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

FRIEND
KAINA
FRIOK

CHICAGO, ILL., PETNYČIA, GEGUŽES (MAY) 18 D. 1917 M.

CENTAI

METAI—VOL. II. No. lŲįJ

Sntered aa Second Ciane Matter March SI. ISIS, at Chicago, Illl nole under the Act of March S. 1STS.

centą

PRAVESTAS PRIVERSTINAS
TURĖS REGISTMJOTIES VISI
VYRAI TARPE 21-30
METŲ AMŽIAUS
Vokiečiai nepertraukia užpuo
limo Prancūzijoj
Paleistas Vokietijos parlamentas
PRAVESTAS PRIVER
STINAS KAREIVIA
VIMAS.

VOKIEČIAI NEPER
TRAUKIA UŽPUOLIMO
PRANCŪZIJOJE.

NUSKANDINTA SUV.
VALSTIJŲ LAIVAS.

New York, geg. 18. — Vo
kiečiu nardančioji laivė Ita
lijos pakraščiuose nuskan
dino amerikoninį laivų “Hi
lonian.” Keturi žmonės iš
Įgulos nuskendo.

“Hilonian” buvo neap
ginkluotas. New Yorką bu
vo apleidęs balandžio 27 d.
Plaukė i Genoa, Italijoj, su
Įvairiomis prekėmis vertės
pusketvirto milijono dole
riu.
CARRANZA IMA PUI
KAUTI.
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REIKALAUJA UŽGROB
TI LIETUVĄ.

ŽUVĘ 5 MILIJONAI
’ RUSŲ.
Washington, geg. 18. —

BERNE, Šveicarija, geg.
18. — Leipzigo laikraščiai
Vokietijos vyriausybės rei
kalauja, kad jinai jokiuo bu
du nesitaikintų be užgrobi
mo karės metu užimtų teri
torijų.
Laikraščiai pataria vy
riausybei pasisavinti Lietu
vą, Kuršą, Briey-Longwy
apskritį Prancūzijoje. Taip
pat palaikyti Belgijoje savo
militarinį, ekonominį ir politikinį stovį.

Čionai vieši Mrs. Wynn, An
glijos Raudonojo Kryžiaus
draugijos narė, kuri per 18-ką mėnesių darbavosi Ru
sijos fronte. Jinai tvirtina,
kad Rusija šioj karėj yra
netekusi 5 milijonų karei
vių užmuštais ir sužeistais.
Mirs. Wynn pagiria rusų ka
reivių narsumą ir atsidėji
mą, su kokiuo jie kariauja,
"ik visas vargas, kad pas
rusus karės laukuose nėra
tvarkos, trūksta ambulansų.
Todėl daug sužeistų karei
vių be pagelbos turi išgulė
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimnvtniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
ti išrisiąs dienas mūšių lau
ALASKAI NUSKIRTAS kuose. Del to daugelis sužei
APAŠTALIŠKAS
stųjų ir miršta.

Paryžius, geg. 18. — Vo
WASHINGTON. geg. 18.
kiečiai prieš anglus ir pran Mexioo City, geg. 18. —
— Vakar Suv. Valstijų kon
cūzus nepertraukia savo už Meksikos sostinėj* surengta
gresas galutinai pravedė
VIKARAS.
puolimo, bet paneša taip di pokylis pagerbti gen. Obrepriverstiną kareiviavimą.
goną,
kuris
pasitraukė
iš
ka

delius nuostolius, kad iš vo
TEREŠČENKO DAR
Visi 21—30 metų amžiaus kiečių kareivių lavonų paga rės ministerio vietos.
RYMAS, geg. 18. — Po
JAUNAS.
vyrai visose Suv. Valstijose minamos ištisos kalvos mū Pokylyj dalyvavo ir pre pežius Benediktas XV Ala
bus priversti užsiregistruo šių laukuose.
zidentas Carranza. Šitas sa skai nuskyrė apaštališką vi Londonas, geg. 18.—Nau
ti. Iš užsiregistravusių vy Paskutiniu kartu prancū vo kalboj pažymėjo, jogei karą. Juo yrą kun. Cremon- jas Rusijos užsienių reikalų
riausybė parinks tinkamus zai atmušė 6 pašėlusias vo neatsisveikinąs ilgam laikui ti.
ministeris Tereščenko turi
__ ,
a
kareiviauti.
33 metus amžiaus. Pirmąkiečių atakas šiauriuose- su gen. Obregonu, kadangi
Priverstino kareiviavimo nuo Monliude Laffaux ir nei vienas kareivis neturi VOKIEČIAI SAKO, KA jam kabinete jis buvo finan
bilius jau pas prezidentą. šiaur-rytuose nuo Braye en teisės pasitraukti privatinin RES PABAIGA NETOLI. sų ministeriu. Paeina iš tur
Tik reikia po bilium padėti tnoųnois
tingos Kievo šeimynos ir
gyveniinan, kuomet respub
parašas ir išleisti prokliaBerne,
Šveicarija,
geg.
18.
yra artimas durnos pirmi
Taippat ir anglai atmušė likos stovis dar neišgelbėtas
maciją apie registravimąsi, visą eilę vokiečių atakų ir iš pavojaus. Ypač šiuo mo — Visoj Vokietijoj gyven ninko Rodzianko bičiuolis.
nuskirti registravimosi die užėmė visą miestelį Buįle- mentu esąs didis pavojus ša tojai įsitikrinę, kad karės pa
Pirm karės jis rusų visuo
ną.
court.
liai, kuomet visas pasaulis baiga netoli ir jinai greitais menei nebuvo žinomas. Ša
Žinomas daiktas, veikiai
Vokiečiai prieš anglus ir yra susikibęs. Jei veikiai žingsniais artinasi ligi ealo. lies tarnybon įstojo tik iš
turės pasirodyti prezidento Prancūzus vis daugiau su karė nepasibaigs, Carranzos Visoj Vokietijoj daug pasi patriotizmo. Jis pasirodė tu
Wilsono prokliamacija kari gabena kariuomenės iš ryti nuomone, Meksikai prisieis tikima nardančių laivių vei rįs nepaprastus gabumus
nės registracijos reikale.
nio karės fronto, kur rusai mesti šalin neutralybė ir įsi kimu, rusų armijų neveik karės-pramonės organizatylumu ir von Hindenburgu, viam darbe.
Karinė registracija reiš-j kareiviai nieko neveikia,
velti pasaulinėn karėn.
kuris sugalvojęs nauje neiškia — paskirtą dieną nueiti
registracijos vieton ir ten PALEISTAS VOKIETI DIDELI MŪŠIAI ITALŲ- vengtiną smūgi prancūzams WASHINGTONE TURI
ir anglams Prancūzijoje. Po
MA VILTIS.
paduoti savo pavardę ir at JOS PARLAMENTAS.
-AUSTRŲ FRONTE.
to smūgio ir nardančių lai
sakyti į visus registracijos
vių pasekmingojo veikimo Washington, geg. 18. —
lape pažymėtus klausimus.
Amsterdam, geg. 18. —
Londonas, geg. 18. — Au
Vokietija pasiūlys taiką ir Vietos valdiškuose rateliuo
Sulyg priverstinojo karei Vokietijos parlamentas pa strai pripažįsta, kad aplink
talkininkai tuomet bus pri se gyvuoja įsitikinimas, kad
viavimas biliaus turės regis- leistas ligi liepos 5 d., š. m. Isonzo upę italai savo už
dabartinės Rusijoje atmai
versti ją priimti.
truoties visi vyrai 21—30 Visi atstovai socialistai bal puolimu jau daug pozicijų
nos išeis naudon tai šaliai,
metų amžiaus. Turės regis- savo prieš militarinius kre laimėję ir daugelį austrų ne
kuri išsirito iš po despotiz
TAIKOS REIKALE.
truoties kaip šioj šalyj gi ditus ir prieš visokias sąma laisvėn paėmę. Bet ir au
mo jungo, spaudžiusio ją il
strai neišėję be nieko. Jiems
musieji, taip naturalizuoti tas.
Rymas, geg. 18. — Vati gus šimtmečius. Kad nenu
piliečiai, pasiketinę būti pi Austrijos užsienių reikalų tekę daug grobio ir apie 2
kane gyvuoja įsitikinimas, gramzdinti Rusijos anarchiliečiais ir visi nepiliečiai ministeris Čemin iškeliavo tūkstančiu italų kreivių
kad Austrija veikiai pasiū jon, tuo tikslu turėjo pasi
v/riausion vokiečių karės paimta nelaisvėn.
svetimžemiai.
lysianti talkininkams atski- švęsti Miliukovas, kurs raTuo budu šios šalies vy stovyklon, kur atlaikysiąs
Savo keliu mūšiai neper irią taiką. Norima, sakoma, dikaliams elementams viriausybė nori sužinoti, kiek konferenciją su Vokietijos traukiami ir, pasirodo, jie pertraukti ryšius su Vokic-l8Uomet nesigėdijo pasakyti į
respublika yra 21—30 metų kanclieriumi.
vis labiau vystosi.
tija, nes imperatorius Karotikros tiesos. Už tai ra
žmonėmis turtinga.
dikalai
(socialistai) jo bai
lis pamatė, kad Vokietija
ITALAI PAĖMĖ MIESTĄ
Kareiviauti bus imami tik
DIDELĖS DEMONSTRA perdaug Austriją išnaudoja. siai neapkentė ir visokiomis
DUINO.
piliečiai ir pasiketinusieji
CIJOS BERLYNE.
To pasekme gali būti tas, priemonėmis prieš jį karia
būti piliečiais (turį pirmą . Paryžius, geg. 18. — Iš
kad karės vaisiais pasinau vo.
sias poperas). Gi nepiliečiai Turino gauta žinia, kad ita Amsterdam, geg. 18. — dos tik viena Vokietija. To
Amsterdam, geg. 18. —
yra reikalingi prie naminių lams Užpuolimas prieš au Prieš gegužės 17 d. naktį dėl Austrija mėgins gelbėKarės lauke Prancūzijoj žu
visokių darbų, kaip tai amu strus sekasi. Jie paėmė mie Vokietijos sostinėje Berlyne ties, kol dar vra laiko.
7
v
vo garsus prancūzas lakū
nicijos dirbtuvėse, ukėse ir stą Dilino, gulintį tik už 12- socialistai sukėlė dideles
kt.
** -kos mylių nuo Trieste, kurs demonstracijas gatvėse. Mi PERTRAUKTA SUSINĘ nas, kapitonas Rene Doumer.
Paminėto amžiaus vy yra šio užpuolimo tikslas.
nioms žmonių gatvėse jie
SIMAS SU DANIJA
rams nepiliečiams (ateisakė prakalbas. Peikė da
IR SVEDUA.
Washington, geg. 18. —
viams-svetimžemiams) ne Paryžius, geg. 18. — Čio bartinę vokiečių vyriausybę,
Suv. Valstijų karės laivyprisieis registruoties, jei nai atidaryta Amerikos Bau ypač kanelierį, kurs yra vy Washington, geg. 18. —
nan jau įstojo 100,000 laisapie tai pažymės prez. Wil- donojo Kryžiaus dr-jos ligo riausybės ašimi.
Generalis postmeisteris iš vanorių.
sonas savo prokliamacijoje. ninė, kurią įsteigė Dr. J.
leido parėdymą, kuriuomi
Blake
iš
Now
Yorko.
Ligo

