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

KAINA
FRIOBJ

{gi
FRIEND

CENTAI

CHICAGO, ILL., SEREDA, GEGUŽĖS (MAY) 16 D. 1917 M.
u Second Cl&ae ll&tter March SI, ĮSI*, &t Chicago, Illl-nola under the Act ot March

Gntered

centą

RUSIJA NEAPSIEIS BE DESPO

REZIGNUOJA DU GE
NEROLU.

KĄ SAKO KERENSKĮ.

Petrogradas, geg. 16. — Čionai savo suvažiavimą lai

TO-DIKTATORIAUS

VOKIEČIŲ PRASIMA
NYMAS.

Petrogradas, geg. 16. —

S, 187S.

METAI—VOL. II. No. 116.

Vokietija nenori siūlyti taikos

Newport News, Va., geg.
Kuomet iš savo vietos pasi ko veikiančių armijų atsto 16. — Anot anglų jurininkų
traukė Rusijos karės minis vai. Vienan suvažiavimo po- pasakojimo ,vokiečiai prasi
teris Gučkov, tuojaus vv-' sėdin apsilankė ir teisdarys- mano visokiausių būdų, kad
riausybci inteikė prašymą iš tės ministeris Kerenskį. Jis tik daugiau garlaivių nu Svarbios atmainos Prancū
užimamos vietos paliuosuoti maždaug taip prakalbėjo į skandinti.
zijos kariuomenėje
du žymiu rusų generolu — susirinkusius kareivius:
Vokiečių nardančioms lai
Brusilov ir Gurko. Brusilov Atėjau pas jumis, nes jau vėms ne visuomet pasitaiko
Reikalauja respublikos Vokietijai
vedė rusų armijas Volyni- mane mano jėgos apleidžia. susidurti su bile kokiuo lai
joj ir Galicijoj, o Gurko — Nejaučiu savyje daugiau se vu ir jį nuskandinti karės
Pasitraukia iš veikiančios ka Rygos-Dvinsko fronte.
VOKIETIJA BLOKADO
VOKIETIJA NENORI
nobinio užsidegimo, taippat juostoje aplink Angliją.
SIŪLYTI TAIKOS.
JE TURI 325 NAR
Generolų
paliuosavimo neturiu jau ilgiau įsitikini
Tatai vokiečiai dažnai pa
riuomenes Brusilov ir Gurko prašymą
DANČIAS LAIVES.
perkratys naujas mo, jogei esame mes susi naudoja tokį apgaulingą
BERLYNAS, geg. 16. —
karės ministeris, kurio tuo pratusiais piliečiais, bet ne būdą:
ginklus, nors .tai oficialiai tarpu dar nėra.
NORI VIENYTIES SU
Vakar
Vokietijos parlamen Apie 100 laivių sunaikino
maišto vergais. Labai gai
Iš
savo
įgulos
kelis
žmo

užginama.
VYRIAUSYBE.
te buvo kanclieris ir intere
liuos, kad nenumiriau pirm
anglai.
nes
susodina
nedidelėn
valUžvakar toji taryba, kuri MILIUKOVAS KARĖS poros mėnesių, kuomet apie
suotiems pranešė, kad Vo
PETROGRADAS,
geg. posenovei uzurpuoja šalies
naują Rusijos gyvenimą tin, kokią turi su savimi, ir kietijos vyriausybė kol-kas Amsterdam, geg. 16. —
FRONTE.
16. — Kareivių ir darbinin valdymą, išleido manifestą į
svajonės tiesiog tempė kru bevielio telegrafo aparatu nemano pasiūlyti taikos ir Dienraštis “Telegraaf” pra
paleidžia į apylinkes žinią todėl jam nėra reikalo kal
neša, kad jo sandarbininkas
kų atstovų tarybos išpildo visas karės frontuose armi Petrogradas, geg. 16. — tinę, kuomet buvau tikras,
jas. Paskatino kareivius Užsienių reikalų ministeris kad musų šalis gali valdy- S. O. S.
bėti
apie
taikos
sąlygas.
turėjęs pasikalbėjimą su
masis komitetas 41 balsu
Arčiau
plaukią
laivai
pa

stoti užpuoliman prieš vo Miliukovas iškeliavo karės ties be kančiaus.
Taikos reikale pakrausimą vienu vokiečių nardančios
prieš 19 nusprendė ineiti
kiečius, bet nebroliauties su frontan. Jis nori asmeniškai Jei dalykai ir tolesniai gavę tą žinią suskumba nu- jam buvo pastatę parlamen laivės “U-58” įgulos nariu.
koalicijinėn .vyriausybėn ir jais, nes vokiečiai nemano
rodyton vieton. Ir kuomet to atstovai socialistai ir konIš pasikalbėjimo štai kas
pasimatyti ir pasikalbėti su taip dėsis, kai kad dabar,
išvien darbuoties Rusijos apie taiką, tik’ kėsinasi pa kareiviais ir jiems pranešti, tai nebus galima išgelbėti nuplaukę taikosi gelbėti iš servatistai. Bet nieko nelai patirta :
gerovei.
vergti Rusiją. Ar kareiviai kad jie bus atsakantieji už šalį. Gali būt, kad netoli ta valties neva nelaiminguo mėjo. Nepatyrė, kokios vy Vokietija dabartinėje sa
i
paklausys tų paskatinimų, tai, jei broliausis su vokie sai momentas, kuomet busi sius, nardančioji laivė į at riausybė laikosi politikos.
vo begailestingoj blokadoj
RUSAI NEGALI IŠSIPA parodys artimiausios dienos. čiais ir savo šaliai tuo bji- me priversti jums pasakyti, plaukusį laivą paleidžia tor Yra žinoma, kad Vokieti turi apie 325 nardančias lai
pedą ir nuskandina.
ja taikos pasiulijimą trukdo, ves ir apie 100 laivių sunai
GIRIOTI PASIGĖRĘ
Rusų laikraščiai rašo, kad du atvers prapultį. Ar tik jogei negalime ilgiau jums
LAISVĖS.
Rusijos šiandie niekas ne nebus jo paskutinė pastan duoti tiek duonos, kiek lau Tokiu apgaulingu ir bar laukdama pasekmių iš nar kino anglai savo plieniniais
gali išgelbėti iš pavojaus, ga ir žingsnis gelbėti laisvą kiate, nei kitokio ištekliaus, barišku pasielgimu vokiečiai dančių laivių veikimo ir pa- tinklais ir kitomis nriemot
aiškėjimo apie tikrą Rusijos nėmis.
koks jums yra reikalingas. daug laivų nuskandinę.
Petrogradas, geg. 16. — kaip tik koks kraugeris dik ją Rusiją.
Nardančios laivės kas ry
Iš nelaisvės į laisvę at Anglijos vyriausybė da stovį.
Visoj Rusijoj betvarkė di tatorius, kurs visą valdžią
tas apturi įsakymus bevie
deliais žingsniais didėja, paimtų savo rankosna ir be ATIDEDAMAS SOCIALI mainos procesas neina tin bar savo laivų viršininkams
taip kad talkininkai veikiai atodairos brutaliai apsieitų STU SUVAŽIAVIMAS. kamuoju keliu. Pamėginome įsakė nepaisyti šauksmo REIKALAUJA RESPUB liu telegrafu iš .operaeijinės
LIKOS VOKIETIJAI.
stoties Helgolande.
laisvės. Bet, deja, nusigėrė- S. O. S.
neturėsiu jokios naudos iš su kiekvienu, kurs, prisigė
Yra apie 39 nardančios lai
Rusijos ir karė todėl, Dievas' ręs staigios laisvės, neteko Copenhagen, geg. 16. — me ja. O čia tuo tarpu reikia
Berlynas, geg. 16. — Vo vės naujos rųšies, kurios tu
žino, kaip ilgai gali prasitę proto ir nemoka susivaldy Tarptautinis socialistų su bla/vaus proto ir disciplinos. VOKIEČIAI SULAIKO
kietijos parlamento sociali ri po 66 žmones įgulos ir po
sti. Talkininkams mažai te ti. Kitaip, Rusija paliks su važiavimas Stockholme, kur Galėjote kentėti ir būti r TALKININKŲ UŽ
stų atstovų lyderis George du periskopu. Šitos laivės
gali gelbėti S. Valstijos, ku plėšyta į dalis ir pateks Vo šeimininkauja kaizerio ber ramiais dešimtis metų ir po
PUOLIMĄ.
Ledebour vakar kalbėdamas yra greitos ir gali giliai pa
nai socialistai, atidedamas draug su atsidėjimu klausy
rioms yra nelengva pasiek kietijos intekmei.
parlamente pažymėjo, kad sinerti. Stipriai jos ir ap
ti Europą ir tenai užgulti
Kadetų organas “Rieč” tolesniam laikui, kadangi ti nepakenčiamos vyriausy Londonas, geg. 16. — Tal
Vokietija nelaimės šios ka ginkluotos.
vokiečiams ant kulnių.
sako: “Argi jau negalimas pasaulio lygintojai nesutin bės. Galėjote net šaudyti į kininkų užpuolimas prieš
Rusijoje šiandie didžiau butų daiktas, kad mes iš ši ka taikos klausime. Vokie savo žmones, kuomet jums vokiečius pagaliau sulaiky rės, jei nori pavergti svetri
sią betvarkę palaiko ir ją tos betvarkės išsiristumėm čiai socialistai stovi už tai buvo liepta tai daryti. Taigi tas ir vietomis vokiečiai pa mas tautas ir todėl Vokieti ATMAINOS PRANCŪZI
didina kareivių ir darbinin be diktatoriaus, kaip tai ką, ypač su Rusija. Kiti su ar jau dabar negalite ilgiau sistumia pirmyn, ypač ap ja bus laimingesnė susilau JOS KARIUOMENĖJE.
kusi revoliucijos, kaip šian
kų atstovi; taryba, kuri yra pramato paskutinis kareivių jų pažiūromis nesutinka.
pakentėti?
link Bulleeourt ir Ais.nc šo die yra laiminga Rusija.
Vyriausiuoju armijų vadu
pilnoje sodialistų intakoj e. ir darbininkų atstovų' tary
Šitam ministerio pasaky ne.
nuskirtas gen. Petain.
“Mes pasiūlome konstituSUNAIKINTOS VOKIE mui visi sveiko proto žmo
Laikina Rusijos vyriausybė bos pranešimas?”
Tai padarė rusų kareivių cionalį komitetą,” tarė jis,
ČIŲ NARDANČIOS LAI nės pritaria. Visi tvirtina,
darbuojasi kiek galėdama,
broliavimąsis su vokiečiais “kad prisiruošti prie prave Paryžius, geg. 16.—Pran
Betvarkė
vis
labiau
ple

