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SOCIALISTAI MĖGINO
SUKELTI REVOLIU
CIJĄ RUSIJOJE
Anglai truškina geriausią Vokie
tijos kareivių atsargą.

Vokiečiai pradedi užpuolimą Rygos-Dvinsko šone.
MĖGINO SUKELTI RE

ANGLAI VAROSI PIR

VOLIUCIJĄ RUSIJOJ.

MYN PRANCŪZIJOJE.

Bet socialistams nepavyko
tas tikslas atsiekti.
PETROGRADAS,
bai.
25. — Čionai iš visų pusių
suvažiavo daugelis kairiau
sių socialistų, pasivadinusių
“revoliucionieriais.”
Jie
mėgino sostinėje sukelti re
voliuciją, nuversti dabarti
nę laikiną vyriausybę ir pa
grobti į savo rankas Rusijos
valdymą. Tuo tikslu socia
listai sugalvojo užpulti Suv.
Valstijų ambasadą. Tuomi
norėta padaryti pradžia sa
vo revoliucijai.
Bet naba
gams tas padaryti nepavyko
ir turbut nepavyks.
- Minia socialistų, sukur
stytų jų vadovo Lenino,
kurs tomis dienomis parke
liavo iš Šveicarijos per Vo
kietiją, patraukė Suv. Val
stijų ambasados link.
Petrogrado milicijos ko
mendantas, kapitonas Dujesov, ambasados ginti tuo
jaus pasiuntė 50 miliciantų.
Jiems buvo įsakyta šauti į
kiekvieną, kas dnis artintles
prie ambasados busto arba
mėgins įsiveržti vidun. Taę
pat komendantas tuo pačiu
laiku per telefoną perspėjo
ambasadorių Francis, kurs
tuo metu vakarieniavo su
keliais anglais svečiais.
Paskui miliciantus į am
basadą pasiųsta dar ir civi
lės policijos burįs. Ambasa
dorius Francis su savo
dviem sekretoriais apsigin
klavo revolveriais tr lukeriavo užpuolimo. Atėjus so
cialistams prie ambasados
busto, ėmė ten rinkties ir
žmonių minios. Atvyko pas
kui ir policijos viršininkas.
Šitas švelniu tonu prabilo į
susirinkusias piliečių mi
nias. Jis pasakė, kad minių
tarpe yra vokiečių provoka
torių, kurie nori sukelti
trukšmą. Prašė žmonių išsi
skirstyti. Žmonės paklausė.
Su jais išsiskirstė ir sociali
stai nieko nepešę ir pamatę
prieš save miliciantų šautu
VUS.

Socialistas Lenin, kaip
pasakojama,
saviškius
1 ‘draugus ’ ’ sukurstęs todėl
pulties ant amerikoniškos
ambasados, kad Suv. Valsti
jose vienam kalėjimų laukia
mirties suanarchdstėjęs so
cialistas Mooney, kurį teis
mas pasmerkė pakaiti už
keliolikos žmonių nužudymą

Londonas, bai. 26.
—
Prieš anglus Prancūzijoje
von Hindenburgas pasiuntė
500,000 parinktiniausių at
sarginių kareivių. Tie karei
viai, tai bavarai ir pomeranai, gražiausias vokiečių ar
mijų žiedas. Šitie atsargi
niai pasiunčiami musių lau
kan tik prisiėjus labai svar
biam reikalui.
Šitie kareiviai tirštomis
eilėmis pasiųsta prieš an
glus Havincourt apylinkėse.
Tečiau anglai jų daugelį iš
klojo ir ataką atmušė. Po
šito mūšio anglai pasivarė
pirmyn išblaškydami vokie
čius.

DlfiELI VOKIEČIŲ NUO
STOLIAI PRANCŪ
ZIJOJE.
Londonas, bai. 26. — Iš
vyriausios anglų karės sto
vyklos korespondentai pra
neša, kad vokiečiai Prancū
zijoje paneša pasibaisėtinus
nuostolius mūšiuose su an
glais.
Vienoj vietoj 4,000
vokiečių tirštomis eilėmis
mėgino užatakuoti anglus.
Bet anglai anuotomis juos
kuone lig vieno išklojo. Už
vakar anglai paėmė nelais
vėn 3,029 vokiečius.

