so
sto atsisakymų. Pažiūrėti 
caras buvo visiškai ramus ir 
greičiau draugingas, nekaip 
šaltas.

Susikalbėjome su genero
lu Ruzskiu, kad bus du ak
to egzempliorių, paties caro

TeL Yard. 1683

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS LB 

OHIBUSOAS,
3268 8. Halsted a*. Ohleago, OL 

Gydo visokiu Ilgu moterų Ir
vzikų.
Priėmimo Valandos: mo * ryto 
Iki 12; S iki S. NsdėUomia: 
nuo 8 iki 2 po pietį}; nuo • ▼, 
Iki 8 ▼.

PINKERT
STATE BANK

4810 W. 22nd St.
CICERO, ILL.

Priimame Savings 
Account, Clieeking Account
' f ' • ♦
turime siaugas geležines»
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus 
bankinius reikalus. Atdara
kas vakara ir nedėlios ryta.

- ' .: = !.
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■A. A. SLAKIS
ADVOKATASJ
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Miesto ofisas: Room 824 le
19 So. LaSalle St., Chicago, III. w 

Tel. Randolph 6246
*

Gyvenimo vieta 
3255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 5326
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tins

ftlta pulki plieninė lova sn mat ra
sų ir springsais tik ............................

$12.1

Visokių rųšių vaikų vežimėliai, vy
telių pintiniai Ir skarinlai sulanksto
mi parankus Išsivežti | parkus ar 
piknikus nuo ...........................................

$5.50 iki $25.

Visokio didumo ledaunėa, varau niai 
padarytos, Ilgai užlaikančios šalt| 
nuo ........................................................

■
U stikliniu uždangalu, 
’g rinti du lenciugėllusi 

ir kainuoja tiktai

tu-

$12
1000 Faderalii- 

kų Kuponų.
kurie yra duodami su 
kiekviena Iš tų lampų. 
Jeigu nori sutaupyti pi
nigus, tai pirk šių lampų 
Atlankyk musų ELEC
TRIC SHOPS ir kitas 
KRAUTUVES šių savaitę.

□ Daug naudingų dalykų 
§ galima gauti už šiuos 
g kuponus, nepraleisk šios

progos.
O i J ■

CqnmqhwialimI98SON CONPANT
Ele^tiuc Shop 

72 Wėst Adams Street
ELECTRIC SHOP 

Micl.i&an and Jackson
AT’STTN BROADWAY

5646U/estLakeSt. 4523 Broadvay
LOGAN SOUARE 
3127 Loįjn Blvd.

Inn : SOUTH CHICAGOq 91fc3 South Chica&o Avė. ai
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g

D. LlcJcckfo AJtcrtrSrtntf Atrėocy, Chirsoo 2£77

LIETUVIU RAKANDU 
KRAUTUVĖ

The Peoples 
Furniture Co.

1930-1932 
S. Halsted St.

Chicago, III.

Visokių rūšių siuvamos mašinos ant 
io metų gvarantuotos ...........................

$15.00
Si krautuvė yra viena Iš didžiausių Lietuviškų rakandų krau

tuvių Chicagoje, kuri yra užlaikoma ne vienos ypatos, kuri užsi
deda hizn| vien dėl savo ypatiško pelno, bet ši krautuvė yra 
sutverta ant korporacijos pamatų Ir yra užlaikoma keletos <le- 
sėtkų žmonių, kurie sutvėrė tų bendrovę, ne kokiam tai ypatiž- 
kam pasipelnimui, kaip kad tai daro žydai, kurie tarpe lietuvių 
užsideda krautuves, pasamdo lietuviškus pardavėjus. Ir skelbias 
esant lietuviškomis krautuvėmis Ir matydami, kad teisingu budu 
nieko negali daryti, todėl ir vilioja žmones visokiais budais, tai 
duodami visokias štampas, tai kitkų, o žmonės kiti nežino, kad 
nž tas štampas Jie dvigubai atsiima. Bet ši krautuvė, kaip Ir 
visos bendrovės, yra (steigta vien tik dėl to, kad pagelbėti žmo
nėms nusipirkti sau reikalingus daiktus ni pigesnę kalnų, negu 
pas žydus.. Mes neduodant žmonėms Jokių štampų Ir ne vIUo- 
Jame kitokiais budais, nes mes žinome, kad mes parduodame 
gerus rakandus, kurie patys už save kalba, ir tikimės, kad žmo
nės patys supras, kad musų tavorai dvigubai yra vertesni be jokių 
štampų, negu pas žydus ir už pigesne kaina.. Mes parduodame 
pigiau negu žydaia todėl, kad kaip Jau minėta, ši krautuvė yra 
bendrovės, todėl mes nežiūrėdami didelio pelno, parduodame tik 
sn tokiu uitlarbiu, kad padengti Išlaidas tr užmokėti darbininkų 
algas. Mes užlaikome didžiausiame pasirinkime visokių naminių 
rakandų kaip tai: peėlų, lovų, stalų, krėslų, komodų, ledaunlų, 
karpetų, siuvamų mašinų, valkų vežimėlių, ir daugybė kitokių daiktų, 
kurių dėl vietos stokos negalime ėla suminėti.. Todėl gerbiami tau
tiečiai Lietuviai, reikalui atėjus prašome atsilankyti | musų krau
tuvę, o mes pasistengsim tsmslstų kuogeriausia užganėdinti. Musų 
krautuvė randasi po 1030-10X2 R. Halsted St. Tėmykite lietuviškų 
parašų ant durų ir žalių frontų. Parduodame ui pinigus ir ant 
lengvų išmokeaėių. Krautuvė atdara Iki 0 vai. kiekvienų vakarų. 
Nutuktomis iki 10 vai. vakare. ...........$5. iki $35.
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NAUJAS LAIKRAŠTIS

« Susiv. L. R. K. Amerikoj * 
balandžio pabaigoje, š. m. 

pradės leisti savaitini 
laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” eis kas ket- 

o vergas didelių 8 puslapių, 7 
'• kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge
riausių ir svarbiausių Ame
rikos lietuvių kat. laikraščių.

“GARSUI” sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, 
publicistai, visuomenininkai.

“GARSO” prenumerata S 
metams $2.00, pusm.—$1.00. 2

Prenumeratai ir korespon- 2 
dencijoms siųsti antrašas:

g “GARSAS” |
» 450 Grant St, Brooklyn, N. Y. e?

Phone Yard. 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRU, MOTERŲ 

IR VAIKU LIGAS 
3315 S. Halsted st.,

OHICAGO, ILL.

Kirchmaa State Bank
Kamp. 22-ros ir 56 Avė., 

CICERO, ILL. 
Kapitalas ir perviršis

$125,000.00 3 nuoš. mo
kame ant padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago 
Clearing House priežura. 
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos 
(Postai Saving Funds.

Atdara Paned. Ket
vergais ir Subatomis iki 
8 vai. vakare.

PAVASARIS I 
Valyk savo namus.

Atlieku įvairius malevojimo ir kambarių popiera- 
vimo darbus. Kainos prieinamos, Kreipkitės laišku 
arba ypatiškai.

PETRAS CIBULSKIS,
2349 So. Oakley avenue, Chicago, UI.

------------------------------------------------------------------------H

Kaip Pinigai ■ 
Auga ■

Pavyzdin Tu palikst regularis Z 
Taupytojas dabar ir taupisite per ■ 

penkis metu9, pasidedant Z

SI,00 į sąvaitę pirma meta "

NERVŲ LIGŲ.

t. 4 ’tderlin Kans. Rugsėjis 1015.
Pti 1] metų aš sirgau nervais, ma- 

e v irų skaudėdavo. Jaučiausi prislėg
us, bet visuomet turėjau gerų norą 
algyt Klebono Kocnig’o Nervinė 
ane išgydė. James Scott.
J. Glamann iš W. Point Miss. rašo, 
ad jis persmarkial dirbdamas savo 
armojė neteko muskulų jlegos jj 
mė gydytis klebono Koenigo Nervine 
r dabar jų perša visiems.