VĖS, PLAUKUSIOS Į
kad pravesti Rusijon tvar
kad
rusams
laisvė
yra
kaž

kareiviais rvtiniam karės dimo respublikos Vokieti- cūzijos kariuomenėje įvyko
SUV. VALSTIJAS.
ką. Bet minėta socialistų čiasi. Antai Šlisselburge
koks
nežinomas
paukštis,
šone.
»>
labai svarbios atmainos.
taryba visokį vyriausybės paskelbta respublika, kuri
kurio
jie
neapkenčia.
Laisvi
Iš
ten
von
Hindenburg
Vietoje gen. Nivelle vyriau
veikimą varžo, mėgina pa atsisako klausyti laikinos Amerikos uostas, geg. 16. būdami jie nemoka susival arti milijono savo kariuome
$3,390,946,000 KARĖS
siuoju visų armijų vadu nu
ti paimti savo rankosna ša vyriausybės įsakymų. Pet —Vieno atplaukusio angliš dyti. Kas kita su jais yra, nės permetė į Prancūziją ir
rograde kunigaikščio Leuch- ko laivo oficieriai praneša,
skirtas gen. Petain. Gen. NdREIKALAMS.
lies valdymą.
kuomet
dreptelia
ant
jų
nu

dabar
mėgins
spausti
talki

velle paliktas vadovauti ke
Delei tos tarybos knisi- tenbergo ramus užėmė anar kad anglai sunaikinę net 7 garų kaučius. Gal jie ir pa ninkus atgal.
chistai
ir
vyriausybė
jiems
Washington, geg. 16. — lioms grupėms.
vokiečių nardančias laives, geidauja kančiaus viešpata
mosi po šalies laisvės pama
nieko
negali
padaryti,
nes
Vakar senatas vikriai apsi Gen. Petain iki šiolei bu
kurios nesenai buvo pasilei- vimo.
tais iš vietos pasitraukė
VOS
TIK
LAIKOSI
juos
bausti
neleidžia
karei

dirbo paskirdamas $3,390,- vo generalio štabo viršinin
džiusios plaukti per AtlanPetrogrado garnizono ko
vių
ir
darbininkų
atstovų
RHEIMSO
KATEDRA.
946,000 karės reikalams. Ta ku. Štabo viršininku nuskir
tiką į Suv. Valstijų pakraš PRANCŪZAI SUSIRŪ
mendantas, gen. Komilov,
taryba,
nors
aiškiai
žinoma,
me skaitliuje yra ir 400 mi tas gen. Foch.
čius, kur norėjusios skan
tasai garsus vyras, kurs pats
PINĘ.
Paryžius, geg. 16. — Gar lijonų, už kuriuos bus paga Karės pradžioje gen. Pe
asmeniškai areštavo buvu kad anarchistai yra nema dinti garlaivius, plaukian
si Rheimso katedra taip šo mintas didelis šiai šaliai tain buvo kapitonu. Už pa
sią carienę su vaikais Car- žesni už socialistus Rusijos čius į Europą.
laisvės priešininkai. Antai Anglijos admiralicija apie Paryžius, geg. 16. — Ne vinių apdaužyta ir apgriau prekybos laivynas.
Tiek sižymėjimus šioj karėj jis
skam Siele.
Delei tos tarybos niekda toji pati kareivių (ir darbi tų laivių plaukimą sužinoju smagų įspūdį Prancūzijoje ta, kad vos tik laikosi. Dar daug pinigų antsvk dar ne- paaugštintas generolu. Pas
rį avimo pasitraukė iš vietos ninkų atstovų taryba spe si per slaptuosius savo agen padarė^iusijos karės minis keli paleisti didesni vokie kuomet nepaskyrė Suv. Val kui jis labai pasižymėjo gin
damas Verduno tvirtovę nuo
kariuomenės ir karės laivy cialiu manifestu skatina ka tus ir laiku todėl užtaisiusi terio Gučkovo atsistatydini čių šoviniai ją pavers į griu stijų senatas.
reivius laikyties prieš vo tinkamus spąstus.
mas. Nėra abejonės, santy vėsius. Praeitą mėnesį vo
vokiečių.
no ministeris Gučkov.
SUDEGĖ VOKIEČIŲ
Be to delei tos tarybos ar kiečius, kariauti kiek išgali Anglija nuprendė užblo kiai Rusijoje paaršės ir nau kiečiai į Rheimso miestą yra
dymo darbo pakilo gandas, ma, tai kitu vėl specialiu kuoti visas Šiaurinių jūrių joji Rusija vietoj atgijimo išleidę 20,000 armotų šovi LAKSTYTUVŲ DIRB IŠNAUJO DEPORTUOJA
MI BELGAI.
nių. Jų daugelis pataikė ka
TUVĖ.
kad jau ir Turkija Rusijai padėdvmu užgina karės viirši pertakas, taip kad Vokieti nusiris prapultin.
ninkama
bausti
tuos
karei

ja dar labiau butų atvienėta Net prancūzų socialistai tedrom
pasiulusi tanką, bi tik jinai
vius,
kurie
broliaujasi
su
vo

pripažįsta, kad iš dabartinio
Haaga, geg. 16. — Gauta
Amsterdam, geg. 16. —
nuo išlaukinio pasaulio.
pamestų talkininkus.
Rusijos
stovio
nieko
gera
LAIKRAŠTININKAI
IR
kiečiais.
Tokiuo
budu
ta
ta

Sudegė didelė vokiečių lak- žinios, kad vokiečių militaTurkija Rusijai siūlanti
ryba
palaiko
betvarkę,
panegalima
sulaukti.
stvtuvų dirbtuvė mieste Co- rinė vyresnybė Belgijoje išTURKAI ATMU6Ė RU
TAIKA.
naudojimąsi Dardaneliais,
raližiuoja
visokį
veikimą
naujo ėmusi deportuoti bel
peniek, artimais Berlyno.
SUS MESOPOTAMIJOJE.
žada pavesti jai dalį savo Ar
gus darbininkus į Vokietiją.
Konstantinopolis, geg. 16.
Geneva, geg. 16. — Mirus
Amsterdam, geg. 16. menijos ir išpildyti kitus karės frontuose.
laikraštininkai LAKŪNAI APGRIOVĖ
reikalavimus, jei tik Rusi Taigi Rusijoje šiandie — Turkai oficialiai praneša, grafui Zeppelinui, Vokieti Vengrijos
ORAS.
BAZILIKĄ.
ja padėtų ginklus ir atsisa stovis yra tiesiog pasibaisė kad geg. 10 dieną jie po jos vyriausybė nusprendė kreipėsi į tarptautinę laik
kytų kariauti prieš Vokieti tinas. Ir šiandie Rusiją te trumpo susirėmimo atmušę necVrbdinti daugiau tų sty- raštininkų sąjungą su pra
Gegužės 16,1917 m.
Rymas, geg. 16. — Austrų
ją, Austriją ir ją pačią.
gali iš pavojaus išgelbėti ar rusus atgal skersai upę Dia- rinių orlaivių. Zeppelinų šymu sušaukti visų kariauPasklydęs gandas, jogei ba koks despotas diktato la Mesopotamijoje. Rusai dirbtuvės Friedrichshavenc į j ančių šalių laikraštininkus lakūnai bombardavo Italijos Chicago ir apylinkės.
kareivių ir darbininkų at rius, arba ta šalis teks Vo atsimesdami panešę didelius darbininkai atleisti nuo dar konfereneijon ir apkalbėti miestą Trieste ir apgriovė j Šiandie gražu ir šilta; rytoj
bo ir pasiųsti karės laukan. veikesnės taikos reikalus. vietos baziliką ir muziejų, nepastovus oras.
nuostolius.
stovų taryba sutikusi padėti kietijai.

Rusai pasigėrė laisvės ir ne
moka susivaldyti

fe
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ŽUVO APIE 100 VOKIEČIO NARDANČIŲ LAIVIŲ

“DRAUGAS”

I
»r«iK«TrvYrrvvYTvvnYYmrv tuviai to nori,” pasakė Šliū

pienė savo vyrui, kuomet
jam dovanoms induota pir
mojo Lietuvos ministėrio
Chicagoje metama .......... 26 04
Šelmiai tie Šliu
6 menesiams ............ 88.64 portfelis.
8 mėnesiam. ............ 82.00
po vaikai. Kodėl jie ŠliuKituose B. V. miestuose metam. 24.64
« mėnesiams ...... 22.54 puį negalėjo iuduoti karaKetverto i*ku ................... 22.04! liškos karūnos, o tuomet ir
"DRAUGAS”

Lietuviu Kataliku DienraM.
Kiną kasdiena ltakyrus ned^Įdle■toa
Prenumeratos kaina:

Screda, gcg. 16 d. 1917 m.
S5SBBS

Tiesos jieškojimas.

išgyja, nors neprastoja pa-1 nepreinama. Palikti žmogui savo tikslui tinkančio budo
sveikimo vilties.
Jeigų tik subjektyvę tiesų, reiškia už atsargųjį dogmatizmų

