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INDOMUS RUSO
PASAKOJIMAS,

DIDELIS SMŪGIS VOKIEČIAMS
PRANCŪZIJOJE
(“Dar
f t— — — ■' —. - 1
bininkas” rašo). — Bosto
So. Boston, Mass.

nan atvyko rusas Mihailoff.
Rusijos darbininkai stovi Jisai
yra didelis buvolas.
Laike japonų karės jis bu
už karę

Vokiečių socialistai keliausią
Petrogradan

Busiąs sušauktas Austrijos
parlamentas
VOKIEČIAI PRISPAU
STI PRIE SIENOS
PRANCŪZIJOJE.

at

VOKIEČIAI SOCIALI
ŠTAI KELIAUJA Į

RUSIJĄ.

Londonas, bal. 16. — An
glai su prancūzais varosi
pirmyn Prancūzijoje. Užgu
lė ant dviejų svarbių mie
stų “Hindenburgo linijoje,”
Lens ir St. Quentin, kur vo
kiečiai per pustrečių metų
šeimininkavo ir stipriai bu
vo apsitaisę. Pastarasis mie
stas turės tuojaus kristi nuo
anglų ir prancūzų spaudi
mo.
'

Amsterdam, bal. 16. —
Vokietijos laikraščiai pra
neša, kad kaizerio vyriausy
bė siunčianti Stockholman
net keturis savo parlamento
socialistus
atstovus vesti
taikos derybas su rusais so
cialistais.
Laikraščiai spė
ja, kad rusai socialistai iš
Stockholmo vokiečius socia
listus nusivešiu Petrogra
dan ir tenai busią atliktas
Kruviniausi mūšiai seka visas “gešeftas” taikos rei
kuone visu vakariniu karės kale.
šonu Prancūzijoje. Cambrai
apylinkėse vokiečiai iš apsiSOCIALISTAI VEDA
ginimo perėjo užpuoliman.
DERYBAS.
liet buvo atmušti netekę 1,Copenhagen, bal. 16. —
500 kareivių užmuštais ir
Danijos
socialįstų laikraš
sužeistais. Keli šimtai vo
čiai praneša, kad už pustre
kiečių pateko nelaisvėn.
Mūšiai seka ne tik ant čio mėnesio galima tikėties
žemės, bet ir ore. Į tris pa susilaukti taikos jei ne vi
starąsias dienas apie 20 vo soj Europoj, tai nors Ru
sijos su Vokietija. Čionai,
kiečių lakstytuvų numušta
mat taikos “derybas” veda
žemėn.
rusų socialistai su vokiečių
Matosi aiškiai, kad Pran
socialistais.
Be galimos
cūzijoje vokiečiams prisiar
taikos Rusijos su Vokieti
tino paskutinis galas. Ne
ja, jie plačiai kalbasi ir apie
veltui kaizeris spiria savo
taiką Europoje, tarytum le
socialistus, kad šitie kuogaliai įgaliotiniai.
Anot
veikiaus sukurstytų sociali
vokiečių socialistų, Vokieti
stus susitaikinti.
ja
sutinkanti
atnaujinti
Belgiją, apleisti Serbiją ir
RUSIJOS DARBININKAI
šiaurinį Praneuzi?|ą ir Dar
PAREMIA KARIUO
dančiais atidaryti Rusijai.

. MENĘ.

Petrogradas, bal. 16. —
Čionai pasibaigė darbininkų
ir kareivių atstovų kongre
sas. Tęsėsi dvi dieni. Ap
kalbėta klausimai, ar Rusi
jai reikia taikinties su Vo
kietija be talkininkų pata
rimo; ar kareiviai ir toles
niai turi kariauti ir ar dar
bininkai turi
kareiviams
gaminti amunicijų. 325 bal
sais prieš 55 išnešta rezo
liucija, kad tolesniai kariau
ti ir darbininkams gaminti
reikalaujamą
amuniciją.
Po šito į visus darbininkus
išleista
karštas atsiliepi
mas; kad stotų darban ir
kuogreičiausiai gamintų amunic'iją.

AR KINIJA STOS
KARĖN.
Pekinas, bal. 16. — Tomis
dienomis čionai konferencijon sušaukiami militariniSi
provincijų
gubernatoriai.
Jie nuspręs, ar Kinija turi
stoti karėn, ar ne,
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BUSIĄS SUŠAUKTAS
AUSTRUOS PAR

LAMENTAS.
Amsterdam, bal. 16. — Iš
Viennos gauta žinia, kad
Austrijos parlamentas bu
siąs sušauktas aplink gegu
žės 15 d., š. m. Nuo karės
pradžios Austrijos parla
mentas neturėjo sesijos.

vo Mandžiurijoj, nors jam
tuoinet buvo tik 13 metų
amžiaus. Paskui buvo ju
rininkas ir nuo keturių gar
laivių išsigelbėjo jiems skę
stant.

Europinei karei kilus jis
buvo Anglijoj ir tuoj pa
stojo Anglijos armijom Mū
šyje ties Charleroi buvo su
žeistas ir sugrąžintas Lon
donan.
Pagijęs iškeliavo
Petrogradan ir čia rado,
jog jo tėvai mirę. Įstojo
į Rusijos dragūnų pulką ir
1915 m. dalyvavo Brusilovo
armijoj ir grūmėsi Galici
joj. Černovicuose apsirgo
ir buvo sugrąžintas Petro
gradan. ' Pasveikęs bendra
darbiavo laikraščiui Novo
je Vrem'ia.
Darė karines
peržvalgas.
Kartą susiginčijęs su vie
nu pulkininku, drožė jam
antausin.
Už tai Nikolai
buvo uždarytas kalėjimam
Iš kalėjimo jam pavyko pa
bėgti į Archangelską iš kur
per Angliją atsidangino į
Australiją, iš ten i Brazili
ją ir galop pasiekė Bosto
ną. Boston Sunday Globė
indėjo jo šiuos pasakojimus
apie karinius nuotikius Ru
sijoj.
Karės pradžioje Rusijos
Visuomenė neturėjo supra
timo, kad Rusija knibždėteknibždėjo Vokietijos šni
pais.
Pilna 'jų buvę armi
joj, laivyne, amunicijos dir
btuvėse, valdžios Įstaigose,
biznio įstaigose, hoteliuose
— visur.
Vokietijos val
džia žinojo Rusiją perdėm
lr pienai buvo sudaryti už
imti Petrogradą.

Minos pripiltos pjuvenų.
Buvo susekta, jog visos
minos, kuriomis buvo apsė
ta Petrogrado uostas, Ryga
ir Finlandijos užlajos buvo
padarytos Vokietijoj arba
Rusijoj po vokiečių mecha
nikų priežiūra ir buvo pri
pildytos pjuvenomis, vietoj
sprogstančios medžiagos.

Vokiečių buvo pilnai su
daryti pienai paimti Pary
žių įr paskui Petrogradą.
RUSAI PASVEIKINO
DARBININKŲ AT
Bet jau karės pradžioje D.
STOVUS.
K. Nikalojus, gen. Brusilov
Petrogradas, bal. 16.—Čia ir kiti generolai patėmijo,
atkeliavo anglų ir prancūzų jog neina dalbai kaip rei
darbininkų atstovai pasvei kiant. Ir mobilizacija nėjo
kinti rusus darbininkus su prideramai.
revoliucijos laimėjimu. At
Gen. Rcncnkamf gyrėsi
stovai labai iškilmingai pri paimtų Karaliaučių su .100,imta.
000 kareivių. Jam tiek bu
vo duota ir jis visus įvedė
MIRĖ ESPERANTO
ties Mozurijos ežerais į
Hindenburgo spąstus ir tik
AUTORIUS.
Gen.
Amsterdam, bal. 16. — Iš 15,000 teišsigelbėjo.
Varšavos gauta žinia, kad Samsonov ten vieną naktį
tenai miręs esperanto kal turbut išdaviko buvo užmu
bos autorius, Dr. L. Zamen- štas.
Tai D. K. Nikaldjus
susitikęs Renenkampfą po
hof.

No. 90

to smugįo viešai skėlė jam
veidan ir kaipo išdavikai,
1
buvo suareštuotas ir paso
dintas kalėjimam Petrogra
de visi. pripažįsta, jog Renenkampf
buvo
kaizerio
bernas.
4
TRUKŠMAS CICERO, ILL
Prez.
Wilsonas
išleido
at'
Tuo pat laiku D. K. Ni
Trukšmas begalo didelis
siliepimą
kalojus dagirdo, jog Rygos
ištiko,
kuomet
uolus
“
Nau