Taip pat rašo Klotilda Merz Iš St. 
■’abriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi 
ervais, lr džiaugiasi, kad pradėjo gy- 
ytis klebono J^oenigo Nervinė, nes 
i pasekminga.

8esuo Katarina, vienuolė iš La 
rosse Wis., sakosi klebono Koenigo 
ervine išstgydžiusl iš nerviškumo ir 
•miegos, nors tiedvi ligos buvo jų 
arginusios per du metu.

DYKAI brangi knyga sergan 
tiems nervais. Jų siun 

lame kiekvienam, kuris paprašo, 
leturtėliams duodame ir vaistus 
ykai. Tuos vaistus nuo 1878 išdir
bėdavo gerbiamasis klebonas Koe 
ilg. Fort Wayne, Ind., o dabar po

KOENIG MEDICINE CO., 
prižiūra išdirbinėja •*>'

Chicago, III.
02 W. Lake st,. netoli Dearborn
Vaistinėse bonka ateina 

1, o šešios bonkos 35.

1.50 * 
2.00 *

U .antra
trečiaG

2.50* “ ketvirta
3.00* “ penkta

U

h

U

G

Mokant trečių nuošimčų skaitluo- ■ 
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, Z

Neatideliok--bet pradek taupyti dabar ■ 
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK ;

Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.

47th Street Z
Kamp* Ashland Avė.

1»

Musų pervirš yra suvirš ■ 
7 milijonai dolerių. Z

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

ttf
i

■1

d

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikome laikro

džius Ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubl 
nius lr deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti ir ne- f I 
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas tr prūsines, Importuotas tr taip jau 
rusiškas balalaikas tr gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
lalkrodžtua laikrodėlius, visokius muslkališkus instrumentus 
ir revotveriua Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
utų siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 8. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7300 
Katalogų visiems dykai, kag tik prisius ui 2c. štampų.
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Naujos knygos. '
Kun. J. Židanavičius,. A- 

pie Religijos Pradžią ir jos 
reikalingumą So. Boston 
“Darbininko” spauda, kai
na 10c.

Šita kningutė naudinga 
pasiskaityti tikintiems ka
talikams. Graži jos pradžia 
apie gamtos didybę ir apie 
religijos žodį. Paskui eina 
penki skyriai: 1 kad religi
ja parodo žmogui tikslą, 2 
mokina jį pasiekti; 3 sulai
ko nuo blogo ir dorina, 4 vi
suomenę veda į laimę, 5 iš
blaško žmogaus proto tam
sumus. Po penktam per
skyrimui pridėti dar trys 
paragrafai: 1 kad reikia ti
kėjimą mylėti, 2 jį nuola- 
biausiai platinti, 3 prašalin
ti priežastis kenkianėas jo 
plitimui.

Kningutės vardas išrodo 
apologiškas, bet ji skiriama 
jau tikintiems žmonėms, 
nes savo tvirtinimus priro
do daiktais, kurią netikin
tieji nepripažįsta. Mums 
išrodo, kad iš to gali kilti 
nesusipratimą.

Autorius žodį dėl varto
ja tikslui išreikšti (5 p.), 
kuomet lietuvią kalboje tas 
žodis reiškia priežastį. Kun. 
Ž. rašo “Leonas iš Cytijos.” 
Greką kalboje nebuvo gar
so c, todėl ir miestas vadi
nasi Kytija. Tik lotynai, 
tardami savo c prieš i kaip 
tai, padarė Cytija. Mums 
geriau grekiškus žodžius ra
šyti sulyg ją ištarimo. Pa
stebėjome ir spaudos klai
dą: astronomo Secchi var
das iškreiptas į Zachki. 
.(12 P).

Mums išrodo pergreita 
Koperniką vadinti lietuviu. 
Vokiškos enciklopedijos sa
kinio tam tikslui negana.

Kun. Židanavičius savo 
skaitytojams pataria per
skaityti apšvietos istoriją, 
bet nepaduoda jos titulo. 
Yra kningą vienpusiškai, 
tendentiškai ir stačiai nesą
žiningai klaidingai rašančią 
apie tuos dalykus. Reikėjo 
paduoti kokį nors gerą vei
kalą, kad skaitytojai nepa
taikytą ant Medingo.

Džiaugiamės, kad tautie
čio raštas jau tapo išvers
tas į lenką ir rusiną kalbas. 
Tikintiems lietuviams jis 
taip gi gali suteikti nevieną 
naudingą žinią, ale jo nega
lima siūlyti netikintiems, 
nes ne jiems parašytas.

bemokslis pasididžiavimas
mokslu.

Paskutinė apysakėlė “Li
teratas” pašiepia abidvi 
ateistiški lietuvią srovi: so
cialistus ir laisvamanius, už 
negatyvi-jądvieją darbą, iš
sireiškiantį žodžiai: “Tik 
šmeižk, tik šmeižk kunigą 
luomą.” D-ro Šliupo šali
ninkai tą darbą atnaujino 
po to, kaip Lietuvią Dieno
je surinktuosius pinigus jie 
vieni apvaldė.

Taip pat iš pačią naujau
sią laiką yra Raudonasis 
kaklaryšis” ir “Gyvenimo 
pasaka.” Tiedvi pasakaiti 
tai gyvenimo kritika sociali
stu žodžiams ir darbams.

P. Kmito kningutėje yra 
literatiško talento. Kai ku
rie jo sakiniai liks patarlė
mis. Štai pavyzdis “Gimna
zijoj jis nebuvo, — tuom di
desnė jam garbė, kad, kaip 
sakant be kopečią ant stiogo 
užlipo” (p. 47. 48).

TREMTINIAI PAIEŠKO 
SAVŲJŲ.

Petras Bernatanis iš Kau
no gub., Ukmergės pav., 
Liutvaną kaimo ieško tėvą, 
giminią ir pažįstamą. Jo 
adr.: Russia, gorod Ržev, 
Tverskoj gub., Povtofitel- 
nyj kurs, Praporščiku.

Jieva Navickaitė, Kauno 
gub., Šiaulią pav., Kuršėną 
miestelio, ieškau seserą O- 
nos Navickaitės, Teklės Ba
nienės, Zofijos Reimarienės 
ir pažįstamą. Adresas: Rus
sia, Petrograd, 1-ja rota, d. 
No. 34, kv. 17.

Elzbietas Ilgunaitė, Su
vaiką g., Vilkaviškio par., 
prieš karę gyvenusi Mari
jampolėje, ieškau giminią ir 
pažįstamą. Russia, Petro
grad, 1-ja rota, d. No. 14, 
kv. 13.

Jonas Kmitas, Vaizdeliai.
“Darbininko” spauda. 1917 
m. 64 p. Kaina 30c.

Kningutėje yra šešios 
apysakaitės ir p. Uosio įžan
ga.

Apysakoje “Progos be
laukiant” p. Kmitas paro
do, kad ir mokslas be doros 
neatneša naudos. Darbštus 
ir sąžiningas valsčiaus raš
tininkas daugiau naudos pa
darė Lietuvai už du savo bu
vusiu • draugu: gydytoją rr 
inžinicrią, nes tuodu tingėjo 
dirbti, bijojo žandarą ir 
mėgo moteriškes.