STREIKAI PLATINASI
VOKIETIJOJE IR
AUSTRIJOJE.

Rymas, bai. 26. — Pope
žius Benediktas XV nuo sa
vu delegatų Viennoje ir
Berlyne gavo žinių, kad to
se šalyse streikai platinasi
ir jie veikiai gali priimti re
voliucijos formą.

pamesta bomba mieste San
Francisco.
Bet žinovai tvirtina, kad
Lenin norėjo sukelti naują
revoliuciją Rusijoje. Jis iž
Šveicarijos parkeliavo per
Vokietiją.
Vokietijos vy
riausybė, galimas daiktas, jį
papirko, kad jis sugrįžęs
Rusijon pasistengtų sukelti
naują revoliuciją, jei dabar
tinė
vyriausybė atsisako
taikinties su Vokietija.
Šituo kartu tam vokiečių
sėbrui nepavyko. Bet kas
žino, ar jis ir tolesniai ne
mėgins vykdinti savo suma
nymo. Viskas galima tokioj
šalyj, kur siaučia betvarkė,
kur kareiviai pasirenka oficierius, ačių socialistų trukžmadarių kurstymui.

VOKIEČIAI PRADEDA
UŽPUOLIMĄ PRIEŠ
RUSUS.

RUSAI KAREIVIAI
RENKASI OFICIERIUS.

Generolas Gurko apskel
Londonas, bai. 26.—Gau bė atsišaukimą, iš kurio ma
ta žinios, kad vokiečiai jau tytis, kad Rusijoje kareivių
pradeda užpuolimą prieš
komitetai
renkasi oficierusus Rvgos-Dvinsko šone.
rius, arba juos atstato, net
Jie mėgins briauties ant
areštuoja. Tą padaro nevien
Petrogrado.
žemesniems, bet ir augPetrograde šita žinia pa
štiemsiems. Generolas sako,
gimdžiusi neapsakomą bai
kad tą teisę teturi tiktai
mę.
Daugelis gyventojų
Petrogrado ir Maskvos ka
nori apleisti miestą. Žmonių
reivi ja, tuomtarpu sulyg ši
prisikimšusios geležinkelių
tų pavyzdžio apsieina ir ko
stotįs. Visi nori dumti Rusi
mitetai kareivių, veikiančių
jos gilumon.
karės frontuose. Gurko sa
Tuo tarpu vyriausybė ne
ko, jog šitokis apsiėjimas la
sirūpina apie pabėgimą, bet
bai pavojingas. Prancūzų
gaminasi atremti priešinin
laikraštis “Devoir” pritaria
ką.
Gurkai, bet pastebi, kad jei
Karės ministeris Gučkov
gu teisė rinktis, atstatyti ir
išleido atsišaukimą į karei
areštuoti viršininkus yra
vius, veikiančius karės lau
duota sostapilių kareiviams,
kuose, kad jie ir tolesniai is.......
. gvvenantiems ramiose vietikima! pūdyty savo parai- ;
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gas, kad drąsiai ir narsiai .
nori turėti ir tie, kurių gygintų savo laisvąją šalį nuo
'vvbė nuolat pavojuje. Juk
priešininko pasikėsinimų.
Rusijoje dabar visų teisė*
Gučkovo atsišaukime p«lygios, taigi Maskvos ir Pet
žymėta, kad daugelis karei
rogrado kareiviai negali tu
vių pabėga iš karės laukų.
rėti daugiau tėisių už esan
Tatai patariama jiems to
čius apkasuose.
Prancūzų
nedaryti, nes šaliai grąsia
laikraštis tiesą kalba. Be
pavojus.
tvarkės įvedimas į armiją
Rusijos vyriausybė nu
gali Rusiją pražudyti, o be
sprendė iš kareiviavimo patvarkė turi pasidaryti, jei
linosuoti visus tuos karei
kareiviai valdys generolais,
vius, kurie yra baigę 43
o ne generoįąi kareiviais.
metus amžiaus.
Demokratija turi būti, bet
ji turi būti protinga.
ISPANIJA GRĄSINA

VOKIETIJAI.
Londonas, bai. 26. — Is
panijos vyriausybė vakar
pasiuntė
Vokietijai notą
nardančių laivių reikale.
Notoje pasakyta, kad jei
ateityje Vokietija posenovei skandins ispanų garlai
vius ir žudys gyventojus,
tuomet Ispanijos vyriausy
bė stos savo teisių apgini
man.