Havana, geg. 18.—Kubo neapribotam laikui per Paryžius, geg. 18.—Pran
Praėjus kiek laiko po re
gistracijos įvyks užsiregis ninę pašventė kardinolas je revoliucija dar nepasibai traukiama krasinis susinėsi cūzų spauda labai prielan
gė. Gauta žinia, kad jei re mas Suv. Valstijų su Danija kiai atsiliepia apie naują
travusių rekrutavimas, pas Amette.
voliucionieriai vis dar neri ir Švedija.
Prancūzijos
kariuomenės
kui rekrutų paskirstymas į
Priverstinas
kareiviavi

maus,
Suv.
Valstijos
prieš
Parėdymas
motivuojamas
.
vyriausią
vadą
gen. Petain.
pulkus, lavinimas ir paga
liau* jų pasiuntimas mūšių mas pravestas tik karės me juos prisius savo kariuome- tuomi, kad Suv. Valstijoms Jame daug pasitiki prancuItrūksta transportinių laiVų. Ižai.
tui.
Inę.
laukan.
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Nauja vyriausybe Rusijoje
Yra viltis, kad Rusija susitvarkysianti
Bet šalies krizis dar nepraėjęs
NAUJA VYRIAUSYBE
' RUSIJOJE.
Petrogradas, geg. 18. —

Rusijos laikina vyriausybė
susitaikė su socialistais, ku
rie visas laikas viokiais bu
dais trukdė jos veikimą.
Tuo tikiu perorganizuota
ministeriu kabinetas ir, ma
noma, kad tolesniai iš socia
listų pusės nebus trukdymų.
Valdiškoji spaudos agen
tūra, pranešdama apie įvy
kusias atmainas kabinete,
štai ką pažymėjo:
“Vyriausybė, išpildoma
sis dūmos komitetas ir ka
reivių ir darbininkų atstovų
taryba sutiko su šitais tri
mis principialiais punktais:
1. Veikimo vienybė visuo
se karės frontuose.
,
2. Pilnas revoliucioninės
demokratijos pasitikėjimas
naujuoju kabinetu.
3. Pripažinimas vyriausy
bei pilnos valdžios.”
Užsienių reikalų ministe
rio Miliuko vo pasitrauki
mas iš kabineto buvo pra
neštas kabineto susirinkime.
Miliukovas nesutikęs su
pravedamomis kabinete at
mainomis, todėl ir atsistaty
dinęs.
Tartasi, kad Miliukovo
vietą užimtų kunigaikštis
Lvov, ministeriu pirminin
kas. Bet Lvov pažymėjo,
jogei tam tikslui neturįs at
sakančio išlavinimo, jis dau
giau pažįstąs vidujinius ša
lies reikalus.
Tuo pačiu laiku atlaikė su
sirinkimą ir kareivių su dar
bininkais atstovų taryba.
Nutarta prisidėti prie per
organizuojamo kabineto ir
imti dalyvumą šalies valdy
me.
Perorganizuotan koalicijinin kabinetan inėjo sociali
stai: M. Černov, agrikultū
ros ministeriu; M. Skobelev,
darbo ministeriu ir kiti. Iš
viso kabinetan inėjo 6 so
cialistai,
atstovaujantieji
atskirias socialistų grupes.
RUSŲ GENEROLŲ
KONFERENCIJA.

Londonas, geg. 18. — Va
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KRIZIS DAR NEPRA
ĖJĘS.
Petrogradas, geg. 18 (pra

neša angliškų laikraščių
korespondentas). -— Krizis
Rusijoje toli gražu dar ne
pasibaigė, bet vos tik prasi
dėjo.
Tokios svarbios perversmės negalima sulaikyti
žmonių sumainymu, bet rei
kalinga santikių atmaina, gi
dabartiniai santikiai-yra tie
siog nepakeliami.
Šalis pergyvena didelį supurtymą: kareiviai savinasi
kai kurias sau neprigulin
čias teises, valstiečiai dali
nasi žemes, atjaučiama di
delė maisto stoka, moralis ir
fiziškas šalies nuoilsis dėl il
gai prasitęsusios karės.
Daugelis tvirtina, kad
anarchijos laikotarpis Rusi
jai neišvengtinas.
Tiesa, Petrograde ramu.
Bet viskas liudija, kad gy
venama kaipir ant' ugnekalnio.
NĖRA KALBOS APIE
ATSKIRIĄ TAIKĄ.