Antrasis vaizdelis imtas iš 
Amerikos lietuvią gyveni
mo. Čia esą nereikia nei są
žinės, nei proto, norint tapti 
redaktorium nešvaraus 
pirmeiviško laikraščio. Taip 
pat iš publicistą gyvenimo 
ir vaizdelis “Iš daugelio vie- 

. nas,” kuriame išjuokiamas

Didysis Chicagos dar
bas Raudonajam Kryžiui.

Šia savaite Amerikos 
Raudonasis Kryžius ypatin
gai darbuojasi, kad jo narią 
chicagiecią skaičius pakiltą 
iki 150,000. Chicago atsi' 
liko toli užpakalyje kitą 
panašią miestą skaičiumi 
savo piliečią Raudonojo 
Kryžiaus narią. Šioje va
landoje ją tėra tiktai 17,000, 
kuomet New York’as turi 
325,000, Bostonas 35,000, 
Philadelphia 18,000 ir tt.

Daug naują ir pasekmin
gą priemonią galima suvar
toti naujiems nariams pri
traukti. Viena iš tą yra tu
rėti stambią pramonininką, 
užmokančią už apgarsini" 
mą puslapį dienraštyje, ka
me kviečiama žmonės įsira
šyti nariais į Raudonojo 
Kryžiaus draugiją. Tame 
apgarsinime dedama atkar
pa, kurią tereik tik išpjau
ti ir tiesiog nusiąsti į Rau
donojo Kryžiaus valdybą 
su mokesčiu čekiu. Raudo
nasis Kryžius nemoka pini
gą už tuos apgarsinimus, 
nes visus iškaščius turėtą 
padengti privatinis asmuo 
arba kompanija pasirašanti 
ant apgarsinimo.

Ta ypatinga mintis vienu 
laiku yra kilusd tukstančiuo 
se naują narią. Tai gi kuo- 
lahįausia geistina, kad kiek
vienas asmuo įstotą į R. K.,

didžiausią pasaulio organi
zaciją, pildančią žmogišku
mo uždavinį karės metu. į

Mes ir kiti Suv- Valstiją' 
piliečiai, gimusieji kitur, tu
rime daug. kuomi pasigirti, 
nes daugeliu įvairią būdą 
naudingai atsiliepėme Pre
zidento Wilsono kvietimui, 
šaukančiam laisvanorius į 
Armiją, tokiu budu parody
dami ir prirodydami svetur 
gimusią Amerikiečią lojali- 
škumą. Tiems visiems mu
są vyrams ir moteriškoms, 
kurie dar nori bent kuomi 
prisidėti prie šio didžojo1 
darbo, Raudonasis Kryžius 
duoda geriausią progą.

Gal musą skaitytojams 
bus naujiena, bet tat yra te
są, jog norint tapti Raudo
nojo Kryžiaus nariu nėra 
būtino reikalo apsiimti dar
bą karės laukuose. Kiek
vienas žmogus gali tapti 
nariu, užmokėdamas tokį 
mažmožį kaip $1.(50 (vieną 
dolerį) į metus. Tas visai 
neužtraukia priedermią ke
liauti į karę, o tik duoda 
progą tėvynę myliančius pi
liečius prisidėti prie didžio
jo ir gerojo veikalo.

Prezidentas Wilsonas yra 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas. Visi tos draugijos 
reikalai eina po priežiūra 
Karės Departamento ir 
Kongresoi

Sanarią įrašai reikia sią- 
sti į American Red Cross, 
Monroe -- Bldg., Chicago.
Prie įrašo reikia pridėti če
kis arba Money Order, 
$1.00 yra paprastojo nario 
metinis mokestis, $2.00 at- 
seina metams tam, kas nori 
ne vien būti narys, bet ir 
gauti laikraštį “Red Cros 
Magazine.” $25.00 kas nori 
tapti amžinuoju: Raudonojo 
Kryžiaus ženklelis duoda
mas kiekvienam nariui.

P. Orson Smith, Chicagi- 
nio skyriaus Raudonojo 
Kryžiaus iždininkas, už 
kiekvieną prisiuntimą, iš
duoda kvitą. Tik reikia aiš
kiai parašyti savo vardą- 
pavardę ir adresą.

(Apgar.)
KAIP REIKIA 

TAUPYTI?

Būtinas reikalas taupyti 
amerikiečią namuose reiš
kia ne tik apsiskaitymą su 
pirkiniais, bet visąpirmiau- 
šia apsisaugojimą nuo ligos, 
kuri sunaikina kiekvieną 
biudžetinį apskaitymą. Tri
nerio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras yra geriau
sia pagelba, kokia tik reika
linga. Šitas vaistas prašali
na visas išmats iš vidurią, 
pdeda virškinti ir pagelbsti 
visam kunui atsipriešinti 
bacilą užpuolimams. Trine
rio Amerikinis Karčiojo 
Vyno Eliksyras yra nesuly
ginamai geresnis už visus 
kitus preparatus; jis yra su
taisytas tik iš gydomąją 
karčią žolelią ir gryno stip
raus vyno. Jis yra neap- 
kainuojamas nuo visokią 
skilvio kliučią. Kaina $3.00. 
Aptiekose. Trinerio Lini- 
mentas yra labai geras vais
tas nuo ramatą if neuralgi
jos, pamatinimą, suputimą 
ir tt. Kaina 25 ir 50 c. ap
tiekose, 35 ir 60c. krasa. 
Joseph Triner, Mfg. Che
mist, 3333-1339 So. Ashland 
Avė., Chicago, I1L

Naujanybe
Jau galima gauti naują knygelę

PATARLĖS
ir

IŠMINTIES GRŪDELIAI.
Surinko P. Mulevičius,

Tai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje. Jo- 
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,

° jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva
siško peno. Knygelė nemaža ir daili.

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Kainuoja tik 25c.

Adresuokite:
♦ DRAUGAS PUB. CO.

1800 West. 46th Street, Chicago, UI.

“ŽVIRBLIS” f
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti | 

“ŽVIRBLĮ” — juoką ir satyros mėnesinį laikraš- 
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre-

o

| kiuoja tik 1 doleris. 
$ iii
| 242 W. Broadway, 
B

ŽVIRBLIS,”
So. Boston, Mass.

Išėjo 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.

Didesni skaičių imant nuleidžiama nuošimtis. 
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis. 

Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserą Vienuolynui.

SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra STATE 
BANK of CHICAGO. Žmonės turi čia pasidėję 
viso $11,972,000, o banko resursai siekia daugiau 

kaip $37,000,000.
y. . - » • •

Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad bankas 
turi:

Pinigų ant rankų ir bankose.........  $12,542,000
Užtikrintais bondais, greit paverčia 
mais grynai pinigais .................... $1,233,000

Duotų paskolų ant deramų užstatų----- $23,000,000
Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno dolerio. 
Mokama 8 nuošimtis.

Taupomasai banko skyrius atdaras Subatomis
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

State Bank of Chicago
♦

Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.

LA SALLE ir WASHINGTON gatvių kamapas..
Prieš City Hali

Kar Tamstą perkate? Kodėl ne pas mus?

r Agni Kvorka padabina Jūsų na
rna. Paa mua galima gauti visokių 

naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonu, 
siuvamų malinu, pianų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prlralkėa ko pria 
aamo kreipkitės prla

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė., . Chicago, III.

Arti Aahland Ava. . Telefonas Monroe 2500

r. lirOtnitlu I. S. ttfNil

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 4711 Stmt

T«L Drovar 8833 
Atliekame visokį eleetrikos

larbą plataus, geriaus Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam eloc- 
tros dratas 1 namus; geso Ir 
elektros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
tus surlttus su Elektriką.