nuo
minčių
prigulėtų atimti jų nuo jo visai. Tai arba pataisytųj į kriticizmų.
Kadkuriems lietuviams iš- prirodymų tikėk, kad yra ir tiesa, talkininkai jau senai gi Kanto radinys buvo nau Tai gi jo ir prisilaikome.
miučiams rodosi buk uėsų kitų. Juk nei mintyt uega- butų pergalėję vokiečius, ji marškiniai senam skep
“FABIJOLĖ” LENKŲ
nei vienos objektyvės tiesos. lėtum jei neturėtume apie nes senai ir tvirtai jie yra ticizmui. Kantas bet gi no
SCENOJE.
Tečiaus negalima abejoti, kų, Apie kų gi mintytum, jei taip įsitikinę. Objekto ne- rėjo išgelbėti tiesų iš skep
priegulmę nuo subjekto lie ticizmo nasrų. Todėl jis pa Nedėlioję, gegužės 27 d.,
Perkant aUkiral. numeriai, visur!
gliupienė butų įškclia- jog yra skirtumas būti ir ne tebūtų tik tavo vieno grynas
po lo.
tuvių liaudis senai paste rašė veikalų “Kritik der Sv. Stanislavo Kostkos cho
būti.
Tat
yra
tiesa
ir
da-gi
“
aš?
”
Taigi
yra
ir
trečioji
Prenumerata mokasl llkalno. Lai*
ras ruošiasi atvaizdinti sce
kas skaitosi" nuo užairošvmo dienos, vusi į Europą.
objektyve. Negalima yra tu objektyvių tiesų rųšis, bū bėjo ir išreiškė patarle: praktischen Vernunft,” bet
ne nuo Nauju Metu- Norint permai
noje garsų vyskupo Wiscrėti proto ir jos nepripažin tent neaš, arba visi pasau Ne taip ropė kepa, kaip nėatsisakė nuo savo kriti
nyti adrese visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
VOKIETIJOS STOVIS. ti.
cizmo pamatų. Tame ant mano vfeikalų “Fabijolė.”
lio daiktai, kurie skiriasi širdis norėtų.”
sti * Uperkant krasoje ar exprese
i
“Money Order” arba įdedant pinigu.
Matant plačiojo dogma rame veikale Kantas visų Ši didžiai brangintina kny
Kas yra, tas vadinasi bui nuo manęs, yra buitis.
1 registruota laišku.
Angliški; laikraščiu ko tis; kas nėra, tas vadinasi Kaip protinga viešpatija tizmo nenaudumų tiesos ieš savo sistemų pastatė ant ga išversta beveik į visas
Redakcijai prisiustie.il raštai Ir
korespondencijos
negražinami. Jei
pasaulio kalbas.
Joje la
autorius, atsiųsdamas toki r&šta, ne respondentai praneša, kad nebuitis. Buities ir nebuities negali būti be rašytos arba kojime, nenuoseklumų, nesu trijų postulatų: 1-a kad ypažymi ir neindeda kraaos ženklelis Vokietijos
vyriausybė su skirtumas yra aiškus. Abe nerašytos konstitucijos, kaip tikimų su gyvenimu, lengva ra Dievas, 2-a kad žmogus bai vaizdžiai parodyta krik
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelpianties adresuokite:
didžiausia donia tėmijasi į joti ir ginčytis galima tiktai kiekvienas daiktas turi savo persimesti į griežtai prie turi dūšių, 3-čia kad yra ščionių persekiojimas 312
DRAUGAS PUHLISHING OO., INO-,
metuose. Užtat suprantan
1SOO W. 48th Street, Chicago, Illinois Su v. Valstijų žingsnius šio apie kaikuriuos daiktus, ne
prigimti, taip kiekvienas šingų pusę ir pastatyti tai pildytinų doros taisyklių. tiems lenkų kalbų LetuTel. McKinley 0114.
je karėje. Vokietijai visu- žinant kur juos skirti. Vie sveikas protas turi savo ne syklę: nepripažinti nei vie Trumpai sakant Kantas
_________ XX ______ __
“D R A U G A 8"
pinnu rupi žinoti, kokias nam gali išrodyti, kad skylė rašytų, bet įgimtų konstitu nos tiesos be prirodymų. pats nesij ūždamas iš kraš viams patariame nuvykti į
Lithuanlan Daily Friend
tų vakarų. Jis įvyks Šven
Publlshed dally except Sundays by pasekmes duos pinigu sko
yra buitis, kitas gal prirodt^ cijų. Į tų konstitucijų turi į- Tat yra platusis arba kraš tutinio kriticizmo įpuolė į čiausios Viešpaties Jėzaus
DRAUGAS PUHLISHING UO„ INO..
1800 W. 4«th Street, Chicago, Illinois. linimas
talkininkams ir nėti, kad ji nėra buitis. Bet eiti šitie 3 prirodomi, bet tutinis kriticizmas; lotyniš kraštutinį dogmatizmų.
Tel. McKinley 0114. Establlshed ĮSOS
Širdies parapijos svetainėj.
'Terma of Subscription: In Chicago kaip Suv. Valstijoms pasi dėlto ginčo buities ir nebui neabejotini sakiniai; 1. Jog kai kaikurie jį vadina critiPriėjus
prie
aiškiai
klaiby mali or carrler per year 20.00 seks pasigaminti
Pradžia 7:15 vai. vak. Įžan
daugelį ties skirtumas neišdyla. Juk yra skirtumas tarp būti ir cismus exageratus.
Outside Chicago by mali 24.00
Į dingo išvedimo, reikia grįžga: 35 ir 50c.
Thursday editicn 22 00. At Nsws prckvbos laivų.
Kadangi ištolo negalime atskirti
Bunda 2c. a eopy. Advertlsing rate. 1
nebūti. 2. Jog aš esmi, 3. Bet pnrodinėjimas yra iš- ' ti atgalios ir žiūrėti, kur bu«a applicatien.
*■
Suv. Valstijos dar nepradė stuobrio nuo žtoiogaus, bet Jog yra ir neaš.
vedimas trečios tiesos iš vo klaida. Filosofui nau
MtBAAAAABAtatAAtAk&tAtktA jo užpuolamosios karės, ta
stuobrio ir žmogaus skirtu Tie trys sakiniai yra be- dviejų pirmiau žinomų. dingą pasimokyti iš kuygtai Vokietijos vyriausybė mas dėlto negi nyksta.
abėjo mus proto prigimties Klausimas, iš kur gausi dvi vedžių bugalterių, kaip jie
nusprendė neužkabinėti S. Dar yra ir antra objekty išreiškimas, bet klausimas, tiesas reigalingųsias pirma paprastu budu išvalo klai
Valstijų.
ve tiesa, būtent, kad aš es ar jie yra podraugei ir 'ša jam prirody mui sustatyt; l das iš savo darbo. Taip da
Nežiūrint šios šalies pasi mi: Jei kas manės nėra ma lę proto esančios buities re To didžiojo nenuoseklumo rant su kriticizmu matyt,
ruošimo karėn, Vokietija tęs, nei negirdėjęs apie ma alybė. Kantas atsako; ”Ne- kraštutiniame
kriticizme juk statymas trijų katego
nusprendė nekeisti savo su ne, tai bet-gi aš dėlto nepra- žinia.” Toliaus matysime, žmonės labai ilgai nepaste riškojo imperatyvo postu
VOKIETIJA APSIVYLU manymų ir veikimo, ypač žuvu. Šita antroji tiesa tai
kad iš to atsakymo nuosek bėjo. Bet graikų filozofai latų, buvo stačiai neliogiš- Jūsų pinigą tari boti pnd*>
nepertraukti
nardančių
lai

tl g»re|« Mnglo|« va atljM
SI AMERIKONIŠKAIS
ne viena tiesa, o milijardai liai protaujant išeina skep gana senai prieš Kristui už- kas, juk jis nesutiko su
vių veikimo.
VOKIEČIAIS.
vienokių tiesų. Kiekvienas ticizmas, o tas užstoja kelių gimsiant pastebėjo, kad ne kriticizmo principu {pra
Ne tik vyriausybė ir pa nusivokiantis asmuo, praei visokiam proto darbui, nes galima argumentais priro du). Tat reiškia, kad to
tįs
vokiečiai gyventojai tyje, dabar ir ateityje, kad neduoda pažinti tiesos. To dyti, jog buitis skiriasi nuo kriticizmo protavime klaida Secind Sscurity Bank
Vokietijos spauda t kelia
■mmmOF CHICAdOawB
baisiausių trukšmą, kad a- šiandie yra įsitikrinę, kad taria “esmi,” tai taria tiesų dėl mes atsakome tvirtinda nebuities. Kadan gi senes turėjo pasirodyti prieš sta MllwaakM At*. kampai Waatern At*
merikoniški vokiečiai pasi nardančiomis laivėmis ne ir da-gi objektyvę.
mi, jog yra sųryšis tarp mus nieji filosofai buvo giliai į- tysiant tuos tris dogmatiš
ant Jūsų Pinigų
užilgo
talkininkai
bus
pri

skelbė ištikimais Suv. ValsKadangi yra, buvo ar bus, minties ir buities. Tegul tas kalę žmonėms, * juk nieko kuosius postulatus.
Prieš
tautos
tokiuo
svarbiu spausti prie sienos ir bus milijardai teisingai minti atsakymas pradžioje tetu nereikia priimti be prirody juos buvo skepticizmas, tas Atdara Paneddliale ir Sabatmnie
vakarai* iki I valandai
laiku, kada Suv. Valstijos priversti maldauti taikos.
jančių “aš esmi,” tai reiš rės tik ipotezies vertę. Jeigu mų, todėl skeptikai, ir sa taip gi yra klaida, tai jos
Bet nors vokiečiai ir tiki kia yra milijardai asmenų, jis bus klaidingas, faktai pa kė, kad nėra nei vienos tie šaknies reikia ieškoti dar Skolinama pinigai ant Namų
paskelbė karę Vokietijai.
Štai kų rašo “Kreuz-Zei- si umu laiku talkininkus turinčių teisę vadintis “aš.” sirodys jam priešingi. Jeigu sos, nes nei pačių aiškiau augščiau. Skepticizmas Lo Persiunčiame pinigus
tung” apie amerikoniškų prispausti badu, tečiaus be Bet vienas “aš,” lai ne tas jam priešingų faktų nebus, sių daiktų protas negali giškai išėjęs iš sakinio “nie ( Europa ir galima
vokiečių ištikimybės rezo atidėliojimo ruošiasi į se kų kitas “aš.” Aš, kuris ši tai indukcijos keliu jis taps pnrodyti, o be tų aiškiau ko nepriimti be prirody
gauti Laivokartes
kančios žiemos kampanijų, tų straipsnį rašau, neesmi tiesa. Tokiu budu prie trijų sių tvirtinimų nei kokis pri- mų,” tai gi tame sakinyje
liucijas:
“Amerikos vokiečiai ne kuri bus sunkesnė, nes tal nei Joffre’as, nei Anglijos minėtųjų į protavimo pama rodinėjimas negalimas yra. turi būti klaidos. Pats saĮSTEIGTA 1882 M.
galėjo bjauriau išduoti sa kininkų pusėje stovės Suv. karalius, nei buvęs Rusijos tus mes dedame ir ketvirtų- Pirmieji sofistai buvo rim- kinys yra geras, jis reika
Valstijos.
Anot vokiečių, caras, nei vokiečių feldmar jį sakinį, kad žmogaus pro ti skeptikai, vėlesnieji ėmė lauja prirodymų, kad at
vo tėvynės, gerai žinodami
tai, kad Vokietija Suv. Val Suv. .Valstijų stojimas ka šalas, nei turkų laivo pečku- tas gali pažinti tiesų. Apie skepticizmu išdy kauti ir už skirtų tiesų nuo klaidos. Jo
STATE BANK
stijoms negrasino jokiuo rėn vokiečiams nedaug te- rys, nei braminas, nei kynas smulkesnes to pažinimo sų- traukė didelę negarbę ant klaida yra tame, kad perplačiai užgriebė. Jis nepa PO nUBtIOBA TAUTUOSI
pavojumi. Tuo labiau pasi pakenks, tik pačių karę dar pirklys. Trumpai sakant yra lygas čia netinka kalbėti. savo pakraipos.
labiau galės prailginti, nes skirtumas tarp “aš” ir “ne Pripažinimas šitų keturių Skepticizmas nemato savo žiūrėjo, kad pilniam priro
KAPITALAS 8600,008
gailėjimo yra vertas bailus
talkininkai nusprendę nesi- as. tt
argumentais neprirodomų dogmatiškumo, bet yra dog dymui reikia turėti dvi tie Mm mokame a proo. ant Pinigų.
uolumas, su kokiu Ameri
parduodame Foretgn Money
kietijos.
To
akivaizdoje
Vo