Petrogradas, geg. 18. —

Kuomet įvyko atmainos ministerių kabinete, yra viltis,
kad visoj Rusijoj santikiai
pasitaisys, įvyks ramybė ir
prasidės bendras šalies at
gaivinimo darbas. Visos at
naujėjusios Rusijos politikinės jėgos susijungė ir sto
ja bendran darban, kad ne
ieškoti taikos, bet kariauti
ligi pergalės. Šiandie Rusija
kariauja ne svetimų žemių
užgrobimo tikslu, bet už pa
saulinę demokratiją.
Rusija kariaus, kol nebus
sutruškintas prūsų junkerių
militarizmas, kol vokiečių
tauta nebus įkvėpta demo
kratijos dvasia.

kar Petrograde suvažiavę
atlaikė konferenciją rusų
vyriausieji generolai: Alek
siejev, Gurko, Brusilov ir
Bragomirov. Apkalbėta miORAS.
i
i ----litarinis stovis. Naujos koaGegužes
18
d. 1917 m.
licijinės vyriausybės parei
Chicago ir apylinkės. —
kalauta, kas jinai kuovelkiaus visose rusų armijose Šiandie ir rytoj gražus oras,
pravestų reikalingąją tvar- bet kiek vėsiau.
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ką ir discipliną, nes kitaip
nieko gera negali išeiti.
Be to tie patįs generolai
pranešė, kad kareiviai vi
suose
frontuose
labai
džiaugsmingai sutikę žinią,
jogei naujuoju karės minis
teriu nuskirtas Kerenskį.
Petrograde po generolų
konferencijos buvo pasklydusi žinia, kad atsistatydi
nęs vyriausias rusų armijų
vadas gen. Aleksiejev.
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“DRAUGAS »»
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Pėtnyeia, gcg. 18 d. 1917 m.

) Bet nesenai Miclielsonas
genda ir apgauna. Akįs tau aisvanorių armija dėl Rau
įstojo į viešuosius debatus
kiau suklysta negu palytėji donojo Kryžiaus.
Idetovlų Katalikų Dienraštis
kasdien* Uakyrus nedšldleNemanykite, kad kiekvie
su studentu Ramanausku ir
mas arjia uoslė.
Prenumeratos kaina:
pastarasis Michelsoną taip
Bet nereikia perdaug nu nas prisirašęs prie Raudo
dviejų išklausiusi, sako, kad
Kas Ui yra tiesa?
Cbtcagoje metams ................... ,6.00
nojo Kryžiaus privalo ke
“Journal de Gene ve” pa sumurdė, kad “Džian Bam
• mėnesiams ........... 61.60
tiesa yra prote, bet jos prie siminti. Žmogaus jautuliai,
6 mėnesiams .............. 62.00
Patįs
aiškiausieji
daiktai
liauti mūšio laukan bei slau
Kituose 8. V. miestuose metams 66.60 duoda indomių žinių, kaip bos spyčių” autoriaus šian
žastis arba pamatas yra ne kaip visa kas žmoguje yra
6 mėnesiams........... 66.60 Anglijos ambasadorius Ru
pasidaro
tamsus,
jei
tik
die nei nepažintum.
nėra be ydų. Jiems pasitai gyti ligonįs. Visiškai no.
8 mėnesiams........... 61.60
prote.
Tiesa
susidaro
tada,
mokslininkai
ima
juos
na

^Kšfcvfrrgo laida ........................... 66.00 sijoje, George W. BuchaNei vienas R. K. narys ne
Netekę M&chelsono, lietu
vi Perkant atskirais numeriais visur
kada protas prilygsta daik ko suklysti, bet jais ir tie
grinėti
netikusiais
budais.
vo 6a
nan, mėgino buvusį Rusijos viški soeialistai prisiplakė
verčiamas aktiviai dalyvau
tą esantį iš lauko. Trumpai sos galima patirti. Kuo ge
'Prenumerata mokasl lėkalno. Lai
Pasakyk
kam
nori,
kad
jis
ti tame darbe. Jo priedermė
kas skaitosi nuo užairašvmo dienos, carą Nikalojų perskirti su prie Kapsuko. 'Šitas nesu
sakant, žmogaus pažintoji riau ištiriame akies prigimtį
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nežino
ką
reiškia
žodis
tie

yra užsimokėti tam tikrą
spėjo parodyti savo gabu
nyti adrese visada reikia prisiųsti ir jo žmona.
tiesa yra jo proto prilygini ir tą gamtos srytį, kurioje
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sa,
tai
akis
išpus
ir
mintys,
Šių metų pradžioje Ang mų, nes prisiėjo keliauti į
akis veikia, tuo labiaus ap- mokestį. Tą padaręs jis gali
sti * iėperkant kronoje ar ezprese
mas
prie
daikto.
J
eigų
mano
kad
jį
ant
juoko
laikai
arba
"Money Order" arba {dedant pinigus lijos vyriausybė gavo žinių Rusiją kelti naują re voliųjausties užganėdintas, kad
| registruot* laiškų.
mintis apie kokį nors daik sisaugojame nuo regėjimo
proto
netekai.
Tečiaus
viso

priguli prietokios milžiniš
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir iš Petrogrado, kad su Rusi •Mg
.
«al»
tą sutinka su to daikto pri klaidų. Optika sužino ir
korespondencijos negražinami, * Jei
je
filosofijoje
nedaug
tėra
kos labdaringos organizaci
Taigi dabar lietuviškiems
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne ja yra labai blogai, nes cagimtimi ir ypatybėmis, tai akies klaidų priežastis ir
pažymi ir neindeda krasos ženklelis
taip
sunkių
dalykų,
kaip
jos kuri šluosto kenčiančių
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- rienė, apsistačiusi vokiečių socialistams tepaliko dide
reiškia, kad aš žinau tiesą budus apsisaugoti nuo ją.
pianties adresuokite:
sužinoti,
kas
tai
yra
tiesa.
ašaras ir. kraują stabdo.
šnipais, su atsidavimu • tar liu žmogumi tik vienas
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC-,
apie tą daiktą. Priešingai jei Akustika, duodama patirti
1600 W. 4«tb Street, Chicago, Illinois nauja kaizeriui. Toksai ca- Mockus. Juomi soeialistai Apie tai ginčijosi filosofai
Amerikos
Raudonasis
mano mintis skiriasi nuo ausies ir garsų prigimtį,
Tel. McKinley 6116.
pirm
dviejų
tūkstančių
me

________ xx ____________
Kryžius turi “charter’ į”
rienės pasielgimas pasirodė šiandie ir gėrisi.
daikto ypatybių, tai reiškia, duoda taip pat naudingų pa
“D R A V G A S'*
tų,
tebesiginčija
ir
dabar.
nuo Suv. Valstijų kongreso.
labai kenksmingas talkinin Musų laisvamaniai tauti
Llthuanian Daily Friend
kad mano prote yra klaida. talinių tiesoms patirti, klai
Publlshed daily except Sundays by
Kaip
dabar
taip
ir
senovėje
Kiekvienas vaikinas, vy
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC.. kams, nes Rusija ar aukš ninkai šiandie turi įsigiję
Šita trečioji pažiūra į tiesą doms išvengti.
1800 W. 40th Street, Chicago, Illinois. čiau, ar vėliau turėjo atsi net du dideliu žmogų. Jais būdavo daug žmonių šį tą
ras,
moteris ir mergina ga
Tel. McKinley 6116. Established 1008
palaiko
kas
buvo
gera
abie