Reikale sutelkiame patart- _ 
tr apkainuojame darbą.

VARPAI
ATMINČIAI VARPAI 

McShaii Bell Fsesdry d., mt. Mt.U t.t.

k n nwrt» mmni • »rr»

F. P. Bradchulis •
Lietuvis Advokates •

ATTORNEY AT LtW 
106 W. Monroe. Cor. Clark St. 
Itoom 1207 Tel. Randolph 6598.

CHICAGO. ILL.

Gyv.: SIU 8. Halsted M.
Telephone Yards 2390

P. K. BRUCHAS 3
Geriausia vieta pirkti Deiman

tus Ir auląso žiedus aukso ir 
paauksuotu laikrodėliu lencugėlu ° 
lakotų koloneku špilkų Ir tt Jdu- ° 
su Lietuviška krautuvė yra Vie- ° 

na Iš didžiausių Ir seniausia 
Chicagoje Musų tavorai yra tei
singai gvarantuoti Ir prekės pi
gesnės negu kitur.

P. K, BRUCHAS
3323 S. Halsted St.

CHICAGO .
S

©

Apdrauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. Apsi- 
drausk save ir savo šeimyną viršminėtoje kompanijoje, 
kuri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus po 3-ją metų. 
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
są pasaulį ir gali savo apdraudą užsimokėti kožnoje val
stijoje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen
tų visose dalyse miesto Chicago; turi būti teisingi ir pa
mokyti vyrukai. Tokiom ypatoni geras uždarbis ir dar
bas gvarantuojas. Turi turėti gerus paliudijimus ir 
Bonsą, atsišaukite į ofisą.

K J. FILI PO VICH
Generalis Agentas

| 670 West 18th Street, Telefonas Canal 2190

■ ■■■■■■.■■■■■■■B ■ ■ ■■■■■■■■■■

J DIDYSIS VALSTYBIHIS-BAKKAS AUT BBID6EP0BT0 J

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK Z

į 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00. ,

i Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
I . _Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestą* ir Val

stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame 
lšdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. ARMOUR and CO.

, Pirm ALBEflT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO 
l JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom- 
I panijų priguli prie šios Bankos. Moka 3% už padė- 
l tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo 
I Ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva

kortes parduoda ant geriausių laivą. Taipgi partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka
visokius bankinius reikalus. zI , .

i Bankos Valandos: Nuo. 9ryto iki 4 po piet. Subatomis 
iki 9 vai. vakare. .I * • *
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiaiąe Apskrityj. 

J. S. Caaikauskas Lietuvią Skyriuje.
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■B

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

Fi*'- 7 Aa- ? r/A”

I
■



Subata, geg. 12 d. 1917 tn.

ROCHESTER, N. Y.

Teatras.
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Šv. Cecilijos choras ir 
Kanklės benas balandžio 29 
d. pobažnytinėje svetainėje 
surengė teatrą. Lošė “Kas 
Bailys” ir “Čigonės atsi
lankymas.” Komedijoje 
“Kas Bailys” pasižymėjo 
p-lė E. Karaliūtė — Aldo
nos rolėje. Pasirodo, ji yra 
gera artistė, balsas tvirtas, 
aiškus, nudavimas puikus, 
visi judėjimai energijos pil
ni. Užmesti tik jai galima, 
kad iš didelio smarkumo ne'
gali tinkamai savęs kontro
liuoti ir užtat kartais už
miršta savo sakinius. Taip 
gi gerai lošė A. Širvinskas
— Jurgio rolėje, nors kaip 
kur jam truko naturališku- 
mo nudavime. Šnibžduko-va- 
gio rolę lošė K. Gaubis, nu
davė gerai. Komedijelėje 
“Čigonės atsilankymas” pa 
sižymėjo p-lė J. Gudeliukė
— Čigonės rolėje. Josios ap- 
sitaisymas, veidas, balsas ir 
nudavimas labai tiko tai 
rolei; atlošė puikiai. Silp
niau lošė p-lė O. Nevedon- 
skiutė, kurios kalba ir nuda- 
vimai buvo perdaug vaikiš
ki, stigo rimtumo. Ji atro
dė kaipo Čigonės tainaitė, 
o ne namiškė. Apskritai, 
viskas nusisekė pusėtinai 
gerai. Labai paįvairino pro
gramą muzika ir dailios, ku 
rias
ir šv. Cecilijos choras. Apart 
to buvo duetų ir solo. Gra
žiai sudainavo duetą: 
“Šviesk Saulelė” dvi mažos 
mergaitės: J. Saunoriutė ir 
M. Pikuniutė. Solo dainavo 
p-lė E. Karaliūtė. Keikia 
pripažinti, jog ši solistė tu
ri gražų, tvirtą alto balsą, 
tik reikia tą balsą šiek-tiek 
moduliuoti ir tuomet bus vi
siškai gera dainininkė. Taip 
gi dainavo solo mergaitė M. 
Pikuniutė. Ji turi nepapra
stai gražų sopraną. Be to Pi
kuniutė padeklemavo eiles: 
“Nutautėlė.” Josios daina
vimas ir eilės labai patiko 
publikai. Pabaigoje jaunų 
vaikinukų būrelis, vadovau
jant pasižymėjusiam juok
dariui J. Janinui, pajuokino 
publiką akrobatiškais.ir ma
giškais dalykėliais. Kaipo 
gabus akrobatas pasižymė
jo A. Nevedonskis, o kaipo 
magikas — V. Birkcvičius.

Garbė vietos jaunimui, 
kad myli ir užsiima taip 
prakilniais dalykais, kaip 
dainos, muzika arba drama. 
Tuomi patįs lavinsi ir pub
likai suteikia pitogą smagiai 
ir naudingai praleisti laiką.

Matęs.

brangią tėvynę. Toliau aiš
kino, kad po šiai karei Lie
tuva galės būti liuosa ir 
mums reikia rengties prie 
tos liuosybės. Kalbėtojas 
ragino būti taupiais, neleisti 
pinigų nereikalingiems dai
ktams, nes sugrįžus Lietu
von pinigas ten bus labai 
sugadus. Jaunuomenei rei
kalinga lavinties mokinan- 
ties visokių amatų, nes 
amatninkai Lietuvai bus la
bai reikalinga.

Antrame atvėjuje kalbėta 
apie Vyčių organizaciją. 
D-ras Rutkauskas karštai 
kvietė jaunimą kuoskaitlin
giausiai rašyties prie vyčių 
ir darbuoties Bažnyčios ir 
tautos labui.

Pabaigus kalbėti salėje 
prasidėjo gausus dehių plo
jimas. Musų nenuilstančio 
veikėjo turininga kalba la
bai visiems patiko. Paskui 
vyčių choras sudainavo ke
letą dainelių ir Lietuvos ir 
Vyčių himnus.

stebėtinai ramiai užsilaikė. 
Vakaro pelnas buvo skiria
mas parapijos naudai. Di
delę pagarbą užsipelnė vy
čiai, kad taip smarkiai re
mia parapijos Reikalus. 
Ypač ačiū gerb. J. V. Ko
vui, kuris taip uoliai dar
buojasi taipe vyčių. Vietos 
katalikiška jaunuomenė la
bai yra dėkinga p. Kovui už 
jo nenuilstantį veikimą.

Blaivininkų vakaras.

Pilnųjų Blaivininkų 1-ma 
kuopa šiomis dienomis su* 
rengė vakarą, pakvietusi
Vyčių 7-tą kuopą, kad su
loštų tam tinkamą veikalė
lį. Vyčiai mielu noru sutiko, 
atvaizdindami komediją 
“Degtinė.” Neatsižvelgiant 
kaikuriuos menkus truku
mus, viskas gana gražiai at
likta.