SUMAŽINS DUONOS

PORCIJAS KAREI
VIAMS.

METAI-VOL. II. No. 99.

I, 1871.

TRUKSMAS VOKIETI
JOS PARLAMENTE.

Amerikonai nuskandino vokie
čių nardančią laivę.

Amsterdam, bai. 26.—Su
šaukta
Vokietijos parla
mento posėdis. Antra diena
parlamente trukšmas kelia
mas svarstant šalies padėji
mą. Kaikurie atstovai už ki
lusius darbininkų streikus
kaltina pačią vyriausybę.
Streikai kilę dėl maisto sto
kos, o už maisto stoką yra
kalta pati vyriausybė.
AMERIKONAI LAIMĖJO

Didelės demonstracijos
Washingtone.

Anglijai jau paskolinta 200 milijany dolerių.

BUVĘS CARAS—PAPRASTAS PULKININKAS.

Petrogradas, bai. 26. —
Buvęs Rusijos caras su sa
vo žmona ir vaikais laiko
mas po sargyba Carskam
Siele. Saugojantieji buvusį
carą kareiviai jam atiduoda
garbę kaipo paprastam pul
kininkui ir vadina jį “Visokoblagorodije.”
TRUMPESNĖS TELE
GRAMOS.

New York, bai. 26.—Dau
gelis vokiečių nori apleisti
Suv. Valstijas ir keliauti ar1
į Vokietiją ar į kitas šalis.
Šios šalies vyriausybė su
tinka juos išleisti, bet reika
lauja parankos, kad jie ne
kovos prieš S. Valstijas.

Washington, bai. 26. —
Suv. Valstijų kongresas ry
toj balsuos priverstino ka
reiviavimo klausime.
Washington, bai. 26. —
Prancūzų gen. Joffre išreiš
kė norą pasimatyti su pul
kininku Rooseveltu. Joffre
pageidauja, kad Suv. Val
stijų kariuomenės dalis bu
tų pasiųsta
Prancuzijon.
Apie tai jis norįs pasikalbė
ti su Rooseveltu.

DEMONSTRACIJOS

PIRMĄJĮ MŪŠĮ.

WASHINGTONE.

Nuskandino vokiečių nar

Pagerbta Prancūzijos did

dančią laivę.

vyris gen. Joffre.

Washington, bai. 26. —
Washington, bai. 26. —
Vakar
čionai įvyko didelės
Šios šalies vyriausybei iš
Anglijos pranešama, kad demonstracijos, kuriose da
ginkluotas
amerikoniškas lyvavo apie 100,000 žmonių.
garlaivis, “M)ongolia,” kuris Pagerbta čionai atkeliavęs
pribuvo vienan Anglijos uo- garsus Prancūzijos genero
stan, pakeliuje nuskandino las Joffre, kuris skaisčiai
karėje
vokiečių nardančią laivę, pasižymėjo šitoje
kuri užpuolė garlaivį. Gar prieš vokiečius. Joffre nuo
laivio “Mongolia” kanonie- karės pradžios buvo vyriau
riai tai atliko vienu šuviu. siuoju prancūzų armijų va
Paleistas šovinys pataikė du. Dabar jis yra Prancū
tiesiog nardančios laivės pe- zijos karės ministerijoje pa
riskopan ir laivė nugarmė tarėju. Prancūzijos vyriau
jo. Toje vietoje ant vandens sybė jį atsiuntė Čionai talki
paviršiaus patėmyta alie ninkų karės konferencijom
jus. Tas reiškia, kad laivė Gen. Joffre yra geras kata
turėjo nueiti jūrių dugnan. likas. Parlamentas jam su
“Mongolia”
kapitonas teikė fieldmaršalo vardą.
Visoj sostinėj šalė ameri
Ricė apie tai pranešė Angli
jos vyriausybei. Anot kapi koniškų vėliavų plevesavo
tono pasakojimo, tai įvyko, ir Prancūzijos vėliavos. To
bai. 19 dieną, kuomet “Mon-' kių demonstracijų čia nebū
golia” artinosi į D. Britani ta nuo civilės karės laikų.
Gen. Joffre žada būti ir
jos pakraščius.
Chicagoje,
kur jį pagerbs
Indomiausia tas, kad toji
armota, su kuria nuskan visa Illinois valstija.