Didis
išminčius
Rene tiesų vadinasi dogmatizmas matiškas. Jo pamate glu si jau pirmiau žinomi. To MmOrdere
kos vokiečiai savo tautinė
1 vteaa dalia artėto.
se draugijose išsižadėjo kietijos. To apvaizdoj o vo Descartcs (arba Cartcsius), Dogmatizmas gali būti kelc- do du tvirtinimu be priro dėl kriticizmas turi prasi Willlam Kaapar — Plrmlnlnkaa
Otto Kaapar, —Vlce-pirmininkaa
tautos
tokiuo
svarbiu kiečiams gali priseiti dar il neabejojo, kad “aš” esmi, Įriopas. Jeigu jisai tepriima dymų. 1-as kad nedera pri dėti nuo atsargaus dogma Chaa, Krupiu, VlTa-plrmlnlnkaa
Auguat Fllek—Aaa*t Karteriu
išmėginimo momentu. Jie gai kariauti, kol Suv. Vals lies mintiju. Jo įpėdinio tik tuos keturis tvirtinimus imti nei vienos tiesos be pri tizmo, pasirūpinančio me Joeapb alkjrta — Kasteriu
ant visuomet subjaurojo tijos neteksiančios reikia Emanuelio Kanto mokiniai be prirodymų, o kitiems rei- rodymų, ir 2-as kad žmogus džiagos pirmam prirody 1900 Blue Island Avė.
abejojo ar yra “neaš,” nes kalauja argumentų, tai va- negali turėti i tikros žinios mui. Tas kriticizmas liau
savo ištikimybę. Jau nie mų karės vedimui jėgų.
kas daugiau tuos Amerikos Tokie tai vokiečių veiki nežinia ar tas “neaš” minti- ■ dinasi atsargusis dogmatiz- žinųs tiesų. Antruoju saki tųsi buvęs kriticizmu, jei
ja. Prancūzų pozitivistai į mas — lotyniškai “dogma- niu jis skiriasi nuo ketvir priimtų daug dogmatiškų 8ENKLAK BANKOS SAUGUMO.
“vokiečius” neriša su mu mai ir įsitikinimai.
Chicago Clcaring Uousc Narystė
tojo tvirtinimo, kurį mes sakinių. Bet jeigu jis ne
mis.
Tiktai trokštame, Pasirodo, kad vokiečiai tuos vokiečių filosofus žiu- . tismus mitigatus.”
kad jie iš savo organizacijų nei nemano nusileisti talki rčjo, kaip žiuri žmogus j Bet gaL būti dogmatizmas augščiaus padėjome proto priima nei dviejų dogmatiš Bankos priklausančios prie Chica
go Clcaring House yra po jos atsar
išbrauktų “vokiškumo” iš ninkams. Gi jei taip, tai sergantį, kurį norėtų išgy priimantis be prirodymo konstitucijom Mūsiškis sa kų sakinių, tai jis panaiki gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent
syki i metua, Clcaring House revi
daug kitų daiktų, kaip ana, kinys yra dogmatiškai tvir na visokį prirodinėjimę, zoriai
sireiškimus, nes tai varto dar daug kraujo bus pralie dyti, bet negali.
nuodugniai ižtiria savo bankų
etovj ir būdų jų vedimo.
Visi pi
nors
jo
reikalauja.
Protin

Prancūzų
pozitivistai
tei

ta
Europoje.
jog
Dievas
yra,
jog
žmogus
tinantis,
o
skeptikų
—
dog
dami pežemina vokiečių
nigai yra suskaitomi, notos, bondai,
gas kriticizmas negali žudy mortgagei ir kitos apsaugos peržiu
singai sakė maždaug šitaip: turi dūšių, jog reikia pildyti matiškai nega.tyvis.
tautę.”
rta mos ir patikrintos, pinigai kitose
HALSTED STREET’O “Jeigu tu be prirodymų ti doros įstatymus, ir tt. To
Skepticizmas gyvenimui ti pats suves. Šių pažiūrų bankose patikrinti ir kningos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugi vertė gali
PRANAŠAI.
ki, kad tu esi, tai lygiai be kis dogmatizmas yra platu netinka.
Juk negaUmas vadinsime pataisytuoju kri būti kningose parodyta. Abejotina
“Naujienos” nesurazdaarba atsargumas, yra nedasis, lotyniškai jį kaikune daiktas apseiti be kaikurių ticizmu, lotyniškai criticis- tvarka
mos
argumentų
prieš į
leidžiamas.
Jeigu banka nustoja
savo Clearing House teisių, tas yra
“Draugo” pastabas tiesiog North Sidėje buvo socia kad bando ir pranašus pa vadina dogmatismus ezage- neabejotinų tiįesų: Gali bū raus mitigatus.
ženklas jos abejotino stovio.
Įvairiais budais žmonės Tiktai tvlrčlausios ir saugiausios
rėžia: “ipeluoja! meluoja-” listų šermenys. Gyvieji na- mėgdžioti; kaip Aceris pa ratus. Ant jo buvo pasta ti Chicagoje įskeptikų, bet
bankos gali būt Clearing Houso na
tyta filozofiškoji Bonald’o negaL būti joje žmogaus a- bandė stoti tiesai į akis. riais.
Taip gali pasakyti ir socia bašninko draugai įbruko mėgdžioja kuuigusZ
The Chicago Clcaring House prlelistas Aceris, kurs turi tiek jam į rankas “Naujienas.” Bet tas menas veda į klai sistema, kuria filosofijos is bejojančio, kad Chicago y- Čia mes paminėjome kelis Muros užmanymas tapo {vestas pirm
dešimt motų, ir nuo to laiko nei vie
išmanymo, kad moka švent- “Draugas” tų aprašė kaip das. “Draugas” rašomas torija vadina tradicijonaliz- ra, o neabejot apie Chicagos stambiausius, arba tipiškus, na Clcaring House banka ne subanReikalaujant, Clearing House
yru buvę ir nusikalto socia gyviems žmonėms. Jei kas mu. Ant tokio bervbio dog buvimų, tai jaui yra dalykas budus ir matome, kad buvo krutijo.
vagiauti.
bankos ateina viena kitai su pagellistams. Jų dienraštis da jį spraustu numirėliui į ran matizmo stovi keletas kitų priešingas skepticizmo tvir du dogmatizmu: platusis, ba.
4
The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clcaring Hou
Bulota apleizdamas Ame bar bando įspėti, kų mes kas, tas, švelniai sakant bu sistemų: ir protestantų fide tinimams. Taijp žmogaus arba kraštutinis, ir atsar se,
yra po jos priežiūra, naudojasi
izmas, kuris dėlto pripažįs geismų bene uugščidusias gusis, bei vienas skepticiz jos teisėmis ir išduoda penkias pil
riką Chicagos ‘“progresyvi- butuipc sakę, jei kas nors tų juokingas.
nas atskaitas j metus.
škos visuomenės” organe butų numirėliui įteikęs mu Žadame pasinaudoti soci- ta Dievų, jog “aš to trokš yra tiesos troškimas. Ka mas. Mes matome taip gi, Ji taip-gi yra po Valstijos prie
yra reguliariškai tirinėjama
paskelbė, kad jis Kapsukų sų dienražtį. Štai “Naujie alistiško kolegos perspėji tu” (Gindraux), ir intuiti- dangi skepticiznias iškalno kad kraštutinis kriticizmas žiūra,
ir "4<as metų išduoda penkias pilnas
sueina į atskaitas Bankiniai Valdybai Val
mu. Dauginus niekuomet vizmas, kurį neaiškiai skel tvirtina, buk žmogus negali neišvengiamai
paimsiųs nagan, kuomet ši nų” žodžiai:
stijos Illinois.
“Reikia manyti, jog nematysime nieko bloga ta bia “Vienybė Lietuvnin žinotis tiesų patyręs, tai skepticizmų, o besigelbėda Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
tas sugrįšiųs į Rusiją. Jei
išmokami ant kiekvieno pareikala
kaip, tai Kapsukas dar gali “Draugas9’ niič-nieko ne me, kad “Naujienos” pla- kų,” ir Jamcs’o pragmatiz skepticizmas negali paten mas iš jo įpuola į kraštuti vimo.
Čia galima gauti • Pirmus Aukso
būtų turėjęs prieš tai, jei, tintusi
tarp
numirėlių. mas.
kinti žmogaus fi;okštančio nį dogmatizmų, nežiūrėda Mort
t
ir Amerikoje apsibūti.
guges. Tėipgi Aukso Mortgoge
po 2100.00 ir 2500.00.
mas nuoscklurrrip Logikos. Bondsus
vietoje aoeialištiško laik Jiems, turbut, jos ir rašo Priėmus plačiojo dogma tiesos.
šis bankas ' yra
atnakančiausias
“Pagiri; puodas netau raščio, į numirėlio rankas mos. “Naujienų” redakci tizmo metodų, nyksta prie E. Kant’as savo* garsiame Taisomasis-gi kriticizmas ir Lietuviams.
čia kalba Lietuviškai ir Lenkiš
kuotas,” skamba patąrlė. butų — įspraustas, saky ja taip duoda suprasti. monė atskirti tiesų nuo klai veikale “Kritik der reinen atsargusis dogmatizmas yra ko!.
Kapitalas Ir pcrvlšius: 2000,000.00.
Bet į tai neatsižvelgdami sime, kad ir tas pats Ji geriau žino už mus. Tie dos. Kas kam užėjo į gal Vernunft” prisdlafjcė kraš tas pats filosofijos sistemamusų laisvamaniai poseno- “Drangas.”
sa pasakius, amžiname gy vų tas ir tiesa. Subjekty tutinio kriticizmo taisyklės: tas snrastas dviem priešin
vei giriasi, kad jų “centra- Tik pranašai gali įspėti, venime socialistas . negal vizmas taip ir daro. »Bet nieko nepripažinti bp priro gais keliais ir dėlto pava
linis komitetas” kaip ant kas butų pasidarę svetimo nieko viršaus tikėtis, kaip gyvenimas iš jo tyčiojasi. dymų.“ Tame veikalo’ Kara dintas dviem įvairiais var
,
mielių augęs. Baimė ima, je širdyje, jei buįų įvykę tik vieno “Naujienų” nu Juk žioplys netampa pro liaučiaus Filosofas sAukriti- dais.
Presidentas
AMERICAN STATE BANK.
kad tik jis nepraaugtų sa tas„ kas neįvyko. “Naujie merio. Koki nuopelnai gy tingu, kuomet ima mintyti, kavo viskų perdėm. Veikalo
Peržiūrėję įvairius tiesos kampas:
Blue Island Avė,. Loornls
Ir 18-tos gatvių.
vo amžiaus.
noj,” matomai, taip susigi venant, tokis ir Ūkimas gy buk viskų ištnanųs, juk vaisius buvo tvirtinimas, ieškojimo budus, mes nema
ATDARAS: Panedėllals. Ketvergals
“Važiuok, Jonai, jei Le- miniavo su burtininkais, venimui užsibaigus.
I džiova sergantyjs ligonis ne- buk objektyvė tiesa žmogui tome* protingesnio, geriau ir SubatonJs iki 8:20 vai. vak.

Iš Dienos II
II Dienon

PASIGAMINKITE POPIEŽIAUS VĖLIAVŲ (BALTŲ
IR GELTONĮI) DVIDEŠIM
TAI DIENAI GEGUŽIO.