(Pabaiga
bus
No.
119)
žinančių, bet nuodugniai da
'Terma of Subscriptlon: In Chicago mesti nuo talkininkų ir at yra Šimkus ir Šalčius.
li būti Raudonojo Kryžiaus
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Mockum!
Caro turtai po revoliucijai Amerikos lietuviški soci
bankos ateina viena kitai su pagel
labai sumažėjo. Nikalojui alistai savo tarpe didžiausiu Taip, laisvamaniai tauti Washingtono pinigyne, bet akims išrodo lyg šviesa, au likai vienuoliai Šveicarijoje, ba.The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearlng Hou
Romanovui teliko tik $500,- žmogumi skaito Mockų, ži ninkai pilna burna šiandie iš to neišeina, kad aš turė sims spragtelėjimas, odai — llgainiu panašios draugi se,
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žiūra, yra regullariškat tirinėjama
$550,(XX). Už abudu tėvu Dievą nustebina net pačius Sulig vaiko ir kepuraitė! Daiktas yra sav.o vietoje, o tuliai apie tą patį daiktą Dabar Japonijos Raudona- ir kas metų išduoda penkias pilnas
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drauge turtingesnis yra sū socialistų-laikraščių redak
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Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
Kiti visai priešingai pro sai įvairias nuomones. Ne narių Vokietijos—1,400,(XX), Išmokami
nūs, nes jam liko $2,500,(X)0. torius. Seniau pas socialis
ant kiekvieno pareikala
Taip gi ir dukterįs turi sa tus dideliu žmogumi skaitė Norwoode, Mass., mirė iš tauja. Jie sako, kad jeigu gana to, ausis daug sykių Anglijos —1,2000,000, Fran- vimo.
čia galima gauti
Pirmus Aukso
Bet paskui tikimasis Šliupo tarnas Ne- tiesa butų vien proto, tai ne girdi užimą ir cypimą, nors cijos —1,000,(XX). Gi, Suv. Mortgages. Teipgi Aukso Mortgege
vo pinigų. Olga $2,050,000, si Grigaitis.
po 6100.00 ir 6000.00.
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Marija mažiau — $1,850,000. pasekėjams išguldo socializ tuvių metu “pamokslą” pa padaro tas butų tiesa. Te
Čia kalba Lietuviškai ir Lenkiš
Anastazijai dar mažiau: $1,- mą, apie kurio dėsnius pats sakė šifkorčių agentas Ba čiaus mes žinome, kad daug tarauja pati sau. Įkiši lazdą Bet dabar čia varoma labai kai.Kapitalas Ir pervIStus: 6600,000.06.
600,000. Visai šeimynai teli mažai turi supratimo. To gočius, tasai pats Bagočius proto padarų vadinasi klai į vandenį, ji išrodo sulinku karšta agitacija, su tikslu
ko tik $11,100,000. Su tiek dėl socialistai jį apleidę de Bogoeevski, kurs anais domis dėlto, kad jie nesutin si, ištrauki — ir matai, kad sumedžioti daugiau narių,
pinigų dar galima nusipirk persimetė ant Michelso- metais buvo laisvamanis, ka su tiesa. Iš to matytis tiesi. Tarsi ant juoko laiko nes Raudonojo Kryžiaus
ti duonos kąsnį, bet žmogui no, “Keleivio” redakto paskui mokėsi į protestan jog ne tiesa priklauso nuo Žmogų pati jo akis. Paste draugija yra būtinai reika
valdžiusiam neapsakomus riaus, ir nusiskyrė jį savo tų “pryoerius” ir net kelis proto, o protas turi priklau bėta, kad kuoaugštesnis yra linga dalis kiekvienos armi
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milijonų dolerių tai tik tru- mi. Ir daug ko gera iš jo bėtinas paukštis tas de Bo- yra kitur, nė prote
ATDARAS: Panedėllals. Ketvergale
Trečioji pažiūra, šitų i darbą dirba, tuo veikiau su- lo būt rekrutuojama ir kitą Ir Sukatomis iki 8:60 vai. vak.
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prasidėjo programas. Jame
dalyvavo šios ypatus: J. Kli
mas kalbėjo apie mokslo
naudų, J.,.-Čepulis — apie
spaudų, A. Peldžius — apie
jaunimų.
Pasibaigus programui su
sirinkimų užbaigė malda.
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CANTON, ILL.

ju biuoii ib buvo tarpo biUKbrob.

Nežinau, ar yra visoj Amerikoj taip tamsi lietuvių
kolonija, kaip Cantone. Ne
daug čia yra mūsiškių, nes
tik arti 10 šeimynų, bet iš
jų tik du atlieka tikėjimiškas priedermes. Kiti visi
pasinėrę girtuoklystės ban
gose ir nei į niekų nepaisy
dami tik trukšnių nuolat ke
lia su savo žmonomis ir vai
kučiais. Ant savo moterų
jie pyksta, kad jos katali
kės, kad eina bažnyčion ir
vaikučius mokina poterių.
Jų nuomone, tas viskas be
reikalingai apsunkina žmo
gaus gyvenimų. Girdi, tik
roji žmogaus laimė, tai gir
tuokliavimas ir lošimas kor
tomis.
Garbė, vienai vietos lie
tuvaitei, kuri būdama mo
kytoja viešai mokykloje ne
si gėdinu, lietuviškai šnekėti
su vaikučiais ir mokina juos
tikėjimo.
Ten buvęs.

rengti prakalbas su diskusi
jomis, jeigu to pageidaus RFIKAf AITIAMA
Muskegono socialistai.
Šitame susirinkime du
musų gerb. veikėju pranešė,
jog turi apleisti mus delei
svarbių reikalų.
Linkime
jiems ir kitur taip naudin
gai darbuotis kaip pas mus.
Į vieta, pasitraukusio pir
mininko liko išrinktas Jo
nas A. Dielinikaitis, buvęs
sekretorius, o jo vietų užė
mė Iz. Adomaitis.
Prie
kuopos prisirašė naujas na
rys Petras Leitonas ir tapo
išrinktas maršalka.
Musų kuopa laiko susi
rinkimus kas antrų nedėldienį kiekvieno mėnesio; vi
sus dorus jaunikaičius ir
mergaites širdingai užkviečiame atsilankyti į susirin
kimus, o ten bus 'paaiškin
ta, kaip naudinga yra pri
gulėti prie L. Vyčių.
Vietinės Kuopos Vytis.
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THE DELAWARE AND HUDSON CO

SCRANTON PI
Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDLING, PA.DICKSON ............ SCRANTON, PA.
COAL BROOK CARBOfIDALE ’* GREENWOOD .... MINOOKA ”
POWDERLY .... MAYFIELD " LANGCLIFFE ................ AVOCA ”
JERMYN
...................... JERMYN ” LAFLIN ......................... LAFLIN ”
GRAVITY SLOPE ARCHBALD ” DĖLAWARE MINERS MILLS ”
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS ”
TEDDY CREEK . OLYPHANT c BALTIMORE WILKES-BARRE ”
MARVINE ............... SRCANTON " PLYMdUTH Not. a, 3,
5
LEGGITTS CREEK, SCRANTON
PLYMOUTH *
VON STORCH... SCRANTON * BOSTON .............. PLYMOUTH”
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Jau galima gauti naujų knygelę

PATARLĖS
ir
IŠMINTIES GRŪDELIAI.

Surinko P. Mulevičius,
Tai yra vienatinė tos rųšics knygelė lietuvių kalboje. Jo« je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
2 jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva
siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

“DARBININKAS”

X

O

Kainuoja tik 25c.
Adresuokite:

. DRAUGAS PUB. CO.

1800 West. 46th Street,

Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:

TURINTIEJI LOTUS 1

viena mylia nuo
40 milijonu do
leriu valdžios
fabrikų

Naujanybė

4,

iseueiioje, u a. gegužes,
pooazuy tmcje svet. <010
Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1^12 m. ir toliau dirbs be pertraukos.
x'uik Ave.j ouvo »v. Kazi
Ženotiems reiškia užtikrintų gyvenimų.
miero Karai, draugijos ir
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejinytoJUUKA. O'š KUojJob nienesičios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir
mai susirinkimui. tov. Ka
numažins mokesčius.
zimiero oraugija šiame su
Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
sirinkime išbraukė iš narių
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.
skaičiaus du asmeniu, kunuuu gyveno be bažnytinio
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS
moterystės
palaiminnno.
ATPIGINTA ANGLIS.
PO KAREI.
Susivienijimo, kuopa už to
GERAS UŽDARBIS.
DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
PAGELGA INGYTI NAMUS SAPUSĖS PO KAREI.
ki pat prasižengimų išbrau
VO ŠEIMYNAI.
DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.
kė vienų narį. geistina bu
tų, kad ir vietos fc>. P. Ma
rijos Kožancavos Moterų ir
FARMINGTON, ILL.
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ.
Mergaičių draugija panašiai
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. ’
pasielgtų.
Šv. Kazimiero
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU
Bekeliaudamas
atsidū
draugijos pirm. p. K. GriSIEMS VAIKAMS.
riau ir Farmingtone, nes su
kepėiis, perskaitė susirin
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
žinojau, kad ten yra lietu
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
kusiems Tautos Fondo atsi
vių.
Radau
čia
jų
arti
tris
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.
šaukimų, paaiškinęs kardi
dešimts
šeimynų
ir
tiek
pat
nolo Gasparri ir vyskupo
Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei
pavienių. Farmingtone y- mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek,
Karevičiaus laiškus ir Pil
domojo Lietuvių Komiteto
ra tiktai viena katalikiška kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride
atsišaukimų, davė sumany
bažnyčia, pamaldas laiko ai- rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip. kad amu
mų, kąd draugija kiek nors
rys kunigas. Bet musų bro nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
aukotų iš savo iždo tėvynei
liams mažai bažnyčia rupi. kia tuoj aus.
MUSKEGON, MICH.
sušelpti. Teof. .Golišauskas
Dar kelios moterėlės prisi
THE DELAWARE AND HUDSON COMPANY
davė sumanymų paaukoti
laiko tikėjimo, bet vyrai la
Vyčių vakaras ir susi
Room 520 National Bank Bldg.,
SCRANTON, PA.
tam tikslui $15.00. Su tuo
bai mažai. Visų savo laikų
rinkimas.
vienbalsiai visi sutiko. Pi
ir turtų jie praleidžia saliunigai nutarta nusiųsti į T.
Mukų miesčiuko jauni nuose ir visi išsižioję lau- į^
Fondo iždų. Po to nutarta,
mas vis šiek tiek kruta. Ne kia to socialistų rojaus, ka- |
»
A
kad Šv. Kazimiero draugi
labai senai vietinė L. Vyčių da degtinės nebereiks pirk- « Chicago arba Gary, Ind. ir norint Juos mainyti ant
ja in eorpore dalyvautų pa
75 kuopa surengė puikų va ti, — dovanai dalis. Svar-j$$ namų Chicagoje arba Gary, Indi. Taip-pat turimo mu- g
rinių ir medinių namų, labai gerų.
rodoje, kurių rengia Kati
karų, kurio programas bu blausia priežastis šio liūdno
Atsišaukite sekančiu adresu:
3ne įmestas 30 gegužės. .Vi
vo labai įdomus. Tiesa, ne apsireiškimo yra stoka apGEO. VIRBALAITIS,
§
si nariai privalo paskirtoje
mes vieni tai atlikome; ne švietos. stoka gerų laikradienoje atvykti į pa bažnyti
4514 So. Richmond Street.
£
daug dar musų čionai tėra, scių. “Draugo” čia ateina
nę svetainę, pasidabinti drTel. McKinley 3354
todėl turėjome kreipties pora egzempliorų. “Laisjos ženkleliais.
Už neat
prie Grand Rapids 43 kuo vė” ir kiti socialistų orga
vykimų paskirta $1.00 bau
nai daugiau turi pasekėjų.
pos.
miimmiiinniminimmimiiiiimiiiiiiiĮĮ
smės. SLKKA. 67 kuopos
Labai esame dėkingi šitai Su skausmu širdies, apleiI JOSEPH C. W0L0N |
susirinkimas pasitaikė me
kuopai, o ypač p. V. Stase- džiau tuos tamsybės ir gir
g
LIET t VIS ADVOKATAS
tinėse kuopos gyvavimo su
£ Kamb. 324 National Life Bldg. S
vičiui už jo pasidarbavimų. tuokliavimo vergus.
kaktuvėse, nes minėta kuo
29 So. LaSalle St.,
Žvirblis.
Jo vedamas .Grand RaS Vakarais 1566 Milwaukee Avė. =
pa susitvėrė 13 d. gegužės,
Central 6390
pidso vyčių choras padaina
5
Rasidence Humbold 97
1916 m. Kuopos pirm. B.
vo keletu tautiškų dainelių;
CHICAGO. IL.
\
.Vaičkus paprašė vietos kle
iiniiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiTi
buvo sulošta “Čigonės atsi
bono kuu. V. Slavyno pa
lankymas:”
labai gerai
kalbėti- į susirinkusius. Šis
atliko panelės Abromaičiusavo kalboje gražiai nu
DAR NEVELU INGYTĮ
tėa; be to buvo monologų,
piešė (Susivienijimo naudin
dialogų, eilių ir tt.
gumų ir linkėjo geriausio
Visi savo roles atliko la
pasisekimo kuopai. Į SL.bai
puikiai, nes jau yra ga
RKA. seimų delegatu išrin
ktas kun. V. JSlavynas, ku na prityrę artistai.
ris, kelionės lėšų padengi Pas mus lietuviai nesenai
mui iš kuopos reikalavo tik pradėjo būti žinomi svetim
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
tai pusės. Tam tikslui kuo taučiams; dabar išvydę to
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
pos raštininkas J. Kesnii- kius musų gabumus, jie da
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
nas dar davė $5.00, kuopos žnai klausinėja, kada vėl
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
iždas $11.50. Paskui tapo bus tokis lietuvių vakaras.
nutarta aukauti į Tautos
Beje, ir vietos socialistai
ti} metus.
Fondų $15.00. Kun. V. Sla- per tų vakarų pasigarsino,
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
vynas aukojo $3.00, J. Kes- kad jų dar esama ant šio
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
minas $2.00, taigi, išviso margo svieto. Kada gerb.
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
kuopos vardu į Tautos Fon V. J ūsas savo kalboje ėmė
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
aiškinti apie L. .Vyčių tiks
dų nusiųsta $20.00 aukų.
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
Dabar Susivienijimo 67 lų ir naudingumų, jie pradė
jos.
jo uždavinėti klausimus sakuopoje yra 45 nariai.
Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
Kuopos Narys. kydamiesi nesuprantu svar
bos
šitos organizacijos.
prantamoje
kalboje.
/
9
Jiems, buvo paaiškinta, kad
PERU, ILL.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Posl.
,šitas vakaras surengtas ne
turi 128, kaina tik 25c.
ftv. Rėdo kolčgija.
diskusijoms, o teatrui, to
Kas nžsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs, $3.00
Gegužio 13 d. 1917 m. ka dėl diskusijų dabar negali
tas gaus “Kalendorių” dovanoms.
talikų moksleivių Š-rno III- būti, socialistams tai nepa
UšsAkymfcs siųskite adresų:
-čia kuopa laikė literatiškų tiko; jie, esu, garsinsiu laik
susirinkimą. Be kitų dalykų raščiuose, kad mes nenori
tapo nutarta prisiartinusių me su jais diskusuoti!
vakacijų laiku surengti va Bet, štai vyčiai turėjo su
D. C.
sirinkimą gegužės 6 d., ir,
karų.
1
242 W. Broadw«y,
, 3b. Btoitoa, Mase.
Pasibaigus susirinkimui be kitų dalykų, nutarė su-

DUNBAR
■

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

PRANEŠIMAS.
Norintieję kad paskelbi
mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge’ malonėsit priduoti kopi
jų apgarsinimo ne vėliaus
kaip prieš piet šiandienų.
“DRAUGO” ADM.

Chicago, UI.
f/L

f1

V

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS”

eina utarninkais, ketvergais ir su

balomis.