Kun, J. Valantiejus šiame 
vakarėlyj . pasakė trumpą 
prakalbėlę, ragindamas su
sirinkusius rašyties į blaivyr

I

I
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Garbė Waukegano katuli- (nurodinėdamas visas 
kiškai jaunuomenei už uolų M?di kuriu 
darbavimąsi ir surengimą
taip prakilnaus vakarėlio.

Man teko girdėti, kad vy
čiai gegužės 29 d. ruošiasi 
sulošti veikalą “Šv. Cecili-
ja

Patartina AVaukegano lie
tuvių visuomenei atvykti į
tą vakarą, nes veikalas yra 
viens geriausių lietuvių kal
boje. Waukeganietis.

■41* * *   ■
GRAND RAPIRS, MICH.

- «.
giriuoklybė.

“Aido’! draugija.
' r ’ » T • .

Jau senpkąL pįa gyvuoja 
teatrališka draugija ‘Aidas.’ 
Pastaraisiais laikais pradėjo 
žymiai didiutjęą tąja orga
nizacija nepasitenkinimas. 
Ypač daugelis neužsiganė
dina, kad “Aidas” dažnai 
be jokios svarbesnės prie
žasties suspenduoja narius.

Vienas.

t i
ri

KAIP K8-0PERACIJA PRADĖ
JO PAGERINTI KOMUNIKACI

JA LOOP.
' » 5 4 ' " . 7 4 F

Automobilių vežejai ir kiti vežėjai 
su pagelba policijos labai puikiai iš- 
pildę savo priederme sulyg paskuti
nio valdžios įsakymo.

Nuo to laiko kuomet šis įstatymas 
įėjo į gale gatvekariai daug greičiau 
gali važuoti negu pirmiau.

Žmones darbininkai kurie turėdavo 
važinėti kas ryta į darba, o vakare 
namo daug smagiau ir geriau gali va
žinėti gatvekariais.
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| Me* dar parduodame Čeve- 
1 rykus už ta pačia žema 
Į kaina.
Į Niužiilrttltt įtultl pas mus Subatoj Ir Panūdau* nk. i

Specijaliai dėl Panedėlio gražus Oeverykai 
Del Subatos ypačiai labai žemos kainos

I
.. Mes turime Lietu
vius Darbininkus, ku

= rie patarnaus Jums 
5 kuogeriausia .. ..

Negalima gauti gėrės- § 
nius moterims čevery- 
kua, kaip paa mus, gra
žus juodi su baltais il
gais auteliais, taip-pat
bu pilkais viršais, par- S■
duodami už..................... I

Lekeravotoe skuros vaikų čeverykai bu 
dviem dirželiais galima gauti, 
nuo 2 iki 5 numerio ir nut,

iki 8 su dirželiais .........

Teip-pat yra daug siaugiau 
žuoti negu pirma.

va- i

Vyrų Engliah Walking čevery

kai su šniūreliais taip

pat ir su guzikais visur 

kitur parduodami už 

$3.50, o pas mus ....

85

, Šis viskas veda prie pagerinimo 
vaizbos, ir prie geresnio patarnavimo 
mieste Chicagos.
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Chicago Surface Lines
Lietuvos Vyčių 43-ia kuo

pa balandžio 26 d. Šv. Jur
gio svetainėje surengė kon- į
testinį vakarą. Kontestui J
iaukavo sekantieji asmenįs:išpildė Kankles benas T ,, ,. d ?

J. Margelis — 2 auska- 
rius; S. Slavynas — kningą; 
A. Žičkienė — mėgstą ke
purę; J. Banis — lempą; Pr. 
Akamavičienė — mėgstą 
staltiesę; V. Skarulis — žie
dą ir kitokias smulkmenas; 
W. Stankuvienė — išsiūtą 
padušką; W. Juras — laik
raštį “Tautos Rytas”; M. 
Juškaitukė — žiurstą; S.
Siunevič —cukr. karvelius;
J. Lipkus — (neišskaito
ma); J. Akamaviče — porą
karvelių; K. Prinevicia — 
rašomąją mašinėlę; W. Sta
se vice — 4 kningas; O. Kir- 
laitienė — mėgstą padušką;
K. Adomaitis — nosines; J.
Sabanas — lempą; A. Gel
gaudas — laikrodį; L. Abro
maitis — pypkę; M. Zinge- 
liutė — laikrodį; Al. Gedris 
— cigarų skrynutę ir L. 
Braškis — 2 paveikslus.

Kontcstas davė $76.12 
pelno. Pusė to pelno paskir
ta į Tautos Fondą badau
jantiems sušelpti, o kita pu
sė steigiamajai lietuviškai 
katalikiškai vakarinei mo
kyklai. Vytis.

šia Sąvaite Specialiai
Musų keturiose dideliose krautuvėse

ANT IŠMOKE&ČIU JEIGU NORITE
fr-~ T

•' i

WAUKEGAN, ILL.

Vyčių 47-ta kuopa gegu
žės 6 d. surengė prakalbas. 
Kalbėti buvo pakviestas 
gerb. Dr. Rutkauskas. Kal
bėtojas kalbėjo labai įspū
dingai. Jo kalba publikai 
patiko. Kalbėta apie Lietu
vos vargingą praeitį, apie 
dabartinę karę, kuri nemie- 
laširdingai kankina musų

Z

- zjujb j J

WATERBURY, CONN.

“Šventoji Agnietė.”

Vietinė vyčių kuopa ge
gužės 6 d. lošė religišką vei
kalėlį “Šventa Agnietė.” 
Lošikai savo užduotįs atliko 
gražiai. Ypatingai gerai lo
šė Agnietė. Publikos buvo 
pilnutė svetainė. Visi labai 
įdomavo Šituo veikalėliu, 
tai parodo publikos rainus 
užsilaikymas. Nors pas mus 
visuomet publika manda
giai elgiasi, bet šį kartą pa-

H Mes esame agentai
dėl

KIRSCHBAUM 
DRAPANŲ

Pietinėje dalyje miesto

Kiekvienas Vyras, kuris nešioja gerus 
drabužius) žino, ką reiškia turėti gerus 
ir gražius, Siutai ir Overkotai už to
kias kainas kaip

$15. $20. ir $25.
Mes turime dideliame pasirinkime visą liniją Siutų 

po $16.50, visokios spalvos ir styliaus, kokio tik norite 
su gražiu dirželiu. Nepraleiskite šios progos. Tiktai

$16.50
«

ATKINS & FREUND

‘•m
Pataisyta

taigl Ir lt* 
dale amlM

4-rių ypatų supynė, padaryta 
iš drūto medžio, galima gauti 
spalvoj raudonoj. Tiktai___

Idoų Krutina 
Minti

attari.tariilli 
Siridoi ir Subatos 

Vikarais

Kitas Krutins 
atdaros

maniakais ir Kit
imais Ir Sabalu 

Vakarais
Ledaunė, padirbta iš kieto me
džio, gražiai nupališuo-__ *_ 
ta ir labai gražiai at SriMh 
rodo. Tiktai ..............