Londonas, bai. 26.—“Dai
dinta vokiečių laivė, yra pa
ly Mail” praneša, kad vy
vadinta ‘<rrtieodore Roose- PREZIDENTAS PASKY
riausybė nusprendžiusi su
RĖ KOMISIONIERIUS
velt.”
mažinti duonos porcijas ka
Į RUSIJĄ.
Vadinasi, amerikonai lai
reiviams. Šitas dienraštis
mėjo pirmąjį mūšį jūrėse.
tvirtina, kad toks vyriausy
Washington, bai. 25. —
bės nusprendimas pagirti
Prezidentas Wilsonas siunJAU PASKOLINO 200 MI
nas, nes Anglijoje vis labiau
čiamon iš Suv. Valstijų Į
LIJONU DOLERIŲ.
atjaueiama kviečių ir miltų
Paryžius, bai. 26. — Bu
Rusiją komisijon paskyrė:
BOMBARDAVO DUN
stoka.
vęs
Ispanijos
ministeriu
Elihu Root, Ch. Crane, chiKIRKĄ.
Washington, bai. 26. —
pirmininkas
Romanones
caginį milijonierių, prof.
Londonas, bai. 26. — Vo AGRARINIAI JUDĖJI
Suv. Valstijos vakar jau pa
prasitarė, kad neužilgo Ir
Harper iš Chicagos univer
kiečių karės laivai per 15
skolino Anglijai 200 milijo
MAI RUSIJOJE.
Ispanija stosianti karėn.
siteto ir pulkininką Rooseminučių bombardavo Dunnų dolerių karės reikalams.;
veltą. Tik nežinia ar jie su
kirką. Veikiai vokiečių lai
Pinigyno sekretorius Mc
Londonas, bai. 26. — Iš
Londonas, bai. 26. — Vo
tiks keliauti.
vus užpuolė anglų ir pran Petrogrado pranešama, kad
Adoo indavė čekį Anglijos
kiečių nardančios laivės nu-^
cūzų patruliuojantieji lai
Sir
Cecil
kaikuriuose Rusijos apskri skandino daugiau aštuonis^ ambasadoriui
LAISVĖS STOVYLA
vai. Po smarkaus apsišau čiuose prasidėję agrariniai
Spring-Rice. Tai tik dalis
Norvegijos garlaivius.
RUSIJAI.
dymo vokiečių laivai pa valstiečių judėjimai. Kaipaskolos. Paskiau bus pa
sprūdo.
skolinta daugiau.
-kur valstiečiai pasisavino
Petrogradas, bai. 26. —
New York, bai. 26.—“Ru
Nuskandinta vienas pran dvarų žemes, o dvarininkus
Suv. Valstijos be to pa
Rusų karės laivai Juodose
sijos Laisvės Fondo” pirmi
cūzų karės laivas. Vokiečių išvijo lauk net iš jų namų.
skolins pinigų dar Rusijai,
jūrėse subombardavo Turki
ninkas Herman Bernstein
nuostoliai nežinomi.
Ypač Saratovo gubernl- jos uostą Kerasunt, gulintį Prancūzijai ir Italijai. Pini- praneša, kad minėtam fon
nsi»n» <t&NTTTTIAT joj
bruzdėjimas už 70 mylią nuo Trebizondo. gvno sekretorius tuo tikslu de esama jau keli šimtai
atlaiko konferencijas su tų
GRAŽUS SANTIKIAI „latina!ri Valstiečiai tvirtitūkstančių dolerių. Už tuos
šalių
vyriausybių
atstovais.
V ATamTTnivrTa
na’ kad
pavasari jie isWashington, bai. 26. —
pinigus bus pagaminta lais
dirbsią ir apsėsią dvarų Visos siunčiamos kablegravės stovvla ir padovanota
Londonas, bai. 26. —Iš laukus.
AUSTRIJOJE
ĮVYKU