3%

KASPAR

"DBAOOAS”

Sereda, geg. 16 d. 1911 m.
=

PRANEŠIMAS.
I dienų. Kitas suvažiavimas
sus reikalus apmąstymų
NAUJOS KNIGOS.
III. 1917 m. '
Phone Yarda 2721
Norintieję kad paskelbi
bus už šešių mėnesių. Už
Ir vėl viena žymi spraga srytije, kun. Staniukynas
trijų mėnesių vienok bus A- Kun. A. Staniukynas, Ap mus raštijoje užtverta. Lie prie Diessel’io veikalo pri DR. J. JONIKAITIS mai tilptų ryt dienos ‘Drau
merikos vyskupų susirinki mąstymai visiems metams tuva nori mokintis. Kunigo dėjo dvylika serijų apmąs GYDAU VYRŲ, MOTERŲ ge’ malonėsit priduoti kopi
IR VAIKŲ IJOAS
ją apgarsinimo nevėl&ans
mas reikaluose katalikiško ir šventėms. Vokiškai para Staniukyno pastangomis ir tymų mėnesinėms rekolek
3315 8. Halsted st.,
kaip prieš piet šiandieną.
Tos serijos vers
jo universiteto, galėtumėte šė kun. Gerhard Diessel pasišventimu gyvena lietu cijoms.
OHIOAGO, ILL.
“DRAUGO” ADM.
jūsų delegaviją atsiųsti.”
C. SS. R. I dalis kalėdų ir vaičių mokintojų vienuoli tos iš prancūzų kalbos iš
Klausinėjo ir šiaip apie Velykų laikas 534 pusla ja. Bet lietuvių raštijoje bu kun. De Brandt’o veikalo.
Lietuvą ir lietuvių padėji piai; II dalis Sekminių lai vo labai mažai knygų, lavi Šv. Kazimiero karalaičio
LIET. DELEGACIJA
mą ir reikalus.
kas 559 puslapiai. Chicago nančių vienuolių dvasią. Už dienai apmąstymas paties
PAS JO. EM. KARD.
Padėkoję gražiai už šir
tat vokiečių kalboje buvo vertėjo rašytas. Pridėtosios
GIBBONSĄ.
dingą ir malonų musų var cland, 0............................
5.00 labai geras kun. Dieasel’io meditacijos yra to paties ti
Jau galima gauti naują knygelę
Ituth
and
Kolinsky,
Clev.,O.
2.00 veikalas rašytas vienuolėms po, kaip ir verstosios iš vo
gams
užuojautą,
męs
su
Šiandien, 11 d. gegužės,
L. Grcecht, Cleveland, O. 3.00
Uun. Kaulakis, kun. Lietuv gerbiamuoju seneliu atsi T. Steiner, Clcveland, O. 3.00 -mokintojoms. Kunigas Sta kiečių kalbos.
papratusiam
niukynas tą veikalą pasavi Lietuviui
ninkas ir kun. Žilinskas at- sveikinome. —
D. A. Paskind, Clev., O.
5.00
nuolatai vartoti storas ir di
Vienas iš buvusių. D. A. Paskind, Clev., O.
eiĮankėme pas kardinolą
5.00 no lietuvių kalbai. Kad kny
svetimuose
W. K. Palmer, Clev., O.
15.00 ga galėtų tikti ne vien mo deles knygas
Gibbousą. laimiausia kun.
ir
Wm. II. Phillips, Clev
MOKSLEIVIŲ
teriškoms vienuolijoms, kun kalbose, kaliais būna neja
Žilinskas pranešė, kad atIŠMINTIES
GRŪDELIAI.
eland, 0............................
10.00 Staniukynas
VAKARAS.
joje padare uku matyti, kad mus rašti
vežęs pasveikinimus iš Eu
H. J. Liner, Cleveland, O.
2.00
Surinko P. Mulevičius,
reikalingų permainų, dėl ja beveik visa susidėjusi iš
ropos nuo lietuviškųjų vys
J. J. Knog, SshenectaTai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje. Jo
kurių Diessel’io veikalo ver plonų brošiūrėlių. Už tat
kupų ir perdavė vyskupo
Gegužės 26 d. šių metų, dy, N. Y..........................
2.00
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
širdis atsigauna dirstelėjus
tė anaiptol nesumažėjo.
Karevičiaus į jį kardinolą Valparaisos lietuviai katali- Scheneetady Trust Co.,
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva
Dabar tuomi veikalu gali į kun. Staniukyno išverstą
rašytą laišką. Kardinolas kai moksleiviai Šv. Mykolo Schenectady, N. Y.
siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
perskaitė ir pasakė, jis tu-j ParaPU°s svetainėje rengia L. Wemtz, Vendergrift, Pa. 945.00 naudotis ir šiaip maldingi jį veikalą. Du storu tomu
Kainuoja tik 25c.
O. J. Kirby, Vandergift, Pa. 5.00 katalikai, turintiejie papro po pusšešto šimto puslapių.
rįs ir daugiau prašymų nuo vakarą.
Adresuokite:
tį pradėti savo dienos dar Yra ^uomi pasididžiuoti.
lietuvių, minėtinai, apie Po- Vakaro programa bus se- North Seranton Bank by
DRAUGAS PUB. CO.
C'ashier
1,515.40
Kun.
Staniukynas
mejėškanti
:
1800
West.
46th
Street,
Chicago, UI.
bus
amžinųjų
tiesų
apmąs

pežiaus paskirtąją lietu
A.
F.
McDonnel,
Seran

1. Kalba M. Zujus, 2.
tymu. Kunigams jau nusi ko garbių. Nors jis yra teo
viams dieną.
Čia męs i3ton
Pa.
10.00
bodo vartoti tuos pačius ap logijos daktaras ir baigęs
pasakojome Lietuvos var Medicinos Daktaras 1-no
II. Martin, Seranton, Pa. 1.00
Vei
mąstymų raukvedžius. Tai specialį Šv. Rašto tyrinėji
gus ir pasakėme, kad lietu veiksmo komedija.
N. Harris, Seranton, Pa. 2.00
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
mo institutą Jeruzolimoje,
viai iš šalies turi labai ma kiančios ypatos: Vaivadie- Dr. Lurat, Seranton, Pa.
5.00 gi dabar išleistasis kun.
nė — O. Ančiukaičiutė; Ka C. R. Aeker, Seranton, Pa. 5.00 Staniukyno vertimas
žai pašelpų.
ir pečiaus Jis to nepaminėjo,
“DARBININKAS”
J. O’Neil, Carbondale,Pa. 10.00 jiems duos progą vaišyti dėdamas savo pavardę ant
Gerb. senelis mums pri rolis, jos sūnūs — R. M.
f‘DARBININKAS’’ eina utarninkais, ketvergais ir su
pažino teisybę; mes Balti- Kalinauskas; Maršalk'ienė, H. S. Aeworth, Seranton, Pa. 100 protą nauju dvasios maistu. išverstojo į mus kalbą dar
batomis.
M. T. Sands, Seranton, Pa. 5.00
bo. Reikia pažymėti, kad iš
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
morėj, girdi, turėjome są- Vaivadienės sesuo — A. Seranton Dry GoodsCo
Diessel’io
meditacijos viso tik du lietuviai tėra
5.00
MartinaiČiutė
;
Maršalka,
jungiečių
nukentėjusių
Rosskan Gastley and Co.,
trumpos, maždaug 2 pusla baigę specialį Šv. Rašto ins ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
“DARBININKAS’’ paduoda daug straipsniu, naudingų
Pocius;
Teisėjas,
Karaliaus
naudai fėrus, kurie atnešė
Philadelphia, Pa.
5.00 piai kiekviena. Jos sustaty titutą, į kurį tepriimami
darbininkams
pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
apie 30,000 dolerių. Aną dėdė — A. Kukauskas; Hi- Rev. B. Frank, Erie, Pa.
1.50 tos vokiškai- sistematingai.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
tiktai fakultetą išėjusieji
die aš gavau listą, kaip bus politas, Maršalkų sūnūs J. P. S. Canning, EdgewoKiekvienos turinys išreikš teologai. Kunigas Staniuky visame pasaulyje, indomiaųsias žinias ir žingeidžiausius at
pinigai padalinti belgams, Rimkus; Pulkininkas, Vai od, L. 1........................
3.00 tas pradžioje trumpu saki
sitikimus.
nas
parodė
kelią
lietuviams
vadienės
kaimynas
—
K.
C.
F.
Willbrandt,
Cottonwo“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
franeuteams, serbams rumu
niu, atspaustu storomis rai į tą institutą. Gaila, kadmaod.
Ind
.............................
5.00
Lenkauskas;
Ona,
jo
duktė
dailių
vaizdelių ir apysakaičių.
<*,
nams, lenkams, o lietuvių
dėmis, paskui eina du įžan ža teatsirado pasinaudoju
D.
MeShaw,
Luoisville,
Ky.
1.00
“
DARBININKAS
”
visuomet
turi
viso
to,
kas
darbi

nėra. Aš, sako esu komisi — M. Vilkavičiutė; Stepo Rev. Jos. A. Bail, De Soto,Mo.l.00 giniu punktu (preliudijos,)
ninkui svarbu,
naudinga,
i n d o m u ir
sių tuomi pavyzdžiu; Nuo
jos pirmsėdis, sekantį -pa- nas, Vaivadienės tarnas — Carmelit Rathers, Penzk, o toliaus pats tekstas daž
suprantama.
nedėlį turėsime susirinki J. Jankauskas. 3. Kvarte fer, III. t..,.'................ 5.00 niausiai padalintas į dvi ar 1910 nebuvo nei vieno. Bea“DARBININKAS” nuolatai išleidinfja knygelių, ku
bejo karė kalta.
mą, nors nuo manęs pa tas. Išpildys: C. Filipavi- Pio Nano College, St. Franrios
dailumu,
gražumu, turiningumu, pigumu
vir
ba tris dalis. Tos dalys aiš Apmąstymams atspaus
čiutė,
A:
Budreckaitė,
J.
P
eisco, Wis.
1.00
išleistuves.
skirstymas aukų nepriguli,
kiai pažymėtos. Taip pat ai dinti lėšas sudėjo dvide šija visas
F.T.
Kanaley, Angelica, N.Y. 2.00
Skaitykite
ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Poška
ir
A.
Šlapelis.
4.
So

bet aš galėsiu įnešti, kad iš
škiai pažymėtas pasiketini- šimt septyni kunigai lietu
Prenumeratos
kaina:
tris kartus savaitėje metams
A.B.
Goldstein,
Portage,
Pa.
1.00
tų pinigų ir jums koki du, lo — A. Budreckaitė; 5. so J.J. Sullivan, Fall River,Mass.2.00 mas kiekvieno apmąstymo
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
trįs tūkstančiai butų pas lo — A. Šlapelis; 6. extra A.E.Donnel, B’klyn, N. Y. 50.00 pabaigoj. Tokiu budu, išva- viai, gyvenantieji Ameriko tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
kirta.” Męs padėkojome N. N.; 7 solo — C. Filipa- E. T. Byrne, Reading, Pa. 10.00 karo prisirengiant rytojui je, nes sunku tikėtis, kad 75c.
1
tokio
veikalo
atspausdini