“DARBININKAS”

paduoda daug žinių iš darbo lau
apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsniu, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašyti} pačiu darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui Svarbu,
naudinga,
indomu ir
suprantama.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykitc “Darbininkų” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
5 $3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
ko,

apie unijas,

Adresas:

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

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Sakančias yra jaunamos Dranga knygyną
1137. Haujaa Budas Išmokti Rašyti. Senas ar jaunas, vyras ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę šią knygelį gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
mokinimoai, jau ir moki rašyti Ar gi sunku! Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti! - Žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. Si knygelė prekiuoja tik ......................
10e.
1138. Naujas Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dieną reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdiki nuo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
Elementoriaus kaina ...............................................................
10c.
1020. Šventa Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kaa yra šventoje
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ...........................................................
1.00
1022. Trumpa Šventa istorija Seno ir Naujo Įstatymo apdaryta 85c.
735. Lietuvos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie tavo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
aieko nešino apie Lietuvos praeiti, j°* didvyrus, ir jos
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvoa Istorijos, tai tuo
jau patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta ................. ................................................. .-.SSe,
Apdaryta ......................................................... ,........................
85c.
UOS. Trumpa Lietuvlą Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvią
šiek tiek moka rašyti, ffet mažai kurie moka taisykliškai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taieykliškal rašyti.
Prekė .............................
85a.
1130. Lietuvai Gaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėju
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga Šeimininkė. Nno valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios šiuo kaip sutaisyti valgį padaro skanius
valgius ii tą pačią dalyką, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgi. Įgykite vieoš virėjos šią knygutę. Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai jas mylėtą. Prekiuoja tik .................................
S5e,
ISO. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus iš spaudos
knygelė. Labai įddtnus aprašymu apie dabartinės kerės
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygai.. Kaina ............................................
*5e.
nteliakydaml virš pažymėtu knygeles parašykit* knygos vardą Ir
numar}. .Pinigus galima aląstl krasos Isuklellals. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHINO CO.
1800 W. 40 St.,
Chicago, III. |

ii
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Penktadienis: 18 geg. Šv.

Venaeijaus kankinio, šv.
Klaudijaus, šv. Matronos.
Šeštadienis: 19 geg. Šv.

Petro Celestino V. popiež.,
šv. Pudeneijonos mergelės.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

Pėtnyčfc, ge$. 18 J. 1917 tfl.

"DRAUGAS’1

pavasarėlio sumanėme su
rengti, vakarėlį, idant pasi
rodyti, jok mes gyvuojame.
Vakarėlis bus 19 d. gegužės,
Pakšto (Jukniaus) svetai
nėje (4837 W. 14th St.)
Pradžia: lygiai 8:00 vai.
vakare.
Programas bus
trumpai, bet įvairus, iš dai
nų: solo, duetų, kvartetų,
vyrų choras ir tt. Bus ir
monologų,
deklemacijų,
skambinimai. Po visam šo
kiai. Girdėti, daugelis Chicagos vyčių rengiasi atvyk
ti į šį vakarėlį.
Lauksime kuodaugiausiai
svečių.

PRALENKĖME NEW
YORKĄ.

Pastaraisiais laikais Chi
cagos Raudonojo Kryžiaus
skyrius labai daug darbuo
jasi ir, žinoma, ne be pasek
mių. Per keliolikų dienų
skaičius Raudonojo Krv
žiaus narių nuo 90,000 pašo
ko beveik iki 155,000. Tokiuo budu Chicago šiame
žvilgsnyje pralenkė New
Yorkų, kuris teturi 125.000
narių.
UŽTROŠKO SENELIAI.

( Ainrars 1 1 Parsiduoda pulkus ‘•motorcycle” su
\ rb
j visais įrankiais už labai pigią, kainą.
RAČIŪNO NAUJI JUDA Nemokantį išmokysiu važiuoti. Tuributi parduotas greitai, nes savinin
MIEJI PAVEIKSLAI.
kas eina į kariuomenę. Atsišaukite:
TARVIDĄVIČIA,
Iš Lietuvos pabėgėlių gyveni 2S27 W. Madison
St., Tel Seeley 4137

mo. Keliai, kuriais bėgo nuo
karės baisenybių. Vokiečių
gaspadoriavinias
Lietuvoje.
Iliustruotas naujas daineles
sudainuos p-nia EI. Račiūnie
nė. Bus rodoma šiose vieto
se:
Nedėlios vakari*, geg. 20 d.
bažnytinėje salėje, Fairfield
avę. ir 44tos gatvės.
Utarninko vakare, geg. 22 d.
šv. Jurgio bažn. salėje, 33 pi.
ir Auburn avė. Chicago, III.
Seredos ir Ketvergo vaka
rais, geg. 23-24 d. d. Apveizdos Dievo bažn. salėje, W. 18tos gatv. ir Union.
Visut (turįs atsidarys nuo
7:15; prasidės 8:15.
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A. A. SLAKIS
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ADVOKATAS
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Miesto ofisas:
Room 824
19 So. LaSalle St., Chicago, Iii.
Tel. Rundolph 5246

Vyrišky DnpinyBargtnii
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai ir overkotal,
▼ertėa nuo 63# iki $50 .dabar
parsiduoda po $16 ir 26 dol.
Nauji, daryti gntaviml nuo
$16 iki f36 siutai ir overkotal,
nuo 67.60 iki 18 doleriu.

Pilnas
pamuštu

pasirinkimas
overkotu.

Gyvenimo vieta
3255 So. Halsted Street
Tel. Drover 5326

g

e

g PARMOS U
Parsiduoda
nrrvrvrvvvYvvvvrrrrvvrYa
SKAUDANTI TONSILS
YRA PAVOJINGI
Jeigu skauda tau ger
klė, arba kenti nuo
I reumatizmo, gali būti,
I kad tonsils Jums ken
kia.
• Aš tonsils prašalinsiu
: be jokio skausmo, ir
• be chloroformos. SpeIciallstas dėl vaikų.

kailiu

Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotal vertės nuo 626 iki
686, dabar 66 ir augščlau. Kel
nės nuo 6150 iki 64.60. Val
ku siutai nuo 63.00 iki 67.50.
Valizos Ir Kuperal.
Atdara kasdieną, nedėliomls
ir vakurais.

ir CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofisas:
3203 So. Halsted St
Phone Drover 7179
Rezidencija: 3341 S. I nion Av.
Phone Yards 537
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.

Dr. F. O. Carter

FAKM08II

DidMausloJs Amarl
koja Lietuvių kollonljoj kame yra
380 Lietuvių apslgyveuuaių. Puikiau
sioj apylinkėje Scottvtlle. Mieli, km
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo
uais yr> Farmerų Draugystė, yra
lietuviškų parapija. Todėl krelplamee
t Jųa kurie norite turėti gerepių gy
venimą pirkite pas mus formai kad
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
čius, U tos k°llonljoe išprašyti. Mas
turime U jų suėmė jų farmas u nori
me Jas parduoti, turime didelių Ir nu
šų farmų, glvullal, mašinos Ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. duoda
me ant lšmokesčio. Norint g antį dau
giau Informacijų rašykite
mama,
o gausite gražų katalloga Ir taapa. ..

Nedėlioję, gegužės 20 d.,
Šiomis dienomis namuose
20 metu ant State gatvės. Specialis
S. Dainius.
S. GORDON,
tas akiu. ausu. nosies, ir gerklės ligų.
ANTON KIEDI8,
tuojaus po mišparų, Dievo
922
North
Hoyne
Avė.
tapo
12OS. State St. j žiemius nuo
*“Draugo”
Redakcija
1415 S. Halsted st.. Chicago.
Falr Krautuvės
Peoplea
State Bank Bldg.,
Apveizdos parapijinės mo niekados nepritaria daran atrasta lavonai 71 metų am
UU» UtUUlUtm
M M V'alandos: nuo 0 iki 7Nedėliomls nuo 10 iki 12.
Bcottville, Mich.
kyklos penktame kambary tiems balius ir šokius suka žiaus Alberto Gollnick’o ir
je, įvyks LRK. Piln. Blai tos vakarais.
jo 68 metų amžiaus pačios
A. Nausiedas,
&
i
vininkų 41 kuopos susirin
j Nabagai seniukai eidami 1658 Wabansia avė., ant 3 lub.
TIKTAI
pa