ir Finlandijos fortifikaci
jienų” ir Mockaus “velnių”
jos blogamė stovyje. Gen.
Naujos
karės
mokestįs
platintojas, balandžio 15 d.
Aleksandrov buvo pasiųs
bedalinanį jam plakatus
tas ištirti. Sveomorge gen.
prie pat bažnyčios apie atsi
Aleksandrov liepė iš vienos
MILIJARDAI DOLERIŲ
IR BOLIVIJA STOJA
busiančias 'vėlinių kupčiaus’
armotos šauti. Iššovus arPRIEŠ VOKIETIJĄ.
KARĖS REIKALAMS.
Mockaus blevizgas, tapo su
niota nusirito nuo savo stoareštuotas ir patupdytas už
veilės. Tai buvo Vokietijos
Washington, bal. 16. La Paz, Bolivija, bal. 16.
geležinių grotų. Jis buvo tai
krapinęs aymotos ir niekam
pagarsėjęs vietinių “Nau Praeitą šeštadienį kongreso — Praeitą šeštadienį Boli
netikę. Vokiečių inžinieriai
jienų” agentas. Kartu su žemesnysis butas vienbalsiai vijos vyriausybė apreiškė,
dirbo joms pamatus ir vie
juomi buvo ir atsižymėjęs priėmė ir patvirtino vyriau kad vokiečiai savo nardan
toj cemento) variojo medį.
vietinis “Naujienų” kores sybės pareikalavimą paskir čių laivių veikimu peržen
Tai po to japonų inžinie
ti 7 milijardus dolerių karės gia tarptautines teisės, ir
pondentas.
riai perdirbo pamatus ir už
Štai kaip buvo: valdžia vedimui prieš Vokietiją. Už indavė pasportą Vokietijos
dėjo nadjas, anuotas. Ko
pasiuntiniui.
Bolivija sto
mendantas finlandijos for reikalavo, kad jis pasi tai balsavo ir vienatinis so
trauktų nors bloką nuo baž cialistas kongresmanas Lon- ja Ruv. Valstijų pusėje.
tų išdūmė į Vokietiją.
Bolivija, yra maža pieti
nyčios dalinti tuos plakatus, don, kurs karei buvo prie
tas
“Naujienų”
agentas šingas. Iš tų pinigų 3 mili nės Amerikos respublika.
Ryga vos buvo išgelbėta.
Mockaus sėbras, pasiprieši jardai skiriami talkinin Užima tik 700,000 ketvirtai
Spalio mčyi. 1915 m. vo
no ir išniekino valdžią. Už kams, o 5 paliekami savo ša nių mylių žemės plotą. Tū
kiečiai buvo susitaisę paim
li apie pustrečio milijono
tai patubdė jį cypėn. O tas liai.
ti Rygą.
Hindenburg at
korespondentas, pamatęs s'1
Šiandie šitą bilių svarsto gyventojų. Neturi nei ka
siuntė
16 itransporių su
vo draugą tokiame baisiame senatas. Sakoma, kad jis rės, nei prekybos laivynų.
dviem šarvuočiais, dviem
padėjime, susigraudino, ėjo šiandie galutinai apsidirb Bet turi puikiai išlavintą ir
skraiduoliais ir keturiais
kariuomenę,
ka'rtu, ir pats už geležių pa siąs ir tuomet talkininkams apginkluotą
torpediniais laivais.
Visi
kurios karėn gali pastatyti
kliuvo.
bus žymi paspirtis.
įplaukė į Rygos užlają. Pri
38,000 vyrų.
Teismas įvyks ketverge
mėtytų minų nebijojo, nes
balandžio 19, Cicero Town PASIŲS KOMISIJAS Į
jos niekam nebuvo vertos.
PREZIDENTO WILSQN0
HaM.
P. Z. ir J. M.
Vokiečiai taip buvo supleEUROPĄ.
(
ATSILIEPIMAS.
uavę su Rygoj esančiais
Iš Lietuvos, Lenkijos ir
šnipais, jog drąsiai plaukė
Galicijos rusai turėjo trau Washington, bal. 16. — Washington, bal. 16. 4ir į Rygos uostą įplaukė
ktis vien dėl neturėjimo a- Snv. Valstijų vyriausybė
Prezidentas Wilsonas pa
transportai ik su dviem
munieijos, o tas buvo dėl to, nusprendė pasiųsti komisi skelbė atsiliepimą Į tautą.
torpediniais laivais.
Kiti
kad vokiečiai viską namie jas politikiniais tikslais į
Tuo atsiliepimu skatinami
saugojo įėjimą į užlają. Bet
buvo pakrikdę.
Angliją,
Praneuiją,
Rusiją
piliečiai bendrai prisiruošti
tuo tarpu buvo duota slap
Tuo tarpu visuomenė vis ir Italiją. Kokie žmonės į j karėn. Visokių darbo šakų
ta žinia apie vokiečių at
labiau ir labiau matė neiš tas komisijas bus nuskirti, žmonės kviečiami visomis
plaukimą į Revelį, kur buvo
pasakytas niekybes vokie veikiai bus paskelbta. La
priemonėmis prisidėti prie
rasų laivynas. Tuoj 14 tor
čiu*■ valdiškose vietose
ir vis biausia čia rūpinamasi kuo•
šitos karės laimėjimo. Suv.
pedinių laivų atplaukė ir
labiau įsitikino, jog dabar veikians suteikti piniginę
Valstijoms būtinai reikia
vokiečiams nepatėmijus at
tinė valdžia yra vokiečių pagelbą Rusijai, kuri yra
šelpti talkininkus, o tuo bu
plaukė į Rygos uostą, kur
šnipų replėse ir galop su blogam padėjime finansiniu du bus lengviau karę laimė
nuskandino visus 16 vokie
kilo prieš valdžią ir nuver žvilgsniu. Į komisijas ineiti.
Jauni » vvrai
kviečiami
čių transportus su karei
*
tė carą ir visą senąją val sią ir militariniai žinovai.
viais ir du torpediniu jų
Įstoti kariuomenėn. Paskati
džią.
nami gyventojai savo dar
laivu pinu negu vokiečių
PREZIDENTAS
PASKY

žus išdirbti, kad turėti pa
šarvuočiai dažinojo kas dePRANCŪZAI TURĖS
kaktinai maisto. Pabaigoje
das.
Tuomet rasų laivai
RĖ CENZORIŲ.
“S. V. DIENĄ.”
orčziderttas sako r “Pilsią rleidosi atgal ir dar vieną
1
/ ’ ' 4
tino
tautom
iŠfriėginimo va
skraiduolį nuskandino, o ki
Washington, J>al. 16. —
Paryžius, bal. 16.—Pran
landa. Mes visi privalo kal
ti vokiečių laivai nuplaukė.
cūzijos parlamentui induota Suv. Valstijos turi cenzorių.
bėti, veikti ir su atsidėjimu
Tai per biskį vokiečiai
sumanymas balandžio 22 Juomi yra George Creel iš
tarnauti šaliai.”
nepaėmė Rygos.
dieną visoj Prancūzijoj pa Denver, žinomas rašėjas. Jį

“NAUJIENy” AGENTAS
UŽDARYTAS KALĖ-.
JIMAN.

Panašus pienas buvo su
darytas ir Petrogradą pa
imti.
Petrogrado gub. Draehovski jau buvo gatavas pasi
tikti vokiečius. Bet rusai
paskubo pakeisti minas ir
perdirbti fortus ir tokiuo
budu ir tas pienas nuėjo
niekop. Gubernatoriaus ir
gen. Suehomlinovo
karės
ministerio judošvstės buvo
susektos.
Karės pradžioj Rusijoj amunicijos dirbtuvėse me
chanikai ir viršininkai buvo
vokiečiai, kaizerio bernai.
Putilovo dirbtuvėse dirbo
6,000 darbininkų ir per die
ną tik 5,000 bombų tepadirbdavo. Paskui perdėtiniai buvo paimti japonai,
dirba 24,000 darbininkų ir
padirba kasdien 60,(XX) bom
bų.
Kitose dirbtuvėse bu
vo tas pat.

milijardai karas reikalams

Bolivija eina prieš Vokietiją

cenzoriumi paskyrė prezi
dentas AVilsonas. Tam tik
slui įkuriama viešųjų infor
maciją biuras. Sakoma, jam
TAIKA UŽ 6 MĖNESIŲ. bus mokama $10,000 meti
New York, bal. 16. — Bu nės algos.

minėti “Suv. Valstijų die
ną” Suv. Valstijų pagerbi
mui.
' > <

VOKIEČIŲ KAIZERIS
OLANDIJOJ?

Londonas, bal. 16. — Iš
Ha a gos gauta nepatvirtinta
žinia,
kad vokiečių kaizeris
vęs šios šalies ambasadorius
NAUJOS KARINĖS
su kokia tai ypatinga misija
Turkijoje, Henry Morgennukeliavęs į Olandiją. ’
MOĖESTĮS.
tbau tvirtina, kad taika Eu
Buvo pasklydęs gandas,
ropoje įvyksianti už 6 mėne
sių. Anot jo, tuo metu visi
Washington, bal. 16. — kad kaizeris sergąs. Tdčiau
valdovų sostai busią sutraš Mokesčių komisija S. V. se Berlyne užginama tasai gan
kinti.
nate jau svarsto vyriausy das.
bės paduotą sumanymą už
VOKIETIJA NETURI
traukti augštus mokesčius BALANDŽIO 16, 1917 M.
, MAISTO.
už pelną, pradėjus $3,(XX),
Dusseldorf, Vokiet., bal. paskui už importuotas pre
Chicago ir apylinkės. —
16. — Ligi naujos panties kes ir pagaliaus už svaiga Šiandie iš dalies debesiuovra dar keturi mėnesiai. lus, cukrų (cukraus kaina ta, laukiama^ lietus; rytoj
Kad tuo tarpu Vokietijai jau dabar ne visiems priei taipgi gali būti lietaus; vis
maisto pakaks ne ilgiau, nama), kavą, taboką, mink dar šalta.
kaip vienam mėnesiui. Mai štuosius gėrimus, geležinke
Temperatūra vakar augsto porcijos žmonėms dar lių bilietus, automobilius ir ščiausia 41, žemiausia 32
labiaus siaurinamos.
Bet t.t. Tuo keliu norima į me laipsniu.
Šaulė teka 5:06, leidžiasi
vargiai tas vokiečius išgel tus surinkti du milijardu
bės nuo bado.
♦ doleriu.
6:32.

I
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Pauedėlis, bal, 16 d. 1917 m.
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smagų” darbų čionai pri

seina kam-nors atlikti.”
Socialistų organas turi
svarbių priežasčių taip at
sakyti. Viena, nesurinkta
užtektinai pinigų “revoliu
cijos reikalams,” antragi,
Anglijos vyriausybė nepra
leidžia į Rusiją keliauti nei
vienų “revoliucionierių.”
Pirm savaitės laikd keli
rusai socialistai revoliucio
nieriai pasileido keliauti
Rusijon. Halifax’e anglų
vyriausybė paėmė juos iš
laivo ir uždaTė karės stovy
klom Girdi, ne laikas da
bar Rusijoje kelti kontrrevoliučijas.
“KOL REIKALAI SU

SITVARKYSIĄ...”

DARBAS.
Kad žmogus paima molio,
prideda prie jo savo darbo,
tai išeina plyta.
Ji yra
daug geresnė už tų molį, iš
kurio padaryta. Kad inži
nierius paima porų milijonų
plytų ir prideda prie jų sa
vo mokslų ir sumaningumų,
tai i*eina troba taip gera
ir graži, kiek gerumo ir
graznos turėjo inžinierius
savyje. Mes gėrimėsi grašiomis bažnyčiomis. Besigėrėdami atsiminkime, kad
žmogaus darbas padarė iš
molio tokių katedrų, kad
miela į jų pažiūrėti iš vir
šaus ir iš vidaus.
Daugelyje žmonių yra
praplitusi nuomonė, buk
darbas esųs bausmė už pir
mųjų tėvų, Adomo ir Jievos, nuodėmes.
Šventasis
Raštas kitaip apie tai sako:

moterų keturiais balsais už
gieda “Šventas Dieve,” vargonininkas-dailininkas pa
leidžia visų vargonų jėgų. Jo
pirštai bėgioja baltais kle
vukais į vi^as puses, jo ko
jos įjudina visus pedalus,
jo veiebs žėri džiaugsmu,
nors prakaitas permirksta
visus rubus.
Teko matyti dailininkų,
kurs vienoje rankoje laikė
skaudaus plieno kaltų, o ki
toje sunkų kūjį. Tas dai
lininkas kalinėjo gražų stovvlų iš kieto balto akmens.
Kuo ilgiau dirbo, tuo labiau
užmiršo suukumų. Visą jo
širdį apėmė mintis, kaip
graži turi būti stovyla. Kuo
labiaus ta stovyla aiškėjo,
iuo smarkiau dailininkas
kirto į akmenį, kad nerei
kalingos jo dalis nusektų
šalin, palikdamos vienų gra
žumų.
Artistas bedirbda
mas pailso, bet darbo sun
kumo jis nejautė. Priešin
gai jam buvo saldu.
Mažam vaikui sunku mo
kintis, bet kad mokslinin

balėliai vadinasi pinigai.
Tai-gi darbas žmogui duoda
aukso arba pinigų.
Dabar žmonės dažniausia
vartoja popierinius pinigus,
nės auksas yra minkštas ir
brangus.
Del minkštumo,
beeidamas per daugelį ran
kų žymiai nudyla, o dėl
brangumo tas nudilimas da
ro žymų nuostolį be kaltės.
Dėlto viešpatijos palaiko
auksų gulėti saudeliuose, o
į žmones leidžia tam tikrus
poperinius ženklus, turin
čius tų pačių' vertę kaip

auksas.
Tai-gi ir triobos, ir val
gis, ir rūbai, ir auksas ir
poperiniai pinigai įgijami
darbu.
,
įsibėgėjęs protas kartais
nepasijunta kaip įšoka į
klaidų. Yra žmonių sakan
čių, kad vien tiktai darbas
tegali būti ir tėra turtas.
Darbas yra didžiausias tur
to šaltinis, tai tiesa. Vienas
tik darbas tėra turto šalti
nis— tai netiesa.
Nors
tuodu pasakymu labai arti
vienas kito, tečiaus yra di
delis skirtumas tarp jųdvie
jų.
Kas kita yra pasaky
ti: kiekvienas vyras yra
žmogus, o kas kita pasaky
ti: tik vienas vyras tėra
žmogus.
Jei gu tik vyrai
butų žmonės, tai moterys ir
mergos nebūtų žmonės, o
tat yra didelė netiesa.