vičiutė.
Adresas
:
Rev. T. Suppan, New Lexjam už malonų pritarimą.
meditaciją, nereikia jos vi mo iškaščiai galėtų sugrįž
Smagu
butų,
kad
Chicaington,
O.
.
1.00
Kalbant toliaus apie vys
sos skaityti. Užtenka mesti ti iš pardavimo. Jei jie ir
“DARBININKAS”
gos
visuomenė
nemenkai
F. M. Trexler, Philada, Pa. 5.00
kupo Karevičiaus laišką,
akį
ant
turinio,
įžangos
ir
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
grįž, tai eis ant naudos Lie
G. S. Merkei, Minersville, Pa. 1.00
gerbiamasai kardinolas pa paremtų šį katalikiškos mo ‘Rev. J. N. Burger, Covingpasiketinimo. Tą pasiketini- tuvos kultūros žymiausia
•
•
sakė, jis duotų raštelį, kad ksleivijos užmanymą.
ton, La.
1.50 mą kun. Staniukynas visur jai šiais laikais įstaigai -šv.
kun. Žilinskis, kaip laiške
F. Roman, Farmingsvadina pasiryžimu.
Kazimiero vienuolijai.
dale,
N.
Y.
2.00
parašyta, galėtų kreiptis į
Nors apmastymų autorius Dar reikia pridėti, kad
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
L. Bastian, Martinsville, N.Y. 5.00
jo diocezijos kunigus dėl
J. A. Garrit, Hanover, Ind. 3.00 yra redemptoristas, tečiaus Apmąstymų spauda graži ir
kolektų. Kitoms dioceziL.A. Kurtz, Valley Park, Mo. 3.00 jis prisilaikė jėzuitų meto- aiški, korekta rūpestingai
joms jis neturįs jurisdikci
J.H. Peshges, Winora, Minu. 2.00 dos, turbut, dėlto, kad ta atlikta. Popiera taip gi ge
Sekančias yra gaunamos raugo knygyno
jos, bet galėtų duoti reko
(žiūrėk nurn. 111)
M. Thomas, Lcbanon, Pa.
2.00 metodą meditacijoms
kuo- ra, alc perdaug jos gailėtų
1137. Naujas Budas Iimokti Kalyti. Senu ar jaunas, vyru ar
mendaciją į vyskupus.
J. Kibart, Paulsboro, N. J. 149.25 J. R. Scullcn, Austin, Minn. 1.00
moteris viaai nemokanti rašyti, norėdami iimokti, — ausi: galai ir kraštai nupjaugeriausiai tinka.
K. B. Sosnowske, Pa.
1.00
Prašant, ar
negalėtų W. L. Adrian, Daveuport,
sipirkę lių knygelę gali iimokti tik per 24 dienaa. PaiNorėdamas aprūpinti vi- ti per arti prie raidžių.
lowa
1.00
Myer
Davidovv,
Scran.
mant iimokti tik po vienų raidę i dienų, per 24 dienaa
mums pagelbėti reikale Pomokinimooi, jau ir moki ralyti. Ar gi lunkui Argi TamW.
P.
Drennon, Eiburn,
ton, Pa.
10.00 *B*B»IMM»B«B*B*B«^B^#B«*#B«*«B*B*BBB«B#B#B=m*#B#B#B '
pežiiaus paskirtosios kolek-

Naujanybe

PATARLĖS

LiBtuviij Dienos
Apyskaita

11b

KNYGOS

1-00 Postmastcr J. Duckin, Scran-

toms dienos, ar negalima R. N. Wagner, Cleveland,
ton, Pa.
5.00
butų kaip norint atsišaukti
Ohio
1.00 Dr. Morrison, Mt. Carmcl, Pa.
1.00
į kitus vyskupus? Kardi F. N. Ingaila, Highland
Park,
III.
2.00
Chas.
E.
Kuterman,
Sioux
nolas pamislijo ir sako:
1.00
“‘Dabar nepatogus kolek- Trust Co., Ansonia, Conn. 5.00 City, Pa.
C.A. O’Connel, Ansonia, Ct. 2.00 Gunstcr Bita., Seranton, Pa. 5.00
toms laikas, bet priminkite C. , A. O’Connel, Asonia, Ct. 10.00 Th. J. Stcvcnson, Mt. Vcrman jūsų kolektą da sykį, J. Tareila, Ansonia Ct.
25.00
non, N. Y.
2.00
musų arkidiocezijoj ją ga J. Dasinskas, Ansonia, Conn.25.00 Rev. A. C. Jdebell, Turner
lima bus padaryti vėliaus. D. J. Wallcr, Bloomsburg,. Falls, Mass.
5.00
Pa.....................................
50.00 J.E. Joyce, Ncw Haven, Ųt.5.00
Aš jums tai išduosiu ant
J.
T.
Loyd,
Burkesville,
Ky.
1.25 T. J. Grotti, Centralia, Pa. 35.00
rašto, su rekomendacijomis,
M. Hainmond, Girradville,J. F. McCarthy, Nanticoo jus remdamiesi mano raš
1 a.'
••«•••••••••..
5.00
ke, Pa.
5.00
tu, galėsite tame reikale C. W. Honck, Girardville,
Rev. Leuzill, Chicago, III. 25.00
kreiptis ir į kitus vyskupus.
Pa...................................
5.00 W.F. Boyd, Carthage, III.
5.00
Kieno vardu rašyti reko L. E. Bender-, GirrardvilJ. Kozlowsky, S. Chicago, 111.5.00
le, Pa............................ ....
5.00 W. F. Griffin, Winnona,
mendaciją?”
Minn.
1.00
Męs padavėme vardą kun. Griffith Hedvvey Co., Girard
ville, Pa................................. 5.00 A. Guriaatti, Seranton, Pa. 5.00
Augustaičio, kaipo Tautos Eureca Garage, Girard
J.B. Wardien, Mcppam, III. 7.00
Uondo (amerikonams) pirm ville, Pa.................................
2.00 J.R. Blackbum, Dayton, O. 2.00
•ėdžio.
Kardinolas pasi; M. A. Kilkcr, Girard
R. Schwartz, Nanticoke, Pa. 5,00
10.00 F. E. Bunts, Cleveland, O. 5.00
šaukė savo sekretorių ir lie ville, Pa. . ......... ,....
pė minėtąją rekomendaciją Th. Pejpora, Girardville, Pa. 5.00 Rev. F.B. Brogger, Mervill,
Klein Lieljadcr, Cleve
Mich.
5.00
surašyti.
land, 0.............................
5.00 H.P. Caraon, Iluron, S.D.
1.00
Čia męs da patėmijome: H. Bcckcrle, Clcveland, O. 5.00
V.N.W.A.H.E. Dodaon,
“Ar negalėtų, sakome, Jųsų Merchhnrtts Btennp Co., Clev
Luzcme, Pa.
10.00
Eminencija šį musų labda eland, O.
........... :.
10.00 J.C. Kunc.Caldmcll, Texas
5.00
rybės reikalą užtarti laike Detroit Slippef Co., Clev.r-D. 1.00 R. Neagle, Majden, M*» 10.00
1.00 Včiai, Kingston, Pu.
40,00
Amerikos vyskupų susiva M. Snow, Clevedand, O.
O.
R.
Rust
Co.,
Clev.,
O.
3.00
Rev. E.J. Ryan, Yonžiavimo?”
\
Nar. Umbrella Co., Clev., O. 2.00
10.00
Kardinolas atsakė “Kad Karash Eiscy Co., Clev., O. 5.00 kein, N. Y.
R.T. Cowley Norberth, Pa. 10.00
jus būtumėte kiek pirmiau Manhattan-Mfg., Clev., O. 1.00 C. C. Van Noy, Ardmore,
atsišaukę, vyskupų suvažia- Met. Mfg. Co., Clev., O.
5.00
yimas buvo dar pirm keleto

Billatein Klopper Co., Clev-

(Bus daugiau)

DAR NEVELU INGYTĮ

KALENDORIŲ 1917
METAMS.
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
‘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. Pusk
turi 128, kaina tik 25c.
JCas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs 13.00
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo
rius” bus duotas dykai
Užsakymus siųskite adresų:

“DARBININKAS”

ata negalėtum iimokti raiytif žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis, Bį knygelė prekiuoja tik ........ .............
1118. Naujas Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir raiymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie raito. Prie ko kndikj nuo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir uiaugęo bus palinkęs.
Elementoriaus kaina ....................................................•.........
1020. Brauta Istorija Beno ir Naujo Įstatym”. Šventoje Isto
rijoje aiikiai apraiyta apie musų 1vintų tikėjimų. Jau
nam ar aenam reikia skaityti ir žinoti kas yra iventoje
istorijoje. Kiekvienu mokantis skaityti gali viekų aupruti. Kaina tiktai ...........................................................
1022. Trumpa Šventa Istorija Bono ir Naujo Įstatymo apdaryta
715. Lietuvos Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio iventa
priedermė žinoti apie savo tautų. Koks-gi lietuvis jei jis
aioko nežino apie Lietuvos praeit}, joa didvyres, ir jos
visipatavimų. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jau patariama nusipirk. Bioje knygelėje trumpai, bot
aiikiai ir suprsatamai Lietuvos istorija apraiyta. Prs*
kiuojs neapdaryta •••••••••••••••••••••••••••••••
•
Apdaryta ................................... .................................................
1116. Trumpa Lietuvių Kalbu Gramatika. Daugumas lietuvių
liek tiek moka ralyti, bet mažai kurio moka taisyklilkai rąžyti, tinome, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviikai parašyti. Nusipirk žiu gramatikų, ji Tamstų
ilmokins taisykližkal ralyti.
Prekė .............................
1120. Lietuvos Gaspadlnė. Bioje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius. Beimininkė, kurk nepa
taiso gerai valgio, yra bloga ieimininkė. Nuo valgio pa.
gamisimo priklauso ir žmogaus sveikata ir paaitenkiaimas.
Virėjos, kurios lino kaip sutaisyti valgi padaro skaniu
valgiu ii tų pačių dalykų, o nežinanti ieimininkė suga
dina valgi.
įgykite viooo virėjos lių knygutę. Mo
teris ar margaitės turi mokėti valgi pataisyti, jei jos gori
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik .................................
110. Karės Baisenybės ‘Lietuvoje.
Tik kų ičėjns ii spaudu
kaygsli. Labai idomua apralymas apie dabartiaėa karės
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti lių knygel.. Kalas ............................................

lOe.

1°O.

1.00
88e.

.BBb,
85c.

85e.

B5o,

85c.

GMsakydaml Viii patymėtu kuygelu paralyklta knygų vardų Ir
numeri. .Maigus galima siųsti kraaoa BeukleUaia. Adreeueklte:

DRAUGAS PUBLISHINO CO.

343 W. Broadway,

S«. Boston, Mass.
BOBBB4MBBSBBBSBSBOS0

1S00 W. 46 St.,

Chicago, III.

Sereda, geg. 16 d. 1917 m.

'‘DRAUGAS’1

GHICAGOS
ŽINIOS

junga turi nusipirkusi žemės
ir rengia statyti ant jos na
mus našlaičiams. Tam tik
slui išleista 25,000 kortelių
po 1 dolerį. Kas perka tokią
kortelę, tas tampa prieglau
dos įsteigėjas. Šį vakarą p.
Elijošius gavo 25 naujus
įsteigėjus. Į vakarą buvo
susirinkę tiek žmonių, kad
sėdynės visos buvo užimtos,
o nevienam atsiėjo klausyti
prakalbų ir dainų stačiam.

DUONOS KAINA
DIDINASI.

Duonkepiai nuolat lementavuoja, kad delei miltų pa
brangimo jie beveik jokio
pelno neturi. Esą kitokio
išėjimo duonkepiams neli
ko, kaip tik paliauti kept:
5 ir 10-eentinius duonos bakanėlius. Vietoje jų nori
ma kepti tik po 15 ir 20c.
Chieagos duonkepių susi
vienijimo prezidentas R.
Jaekla praneša, k\l visos
alei vienos Chieagos duonkepvklų netolimoje ateity
je visiškai nebekeps mažų
bakanėliių kurie atneša nuo
stolį.

gietėms šeimynankėms var
toti duonos kepymui kuku
rūzinius miltus. Kukurū
zai taip pat maistingi, kaip
ir kviečiai ir labai gardus,
o kaina pusiau pigesnė ne
gu kviečių.