426-428 S. Wabash Avė. 
1968-1970 Milvraukee Avė

3948 3950 West 12th St. 
6137 South Halsted Street

Krautuvė dėl Vyry ir Vaikyny
Į 4804-13 So. Ashland Avenue

Aut apatinių lubų.
S
ninniniiiiiiiinittiiiiiiiiiiiiniitinnntniiiimnt!innumsiiiiiiiiumuiiniuii»iiunn« 
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Į= TURIU DVI GALERIJAS Telefonas Vards 3104

I .
! Z. K. URBANOWICZ

I| Fotografijų Įstaiga
š

Fotografijos Orupų, Vestuvių, Draugijų,

Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas.
Nuimamo Fotografijas vakarais

■
ir negiedriose dienose.

| 4852 South Ashland Avenue, —Chicago, III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiiiiioiooiiS
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RAČIŪNO NAUJI JUDANTI I 
PAVEIKSLAI

IŠ KARO LAUKO {
S kaip vokiečiai gasp&doriauja Lietuvoje ir iŠ Lietuvos | 
| pabėgėlių gyvenimo. Naujos Iliustracijos. • Dainuos 5 
- P-nia E. Račhinienė. Atsibus Nedėlios vakare, Gegu- a 

žės 13-tą dieną, bažnytinėje salėje, 1644 VVabansia avė., =
North Side.
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BĮSIBEBĮSS!

T 1 f D1AŪ0AB • i Subala, geg. 12 d. 1917 m.

Šeštadienis: 12 geg. šv. 
Nerejaus, Akilėjaus, Domi
cėlės mergelės ir Pankrati- 
jaus kankintum;.

Sekmadienis: 13 geg. Pen
ktasis po Velykų.

Pirmadienis: 14 geg. šv. 
Bonifaco V. K., šv. Paclio- 
nijaus, šv. Justino filosofo 
kankintinio Kryžiaus die
nos.

NORTH SIDE.

išparduota ir gerokai laik
raščių išplatinta. Publika 
pilnai užganėdinta šiomis p. 
Sutkaus prakalbomis.

Pageidaujame dažniau 
jas rengti.

Prakalbose buvęs.

MOKSLEIVIAMS ŽI
NOTINA.

ANGLŲ DELEGACIJA 
NEATVAŽIUOS.

PADĖKA SV. AGOTOS 
DRAUGIJAI.

LRK. Moksleivių Sus-mo 
13 kuopa laikys susirinkimą 
nedėlioję 13 dieną gegužės, 
Šv. Jurgio parap. svetainė
je, 2:30 vai. po pietų.

Visus moksleivius kvie
čiame atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų.

MELROSE PARK.
Darbininkų susirinkimas.
Lietuvių Darbininkų Są

jungos 20-tos kuopos susi
rinkimas įvyks nedėlioję, 
gegužės 13 d., tuojaus po pa 
maldų, Šv. Mykolo Arkonio' 
lo parapijos svetainėje. Vi
si nariai iki vieno kviečia-
W- . 5 I # • '

mi atvykti į šį susirinkmą- 
seimą netoli, o reikalų svar
styti begalės.

Šiame susirinkime nau
jiems nariams bus dovanai 
dalinamas kalendorius, o se
niems — po dvi kninguti.

A. Nausėda, 
kuopos rast.

Laike Tautos Fondo 57-to 
skyriaus prakalbų baland. 
29 d., 1917 m., kuriose kai

Pirmiau buvo skelbta, 
kad anglų delegacija atva
žiuos Chicagon draug su 
prancūzų. Paskiau laikra
ščiai rašė, kad ji atlankys 
musų miestą po prancūzų 
delegacijos. Dabar gi pra
nešama, kad anglai visiškai 
neatvažiuos į Chicago.

STREIKUOS.
Šiomis dienomis 800 ma

šinistų, dirbančių prie Ame
rican and Contnental Can 
Co. nutarė streikuoti, jeigu 
darbo valandų skaičius ne
bus sumažintas iki 8 ir ne
padidins užmokesnio. Darb
daviai beveik sutinka padi
dinti užmokesnį, bet darbo 
laiko nenori sutrumpinti. 
Berods vyriausybė ruošiasi

bėjo gerb. Dr. Bielskis, nu- P^dSti taikinti darbininkus

RYT VYČIŲ
KONCERTAS — ĮŽANGA 

DOVANAI.
Primename, gerb. skaity

tojams, kad nedėlioję, ge
gužės 13 d., Mark White Sq. 
parkučio salėje (32 ir Hal
sted gatvių) įvyks Chica
gos Lietuvos Vyčių Apskri
čio choro koncertas. Jo pro- 
grame bus gražiausių lietu
viškų ir svetimtautiškų dai
nų. Choras prisirengęs kuo
puikiausiai ir turi tikslą 
pakelti lietuvių vardą sve- 
timtaučų tarpe, kadan gi ti
kimąsi, kad daug jųjų at
vyks į šią pramogėlę.

Koncerto pradžia lygiai 
4 vai. po pietų. Įžanga į 
koncertą visiems dovanai, 
tik reikia gauti tam tikrus 
biletielius pas parko užvei- 
zdą arba choro narius.

kentėjusiai Lietuvai surin
kta $17.50 aukų.
•• Aukavo sekantieji:

Z. Galinanskas 2.00
K. Martinkus 1.50
A. Žaliunas 1.00
B, Samuliunas 1.00
A. Jonča 1.00
B. Budas , y 1.00
M. Kazla 1.00
J. Beržienas 1.00
J. Urbelis 1.00
B. šikšnevičia 1.00
J. Lukšas 1.00
M. Šimanskis 1.00
Smulk. aukų surinkta 3.00 
Surinkti pinigai pasiųsti

į Tautos Fondą.
A. Janča, ižd.

su darbdaviais.

MOKYKLOSE MOKINS, 
KAIP TAUPIAU i

GYVENTI.
Vietinė apšvietos komisi

ja nutarė į visas mokyklas 
įvesti visuomeninės ekono
mijos pamokas '(lekcijas). 
Daugiausiai domos bus at
kreipiama į taupumo sky
rių.

Šių pamokų privalės klau 
syti ir vaikai, ir vyresnieji.

NUSIŽUDĘS SUSIBAN- 
KRUTUES PRIVATIŠ 

KAS BANKIERIUS.
šiomis dienomis kertėje 

gatvių Adams if S. Wabash

Šv. Agotos draugija iš Šv. 
Kryžiaus parapijos (Tou n 
of Lake) paaukavo Labda
rybės Sąjungai daug gražių 
ir brangių daiktų, kurie bus 
panaudoti labdaringuose fe- 
ruose. Tie f erai įvyks 13, 
17 ir 19 gegužės.

Už aukas Šv. Agotos dr- 
jai pridera nuoširdžiausis a- 
čių.

M. Mikšaitė.,

CHICAGOS ANGLIŠ
KI LAIKRAŠČIAI

PABRANGS.
Brangybę visi pajautė. 

Popieros ir kitų spaudos 
reikmėnų pabrangimas — 
nemielaširdingai spaudžia 
laikraščių leidėjus.

Nuo ateinančio pirmadie
nio, 17 gegužės, didieji Chi
cagos angliški laikraščiai 
lėšuos po 2c. Pabrang: 
“Tribūne,” “Examiner,” 
“Herald,” “Daily News” ir 
kiti.

BAISI MIRTIS.

J. Stankus iš Roseland III. 
Šie garsus kalbėtojai paaiš
kins kas mnsų tautai gamina 
pražūtį ir kaip to pavojaus 
galima išvengti. Vakaras į- 
vyks nedėlioję, gegužės (May) 
13 d., 1917 m., pradžia 7 vai. 
vakare, švento Antano para
pijos svetainėje ant 15-tos gat
vės ir 49th Ct., Cicero, 111. 
Įžanga į svetainę 15c. ir 25 y- 
patai. Visas to vakaro pelnas 
eina vietos parapijos naudai. 
Kviečia širdingai ■

Vakaro Rengėjai.