jis turi pildyti jų reikala duotą balandyj, kuomet to
vimus, įpulti į priklausomy mėnesio 4 dienoj Kongresas

bę nuo jų, tai yra, mažiau priėmė sumanymų, užginan
ar daugiau jiems vergauti. tį vežti prekes Anglijon. Vi
Tai-gi mokėjimas ir norėji sos lig šiol buvusios karės
mas dirbti yra žmogaus lai pasibaigė Suv. Valstijų lai
svės apsaugojimas nuo pa mėjimu. Blogas tai kaizeriui
vojų.
ženklas, kad ir karė prieš
Pritirtas
dalykas, kad Vokietijų liko paskelbta ba
darbininkai žmonės būva landžio mėnesyj.
sveikesni už dykaduonius.
Kaip bėgantis vanduo svei
HYGIENISTAS.
kesnis už stovintį, taip ir
judantis darbe žmogus būna
— Jonai, nevalgyk ne
sveikesnis už tysantį tingi
luptų obuolių. Ant jų žievės
nį. Kas dirba rankomis, to
yra daug bakterijų, nuo ku
rankos pasidaro stipresnės,
rių galima susirgti.
kas nuolat dirba protu, to
— Tai niekis. Aš bakteri
protas tampa galingesnis,
jas išspjausiu.
kas nuolat vaikščioja, to
kojos tampa geresnės. Jū
PASIŽYMĖJĘS KA
reiviai tankiai ir ilgai gau
REIVIS.
na žiūrėti į tolumas, dėlto
jų akys visuomet būva švie
— Kazy, aš girdėjau, kad
sios.
MJuzikantų ausys,
tu pasižymėjai karėje, iš
giesmininkų burna būva to
gelbėjai gyvastį.
bulesnės negu kitų.
Visi
— Taip, taip — išgelbė
tie daiktai parodo, kad dar
jau.
bas yra sveikatos šaltinis.
— O kieno t Kokiu budu?
Tik išdykimas darbe tan
— Savo, nes pabėgau.
kiai padaro nesveikatą. Kas
perilgai tingėjęs pergreit
nori dirbti, darbų atlikti, tas :
#
neužlaiko priderančiai at- | Jusų
tur‘ ^utl psd#" I

Praeitų savaitę išleista
paskutinis
savaitraščio
“KataEko” numeris.
Ki
tuomet “Katalikas” buvo
stiprus savaitraštis, o pas
“Ir Viešpats Dievas padarė
kui dienraštis. Kol buvo
žmogų ir leido jį į linksmy
leidžiamas
katalikiškoje
bės rojų, kad dirbtų jame
dvasioje, jam gerai sekda
ir sergėtų jį.” Gim. 2, 15).
vosi.
Bet pagaliaus į jo
Tai dar buvo prieš nuodė
leidėjus papūtė laisvamani
mę.
Nekalto žmogaus už
škos puikybės vėjas. Kaip
davinys rojuje buvo dirbti.
PERDAUG MAISTO
sargumo ir sveikatos neten- | tt geroje saugioje va stijos
gi, reikia pakelti kovų prieš
kas
Įgula
Į
kningas,
jis
šim

ban ko|e
Nuodėmė
padarė,
kad
NIEKAIS NUEINA.
ka, kartais perdaug imda-i
išsvajotus “klierikalus,” ti
darbas tapo žmogui kartus tais kartų daugiau jų perei
mas vienu sykiu, pasigadi- 1 SECURITY BANK
kriau tariant, prieš katali
ir sunkus, nės jijė smarkiai na, negu mokinys, ale sun
Suv. Valstijų federalio kiškųjų visuomenę.
na ką nors savyje. Dėlto ir |
įžeidė žmogaus prigimtį, su kumo nejaučia, nes naujai
F CHICAG0I
žemdirbystės
departamen
išeina, kad tankiausiai tin- jg Milvraukee av. and Carpenter st £
atrandamų
tiesų
šviesa
jį
Pakėlė kovų, pasiskelbė mažindamas jos jėgas, nai
to žinovai ištyrė, kad Suv.
ginvs patrūksta.
iŠ ________________ ______ §
di
tižiausiuoju
‘ ‘ klierikaliz- kindama sveikatų, temdin džiugina ir linksmina.
Trumpai sakant, darbas g 3^ ant J»sq frnigų |
Valstijų privatiniuose na
Čia paminėtosios saldaus
muose kas metai bereikalo mo” priešininku ir... su dama protų.
yra žmogaus uždavinys, jo S Atdsra Panedžlials ir Snbstomh f
darbo rųšis tai tik likučiai
Taippat netiesa yra, kad
smuko.
Galutinai
jį
nubai