Paralduodn keturių kntnburlų ra
kandui iš prlAžuHtlea Išvužiuvimo |
kitų miestų. AtniAuuklte tuojaiis ant
sekunčlo udreuo:
1800 S. Peoria St.. ant 2-rų lubų
iš užpakalio

REIKALINGA.
Reikalingi vyrai,
prytlrlmaa nereikalingus.
Gera užmokestis.
Atatšaukite:
K KAIS ANO GOl.BtS,
5835 Ttiroop St.

mmnnnnrnnnrnn
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:
Room 824
19 hjo. LaSalle St.. Chleago, III.
Tel. Randolph 5246

g DR. PAUL M. ŽILVITIS j
§

&

9
į,

y.

J

i

$

Gyvenimo vieta
3255 So. Halsted Street
Tel. Drover 5326

ir CHlItl RC.AS
LIETI VIS GYDYTOJAS
Ofisus:
3203 So. Halsted St.
l’hone Drover 7179
Rezidencija: 3341 S. l'nion Av.
Phone Yards 637
Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,
2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m.,
Nedėliotais 9 iki 12 a. m.
CHICAGO, ILL.

£
i
t

i

Trečiadienis: 16 geg. šv.
PARMOS II
PARMOSI!
UKRAINIEČIŲ DIENA.
F*r*lduoda DldMaualojs Anerl
Ubaldo vyskupo, šv. Jono
tSrr*YTY^«T>T«TYVVYV*Tr«TV»
koje Lietuvių kollonljoj kome yi*
Pasirodo, kad nesenai į380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
Neponiuko, kunigo kankinReikalingas vargonininkas,
kuris
vykusioje ukrainiečių die dirbdamas nuošaliai. Šventomis gi SKAUDANTI TONSILS
sioj aplelinkėje Scottvllle, MlcU. kur
tinio. Kryžiaus dienos. Nė
kraštas lietuviam* apsigyventi. ci„
dienomis galėtų padirbėti Ir bažny
noje Chicagoje išviso tani čioje.
YRA PAVOJINGI
u*i» yra Farmerų Draugystė, yra
ra pasninko.
Jeigu skauda tau ger Uetuvlikų parapija. Todėl kreipiame*
KKN. J. RASTUTIS,
tikslui surinkta $8,262.68. 1449 Lelilgli
St..
Euston, Pa.
klė, arba kenti nuo 1 Jų* kurie norite turėti geresnę gy
Ketvirtadienis: 17 geg.
reumatizmo, gali būti, venimą pirkite pas mus formos kad
Subatoje, gegužės 26 ^ie
Į dangų žengimas V. Jė
visus Anglus Ir Vokie
kad tonsils Jums ken galėtumėm
noje, AValslio svetainėj Uk Reikalingas bnrberis subatomts Ir
čius, lė to* k°Uonljos Išprašyti. Mes
kia.
CHICAGO
HEIGHTS,
ILL.
zaus, šv. Pasehalo de Baynedaliomis, darbas ant visados, mo
Aš tonsils prašalinsiu turime li Jų suėmė Jų formas ir nori
rainiečių Dienos Komitetas kestis
gera.
Atsišaukite po sekan
be jokio skausmo, ir me Jas parduoti, turime didelių Ir m*
lon, šv. Brunono, šv. Akvirengia vakarą, balių į kurį čiu adresu:
tie rhloroformos. Spe tų fermų, glvulial, maiinos Ir kiti
1803 West 45th St.,
reikalingi daiktai prie nklo. duoda
lino.
cialistas
dėl vaikų.
Gegužio 13 d. vietinės baž
kviečia visas rinkėjas —
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
Dr. F. O. Carter
giau Informacijų rašykite
mums,
nyčios svetainėje buvo jau
ukrainietes, lietuvaites ir Reikalauju darbo už bučerlų. Esu
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..
gerai patyręs prie to darbo; apsipa 20 metu ant Stati* gatvės. SncclnIls
SLRKA. GHICAGOS AP nuomenės susirinkimas. Pir
aklu. aiisu. nosies, ii- gerklės Ilgu.
lenkaites, tokiuo budu atsi- žinęs prie “market'o” reikalų ir vi ias ĮSOS.
ANTON KIEDI8,
State St. | žiemius nuo
SKRIČIO SUSIRIN
sų darbų atlieku atsakančiai. Kam
mininkavo kun. M. Krušas
Fair Krautuvės
dėkuodamas už triūsa minė yra reikalinga malonėkite atsišauk
Peoples
State Bank Bldg.,
Valandos: nuo 9 iki 7'
KIMAS.
ti tuojaus.
iš Chieagos, Dievo ApveizNedėliomis
nuo
10
iki
12.
Bcottville, Mich.
JOK. JUDEIKAITIS,
MAISTAS PABRANGO toje dienoje. Komplemen2059
W.
22
St.
dos parapijos klebonas. Su
tariškus bilietus galima
73 NUOŠIMČIAIS.
Gegužio 13 d. Chieagos sirinkimas sutarė ir padarė
gauti nuo p. P. J. KuzminsReikalingas yra vargonininkas lie
Susivienijimo apskritys. Šv. Lietuvos Vyčių kuopą. Valne vedęs, mokus vesti chorų.
Statisfika parodo, kad k°»
Lincoln St., bei tuvis.
Kreipties šiuo adresu:
Jurgio parap. svetainėje lai dvbon išrinkti pirmininkas,
R E V. S. BYRTRAS,
nuo rugpjūčio 1914 metų iki|nno P"i°s E. Strutinslrienės,
St. Peter and Paul’s Church,
kė savo susirinkimą. Susi jo pagelbininkas, protokolų
VVestville, III.
pastarųjų dienų Chicagoje 2238 Rice St.
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje.
rinkimas buvo gana indo- sekretorius, raštininkas ir
eina du kartu j mėnesj
Reikalauju gerų atsakant) vargo
mus, nes daug buvo jame iždininkas. Įstojusieji drau- maisto produktai pabrango
nininkų mokantį vesti chorų ir mo
ŠALTIS.
kyti vaikus.
Beveik tiek
KUN. J. JONAITIS,
kalbėta, tartasi apie Susivie gijon nariai jau įmokėjo sa net 73 nuoš.
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
Nuo
balandžio
22
d.
CliiOmaha, Neb.
pat
pakilo
ir
anglių,
drabu

nijimo gerovę. Nutarimus vo įrašų mokesčius.
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
žių ir autuvų kainos. Tame eagoje viešpatavo 8-9 laipžadėta apsiųsti Seiman, ku
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
Šitos vietos Vyčių kuopos gi pačiame laike darbininkų siais žemesnė temperatūra
ris bus šįmet Pittsburg’e,
Atydarymas naujoj lietoj
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c.
nariai tuomi labiau girtini, uždarbis padidėjo tik 25 negu privalo būti šiame lai
Pa. Pažymėtina, kad tarpe
ke.
Vaistinis metereoloAgentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
kad prieš susitelksiant turė
Laikrodžiu
Kraitines.
nutarimų yra, daug naujų jo kentėti nemažai kliūčių. centais.
gas prof. Cox sako, kad šal
pavienius numerius po 2c.
įnešimų Susivienijimo iš
Turėsiu
(llilclj
išpardavimų
atida

to oro priežastis yra šiaur ryme naujos vietos.. Viskų, kaipo
Adresas:
Pirm kelių mėnesių Chica- NORI PABRANGINTI
garsinimui. Taip gi buvo
naujoje
vietoje
parduosiu
piginus,
rytiniai ir šiaur-vakariniai kaip tik galinta, tai yra už tiek, už
go Heights’e buvo susida
“TIKYBA IR DORA"
daug skundų ant centro raš riusi lyg draugijėlė, kuri VAŽINĖJIMĄ GATVE- vėjai.
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
1631 W. North Avė.
Chleago, III.
KARIAIS.
joje vietoje užganėdinus kiekvienu,
tininko už laiškų neatsaky- neoficialiai
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
vadinddvosi
ko reikalinga iš auk
mą; Centro raštininkas vien Jaunimo Ratelis. Ratelio na
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos
ESĄ LABAI DAUG
sinių,
sidabrinių
ar
Chieagos gatvekarių ben
ženklelį.
moka rašyti į laikraščius,
kitokių dulktų, malo
ŠNIPŲ CHICAGOJE.
rių diduma buvo geri žmo drovių savininkai dabar da
nėkite atsilankyti pas
bet kuopos, tai tesižino. Bu nės, bet taip mylėjo laisvę,
mane, ir jus persitik
Šiomis dienomis kalbėjęs
dažnai
susirinkimus
rinsite, kail nei vie
vo taipgi skundų ant Centro kad davėsi vadžioti už no ro
Chieagos
universiteto
pro

name auksinių daik | PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
3
valdybos už
sulaikymą sies veidmainiams. Savo su svarstydami ar jiems ko- fesorius Sh'ailer Matthevs
tų store negalit gau
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros
ti pigiaus, kaip pas $
kiuo nors budu nepasisektų
“Draugo,” kadangi, jau mė
mane, nes aš norėdamas užganėdin
CARR BROS. WRECKING CO.
|
sirinkimus Ratelis daryda padidinti kainas už važinė pažymėjo, kad Chieagos ti,
naujoje vietoje atsilankant, taip |
nuo laiko jokio laikraščio vo saliunuose su svaiginan
pigiai viskų parduodu.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACSO |
jeigu
jimą gatvekariais nors vie mieste yra devynios galybės kantTaipgi,
negauname ir nežinome, ar
reikia
nkivokiečių
šnipų.
čiais gėrimais ir į tas ištvir
nių dėl skauda'
tasai “Garsas” kada nors kusias vietas viliodavo mer nu centeliu. Taigi tuomet
mų akių, tai a____
įlipus į gatvekarį reikėtų
ATYDA NORTHSIDIEteikite pas mane, o aš jums prirink
pasirodys ar ne. Tame kai ginas.
siu akinius kuogeriausia.
ČIAMS.
mokėti 6 centus, bet ne 5.'
tinta daugiausia Centro
Taipgi užprašau visus senus savo
kostumerius į naujų vietų Ir meldžiu,
Neskaitlingi
blogieji
tojo
Visiems
dienraščio
“
DranMA5TER
Valdyba. Toliaus nutarta
5T5TEH
kad ir ant toliaus mane remtumėt,
kaip
plrminus,
o
nš
iš
savo
pusės
ratelio
nariai
nenuoramos
VAŽIUOJA PROTESTUO co” skaitvtoiams pranešu, stengsiuos kiekvienų užganėdinti. Fir I
dar kitą priešseiminį susi
aš gyvenau: 22541 W. 22 st.1
rinkimą laikyti gegužės 19 darė daug intrigų, kad Vy TI WASHINGTONAN. kad dabar “Drangas” parei minus
daliar-gl persikėliau j naujų vietų —
na, pas mane, jeigu kurie ne- 2128 \V. 22 St., tarp Ix-avitt ir Hoyne
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
'd. 1917 m., 7:30 vai. vak. Šv. čių kuopa nesusitvertų Chiavė., prie put didžio teatro.
Kiek
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
Jurgio parap. svetainėje. T cago Heights’e. Užtat dide Augšti kariški mokesčiai frantumet kokia diena iš prie vienų užprašau atsilankyti j naujų
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.
vietų.
Ši susirinkimą bus užkviesti snė garbė tai kuopai. Ji dar labai sujudino žymesnius žasties vaiko neatnešimo, mel
Musų sistema ir ypatiškas mokini
P. Miller
visų Chieagos Susivienijimo neturi charterio, bet neužil Chieagos pramoninkus, ku džiu duoti man žinia tnoinns,
mas
padarys jus žinovu į trumpų
2128
West
22nd
St.,
Clilcago,
III.
go gaus.
rie nutarė darbuoties iki o aš stengsiuosi surasti iš ko
kuopų pirmininkai.
laikų.
paskutiniųjų, kad sumažin kios priežasties negavote.
Reporteris.
Mes turime didžiausius ir geriau
A. Nausiedas.
tų mokesčių sunkumą. Va
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
Red. Prierašas. Duodama
DIEVO APVEIZDOS
Vyrišky OripinyBarganai * skyrius, kur mes suteikiame
1658 Wabansia avė., ant 3 Ink.
praktiš
kar
tuo
reikalų
žadėjo
išva