Kambariai ant randos gražiai 
ištaisyti, šviesus ir švarus su at
skiru įėjima. Kuriems reikalingi, 
malonėkite atsišaukti,

1267 Mihvaukee avė. 
ant 3-čių lubų.

venport, taipgi $625 planų su 2 5 m. 
gvarantlja už $115 ir $225 Victor su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas lr jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie Avė., arti 23-ros gatv. 
Chicago, IU.

ANT PARDAVIMO.

ANT PARDAVIMO — Našlė, kuriai 
labai reikalingi piningai parduoda 
savo 6 kambarių gražų nameli už 
$1600. Gatvė ištaisyta. Vėliausio 
styliaus budavota. Iškalno galima 
mokėt), o paskui ant lengvų Išmo
kesčių — atsišaukite:

FRAN* E. PHELAN,
SS-tos Archer lr Campbell avė.

Tel. Tardė 6539.

BRANGENYBES DELEI. ibe žado atrado susibankru- 
tijusį čekų bankierių Ro-

Šomis dienomis So. Chi
cagos geležies liejyklose iš
tirpinta geležis užliejo 27 
metu amžiaus lenką Juoza
pą Fronszak '(8527 Buffalo 
Avė.) Darbininkas neišpa
sakytose kančiose tuojaus 
numirė.

Vertėtų darbdaviams gė
riau apsaugoti savo darbi
ninkus nuo nelaimingų at
sitikimų. Panašios nelai 
mės musų fabrikose gan da
žnai pasitaiko.

♦

L. VYČIŲ IV KUOPOS 
VEIKIMAS.

L. Vyčių IV kuopa turė
jo mėnesinį susirinkimą 3 
d. gegužės, Dievo Apveiz
dos parapijos svetainėje. 
Buvo nutarta, kad kiekvie
name susirinkime ką nors 
padeklemuotų. Taigi, kas 
myli pasiklausyti monologų 
ar deklemacijų kviečiame 
ateitį į susirinkimus, kurie 
buua parapijos svetainėje. 
Ateiti gali ir nevyčii. Pas
kui buvo nutarta surengti 
dideles viešas prakalbas, 
kurios įvyks ketverge, 17 d. 
gegužės. Bus pakviesta 
garsus kalbėtojai. Apart 
prakalbų bus dar lošimai ir 
deklemacijos.

B. A.

NUO 18 TOS GATVES.
Seredoje, gegužės 9 d., 

Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, įvyko prakalbos. 
Kalbėjo p. A. J. Sutkus a- 
pie spaudą ir jos galybę.

Prakalbos pavyko kuo
puikiausiai, publikos prisi
rinko pilnutė svetainė ir vi
si ramiai užsilaikė. Pasek
mės geros: daug įvairaus 
turinio katalikiškų kningų

Nesena vėl prasidėjo ko
misijų darbai, tardančių 
brangenybės priežastįs. Šį 
kartą daugiausiai bus at
kreipta domos į sviesto ir 

' kiaušinių pabrangimą, bet 
taipo gi nebus užmiršta pa
svarstyti ir grudų kainos 
kilimas.

Atvažiavęs į Chicago Žcm 
dirbystės Departamento 
sekretoriaus padėjėjas C. 
Brooman viename susirin
kime ypač davė vėjo pirk
liams už brangenybę. Jie 
pasinaudodami’ šiuo mo
mentu kraunasi milžiniškus 
turtus. Be to C. Brooman 
kvietė šeimyninkės kuotaU- 
piausiai gyventi, nes velt- 
laidystė dar labiau pasun
kina brangenybės naštą. E' 
są, negalima mesti šalyn 

'pietų likučių. Tinkamo
je formoje dažniausiai juos 
galima suvalgyti.

1 Amerikonus spekuliantus 
Brooman vadina kaizerio 
pagelbininkais.

STREIKUOJA KELI
ŠIMTAI GRABORIŲ.
Gauname patirti, kad fa

briko je Monarch Leather 
Co. (1101 W. Division Str.) 
sustreikavo keli šimtai gra* 
borių — darbininkų, reika
laudami padidinti užmokes
nį ir pripažint! uniją. Strei- 
keriai prašo, kad į tą fabri
ką dabar niekas neitų dar
bo prašyti.

CHICAGO APYLINKĖSE 
SNIGO.

Daugelis kalba, kad se
redoje kaikuriose artimose 
Chicagos apylinkėse snigo.

Štai tau, Jurgeli devynti- 
nės — gegužės mčnesyj su* 
laukėme sniego.

SUSIRINKIMAS.
Saldžiausios Širdies Draugy 

stės iš Cicero susirinkimas at
sibus nedėl., 13 d. gegužės.

Visi nariai yra kviečiami at
silankyti ant susirinkimo, nes 
yra labai daug svarbių reika
lų.

Vąldybft.

REIKALINGA.
Reikalingas vargonininkas, kuris 

dirbdamas nuogaliai, Šventomis gi 
dienomis galėtų padirbėti lr bažny
čioje.

KUM J. RASTŲTIS,
1449 Lehlgft St.,________ Easton, Pa.

Reikalingas barberls subatomis tr 
nedėliomis, darbas ant Visados, mo
kestis gera. Atsišaukite po sekan
čiu adresu:

ĮSOS Wes» 45th St., .

Vyrišku D npmg Barsimi
Nauji, oąatlmti. daryti ant 

užsakymo aiutai ir overkotai, 
vertės nuo $39 iki $50 .dabar 
parsiduoda po $15 ir 25‘dot

Nauji, daryti gataviml nuo 
$15 iki $35 siutai lr overkotai, 

nuo $7.60 iki 1$ dolerių............ • •-, ji’
Pilnas pasirinkimas kailiu ‘ 

pamuštų ovsrkotų. •
Visai mažai vartoti siutai lr 

overkotai vertės nuo $26 Iki 
$$5, dabar $5 lr augščiau. Kel-. 
nės nuo $1.50 Iki $4.50. Val
kų siutai nuo $3.00 Iki $7.60. 
Valizos lr Kuperai.

Atdara kasdieną, nedėliomis 
lr vakarais.

Parsiduoda Restoranas. Biznis ge
rai Išdirbtas per ilgus metus lietu
vių lr svetimtaučių apgyventoj ap- 
Unkyje. Parsiduoda lš priežasties 
<— savininkas nori apleisti Chicagą. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

181$ So. Halsted St.,

, .. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti

savo- puikius, bevelk naujus rakan
dus pž retai pigią kalną, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da-

PARMOSI I PARMOSI!
Pandduoda DldMauaioje Ameri 

koją Lietuvių kolionljoj kainą yra 
980 Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkėje ScottvUle, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo 
uals yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamės 
| Jus kurte norite turėti geresnę gy
venimą pirkite paa mus fannas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
tins, iš tos k°Uonljoz išprašyti. Mes 
turime U Jų suėmė Jų farmas lr nori
mą Jas parduoti, turime didelių lr mi 
šų farmų, givulial. mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prla ūkio. juoda
me ant Išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalioga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

"TIKYBA ir DORA”\--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- I

Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagojt 
eina du kartu | menes]

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

1631 W. North Avė.
•TIKYBA IR DORA'

Chicago, III.
į I
Ę Kas nori gauti vieną nnmerį, turi atsiųsti lc. krasos 
i ■ ženklelį.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dorų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popl«r«s

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

bertą L. Pitte. Nuvežtas į 
Šv. Luko ligoninę jis tuo-1 Jį "V"
jaus mirė. Sp^jamd, kad( I H) įesk&jlmai. 

iš priežasties didelių nema
lonumų dėlei banko bankru- 
tijimo Pitte nusižudė. An
dai jau jis buvo mėginęs at
imti sau gyvastį Jaekson 
Parke.