panašumas į Dievą, jo lai-'f
vakarais m 8 valanda*
|
sunaikinama visokio maisto
Sveikam žmogui nėra
to, kas buvo skirta žmonių negali būti neuždirbto tur
gė
leidėjo
bankrutavimas.
vertės 700 milijonų dolerių.
skausmo atkelti nuo žemės
giminei. Darbas buvo jos to. Jei žmogus pats randa mės, džiaugsmo, turto, lai- į> Skoliname pinigą* ant Namų t
Tas paeina nno negero mai
Praeitos savaitės “Kata nukritusių nuo lovos ant
svės ir sveikatos šaltinis. . || pargll|nčlame pIn|flli |
uždavinys ir turėjo būti lai aukso gabalėlį kalne arba
sto pagaminimo, taippat nuo liko” paskutiniam numeryj klodę ir užsikloti. Sergan
Žmogaus prigimtis gali J j Europa ir galima ?
mės šaltinis.
smiltyne niekeno nepames
nesuliaudojimo to, kas po “nuo išleistuvės” pranešta, tis negali to padaryti be di
įprasti
ne vien į blogus, bet g
įaut| Lalvokartea g
Darbas gamina turtų. Pa tų, o iš gamtos atsiradusį,
valgio palieka ant stalo. kad laikraščio leidimas su delio skausmo, dėlto, kad
sidaręs iš molio plytas, žmo tai tas auksas, yra taippat ir į gerus palinkimus. . Vie-,
Prie šitų nuostolių nepri- stabdomas, “kol reikalai su sergančio kūnas įžeistas. Ir
gus gali iš tų plytų pasida- turtas, kaip ir uždirbtasis. ni pripranta girtauti, kiti ta. į
skaitomi dar tie, kurie vi sitvarkysiu...”
mes dabar jaučiame darbo
,.
,
ĮSTEIGTA 1888 M.
i
• i
v
j
ryti namus.
Kas tun ply- Kada tėvas siųsdamas vai- baką rūkyti, treti daug kai-'
I-----------------------------suomet pasitaiko su maistu
sunkumą ir kartybę dėlto,
tinius namus, tas turtinges k^ į mokyklų, duoda jam pi bėti, ketvirti daug dirbti.
jį gabenant geležinkeliais, VISI REIKALAI RAŠTU kad jau neturime tokios
nis už neturintį jų. Kadan nigų, tie pinigai nėra vaiko Pirmasis čia minėtasis pakol jis nepatenka į suvarsveikos prigimties,
kaip
ATLIEKAMI, z
gi namai yra iš darbo, tai, uždirbti, bet jie yra tikra ‘jo junkimas yra aiškiai blogas, STATE BANK
totojų rankas, ty. į privati
Adomas, kol dar buvo nenu
aišku, kad turtas kartais nuosavybė. Kad įnirdamas antras ir trečias nelabai girPO PRIEŽIŪRA VAL8TUO8I
nius namus. Be šito daug
Suv. Valstijų prezidentas sikaltęs.
tėvas
ar
motina,
palieka
satinu,
o
ketvirtasis
aiškiai
būva iš darbo.
KAPITALAS $680,000
maisto sunaikina ir patįs jo Wilson reikalauja, kad visi
Dar ir dabar kartais žmo
Geruosius pajunkiBet žmogus mokantis da vo mažiems kūdikiams iš ko geras.
Mes mokame S proc. ant Pinigų.
pagamintojai.
reikalai, surišti su Jo prezi gus jaučia darbo saldumų. ryti plytas, gal nemokėti ja maitytis iki užaugant ir už mus reikia įdiegti žmogui Mos
parduodame Foreign Money
Orders i visas dalis svieto.
Tik vienas štai Chicago dentavimu, butų atlikinėja Kad ūkininkas šienauja sa
vų laukus -išdirbti, maisto sidirbant, tai yra tikra tų kol jaunas, kol jo prigimtis
William Kasper — Pirmininkas
gali pasigirti, kaip šitam mi tik raštu, bet ne žo vo sodybos pievų, o pradal
pasigaminti iš žemės. Tu vaikų nuosavybė, nors ne karšta, kaip ištirpinta gele Otto Kaspar, —Vlce-pirmlnlnkas
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas
mieste maistas eina niekais. džiais. Prezidento kabine gės klojasi storose kaip suo rinčiam kur gyventi antri
Į kokių formą jų įlie- August Filek—Ass’t. Kasierlus
uždirbta.
Bet mes šiuomi žis.
Joeoph sikyta — Kasierlus
Pirm karės kompanija, ku to nariai jau įprato ir to kti ir nušienautoji vieta iš namai nereikalingi, bet jie
Tirpinta
tarpu ne apie nuosavybę, ji, tokia ji būva.
ri iš privatinių namų paima dėl jam visus reikalavimus rodo lyg žalias aksomo kili reikalingi mokančiam žemę
geležis greičiau, žmogaus 1900 Blue Island Ave.
tik apie darbų rašome.
išmestas laukan maisto lie induoda raštu. Vakare pre mas, tai ūkininkui saldu išdirbti, o nemokančiam na
dODCAMe, BUL
Jis yra žmqgaus prieder prigimtis netaip greitai at
kanas, kas metai iš tų mai zidentas pats ant tų raštų šienauti,
nors prakaitas mų statyti. Tada plytų da
mė, ir jo turto šaltinis. aušta. Ataušusį ji nesimaiCKNKLAS BANKOS SAUGUMO.
sto liekanų turėdavo gry padeda savo prierašus ir upeliais bėga per veidų.
rytojas duoda plytų žemdir Mums
išrodo,
kad da- no. Geležį gali sulaužyti ir Chicago Clearing Hoase MarystA
no pelno 320 tūkstančių do ant rytojaus raštai sugrą
Yra vargonininkų Lietu- biui, o žemdirbys duoda ja
bu
žmogus darosi
pa antrukart sutirpinti. Žmo
Bankos prlkianMŲąelos prie Chi
lerių.
Tos liekanos veža žinami juos padavusiems.
bet ir širdimis vargonuoja. vų ir mėsos plytininkui. To
našus į Dievų. Dievas su gų sulaužyti gali, bet per- cago Clearing, Honse yra po Jos at
priežiūra.
Lalks nuo laiko,
mos tam tikron įstaigon ir
Joks žmogaus protas ne Kad sumai besibaigiant sau kiu* būdų žmogus, bedirbda tvėrė visa kas yra. Žmo tirpinti negali.
Todėl iš sargia
bent syki J metus, Clearing House
įš jų išdirbama visokios galėtų atsiminti visa to, kų lės spinduliai ima mirgėti mas plytas užsidirba mais
nuodugniai
l&tiria save
gus nepajėgia kų nors pa jauno reikia žmones pratin revizoriai
bankų stovj lr būda Jų vedimo. Vi
riebumos ir trųšos.
prezidentas kasdien išklau ant auksinių monstrancijos tų. Maistas taip-gi turtas. daryti iš nieko, bet žmogus ti į darbštumų.
si pinigai yra suskaitomi,
notos,
bondai, mortgagel lr kitos apsau
spindulių,
kad
kvepiančių
Šitas faktas dabar visa so.
Todėl jo biure stalas
Ir jį gamina darbas.
gos peržiuriamos Ir patikrintos, pi
pajėgia Dievo sutvertąją
nigai kitose bankuose patikrinti lr
pusiai svarstomas žemdir apkrautas krūvomis pope baltutis smilkalų debesėlis
SUV.
VALSTIJŲ
KARĖS
Kad plytininkas jau turi medžiagų patobulinti.
To
ningos Ištirtos. Tiktai tikra apeaubystės departamente. Kol lių. Vieni poperiai po per kįla augštyn ties altorium, sau namus ir turi užsidirbęs kiu budu Dievas, tarsi, pa IR BALANDŽIO MĖNUO. gl verte gali būti kningose parodyat. Abėjotina tvarka arba atsargu
kas dar nesurasta geresnės žiūrėjimo nukraustomi į tų kad keli tūkstančiai vyrų ir maisto, rūbų ir kitų jam sidalino darbu su žmogum.
mas, yra nedaleidžiamas.
Jelgv
banka nustoja savo Clearing Hous
priemones tam blogumui vietų tuojaus kitos krūvos
reikalingų daiktų užtekti Dievas sutvėrė pasauli, o
Nusistebėjimo verta, kad teisių, tas yra ženklas Jos abėjottr<
prašalinti, kaip tik pasklei sunešamos.- Vienai tų po tų.
Turi jie laisvę, bet nai, jis dirba toliaus, o jo žmogui pavedė jį tobulinti Amerikos Suv. Valstijos vi stovio.
Tiktai tvireiausios lr sauglaur**^
sti Visoj šalyj plačių agita periu daliai yra reikalingi “laisvės” ieško ir gana!
plytos vis-gi reikalingos ki darbštumu. Jei-gu mes ši sas praėjusias karės pradė bankos gali būt Clearing House
riale.
cijų už maisto taupinimą.
tik prezidento parašai —
tiems.
Savo darbų jis ne tą savo uždavinį suprastu davo balandžio mėnesyj.
The Chicago
Clearing House
užmanymas tapo Jvestas
tai visokie sumanymai ir
Visose S. Valstijose kas atiduoda jięms dykai, ale me, tai išpildytume tų, .ko Mušis prie Lexingtono, ku priežiūros
pirm dešimt metų, lr nuo to laiko
KURGI JIE KELIAUS I kongreso priimtos rezoliuci dien vis daugiau suimama nenori imti iš jų neikokio Dievas tikėjosi iš Adomo ris buvo obalsiu karės už nei viena Clearing House banke ns
aubankrutijo. Reikalaujant,
Clea
RU9UĄ.
jos.
Į savaitę prezidentas vokiečių agentų-šnipų. Dau daikto, kurį tuosyk galėtų pastatydamas jį dirbti ro neprigulmybę, atsitiko 1775 ring House bankos ateina viena kl
tai sn pagalba.
kelis tūkstančius kartų turi gelis čia gyvenančių vokie- suvartoti. Tada plytų pir juje.
metų balandžio 19 dienoj.
The American 8tate Bank pri
kišimo prie Chicago Clearing Hou
Kelis kartus mete minėjo pasirašyti po įvairiais do či yra parsidavę kaizerio kėjas duoda jų išdirbėjui
Visi žmonės turi valgyti, Ataka ant Sumtero forto, se,
yra po Jos priežiūra, naudojasi
me apie Amerikos lietuviš kumentais.
vyriausybei.
Lietuviams aukso.
Nors auksas ‘ yra apsirengti ,turi kur pasi kuria prasidėjo didžioji na Jos teisėmis lr išduoda penkias pil
na* ątskoltas J metus.
kų socialistų šulų “revoliuBe šitų valdiškųjų raštų reikia saugoties, nesėbrauti nevalgomas daiktas, bet vis slėpti nuo šalčio ir lietaus. minė karė, buvo 1861 metų
JJ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarMkal tirinėjama
cionieriškumų.” Praeitų ka prezidentas
dar kasdien su nužiūrimais vokiečiais. yra žmonių norinčių jo. Au Kas nori ir moka dirbti, tas balandžio 12 d.
Ispanija Ir kas meta Išduoda penkias pilnas
rtų pranešėme, kad Kap gauna ir daugelį laiškų iš Nereikia turėti nieko ben ksas užima mažai vietos ir visiems savo reikalams iš paskelbė Suv. Valstijoms atskaitas Banklatai Valdybai Val
stijos Illinois.
sukas, Pruseika, Grigaitis Visų šalies kraštų. Keli raš dra nei su socialistais.
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
nerudąja, negenda. Jį len tenka turto iš savojo darbo. karę 1898 metų balandžio
Išmokami ant kiekvieno pareikala
ir vėl kablegrama kviečiami tininkai tuos laiškus tvarko
gva palaikyti iki tol, kol Nelaimė gali sunaikinti jo 24 dienoj. Net karė su Mek vime.
Cla galima gauti Pirmus Auk
į Petrogradu. Chicagos so ir svarbesniuosius paduoda
Liuosanorių kareiviavimo atsiras kokis nors reikalas. gautus iš tėvų turtus, bet sika prasidėjo balandyje,
so Mortgages. Tslpgl Aukse Mort
cialistų organas į tų pakvie prezidentui.
sistema apvylė Suv. Vals Tada už auksų plytininkas mokėdamas ir norėdamas nes 1846 metų balandžio 24 gage Bondus po 8100.01 lr f5te.ll.
Als bankas
yra etsakanolassas
timų atsako:
tijas.
Didžiuma jaunimo gali gauti to, kas jam pa dirbti, jis turi savyje šalti dienoj buvo pirmas susirė Lietuviams.
Rusijai grasia nauja re veda pačias, kad nepatektų sirodys reikalinga.
“Nėra abejonės, kad
nį, iškur gali pasisemti tiek mimas, kuomet meksikiečių kai.Cla kalba Lietuviškai lr Lenkiš
Auksų besvarstydami se turto, kiek reikia stambiem- būrys užpuolė amerikiečių Kapitalas lr perviršis: |488,8tl.lt
Rusijoj dabar reikia kuo- voliucija. Šituo tarpu tų kariuomenėn. Daug kalba
daugiausia
revoliucinių revoliucijų nori sukelti so ma apie priverstino karei novėje žmonės tankiai susi siems reikalams numaldyti. raitelius, kapitono Thompykdavo. Tada viešpatijos Priešingai žmogus nenorin tono vedamus.
jiegų. Bet jų reikia ir A- cialistai, kurie vis dar mo viavimo pravedimų.
Iš penkių
ėmė svarstyti mažus aukso tis ar nemokantis dirbti, jei karių, karias Suv. Valstijos
merikoje. Revoliucionie kosi iš vokiečių socialistų
”Chicago Herald” pažy gabalėlius ir dėti ant jų sa dcl kokios nors priežasties vedė, keturios prasidėjo ba
“katekizmo.”
riui čionai veikti ne taip patiekiamo
mi,
kad jei šiandie demo vo antspaudas, liudydamos, netenka pavaldėtųjų turtų, landžio mėnesyj ir tik 1812
smagu, kaip Rusijdj, kur Toks rusų* socialistų pasiel
. .
Prealdentas
AMERICAN STATE BANK,
revoliucija švenčia pirmų gimas aiškiai liudija, kad kratinė ir laisvoji Rusija kad gerai pasvertas. Vieš tai turi gerintis kitiems, metų karė ištiko kitokiame
Kampas: Blue Island Ava, Loomis
milžinišką savo laimėji jie jokiuo budu negali ap- susitaikintų su Vokietija, patijos atsverti ir jos ant kad galėtų savo reikalus ap- mėnesyj. Bet ir tame atsiti- lr 18-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėllals, Ketver
Vienok ir tų “ne-sieiti nesugadinę gerų daik tai nužudytų save.
A
spaudu paliudyti aukso ga uapinti.
mų.
Besigerindamas kime, pradžia karei buvo
te 8ehateass Iki «:»• vai vak.
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LIETUVIAI
CireirnmmmmmmmEti
ROSELAND, ILL.

Didelis lietuvių jomarkas
(bazaras).