vietą šitam pranešimui,
PARAPIJOJE.
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.
žiuoti delegacija sostinėm
Nauji, neatimti, daryti ant
“Draugo” redakcija anaip
Elektra varomos mašinos siuvi
(18-ta gatvė).
užsakymo siutai Ir overkotal,
Pajieškojimai.
Joje
yra
sekantieji
asmemo
skyriuose.
tol nekaltina Susivieniimo
vertės nuo ISO iki $50 .dabar
parsiduoda po $15 Ir 25 dol.
nįs:
/
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
Centrą, o mintija, kad yra
Paieškau savo draugo Jurgio Bružo
Nauji, daryti gatavimt nuo
pamatyti
musų mokyklų bile laiku—
John W. O’Leary, R. E. paeinančio iš Kauno gub., Vilkmer- į $15 iki $35 siutai Ir overkotal,
kokis nors nesusipratimas. Nedėlioje gegužės 13 d
dienų ir vakarais ir gauti speciališkai
gės pavieto ir Vilkmergės parapijos, i
nuo $7.50 iki 1$ dolerių.
pigių kainų laike šio mėnesio.
Tikimės, kad pati Valdyba prie Komunijos čia ėjo in Aishton, Alf. Decker, Char įkaičio sodžiaus. Aštuonl ar devy
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
Petemos daromos pagal Jūsų mieni metai kaip Amerikoje.
Gyveno
corpore
Marijos
Dukterį)
les
R.
Holdcn,
Walter
J.
pamuštų overkotų.
jį veikiai išaiškins.
Chicagoje ant Oakley avė., o dabar
rų—bile stailės arba dydžio, iš bile
Sodalicijos. Jos visos buvo Raymer, George M. Rey- tai nežinau kur. Norėčiau susira
Visai mažai vartoti siutai Ir
madų knygos.
šinėti su juo.
overkotal vertės nuo $25 iki
Diplomai duodami mokiniam*.
su
baltais
vienokiais
rūbais,
nold,
John
T.
Stoekton,
H.
JUOZAPAS SALKAUCKAS
AUŠROS VARTŲ PARA
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
4612 So. Wood str.
nės nuo $1.60 iki $4.50. Val
reiškiančiais nekaltybę. Į H. Merrick, James SimpMASTER DESIGNINO SCHOOL
PIJA.
kų siutai nuo $3.00 Iki $7.50.
J. F. KASNICKA, Pirm.
tą draugiją tegali prigulėti son D. F. Kelly, F. H. Arm- Paieškau savo motinos Marės AllValizos ir Kuperal.
Atdara kasdiena, nedėltomts
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
Prieš City Hali
konienės ir brolio Mataušo Alikonlo;
Gegužės 13 d. p. Kovar- tiktai mergaitės. Jos tikslas strong, J. Harrv Sclz ir IIo- Suvalkų
Ir vakarais.
gub., Marijampolės apskri
čio, Garlevos parapijos.
Pirm ka
S. GORDON.
f
skio svetainėje buvo Labda yra grynai idealis, užtat į ją mer A. Stilhvell.
rės gyveno Gudrių kaime.
Dabar
jau
apie
du
(2)
metu,
kaip ne
negali
įstoti
mažai
proto
tuŠi
chicagiečių
delegacija
14IR S. Halsted st.. Chleago. S
rybės Sąjungos vakaras. Iš
gaunu žinios ar yra gyvi.
Meldžiu
Tsl Dr*v«t 704*
atsišaukti Šiuo adresu:
Telefonu McKInley 5764
rinčios
merginos,
arba
tos,
rupinsi's,
kad
nors
$600,000,pradžių kunigas Serafinas
MARĖ SKRALIUNIENB,
DR.
A
K.
RUTKAUSKAS
Dr.
C.
Z.
Vczelis
(Alikonlutė)
GYDO VYSOKIAS LIGAS
pasakė poetišką ir jausmin kurios nesupranta dvasios 000 butų sumažinta kariškų P. O. Box 398,
Johnston City, III.
3467
ta.
Eaitara Iltį.
kaupa: w. 16 giha:
LISTVYIM
DBNTUTAM
U.
S.
America.
Phcsi
Caaal
211*
mokesčių suma.
gą prakalbą apie labdarybės dalykų brangumo.
Valandos: nuo • ryto iki • vak.
Ligoniu Priėmimo Valandos:
Nedėliomis pagal sutarimų.
DR. A. YUSKA
ryto meta nuo 8 iki 10 valandoe po pietų
reikalingumą, naudingumą Tos pačios parapijos sve
nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 iki 8:30.
4718 Bo. Ashlsa* Ava.
ANT
PARDAVIMO.
LIETUVI*
GYDYTOJA*
Šventomis dienomis’iš ryto S-10
art
47
-tos
gstvėc
LAIKE
VAKARIENĖS
ir svarbą. Paskui jo parapi tainėje tą pačią dieną po vi
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
SURINKTA
$20,000,
ŽY
1749
Si.
Hihtil
CHICA60.
ILL.
jos mokyklos vaikučiai pa sam buvo pirmasis Moterų
.. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
CORNEK l*th STREET
D AM SUŠELPTI.
dainavo keletą tautinių lie ir Merginų altorinės draugi
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
tuviškų dainelių. Juos buvo jos susirinkimas. Ji susida
klyčios setas, tikros skaros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
išmokinęs ir dirigavo p. Po rė gegužės 6 d. šių metų su Šiomis dienomis viešbu- rio
The
Amerikos Llituily Mokykit
rakandus. 2 puikiu divonu, datyj
La
Šalie
buvo
susirinkę
venport, taipgi $525 planų su 25 m.
cius. Iš tiesų buvo ko pa tikslu rūpintis savo bažny
Best
Mokinama: angliškos Ir lietuviš
gvarantijn už $116 Ir $225 Victor su
kos kalbų, aritmetikos, knygvedysklausyti. Jaunučiai parinkti čios altorių gražumu. Narių 350 žymesnių žydų pasi brangiais rekordais už $60.00. Ai* tės,
stenografijos, typenrrltlng, pirk
retas pigumas ir jums apsimo
istorijos,
ir puikiai išlavinti balseliai mėnesinės mokestįs išneša džiaugti Rusijos revoliucija yra
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena ly bos teisių, 8ur. Valst.
te.
Viskas vartota vos 9 savaites. abelnos Istorijos, geografijos, politiir
suteikimu
teisių
tenykš

skambėjo lyg varpeliai. 10 centų. Už tuos pinigus
I’urslduos taipgi po vienų. Atsišau kinės ekonomijos, pllletvstės. dalllatuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 rašystės.
organizacijos čiams žydams. Bevakaric- kite
Kunigas Pr. Meškauskis sa aprūpinami
So. Kedzle Avė., arti 22-ros gatv.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
iki 6 po pistų; rak. nuo 7:30 iki 9:80
vo kalboje išdėjo istorišką reikalai ir taisomi altoriams niaujant buvo padaryta Chleago, III.
3100 So. Halsted St..
Chleago IIInukentėjusioms
labdarybės atsiradimą ir iš- reikalingieji daiktai, neski rinkliava
GARBI SANTOS KAVA. 4Qn
alb.
siplėtojimą. Po to p. Elijo riant kielikų, arnotų ir kitų nuo karės viengenčiams Ru UjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU. Visur parduodama po 28c ir |J1Į|
Šeimyniškas Vakaras
šius kalbėjo apie viešąjį lie tokių. Labai graži mintis. sijoje, Lietuvoje ir Lenkijo I
po 30c ..................................
je.
Išviso
tapo
sumesta
tuvių veikimą apskritai, Žmogus dirbdamas per die
----- ----------- Parengtas----------------kuodaugiausiai pažvmėda- nas vargsta, nors bažnyčio dvidešimts tūkstančių do |
SVIESTAS
COCOA
DR-STES ŠV. PETRONĖLĖS
Pulkus Stilius
lerių.
Oerlanetoe metoGerianti*
Bankea.
Bar
mas labdarybės srvtj ir ly je, nedėlioję širdis atsigrie
talyrlne
tu
S,|«>.<
37c
nk, ^41c
atsibus
bent koki*.
Ev|H
gindamas lietuvių veikimą bta galėdama pasigerėti gra
i-:
t*.
iit rauti
Seredoj Gegužio 16 m. 1917 m.
su kitataučių. Po prakalbų žiais šventų daiktų papuo PATARIA VARTOTI KU
' ' WEST BIDB
«V. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE,
1644 W GMeaeo**.
*10* W. Ond et.
OBTH sina
KURUZŲ MILTUS.
187* MlHranka* *v.
4 S W, Mvteto* et.
p. Elijošius pardavinėjo su šimais, kuriuos teisingai ga
2064 Ml[waukee ■*;
32 ros ir Auburn avė.
MIS W. North **.
720
w.
North av'
SOUTH RIDE
1064 Mllwau
1*17 S. Haleted et,
2A40 Lincoln av.
*082 Wjeat*orth a*
sirinkusiems “įsteigėjų kor li vadinti savais, nes prie jų Vietos angliški laikra
1610 WrMadl«<m
Madl^m et.
Pradžia 7:30 vai. vakare, —Įžanga $1.00 ypatai
l>42 8. Haleted et.
8244 Uncoln av,
SSRS. Haleted et.
’ Sai**«:
UIS W. Uth et.
4718 8. Aehland a*.
84U N. Clark St.
ščiai karštai pataria chica- IMNNUNHmillHhimHIIHHlltlllHltlllllilUIIIIHNI»lllllllllllll)lllllll|||||||||||||||||
teles.” Mat Labdarybės Są- įtaisymo prisidėjo.

(i

TIKYBA ir DORA

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES
COFFEE 26
14c