1 Paieškau savo brolio Simono Gal- 
kauskicl, paeinančio iš Kauno Gu
bernijos, Raseinių apskričio, Viduk
lės parap. Brangus broli meldžiu at
sišaukti aš esu vedus turiu avo na
mus ir mono vyro všrdas Jurgis Zup- 
kus. Kas apie jj žino, meldžiu pra
nešti man sekanči'u adresu:
Veronika (Galkauskaltė) Zupkienė), 
3019 No. Natchez avė. Chicago, III.

. . , ‘ < GORDON.’’ į ' < J J ’ • J# ’ r l

Ar.tayo Akis
Skauct*aiM?
Per 25 metus gydymo 
aš esu turėjęs tūkstan
čius atsitikimu. kur 
per ncaDsižiurėiima na 
gadina akis. Aš esu 
nagvdcs daug tokiu 
žmonių. Jeigu akre na 
vargsta, ateik Das ma-

tlflSTBl 5T5TED

BUVO SUSTREIKAVĘ 
i KAREIVIAI.

Šiomis dienomis buvo su
streikavę arti 90 kareivių iš 
pirmo pėstininkų būrio. Jie 
atsisakė valgyti pietus, tvir
tindami, kad maistas neti
kęs ir mažai duodą. Strei- 
kierius buvo uždarę į tam 
tikrus barakus, bet neilgai 
juos ten laikė. Padarę tar
dymus oficieriai atrado, kad 
maisatas geras ir užtekti
nas. Grasinant bausmėmis 
streikierius kareivius pavy
ko pasodinti už valgomojo 
stalo. •

- . Ą - . -4
Į POLICIJOS NAGUS 
PAKLIUVO ČEKIŲ 

KLASTAUTOJA.

Šiomis dienomis detekty
vai suareštavo Miss Fran- 
cess Doorbos (2415 Smalley 
Court), kuri užsiiminėjo ne 
tikrų čekių mainymu. Jai 
pavyko apgauti: The Chica
go Saving Bank & Trust 
Co., Ravond G. Kimball Co. 
Bank ir daugelis kitų. Ap- 
rokuojama, kad išviso vikri 
vagilė išsimainė 10,000 dol. 
vertės netikrų čekių.

MOKESČIAI

Kratančiųjų paveikslų fil 
mų išdirbėjai praneša, kad 
delei augštų mokesčių dau
gelis tos rųšies bendrovių 
apskelbs bankrutą.

Vargonininkas suprantantis savo 
amatą ir mokantis vesti chorą rei
kale meldžiu kreipties j

“Draugo” Administraciją 
1800 West lSth Street, Chicago. UI.

TEATRAS IR BALIUS.
Brighton Park, Liet. Vy

čių 36-ta kuopja rengia 
puikų teatrą ir balių, bus 
sulošta po vardu “Pabaig
tuvės”, nedėlioję, gegužės 
(May) 13 d., š. m. M. Mel- 
dažio svetainėje, 2242-44 W. 
23fd PI. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga 35c. ir augš
čiaus.

Taigi kviečiu kuoskait
lingiausiai atsilankyti ant 
virSminėto vakaro, nes yra 
puikiausi s veikalas iš lietu
vių gyvenimo. Muzika bus 
labai puiki.

Kviečia KOMITETAS.
CICERO, ILL.

Draugystė Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus rengia 
prakilnų vakarą, susidedantį 
iš juokingų perstatymų ir į- 
domių prakalbų karias kalbėR 
garsus kalbėtojai: ponas J. 
Sutkus iš Chicago, ir ponas J.

Dr. F. O. Carter-■
20 metu ant State gatvės. Specialis
tas akiu. ausu. nosies. Įr gerklės Ilgu. 

120$. Stote St. ( žiemius nuo 
Fair Krautuvės

Valandos: nuo 0 iki 7- 
Nedėliomis :nuo 10 Iki 12.

Tur
ryme

Atydarymas naujoj lietoj 
Laikrodžiu Kraafuies.

Turėsiu dideli išpardavimą atida
linu Jos vietos.. Viską, kaipo 

naujoje vietoje parduosiu pigiaus, 
kaip tik galima, tai yra už tiek, ni 
klek aš pato pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinu^ kiekvieną, 
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

ko reikalinga lš auk
sinių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas 
mane, lr Jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik

tų Store negalit gau
ti pigiaus, kaip pas 

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

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
nių dcl skauda
mų aklų, tai a- 
teikite pas mane, o aš jums prirink
siu akinius kuogerlausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerlus J naują vietą Ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtumėl, 
kaip pirmiaus, o aš lš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. f*lr 
mlaus aš gyvenau: 2266 W. 22 sL 
dabnr-gi persikėliau J naują vietą — 
2128 W. 22 8L, tarp Leavttt lr Hoyne 
avc., prie pat didžio teatro. Kiek
vieną užprašau atsilankyti f naują 
vietą.

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

PUIKUS MARGAS VAKARAS
;-----------------PARENGTAS-----------------

A. L.R. K. MOTERIŲ SĄJUNGOS 1-mos Kuopos
Nedel. Gegužio 13, 1917

SV. JURSIO MU. SVETZIKEJt, 31-m II. K Man in.

Pradžia 7 vai. vakare įžanga 25c Ypatai ir Augščiau

Lietnvaitfle It Lietuviai |eanl Ir seni, tnail Ir dideli etate eno4lrd«iel kvMiaml et- 
aflenkytl ant Ilo pnlkaaa vakaro. Mnayka bot nuaamdyta viena 11 rerianiln todėl kiek
viena* rele* paallolcti klek tik nore*. VI.n. nnoMrdlIal kviečia. KOMITBTA*.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo

J

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

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

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate ažkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
diehą ir vakarais ir gauti speciališka* 
pigią kainą laike šio mėnesio

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

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. P. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE 8t. Kambaris 416-417 Prieš City Hali

Tel Dreve/ 704$

Dr. C. Z. Vezelis
uurrvvu dentotas 

▼•Isadosi ano $ ryto Ud t vak 
Rodėliomia pagal rūta rimą,

4712 So. AahlaaJ Ava. 
art 47-toe gatvė.

ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Telefoną* McKinley 6764

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
OTDO VYSOKIA8 LIGAS 

lėti li. Wt»ltrt llvd. kaapat ». SS (atris 
Ll.on'n Priėmimo Valandos i 

ryto meta nno 8 Iki 10 valanda* po pietą 
nao 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:80. 

Sveirtomla dienomis Ii ryto 8-10 
h- nuo 2 Iki 3 po pietį).

Sviesto Kaina Nupuolė
TheBANKĖS

GARBI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c ............................. ...  *.

26
a lb.

COCOA

T4c

" WSBT BIDB N 
1871 Mfhrankae ev. 
1064 Ml(wankee av; 

lllnaneee ev.
Medl«<m .t.

SVIESTAS
Gerfametae amate-
£^438 •elyrln* an 

bent kokia. 
1-8 tv.

1644 W Chleaoo av. 
18MB>aeletead ae. 
8611jierth av. 
IŽUS. Bal«ted et. 
IHZ2 8. H.l.ted a*. 
1118 W. Uth .t.

8106* Itod et

SOUTH StDB 
8068 Weatworth av 
84(7 8. Haleted rt. 
4710 S. Aahland ae.

Pilku StiliTU 
Sviestas 37c

oRTHIIDBI 
4 « W. Divlalon rt 
130 w. Merth av* 
2640 Lincoln av. 
8244 Lincoln ev, 
8418 N. Clark g*.

I