Balandžio 14 d., subatoje,
5 vai. vakare, čia prasidėjo
didelis lietuvių
arba kermošius.

jamorkas
Jį ren

gia Visų Šventų lietuviška
parapija.
Vieta: Brolių
Strumilų svetainėje (kam
pas 107th st. ir Indiana
avė.). Jomarkas tęsis per
4 dienas, t. y. balandžio 14,
15, 21 ir 22 d. Manoma, kad
visų laikų bus tirštai lankyto
jų, nes visi vietiniai lietuviai
ir svetimtaučiai širdingai !jį
remia. Vkarais grajina dvi
orkestri ir dainuoja keli

chorai. Tikimųsi ir iš kitų
parapijų svečių. Yra plati
proga pabandyti savo laimę.
Netrūksta ir visokių žaidi
mų —
pasilinksminimų.
Iš šio jomarko norima pa

rapijos naudai gauti arti
3,000 dolerių.
Šioj kolionijoj buvo apsi
gyvenęs žinomas apgaudinėtojas-šventvagis velnių kupčius MJockus, kuris per ke
lias savaites mulkino vieti
nius tamsunus.
Girdėtis,
kad iš Roselando jau *jis ža
da “mufuotis,” nes kun. P.
Lapelis, vietinis klebonas,
suvarė jį, kaip sakoma, į
^ožio ragų. Net daugelis juo
džiausių tamsuolių galop
suprato kas per paukštis tas
Mockus.
Kadangi Mockus vadina
save kunigu, tai kun. Lape
lis pareikalavo iš jo kuni
gystės paliudijimų ir pa
kvietė į diskusijas, užsta
čius kaucfjų. Kun. Lapelis
sutiko sudėti 1,000 dol., gi
nuo Mockaus reikalavo tik
500 dol. kaucijos.
Nors pragaro agentėlis tu
ri kur kas geresnes sąlygas
diskusijoms, negu kun. La
pelis, vienok jis nusigando
ir į diskusijas bige stoti.
Žiūrėsime kaip tas viskdfe
pasibaigs. Kun. Lapelis vel
nių kupčiui duoda dvi sa
vaiti laiko prisirengti prie
diskusijų.

Roselajndo Parapijonas.

MILWAUKEE, WIS.
Ačiū Dievui šįmet jau
ketvirtas Velykas vietos lie
tuviai klausėsi pamaldų sa
voje bažnyčioje. Šiųmetinės
Velykų iškilmės čia buvo
labai gražios ir įspūdingos.
Gerbiamo klebono kun. V.
Slavyno rūpesčiu gražiai su
tvarkyti vaikeliai nemažai
puošė Kristaus prisikėlimo
šventės iškilmės. Taipo gi in
corpore dalyvavo pamaldo
se dvi vietini draugiji: Šv.
Kazimiero ir Šv. Jurgio.
Bažnytinis choras ir gi pa
girtinai atliko savo užduotį.
Lietuvių skaičius šiame
mieste nedidelis. Gerokai
prasiplatinusi
ištautėjimo
liga dar labiau mažina mū
siškių skaičių.
Pakeleivis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

»>

ATSAKYMAS ROSBLAN Sąjungos kuopos net oficia- h žmogus būti tobulai doras Vanderbilt, patarius žymes tiek galima butų atidaryti mų. Doresnioji talkininkų
demokratija vis gi išdrįsta
niems šios šalies inžinie duris.
liškai rengė tam neprausta ete.”
DO SOCIALISTAMS.
Suv.
Valstijų
pinigy- viešai išreikšti mintį, kad
nas visuomet apšviestas atgimusi Rusija neprivalo
Laike įvykusių prakalbų
elektriką ir nei langų nei priespaudoje laikyti kita
Roselande, III., baL 1 d.
ventilacijos skylių, kurios taučių, kurie trokšta patys
1917 m. socialistai įteikė
sumažintų pinigų saugumų, šeimininkauti savoje žemė
man viso labo 46 klausimus
jame nėra.
je. Vakarų demokratų or
Laiko trukumo delei, į vi
Asla,
lubos
ir
sienos
išklo

’T/Evenement »»
ganas
sus klausimus atsakyti ne
tos plieninėmis plytomis už (Prancūzijoje), ■ gvildenda
spėjau ir prižadėjau progai
kurių eina akmenio muro mas Rusijos revoliucijos bė
pasitaikius atsakyti. Kaikusiena. Už jos vėl tęsiasi dvi gį trumpai pažymėjo, kad
riuose klausimuose buvo
eilės plieninių plytų, o tarp apart lenkų geresnių laikų
šlykščių išsireiškimų, taigi
jų
pripilta švininių kulkų. po rusų revoliucijai priva
pornografijos mylėtojus ig
Toliaus seka antra akmeni lo tikėties suomiai, lietuviai,
noruoju, gi, į rimtesniuonė siena ir už jos paskutinė latviai ir kiti svetimtaučiai.
sius, socialistų bei visuome
plieninių plytų siena. Išviso
Duok Dieve, kad “L’Ever
nės užganėdinimui, šiuomi
šios turtų tvirtovės sienos nement’o” pranašavimai iš
atsakau. Originalus pade
turi 3 jardus pločio.
sipildytų, bet kol kas mes
du archivan kaipo doku
Seniau Washingtono pini- neturime jokių faktų, ku
mentus.
gyne
buvo prietaisų, kad iš riais pasiremiant galėtu
Al. M. Račkus,
tikus gaisrui visų pinigynų mėm tikėties laisvės nuo
Loyolos Univ. stud.
m • • j v
±
*
• gus minėtame darbe. Tai galima butų užlieti vande Rusijos. Biurokratiška Ru
Klausimas:
Taigi dabar tamsta gerai e
,....................................... .
, ,
v.
i yra stipriausia pinigų tvir- niu. Dabar šie prietaisai pa sija musų tautiškame kūne
“Kalbėtojas sakei Moc
pamųstyk, ar popežius yra * - ,
•
, , ,
v
kus yra socialistų kunigas,
T
x r x
ak
x tove, kurios kol kas negali naikinti, kadangi visas įren padarė daug žaizdų ir užtat
kapitalistas, ar ne. Ar bent
.... ___ .-.i;*,.®..
prigriebti nei geniališkiau- gimas nebijo nei vandens, demokratiškai Rusijai nuotaigi jeigu kalbėtojas privienas galėtų dokumentalisieji plėšikai. Pirmos durįs, nei ugnies.
ro’disi, kad jis yra kur nors
sekliaj. ^elgiantis priderėtų
škai prirodyti, kad popežius
Taipo
gi
pirm
būdavo
au

vedančios prie šio padėlio,
atlyginti Lietuvai nuoskau
prigulė prie socialistų ir
yra įdėjęs kapitalų kur nors
tomatiškų
prietaisų
paskan

išrodo labai silpnutės ir pa
das, suteikiant jai laisvų
kur tai aš duosiu 500 dole
pramonijoje? Ar gali kas
dinti
vagį,
jei
jis
patektų
į
prastos.
Yos
yra
plonutės,
rių.”
būtį.
nors prirodyti, kad jis
padirbtos iš ąžuolinio me vidų. Bet dabartinio pini
Atsakymas:
turi susikrovęs kokius nors
džio, neturinčios nei žalvari gyno sienos ir durįs taip
Telefonai McKinley 5764
Spalių 10 d., 1913 m., Ap
turtus iš skriaudimo žmo
DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
nio užrakto. O vienok tai tvirtos, kad nuskandinimo
GYDO VYSOKIAS LIGAS
skričio teisme, Mich. valst.,
nių? Ne. Kapitalas mir
kūpąs W. 36 galvis
yra paskučiausia technikos priemonę taipo gi nepabijo 3567 Wntern Biri.
Wayne paviete, Chancery,
damas palieka savo turtus
Ligoniu Priėmimo Valandoj:
ta
panaikinti.
išradimas. Jeigu kas nors
ryto meta nuo 8 Iki 10 valanda* po pietų
prieš teisėjų Mandellį, štai
artimiemsiems
giminėms.
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8.30.
neprašytas užkliudys užrak
Šventomis dienomis iš ryto 8-10
kų atsakė patsai Mike Moc
Na, o tamsta ar kitas kas
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
to apjuosčius, vienamet vi RUSŲ REVOLIUCIJA,
kus į advokato Gallagherio
galėtumėt prirodyti, kad
sose Washingtono policijos LIETUVA IR SVETIM
Klausimas:
klausimus:
toks ir toks popežius paliko
TAUČIŲ SPAUDA.
stotyse ir pinigyno sar
Phone Yards 2721 I
Adv. — Kur tamsta gy
“Gerb. Kalbėtojau Molo- mirdamas savo turtus gimi
£
gyboje suskambės besiarti
veni?
Ne!
Taigi popeDR. J. JONIKAITIS
nekit paaiškinti Kaip sakėt nėms?
Žaibo
greitumu
įvykusi
ir
nančio
pavojo
varpelis.
I GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
Mockus. — 2492 Wesf ka(Į visi turtoliai Kapitalis žiui, kad’ir kas-žin kaip no
Svarbiausias dalykas Čia laimėjusi rusų revoliucija
IR VAIKŲ
IKŲ LIGA
LIGAS
Fort str.
tai ištvirki taipopežus teip rėtų primesti kapitalisto
3315 S. Halsted st.,
yra toks pravedimas elektri- padarė ant visuomenės la
Adv. — Kiek tamsta me pat turi būti toksai.”
vardų, negalite.
CHICAGO, ILL.
kinių vielų, kad su dabarčiai bai gilų įspūdį. Beveik vi
tų?
Atsakymas.
Popežius minta iš viso žinomais įrankiais negalima sa žemės skritulio spauda
Mockus. — 45.
pasaulio
katalikų liuosų au jų perpjauti.
nuoširdžiausiai
sveikina
Silpnutė ir klaidinga yra
Adv. — Vedęs ar ne?
|
Tsl Drover 7048
kų.
Jei
suplaukia
tų
aukų
tamstos logika, bet dar
Atidarius šias duris pasi Naujųjų Rusiją ir gieda
Mockus. — Nevedęs.
Dr. C. Z. Vezelis
menkesnė jėga protavimo. didelė suma, tai jų ir reikia. rodo kitos milžiniškos gele himnus kariautojams su auAdv. — Kaip ilgai tamsta
LIETUVIS DEHTMTA8 .
nekaltinu jei Katalikų Bažnyčia yra di žinės durįs. Šitas duris te tokratizmu. Kaikurie laik SS r
šitam mieste gyveni?
jAš tamstos
i
Valandos: nuo 9 ryto iki B vak.
Mockus. - Suviršum 25
ls?r‘stl daryti pana- džiausią, stipriausia ir įteK- galima atrakinti tik trimis raščiai nepamiršo prie tos
Nedėliomis pagal sutarimų.
4718 Bo. Aahland Avė.
progos pagvildenti ir paver
šias išvadas.
Be abejonės magiausia pasaulyje orga- raktais. vknas
art 47-tos gatvės
metai.
mi reikia
milria rnrori
tamsta esi skaitęs panašias į rlv/apiiii
hizacija. .I
Jai
turėti I
gtųjų Rusijos tautų klaušipas
tūlų
amenkos
bankienų,
Adv. — Ar buvai kada
nesąmones kuriame nors so-1 ir užlaikyti savomis lėšomis
kitas—pas pirmąjį buhalteners vedęs?
cialistiškame šlamšte ir ak- visose šalyse savo apaštalirį, trečias—pas pirmąjį iž
Mockus. — Nebuvau.
lai tiki. Aš draugui nuo škus delegatus, įvairius pa dininkų.
Tie valdininkai
Adv. — Ar tamsta esi so
si utinius, misionorius ir t.t.
širdžiai
patarčiau
ieškoti
kiekvienas užrakina vienų
cialistas?
Tik kų aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviškų
Tai štai kur tos “mil
tiesos
ir
nesibijoti
jos,
o
užraktų ir po to taip su juo
Atvirukų. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiunti
Mockus. — Taip, sociali
kad suradus tiesų, reikia žiniškos” aukos yra sunau padaro, kad skylutė užsiden
mu 5c. vienas.
stas.
/
pasiliuosuoti
iš
fanatizmo dojamos.
gia ir jau rakto į jų negali
Adv. — Ar tamsta kada
Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardų.
voratinklių ir labiau protau
Katalikų Bažnyčios
ir ma įkišti. Visa to dalyko pa
nors prigulėjai prie kokios
No. 1. Kaip akmuo... Pasikausimt............ .................................... J. Zikaras
ti, ne kad aklai tikėti ne Jos regimas galvos — pope slaptis yra raidžių sustaty
No. 2. Lietuvių Dailės Grafika ................................................ P. Galaunė
bažnyčios?
No. 3. Sv. Kazimieras, Liet. Karalaitis .................................. V. Bičiūnas
No. 4. Iš Karo Cikliaus .............................................................. P. Galaunė
Mockus. — Šiame mies pamatuotiems pliauškalams. žiaus priešai keikia ir rau- me. Kuomet valdininkas su
No. 5. Audra..................... '...................................................................... J. Zikaras
Tamsta turbut nesupratai ja sau plaukus iš pagiežos, statys raides užmintyto žo
No. 6. Pasaka ........................................................................................ P. Galaunė
te?
No. 7. Iš Cikliaus “Karas” .............................................................. P. Kimša
arba
gerai
nenugirdai
jei
kad susipratusieji katalikai džio, skylė užrakte atsidaro
Adv. -r Prigulėjai?
No. 8. Vakarinė Malda .................................................................... J. Zikaras
No. 9. Dainiaus Kapas ................................................................... P. Galaunė
tvirtini
buk
aš
esu
sakęs,
myli
šv.
Petro
įpėdinį
ir
jį
ir
galima
jau
rakinti.
Taigi,
Mockus. — Ne, tamsta.
No. 10. Iš Cikliaus “Karas” ........................................................ P. Rimša
No. 12. Pašalpa, .................................................................................... J. Zikaras
Adv. — Ar prigulėjai kad “visi turtuoliai kapita šelpia pinigais. Bet jų kei jeigu į keno nors rankas ko
No. 13. žiemos Naktis ................................................................... P. Galaunė
No. 14. Lietuvon Vytis ................................................................... V. Bičiūnas
tamsta kada nors prie ko listai yra ištvirkę” — gi aš ksmai ir negudrus šmeižtai kiu tai stebuklingu budu pa
No. IS. Pabėgėliai ............................................................................... J. Zikaras
kios nors bažnyčios kitam sakiau štai kaip: “Beveik eina perniek. Taigi bereika- kliūtų visi trįs raktai tojo r No. 16. Keleivis.............. ,.................................................................... J. Zikaras
visi kapitalistai yra žmonių lo ir musų socialistai aima pinigyno, tai vistiek jis ne
mieste?
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio Išperkaut Money Order.
Ko nuoja, kad mes, katalikui, galės atidaryti nei vieno už
Mockus. — Taip, tamsta, darbininkų parazitai.
ADRESUOKITE:
aš prigulėjau Pennsylvani- dėl kapitalistai skriaudžia iš savo liuosos valios, meke rakto, nes nežinos sulyg ko
darbininkus ? Dėlto, kad jie no neverčiami aukaujame kio žodžio sustatyti raidės,
joj.
Adv. Koks tamstos užsi neturi artimo meilės. Jie kiek galime popežiaus rei o jeigu mėgintų įspėti, tai
netiki* į Dievo Esybę ir Kri- kalams! Gaila man jūsų... per ištisus metus tas nepa
ėmimas?
CHICAGO, ILL.
1800 W. 46th St.,
Mockus. — Spastuvnin- staus mokslo nepripažįsta,' kad tik jūsų tulžis nesprog- vyktų.
nes Kristus pasmerkė godu tų iš tos širdgėlos ir pavy*
Už tų durų yra dyieji ge
kas.
ležiniai vartai arti vieni prie
Adv. Kaip senai tamsta lingus turčius bei skriaudi do....
kitų su labai sunkiais atra
kus.
Jie
tiki
vien
tik
į
do