'gultų užmiršo užsukti gazikimas.
i
CICERO, ILL.
mėginkite
ATYDA
N0RTHSIDIELabai geistina, kad Į šį
nę šviesų, kuri užgesusi pri
1
ČIAMS.
Lalkraitis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago}*.
susirinkimų atvyktų kuopildė kambarį nuodijančiu
Vyčių veikimas.
1
eina du kartu Į menesį
Visiems dienraščio “Drau
daugiausiai senų ir naujų Džiaugiaus ir gėrėjaus oru.
go” skaitytojams pranešu,
narių.
SCHULZE'S
matydamas tokį skaitlingų Vėlionįs paliko septynius kad dabar “Draugas” parei
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali 1
Smarkiau
sukruskime, būrelį jaunimo ant vietinės, suaugusius vaikus.
na, pas mane, jeigu kurie ne
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius i
PRINCE HENRY
blaivininkai, nes dabar la Liet. Vyčių 14-tos kuopos Panašios nelaimės delei
gautumėt kokių dienų iš prie
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
bai patogi dirva musų vei susirinkimo. Ar tai nebus gazo neužsukimo labai daž žasties vaiko neatnešimo, mel
i
RYE BREAD
KAINA
METAMS:
$1.00;
vieno
numerio
•
5c.
kimui. Visuotinos blaivy pirmą kartų šiuose metuose, nai pasitaiko ir užtat vi džiu duoti man žinių tuojaus,
X Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už
bės išganingoji žvaigždelė kad vietiniai vyčiai bei vv- siems patariame labai atsar o aš stengsiuosi surasti iš ko
pavienius numerius po 2c.
gal neužilgo užtekės musų tės tokiame skaičiuje į savo giai elgties su gazine švie kios priežasties negavote.
JUS
Adresas:
padangėje, tik nesigailėki susirinkimų
.pasinaudosit
atsilankytu'? sa.
me darbų, tik daugiau pa Prie kuopos prisirašė du
“TIKYBA IR DORA"
Pajieškojimai.
1631 W. North Avė.
Chicago, III:
sišventimo.
IR POLICISTAI
nauji nariai: Petras Lopšas
O. M. Viselgiutė, ir Jurgis Ža’deikis. Be to
STREIKUOSIĄ.
Paieškau savo draugo juozapo AnKas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti, lc. krasos
drišiuno, paeinantį iš Kauno gubern.
rašt. gi Šitas susirinkimas pažy
ženklelį.
Šiaulių pavieto, Radviliškos valšč.,
Atidarymas naujoj viltoj
Kužų sodžiaus. Trįs metai atgal jis
Šiomis
'
dienomis
įvyko
mėtinas, kaipo labai gwas
gyveno Grand Rapids, Michigan, o
nežinau kur randasi. Kas ži
MELROSE PARK.
ir net triukšmingas, 'dėlto parkų policistų skaitlingas dabar
Laikrodžio Krautuvės.
note meldžiu pranešti ant sekančio
? PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
kad, susirinkusiųjų buvo susirinkimas, kurie vienbal adreso:
Turėsiu didelį išpardavimą atida Į
ADOMAS STANISLOVAITIS,
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros
Socialistams nulaužti
naujos vietos.. Viską, kaipo i
labai skirtingos nuomonės. siai nutarė pareikalauti su 1321 So. Vietoria St., Waukegan III. ryme
naujoje vietoje parduosiu pigiaus. ,
CARR BROS. WRECKING CO.
ragai.
kaip tik galima, tai yra už tiek, už
Vien tik pirmininkas nepa trumpinti darbo laikų. Da Paieškau savo draugo Jurgio Bružo kiek
aš pats pirksiu, kad tuo nau J 3003-3039 S. HALSTED ST.,
CHICAdO 3
iš Kauno gub., Vilkmer
joje vietoje užganėdinus kiekvieną,
sidavė Šitokiam visuotinam bar jie į dienų dirba net 12 paeinančio
gės pavieto ir Vilkmergės parapijos,
Taigi, kam tik
Vietos Lietuvos Vvčiu
valandų, o norėtų dirbti tik įkaičio sodžiaus. Aštuoni ar devy kuris tik ateis pirkti.
•' t 22 susirinkimo ūpui.
ko reikalinga iš auk
ni metai kaip Amerikoje.
Gyveno
kuopa
buvo pakvietusi i ”
. .
sinių, sidabrinių ar
8 valandas. Jeigu policistų Chicagoje ant Oakley avė., o dabar
, . ,. ! Per susirink imu p. A. Račkitokių daiktų, malo
tai
nežinau
kur.
Norėčiau
susira

socialistus stoti su katali-i
reikalavimas nebus išpildy šinėti su juo.
nėkite atsilankyti pas
, . . . y
avi v į. Ikus kvietė ir kitus kuopos
mane, Ir jus persitik
JUOZAPAS
SALKAUCKAS
kais į viesus debatus, žade-__ . _
„„ tas jie žada griebties aštrieHA5TER
5Y5TEH
rinsite, kad nei vie
4612
So.
Wood
str.
nanus prisidėti kartu su
name
auksinių
daik

dama apmokėti jų kalbėto
snių priemonių.
Reikalui
tų store negalit gau
juomi prie dailės parodos,
REIKALINGA.
ti pigiaus, kaip pas
jo kelionės lėšas '(nedau
atsitikus esą nepabugsių ir
kuri įvyks laike vyčių kon
Reikalingas vargonininkas.
kuris mane, nes nš norėdamas nžganėdinPuikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
giau 100 mylių) ir duoti kestreiko.
dirbdamas nuošaliai, šventomis gi ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
greso.
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
dienomis galėtų padirbėti ir bažny pigiai viską parduodu.
turius dolerius už sugaištų
Taipgi, jeigu
čioje.
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.
Po susirinkimui visi link
kam reikia aki
KUN. J. RAŠTUTIS,
laikų.
Socialistai turėjo
DAR DELEI VYČIŲ AP 1448 Lchigh
i
nių
dėl
skauda