tuomi užsiimi?
kinamais užraktais.
PINIGYNAS WASHMockus. — Jau apie 20 lerį, doleris yra kapitalisto
Tik pro tuos vartus per
dievu ir už dolerį jie yra
metų.
IKGTOBE.
ėję atsidursime ties tikro
Adv. —Kurios socialistų pasirengę išspausti iš žmo
gaus paskutinį kraujo lašų,
Netaip dar seni tie laikai, mis, paskutinėmis durimis, S Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
kuopos tamsta esi nariu?
ir designing. vyrų ir moterų drabužių.
Mockus. — Šimtas šešio kad pavertus tai į auksų, kuomet geležinė skrynutė vedančiomis į pinigų padėlį. |
PASEKMINGI MO KINIAI VISUR.
liktos (116).
jei tik jie galėtų. Taigi ka- buvo idealas privatiniems ir Tos geležinės durys yra la 1
Musų sistema ir ypatiškas mokini
Adv. — Ar tamsta esi piitalistas kaipo bedievis visuomenės pinigams apsau bai storos ir sveria 120 $
mas
padarys jus žinovu į trumpą
daręs tai kuopai kokius negali būti doru, o be doros goti. Pasirodžius gi tam tik centnarų (apie 15,000 sva
laiką.
meilė artimo negali gyvuo roms piniginėms spintoms, rų). Paskutinių durų užrak
spausdinius ?
Mes turime didžiausius ir geriau
Mockus. — Taip, tamsta. ti. Tik Kristaus mokslas nebijančioms ugnies ir su to skylė užvožta plienine
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
įkvėpti galvosukiniais
Bkyrius, kur mes suteikiame praktiš
užraktais, plyta ir tuomet nei turintis
(Žiur. “Byla Detroito Ka gali pasekmingai
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
talikų su Socialistais,” — žmogaus širdin prakilnias įvairus didžturčiai pradėjo raktų negalės atidaryti du
Elektra varomos mašinos siuvi
“Keleivio” spauda, pusla idėjas ir artimo meilę, o ramiai miegoti, būdami tik rų. Ši plieninė plyta pasi
mo skyriuose.
kuomet artimo meilė užvie ri, kad vagįs neprigriebs ir šalina savąinji prieš uždary
pis 25.). ;
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
Taigi sulyg tamstos pra špataus visame pasaulyje, neatims jų aukso. Bet da siant paskirtoje valandoje.
pamatyti musų mokyklą bile laiku—’
dieną* ir vakarais ir ganti spėriai iškai
šymo, prirodžiau dokumen- tai tuomet išnyks despotiz bartiniuose laikuose, kuomet Tam tikslui viduje durų yra
pigią kainą laike šio mėnesio.
tališkai, kad M. Mockus yra mas, skriaudos, skurdas, ka daugelio privatinių asmenų trįs laikrodžiai, kurių me
Peternos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
buvęs narys L. S. S. 116 rės, ir visokios bėdos kurios valdoma piniginė suma sie chanizmas tam tikrais sker
madų knygos.
kuopos, Detroite, Mich. ir paeina iš žmogaus blogos kia mibjardų dolerių ir dau siniais susijungęs su den
Diplomai duodami mokiniams.
Negeresni yra ir giaus, turtuoliai ėmė neužsi- giančia užrakto skylę plyta.
nūnai turiu tiesų tvirtinti, valios.
MASTER
DESI6NIN0
SCHOOL
kad jis yra socialistų kuni socialistai, nes jie taipgi ne tikėti visokeriopomis pinigi Trįs laikrodžiai viduje durų
J. F. KASNICKA, Pirm.
gužiu. Be to, kas nežino, kad tiki į Kristaus dieviškąjį nėmis spintomis. Jau 1885 padaryti dėlto, kad sugedus
118 N. LA SALLE St.\ Kambaris 416-417
tūlos Lietuvių Socialistų | mokslų, o be tikėjimo nega- metais geležinkelių karalius vienam arba net dviem vis

burniui, velnių kupčiui Mo
ckui prakalbas. Socialistų
atspausdintuose plakatuose
vadinate jį “Kun. M. X.
Mockus.” Socialistų pus
oficiališki laikraščiai kaip
“Naujienos,”
“Laisvė,”
“Keleivis” ir kiti, net skel
bia Mbckaus maršrutus ir
užvardina jį “kunigu.” Vis
tiek, ponai socialistai, kaip
jus nesispardytumėte, bet
to purvo nuo savo kojų nu
sikratyti dar neišstengėte.
Velnių kupčius M. Mockus
yra socialistų supuvusios
dvasios vadovu, 'jis socialis
tams “kunigauja.”
Nors' tamsta po» įteiktu
man rašteliu nepasirašei,
kad tamsta savo prižado
laikysies ir nenorėsi žemin
ti savo “garbingo” socialistiško vardo.
Jei tamsta
savo pasižadėjimo neišpil
dysi, tai visuomenė žinos,
kad socialistai nepripažįsta
jokios etikos ir jais pasiti
kėti negalima. Bučiau dė
kingas jei tamsta prižadė
tuosius $500.00 prisiųsturaei man nevėliaus gegužės
10 d. 1917 m. Mįano ant
rašas: Al. M. Račkus, 1410
So. 49th Ct., Cicero, III.

Bet grįžkime prie dalyko. riams, paliepė prirengti jam
Ar tamsta supranti kų reiš pinigų padėlį akmeninėje
kia žodis kapitalistas? Po uoloje, kame jis laikė pasi
litiškoji ekonomijoje “ka dėjęs šimtų milijonų dole
pitalas yra tai turtas pa rių. Į tų pinigų padėlį urvo
skirtas sutvėrimui daugiau vedė koridorius su ketuturto... Kapitalistas yra tai riomis geležinėmis durimis,
asmuo kurs įdeda savo ka sveriančiomis po 82 centnapitalų pramonijos apyvar rus (apie 10,000 svarų)
tose arba skolina jį kitiems kiekviena. Čia pinigai tame
pramonininkams... ’ ’ (Žiur. laike skaitėsi pilnai apsau
Political Economy, by Bur- goti nuo ugnies, vandens ir
ke, pusi. 400). Sulyg soci plėšikų.
Geriausį pasaulyj pini
alizmo definicijos: — “Ka
gams
padėlį turi Suv. Val
pitalas yra tai kiekviena
privatiška turto nuosavy stijų valdžia Washingtone.
bė... Kapitalas yra tai ypa- Jį budavojo per keliolikų
ta, kuri susikrauna turtus metų, pritaikindami ir do
teisėtu ar neteisėtu budu iš miai išmėgindami visus mu
sų laikų išradimus, reikalinskriaudimo proletarų. »»

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.
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ŽINIOS NUO BRIDGEPORTO.
Tulas Dūda šiomis dieno
mis bandė pašauti p. Jonikasų, gyvenantį prie 32-ros
gatvės. Piktadarį policija
sugavo.
Šv. Jurgio parapijinės
mokyklos auklėtiniai po Ve
lykinių atostogų vėl pradėjo
lankyti pamokas.
Kaikurie vietos lietuviai,
prasidėjus Suv. Valstijų ka
rei su Vokietija, pradeda ii n
ti savo įdėlius iš bankų ir
kasa pinigus į žemę. Toks
elgimasis yra neprotingas.
Valdžia užtikrina, kad pini
gai bankose nebus konfis
kuoti ir užtat bijoties nėra
reikalo ir pamato. Banka
kur kas saugesnė vieta pini
gams, negu savas kišenius
arba žemė.
Buvęs privatinis bankieriUs p. A. Olševskis pusę
įdėlių depozitoriams jau iš
moka Universal State Ban
ke.
Likusieji pinigai bus
sugrųžinti pardavus buvusio
privatinio banko namus.
Balandžio 11 d. besiren
giant į darbų netikėtai su
sirgo ir kelioms valandoms
praslinkus mirė Vladas Elseris. Velionis liko palaido
tas Šv. Kazimiero lietuviš
kose kapinėse. Laidotuvės
vedė graborius p. Masalskis
ir p. A. Razbadauskis. Am
žinų atilsį V. Elseris begy
vendamas taupumu nepasi
žymėjo ir, 'jei nebūt prigu
lėjęs prie pašelpinės dr-jos,
daugeliui but suteikęs ne
smagumų.
“Draugų” bridgeportiečiai kas kart labiau prade
da mylėti ir skaičius jo skai
tytojų čia nuolat žymiai kį
la.

čius nuolat didėja. Ųesiar- važiavęs iš Athol, Mass. ir
tinant lietuvių darbininkų įstodamas į Tėvų Marijonų
paaukojo
savaitei vietos vyčiai gavę Kongregacijų,
pakvietimų balandžio 17 d. $500 Šv. Kazimiero Seserų
surengti vakarų vienbalsiai Vienuolynui ir kita tiek, t.
sutiko tų atlikti. Taipogi ne y. $500 Šv. Antano Labda
greitai išdils parapijonų at ringų jai Sąjungai Chicago
mintyje
verbų
nedėlios je.
įspūdžiai, kada skaitlingas
Vardu Šv. Kazimiero Se
lietuvių katalikiško Sauni-jgerų ir Labdaringosios Sųmo būrys gražioje tvarkoje jungos tariu duosniems au
“in corpore” ėjo prie Šv. kotojams širdingų ačiū!
Komunijos.
Pritaikintas
Gavėnios laike, Dievo Ap
prie gavėnios laikui papuo vaizdos parapijos svetainė
šimas altorių ir laike šv. mi je gerb. kun. Prof. Bučys
šių nepaprasta daugybė žė laikė įvairaus turinio konfe
ri;, učių žvakių ant visų alto rencijas. Pelnas iš tų konfe
rių didino vyčiuose geresnės rencijų buvo skiriamas lab
ateities viltį, primenant an- daringiems tikslams.
trųjį L. Vyčių kongresų
Gerb. kun. M. Krušas at
puošusius žodžius: ”Grei- siuntė dalį pelno iš tų kon
čiau akmuo supus, greičiau ferencijų $49.57 Šv. Kazi
vanduo sudegs,
greičiau miero Seserų Vienuolynui ir
saulė atšals, negu Kristaus $49.57 Labdaringųjai Sųjunmokslas žlugs.”
gai. Be to, konferencijų lai
Pr. Mykolaitis. ku, buvo gerb. kun. Krušui.
įduotos šios žymesnės au
WESTSIDIEČIAI!
kos. skiriamos Labdaringų
jai Sąjungai, būtent:
Neperseniai
‘ ‘ Drauge ’ ’ Magd. Domeikienė.... $2.00
tilpo atsišaukimas ukrainie Barb. Zansytienė .... 1.00
čių į lietuvius. Ukrainiečiai Kurpalis ........................ 7.00
gavo prez. Wilsono leidimų Elzb. Pabiedinskienė.. 1.00
balandžio 21 d. rinkti viešai Jonas Simonavičius .. 2.00
aukas nukentėjusiems nuo Janauskas...................... 2.00
karės broliams Europoje. Leluga Ant...................... 1.00
Nebūdami skaitlingi šiame Justina Musulienė ... 1.00
mieste -jie kreipėsi į geros Nuo konstitucijų par
Širdies lietuves ir lietuvaites
davimo ...................... :■ 2.00
pagelbėti jiems šiame mie Giedraitienė .................. 1.00
la širdystės darbe.

Panedėlis, bal. 16 d, 1917 m.

FARMOS U

Ashland avė. ir Monro© st, dės prie kurios klūpojo mote PARMOS 11
West Side.). Lekcijos duo
damos anglų kalboje. Taigi
lietuvaitės, nepraleiskite ge
ros progos pasilavinimui
sveikatos dalykuose.
Dr. J. J. Bielskis.
Redakcijos prierašas. Be
to patariame tris katalikiš
kas įstaigas: 1. St. Josephs
Hospital, 2100 Burling st.
Telefonas: Lincoln 424. 2.
Mercy Hospital, 2537 Prairie avė. Telefonas Calumet
264. 3. Oak Park Hospital.
Telefonas Oak Park 600.
Visose šitose trijose katali
kiškose įstaigose mergaitės
gali išmokti ligonius prižiū
rėti ir paskui savo mokslų
sunaudoti ir karės ir taikos
tikslams.

JAUNIEMS VYRAMS
ŽINOTINA.
Katalikiškame
Brolių
Aleksijonų Ligonbutyje prie
Belden ir Racine avė. e/vra
vietos jauniems vyrams lie
tuviams, ieškantiems darbo.
Užmokestis ir valgis geras.
PAŠILIUOS AVIMAS NUO
MOTERYSTĖS ĮŽADŲ.

VISŲ DOMAI!

Persiduoda T»i<Ul*u«ioJs Antri
ris, ir balsiai nuo pradžios
koja Lietuvių kolionljoj kame yr»
Musų agentas Vincas Rukškningos ėmė skaityti kokias 980 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apleilnkėje ScottviUe, Mich. kur talis dabar lankosi po Illinois
tai psalmes. Pabaigęs vienų kraites lietuviams apsigyventi. Olo
psalmę klebonas sudavė su nais yra Farmerų Draugystė, yra valstijų. Pas jį galite užsira
. .
, . .
w.
i lietuviška parapija. Todėl krelplames
kninga moteriai per pečius ir Į jų/kJrf. noriu turėti toršerų gy- šyti Dienraštį “Draugų” ir
pirkite paa mui farmas kad užsimokėti prenumeratų.
toliaus skaitė. Nors tas mo- venlma
galėtumėm
visus Anglui Ir Vokie
terei nepatiko, bet ji tylėjo, tins, U tos kollonljoi Išprašyti. Mm
“Draugo” Admin.
turime U jų suėmė jų farmas ir nori
manydama, jog taip liepia da ma Jas parduoti, turime didelių Ir mi
farmų, glvulial, mašlnos Ir kiti
ryti bažnytinės apeigos. Per tų
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
PAIEŠKOJIMAI
skaitęs antrų psalmų klebo ma ant iimokestio. Norint f antį dau
giau Informacijų ratyklte
mama
kareivis Pranas Kieme
nas sudavė jai su kninga du o gausite grafų katailoga Ir mapa. .. liusSutrintas
paeinantis iš Kauno gub., Pane
vėžio apskr., Vaškių parapijos, Vaikartu; po trečios psalmės ne
ANTON KIEDIS,
nikonų sodžiaus ieško brolių Alber
nuoramai teko jau tris kartus. Peoplei State Bank Bldg., to ir Boleslovo Klemėnų. Patys
broliai arba kas -"no apie juos ma
Jau matėsi, kad sodietę ėmė
lonėkite rašyti Pranui K lepūnui t<>Bcottville, Mich.
kiuo adresu: Kussia, gorod Voronež,
nerimastis ir klebonui pradė
Sredne-Moskovskaja utięa, I’atronat
jus skaityti ketvirtų psalmę VISIEMS YRA MALONU IŠ po prizreniju uviečennych voinov,
P rančų Klemėnasu.
ji neiškentė neužklausiusi:
GIRSTI, KAD KRIKŠČIO
— Tėveli, o ar ilgai taip NIS DARBINIKAI REN
bus?
PARDAVIMUI
. GIA APVAIKŠČIOJIMA .
r ' '
— Štai — atsakė klebonas,
Ant pardavimo 6-šiij
kambarių
furnlčiai.
Parsiduoda iš priežasties
rodydamas į brevijorų — pri
išvažiavimo į kitų luiastą. Atsišaukite.
valau atkalbėti visų šitų kninF.mcrald avfc.,
Chicago, TU.
Utaminke 17 d. ir Pėtnyčioje 3123Trečios
lubos nuo užpakalio.
gą, nuo pradžios iki galo ir tik 20 d. balandžio m. 1917 m. žv.
tuomet šliubas bus panaikin
REIKALAVIMAI.
Mykolo Parap. Svetainėje,
tas.
1644 Wabansia avė. .
Reikalingas duonkepis suprantan— Jeigu taip — tarė stotantis darbų, kaip kepti baltų duonų
Vakarai rengiami su labai Ir pyragus. Atsišaukite:
damųsi bobutė, — tai ačiū myWAS1I4AI SKIS BROS.
listėlei už triūsų ir jau nenai įvairiais programais: bus su 12217 So. Halsted St., Chicago, III.
‘
_____
e____
kink, kunigėli, musų šliubo, lošta labai puiki komedija - Reikalingas jaunas vyras prie ve
“TAI POLITIKA,” dialogas, žiojimo popieros (driver).
gal kaip nors susituoksime.
Atsišaukite
e pa*
pas
• .
ŪKAIS
LS AND GOt BrS,
Tų tarę abu sodiečiu skubi prakalbos, deklemacijos, da
irooj stn-et,
6835’ So. Throop
sttcM, Chicago, III.
! 1
nai išėjo iš klebonijos, o juok lyvaus vietinis Parapijos cho
darys senelis klebonas netvė ras po vadovyste B. Lauraičio.
ANT RANDOS.
rė džiaugsmu, kad taip leng Visi, kurie norite linksmai lai
Ant itendos 4 kambarių mūrinis
vai pavyko sutaikinti sodiečių kų praleisti ir kas atjaučia pagyvenimas.
Naujai ištaisyta, pidarbininkų
stovį
lai
atsilanko,
gerai gerai šeimynai.
porelę.
3838 Normai avė.
o nesigailės. Įžanga pirmų va
Arti American Can. Co.
REDAKCIJOS ATSA karų (17 d. Balandžio) 25c.
RENDAVOJAM Stora su fixchesuaugusiems; ĮOc. vaikams.
KYMAI.
rais, arba galite pirkti narna. Renda
Antrų vakarų (20 d. Balan visai pigi, štoras yra labai geroj
vietoj ir galėtu gera biznį pasidaryti
džio) visiems dykai, nes bus kad
esi mokytas. Kad nori rendavoP-ui Vyčiui. Neverta ko
ti arba pirkti narna, taipgi pasiskuprakalbos ir deklemacijos.
bck prie šito adreso:
respondencijose
ginčvties
Visus
nuoširdžiai
kviečia
JOHN PETRAITIS
apie principinius dalykus.
4102
80.
Campbell avė., Chicago, III.
KOMITETAS.
Nuosakesniai
tų
daryti
straipsniuose.
Mes grąžiname tik tuos į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS |
$
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros
rankraščius, prie kurių yra | CARR BROS. WRECKING CO.
pridėti
krasaženkliai
80 3003-3039
S. HALSTED ST., CHICAdO
(stamps).
.. ..