St..
Euston, Pa.
smai žaidė įvairius žaislus.
mų akių, tai a____
Musų sistema ir ypatiškas mokini
tris savaites laiko pasijiešSKRIČIO CHORO.
Reikalauju darbo už bučerių. Esu teikite pas mane, o aš jums prirink
Tėvynainis.
mas padarys jus žinovu į trumpą
gerai patyręs prie to darbo: apsipa siu akinius kuogeriausia.
koti socializmo principų au
laiką.
Taipgi užprašau visus senus savo
žinęs prie "market’o” reikalų ir vi
ginėjo ir dvi savaiti — su
darbą atlieku atsakančiai. Kam kostumerius į naują vietą ir meldžiu,
Šis choras per pereitų se są
Mes turime didžiausius ir geriau
CHICAGIEČIAI IŠVA
yra reikalinga malonėkite atsišauk kad ir aut toliaus mane remtumėt,
teikti atsakymų. Bet vyčių
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
zonų nemažai nuveikė muzi ti tuojaus.JOE. JUDEIKAITIS,
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Fir
skyrius,
kur
mes
suteikiame
praktiš
ŽIAVO Į MUS?*'
kuopa iki pat debatų die
minus aš gyvenau: 2258 W. 22 st.
2059 W. 22 St.
kos srityje, kas labai džiu-i
ką
patyrimą
kuomet
jus
1
mokysitės.
dabąr-gi persikėliau į naują vietą —
nos negavo nuo “svieto ly
gina kiekvienų susipratusį'1 Reikalingas yra vargonininkas lie 2128 W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoyne
Elektra varomos mašinos siuvi
LAUKUS.
tuvis, ne vedęs, mokąs vesti chorą. avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
mo skyriuose.
gintojų” nei jokio atsaky
•
Kreipties
šiuo
adresu:
lietuvį.
vieną užprašau atsilankyti į naują
REV. S. BYSTRA8,
vietą.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
mo.
Nabagėliai, pabijojo Prancūzijoje stinga netik Nors šį sezonų kaip it už
St. Peter and Paul’s Church,
AVcstville, III.
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
stoti su mumis į debatus, vienų kareivių, bet ir ligo baigėme, bet repeticijas vis
P. Miller
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
Reikalauju gerą atsakantį vargo 2128 West 22nd St.,
Chicago, III.
pigią kainą laike šio mėnesio.
nesurado nei vieno žmo ninių, daktarų, slaugytojų. tiek nuolat tęsiasi pėtnyčio- nininką mokantį vesti chorą ir mo
kyti vaikus.
Petemos daromos pagal Jūsų miegaus, kuris viešai butų iš Nors dar ir prieš. įsivėlimų mis, nes reikia prisirengti
KUN. J. JONAITIS,
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile
Omaha, Ncb.
drįsęs
ginti
socializmų. šios šalies į karę amerikie dar prie vienos, kitos gegumadų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
ANT
PARDAVIMO.
Kaikurie socialistai sako, čiai buvo nusiuntę prancū žinės. Tik žadama įvesti į6. Iiriitnltlu
I. i. Rimt
. . GERA PROGA.
MASTER DESIGNING 8CHOOL
buk įų kalbėtojas reikala zams savo ambulansų, bet vairesnias repeticijas, bū Jauna pora .priversta paaukauti
J. P. KASNICKA, Pirm.
.
,
.
.
į-r
v
savo puikius, beveik naujus rakanvęs Šimto dolerių už stoji dabar žadama suteikti kur tent, (ltlllglflll lUlKO pašvęs- dus už retai pigią kainą, $170.00 se- TtLE ELECTRIC) SHOP
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
Prieš City Hali
•;» klyčios setas, tikros skuros už $55.
mą į debatus.
kas didesnė pagelba šioje ti mokinimosi naujų tautiš
 Vėliausios mados valgomojo kamba
IMI W. 471* Strnt
Tel. Drover 8838
rio rakandus. 2 puikiu divonu, daKuomet aš užklausiau srityje.
Šiomis dienomis kų žaidimų. Todėl nepa venport,
taipgi $525 pianą su 25 m.
Atliekame visokį electrlkoa
gvarantija už $115 ir 6225 Vlctor su
larbą pigiaus, geriaus Ir grei
vieno žymesnio vietinio so pirmutinis,v būrys
chicagiemirškite,
choristai atvykti 1 brangiais
Tai Drvrąr 7046
v.
.
v
.
...
rekordais už $00.00.
šis
čiaus, negu kiti. Suvedam elocTelefoną* McKInley 6784
cialisto kodcl jie nedavė jo- čių jau išvažiavo į mūšio į repeticijas, kad pramokus i yra retos pigumas ir jums npsimo- tros d ratas { namus; geso ir i,
DR. A. K. RUTKAUSKAS
Dr.
C.
Z.
Vezelis
v.
„ . _.
kės patirti nežiūrint kur jus gyvenaalektros lempas. Taisome mo
GYDO VYSOKIA8 LIGAS
kio atsakymo, kas link dc- laukus teikti pagelbų sužei- grazių žaidimų.
te.
viskas vartota vos 9 savaites.
torus, fanus ir visokius daly
3467 t*. Wntin llvt.
kinpis w. 31 |ih«
LIBTUVIS DKNTMTAi
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
tus surištus su Elektriką.
batų, tai jis atsakė buk jie'stiems prancūzams kareiTaludoa: nuo • ryto iki • rak.
Choro rast., S. D. kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
Ligoniu
Priėmimo
Velandoei
Reikale suteikiame
patari
NadAliomia pagal autarimą.
ryto meta nuo 8 iki 10 valando* po pietų
So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv.
nusiuntę man apie tai laiš-Įviams.
Jis pasivadino:
mą ir apkalnuojame darbą.
nuo 2 iki 4 ir vakare T iki 8:30.
4712 So. Aahlaa/ Ava.
Chicago, III.
šventomi* dienomis iŠ ryto 8-10
art
47-toa
gatv*
ką. Aš gi jokio laiško nuo “Northwestem University
PIRMA KARŠČIO
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
jų negavau. Greičiausia so- Base Hospitale No. 12.” Iš
AUKA.
viso
išvažiavo
150
žmonių
—
cialistėliai jo ir nesiuntė.
Kaip žinote skaitytojai 23 daktarai, 2 dantistai, 1
Seredos karštis buvo prie
Ar Jus norite įsigyti farmų lcngviu budu. Nu
vietoje diskusijų buvo įvy-j kunigas, 65 slangotojos ir žastim Williamo Muellero
sipirkt farmų dailiausių, puikiausių ir sveikiau
kę p. Račkaus smarkios daugelis įvairiausių pag'el- (56 metų) mirties, kuris
sioj vietoj Amerike. Vilas paviete Eagle River, Wis.
prakalbos apie socializmų, bininkų.
dirbo Bastian Blessing Co.
Šimtais žmonių atvažiuoja ir perka farmas. Taigi &
A. Jonča.
(123 W. Austin Avė.), Tai
aš kviečiu visus lietuvius, kurie tik nori pirkti farMOTERIS dėvės
mų atvažiuot ir apsirinkt farmų ir pamatyt kaip £
pirmoji Chicagoje karščio
musų lietuviai čionai gyvuoja. Ankščiau atvažiuo- h
“OVERALLS.”
CICERO LIETUVIŠKAS
auka 1917 metuose.
šit. turėsit geresnę progų išsirinkti. Dar musų ko- «.
JAUNIMAS.
Oro biuras praneša, kad
lionijoje
yra tpie 50 farmų vienoj vietoj, tarp pui- «
Deugelvj Chicagos fabri- seredoje karštis siekė 81
GARBI SANTOS KAVA.
kių laukų. Dar nėra pervėlu pradėt šį pavasarį
Pavasariui atėjus musų kų moterims darbininkėms laipsnio.
$ jeigu atvažiuosit tuojau. Atvažiuokit arba rašv- 'į Visur parduodama po 28c ir
jaunimas, draug su gamtos'duota dėvėti “overalls.”
l kit M. J. AUGULIS, Lith. Col. “Gausa” Director, § po 30c ....................................
| Sanborn Co., EAGLE RIVER, WIS.
§
atbudimu taipo gi pradeda IDarbdaviai tvirtina, kad tie
DOMIAI PRIŽIŪRĖS
RYŽIAI
COCOA
smarkiau veikti, nors tiesų drabužiai kur kas ekonomi- PRIVATIŠKUS BANKUS.
SVIESTAS
Puikus Stilius
oerlanilod
iiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Į
Gerlaualet *nw*e
Geriančia
Rankm.
ęac
pnsakius ir žiemos laiku ne- škesni ir saugesni. Ypač
Ilk- verte*.
•ulyrine eu . a
Stintų 37|j
p*r* įduoda
Bto,
ui
kur
)u*
.
7|c f?::0"* 14c
snaudė. Ypač vyčiai daug prie mašinų labai nepato'ogu Dlinois valstijos lcgisla- I GERI MAINERIA1 REIKALINGI I
s41c
lit rauti
darbavosi, neatsižvelgdami, su sijonais. Manoma, kad tura 34 balsais prieš 6 pri S Mūzų vyrai uždirba nuo $100.00 iki $160.00 į mėneaį. Darbo aąlygos 8 • • WOT BIDB
oRTH SIDK
1V44 W Chleaveav.
Hm W. Bud et.
nulyfr paakutlnlo at y liana namai. Mainone nėra gazo ir vandens. 8
1171 Mlhraakee av.
1886 Btoe laland a*.
4 8 W, Dtvialon it.
kad kaikurios draugijos netolimoje ateityje visos ėmė sumanymų pavesti aš S gerofi,Rašykite
20M Mllvaukee av:
720 w. North ev’
>8UW. North av.
SOUTH 8IDI
arba ateikite.
’
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LIETUVIAI

■

TIKYBA ir DORA”

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES’
COFFEE

bandė juos persekioti. Lai- moterįs darbininkės dėvės triai valdžios kontrolei vi
sus privatiškus bankus.
mingai sulaukę linksmaus “overalls.”

FRANK D. BARREN GEN SUPT.

Winefrede, W. Va

MM mirraoeee av.
1MOW Medte*. *,.
MOW HadlmalM.

1M7 8. Related lt.

8H82 W«ntworth ev
3427 8. H*letad et.
47W g. Aahland ev.

2640 Lincoln .v.
8244 Llncein av,
Ml> N. Clark St.