Darbininky Savaitė.

(Tikras, nors anekdotiškas,
atsitikimas).
Viename nedideliame Že
maitijos miesčiuke gyveno la
bai parapijonų mylimas sene
lis klebonas, pragarsėjęs viso
Viso ..................$20.00
Atsiminkime, su kokiu
je apylinkėje savo linksmais
Kun. A. Staniukynas.
džiaugsmu mes sutikdavo
juokais, kurių tikslas būdavo
Labd. Sų-gos Centro
me kiekvienų svetimtautę,
padaryti gerų artimui.
Kasininkas.
atėjusių Lietuvių Dienoje
Sykį, besirengiant klebonui
mums į pagelbų. Ar never
kalbėti maldas iš brevijoriaus,
tėtų, kad ir mes parodytum LIETUVAIČIŲ DOMAI.
į kambarį bailiai įėjo apyžilis
savo gerų širdį, pagelbėda
dėdukas su pačia iš artimo so
mi kitiems, o ypatingai uk
šioje valandoje kada Su
džiaus.
rainiečių tautai, su* kuria vienytos Valstijos tapo įvel
— Tegul bus pagarbintas!...
mes turime tiek daug ben tos į karę, tai jau supranta
—
tarė jiedu drauge.
ma, kad jų (S. V.) gyvento
dro.
DIENRAŠTIS
— Ant amžių amžinųjų! O
jų
ypač
pas
piliečius
dvasia
Kas iš westsidiečių norė
tt
ko norite mano gerieji? —
tų pasidarbuoti tuo žvilg- pakilo, atsirado noras kuosniu, renkant aukas jiems m i nors patarnauti šiai ša- švelniu balsu užklausė klebo
Kituose Miestuose
nas.
paskirtoje dienoje, tai ma- liai.
— Štai prabilo moteris, že
Ne vien vyrai, bet kaip te
lonėkite atsišaukti prie P.
mai pasilenkdama — atėjome &
__
Cibulskio (2349 So. Oaklev ko patirti taippat daug musų
Jūsų Mylistos prašyti, kad
avė.), kuris suteiks visas moterų ir merginų norėtų
panaikintum mūsiškį t šliubų,
prisidėti prie darbo reika
reikalingas informacijas.
nes mes drauge negalime su
Žinių Rinkėjas.
P. C. lingo Šiai šaliai sunkioje va
gyventi.
landoje. Daugelis norinčių
— Taip? — sušuko kunigas.
NORTH SIDE.
CICERO.
nežino kuomi ir kaip reikia
— Na, kų daryti, panaikinsiu
pradėti.
Šiuomi norėtume
CHICAGOJE
vaikeliai jūsų šliubų, panai
L Vyčių 5-tos kuopos na- Nelaimė lietuvių šeimynoje. patarnauti nežinančioms.
kinsiu. Nusivilkite kailinius
$6.00
riai mėnesinį susirinkimų
YWCA (Young Women
ir suklaupkite prie stalo.
laikė 11 d. balandžio š. m., i
Balandžio 11 d. š. m., apie Christian Association —
Senukai išpildė kų klebo
kurį atvyko skaitlingas bū 10 vai. rytų, musų tautiečio Krikščioniškoji Jaunų Monas paliepė ir atsiklaupę mal
relis jaunimo, ypač vyrų. p. Petro Karkauskio bute terų Sąjunga) po globa ADaugiausiai kalbėtųsi apie (1311 So* 50fH ei.'} atsitik merikos Raudonojo Kry- dingai laukė panaikinant mo
terystės įžadus. Kuunigas tuo
rengiamuosius
vakarus, nelaimė. Išėjus šeimyninkui, žiaus atidaro kursus motelaiku paėmė į rankas breviomankštymųsį, pagelbėjimų darbavietėn, jo žmona su,rims ir merginoms prirengrų, atsisėdo ant tos pačios kė
ukrainiečiams rinkti aukas karštu vandeniu ėmė maz- ti, kad jos mokėtų ligonius
ir t.t. Užbaigti pamokas va goti aslų. Bemazgorjant pra- į prižiūrėti. Mokslas bus pa%
kariniuose kursuose nutar- dėjo verkti mažutė mergytė nedėliais ir pėtnyčiomis, va
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
ta 12 d. gegužės , surengti ir ponia Karkauskienė pali- karais nuo septintos valanvakarienę
su
programų. kusi katilėlį ar bliudų su dos iki pusei po devynių.
Tam reikalui atlikti išrinkta karštu vandeniu nuėjo mal Mokins teorijos ir prakti
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
iš 4 ypatų komisija.
dyti vaikų. Tuo laiku 4 me kos.
balomis.
Betvarkant gimnastų sky tų amžiaus sūnelis Petrukas
Kursas prasidės balandžio
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
rių susiranda labai daug ke bebėginėdamas užgriuvo ant 16 d. (panedėlio vakare,
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
blumų. Negerai ir tas, kad katilėlio ir labai pavojingai septintoj valandoj), ir tęsis
“DARBININKAS“ paduoda daug straipsnių, naudingų
ligšiol neturime pasigaminę apsiphkino.
M. K. per astuonias savaites. Po darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
tam tikini žodžių įvairioms
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
astuonių savaičių mokinės,
visame
pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiaushis at-’
jnankštynimo
veiksmams
GAUSIOS AUKOS.
kurios norės, galės prisira
sitikimus.
pavadinti.
,
šyti prie Raudonoo Kry
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
Kongrese išrinktoji komi
Kun. M. Krušas, Dievo žiaus. Užsirašiusias Raudo
dailių vaizdelių ir apvsakaičių.
,
«
sija laukia sau ramiai atei Apveizdos parapijos klebo nasis Kryžius pasiųs ligon“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
nančio seimo, berods nieko nas, paaukojo Šv. Kazimie hutin (Presbiterian Hospi
ninkui svambu,
naudinga,
indoiuu ir
nenuveikusi šiuo žvilgsniu. ro Seserų Vienuolyno nau tal arba Cook Coimty Hos
suprantam a.
-e
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėjn knygelių, ku
Bet neatsižvelgiant į tai ža dai lotų $1,000 vertų kertėje pital). Ligonbutyje jos turės
rios
dailumu,
gražumu, turiningumu, pigu m u
vir
dama artimiausidje ateityj So. Califomia avė. ir 36th išbūti 72 valandi, būnant po
šija visas išleistuves.
pradėti darbų, įgyti reika place. Loto išlaimėjimas tris valandas į dienų. Išbu
Skaitykite ir platykitc “Darbininkų” ir jo leidinius.
lingiausius įrankius ir lavin įvyks vasario 3 d. 1918 me vusios tiek laiko tampa sau
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
tis maršavimuose. Vadovau tais, Šv. Jurgio parapijos gotojomis (nurses), ir reika
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
ti sutiko p. V. S. Narijaus- svetainėje, Auburn avė. ir lui priėjus galės keliauti ka
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
kas, medicinos mokinys.
32-ro place. Taip pat kun rės laukan prižiurinėti ligo 75c.
Adresas:
Reikia pastebėti, kad šio M.
Krušas
kitų
lotų nius.
je kolionijoje priaugančios vertės $500, paaukojo Šv.
Visas kursas kainuoja tik
“DARBININKAS”
lietuvių kartos žymiai kįla Antano Lietuvių Labdarin- trįs ($3.00) doleriai.
242 W. 6roadway,
So. Boston, Mass.
supratimas. Ypač karštai gątjai Sąjungai, Chicagoje.
Lekcijos bus duodamos
darbuojasi vyčiai injų skai- Kun. Pr. Meškauskis, at-1YWCA. name, X kampas

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!

DRA UGAS”

Visa linija laikrodėliu. Deimontų ir kitų auksinių dalikų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.

Po Gegūžlo 1-mii init ižinsiM krantine pi ivn.
2128 W. 22 St.

| Kainuoja ti kta i

Arti “Illinjrton” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

$4.50

P. A. MILLER

2256 W. 22 St.,

Arti Oakley Avė.

Metams

BANKES1
COFFEE
SKAITYKIT IR PLATINKIT
GARBI SANTOS KAVA.

“DRAUGI”

Visur parduodama po 28c ir

SVIESTAS

“DARBININKAS”

Geriausio,

•mito-

nis, ne*ikur Jus ea
lit rauti

47c

II WEST BIOS
1373 Mihrankee sv.
2064 Mi[waukee av;
1064 Milwauaae av.
1610 W Madl'on lt.
3830 W Madiiaalat.

RYŽIAI
U

oeriaailoft
10c vertėt,
paniduoda
ui

6$

1644 W Chicaaoay.
1884 Blua liland sv.
2612 W. North SV.
1217 B. Halited f it,
1822 S. Halited it.
I 1318W. 12thiL

COCOA
Geriausia Bankas,
■□lyrine m i 4
r?LkOk,<- 14C

810CW. 22nd iL

SOUTH SIDE
3082 Wentworth iv
3427 S. Halited it.
4720 S. Aihland av.

ARBATA
Prllmeiaasla. Grarantaota,
vertas flOc
paniduoda
po

40c

NoRTH’SIDB
4M V. Diriiiou IL
720 W. North iv’
2640 Lincoln sv.
3244 Lincoln ay.
3413 N. Clark SL

Dabokite Savo Akis
i

Isltnlaykite serai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti saĮvo akis speeljalistui, kurą 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
į parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

John J. Šmetana
Akiu Specialistas
TiMYKIT NAMO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras angštas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai
Tel. Canal 5335.

j