rnos iš Suv. Valstijų į kitas
Rusijai. Dabartinė Rusijos
Petrogrado pranešama, kad j Kai-kuriose vietose įvvkSIOS
ATMAINOS.
, šalis bus cenzūruojamos.
vyriausybė sutinka priimti
dabartinis Rusijos užsienių sta didelės riaušės, sn kuriotą dovaną.
reikalų ministeris Miliukov mis greta seka plėšimai,
Lorain, 0., bai. 26.—Bal
Genevą, Šveicarija, bai.
ir Suv. Valstijų ambasąfloOdesos apskrityje didžiu timore & Ohio geležinkelio 26. — Čionai atkeliavo 13 KELIOSE SALYSE PRA
lius Francis suspaudė kits rna valstiečių yra reakcijos valdyba paskelbė, kad jinai Austrijos daugelis Suv. Val
MATOMOS RESPUB
kitam ranką viešąjam susi šalininkai. Jie nori sulaukti reikalaujanti moterių, ku stijų konsulių. Jie tvirtina,
LIKOS.
rinkime Aleksandro salėje. Rusijoje kontr-revoliueijos rios užimtų vyrų vietas prie kad Austrijoje įvykusios di
Susirinkime kalbėjo Mi ir sugrąžinti caro sostą.
geležinkelio.
Londonas, bai. 26. — Čio
delės atmainos politikoje,
liukov
ir
ambasadorius
kuomet jaunas imperatorius nai įvyko neutralių šalių
Francis. Miliukov pažymė
Copenhagen, bai. 26. —
Davenpopt, Ia., bai. 26. — užėmęs sostą. Imperatorius laikraštininkų
suvažiavi
jo, kad Rusija nesitaikins Vokietijoje imtasi uoliai Čionai stoka darbininkų. rūpinasi nusikratyti vokie mas. Vienas laikraštininkų
atskirai su Vokietija. Už tai darbuoties, kad prašalinti iŠ Gatvekarių kompanija nu
čių intaką. Galimas daiktas, išsireiškė, kad kol pasibaig
Francis išreiškė pagarbą vietos dabartinį Vokietijos sprendė
priimti
moteris kad trumpoj ateityj Austri sianti dabartinė karė. Švedi
laisvąjai Rusijai ir jos vy kanclerį Bethmann-Hollvre- konduktoriauti ir motormo- ja pamėgins atskiriai tai ja, Graikija ir Ispanija bu
riausybei.
nauti.
kinties su talkininkais.
sią pakeistos respublikomis.
‘„■į*-'1

"DRAUGAI”
jams” stiprino policijas A*
menkoje už gausų atlygini
Lietuvių Katalikų Dienraštis
Kiną kasdiena lšakyrus nedėldl*- mą,
Bakoma, iškeliavęs į
Mus
Europą. Taip tvirtina pa
Prenumeratos kaina:
Hblcagoje metama ...................... $4.00
0 mėnesiam* ............. 00.50 tįs lietuviški socialistai. U*
8 mOnstams ........... 83.Š0 keliaudamas, žinoma, pali
Kituose 8.'V. mintuose metams 00.00
0 mėnesiams ............ $1.00 ko juodą tašką, kurs Ame
8 mėnesiams ............. 01.60
Ketverge laida ................................ $2.00 rikos lietuvių istorijoje il
Perkant atskirais numeriais visur
gai juoduos.
po 8c.
Prenumerata mokas! lOkalno. Lai
Prieš išvažiuosiant tas
kas skaitosi nuo užslraOvino dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai socialistų
“Hindenburgas”
nyti adrese visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Plntga.1 geriausia sių buvęs apsilankęs Bostone.
sti * lOperkant
krasoje ar ezpresn
vienam
puošniam
"Money Order" arba Įdedant pinigus Tenai
1 registruota laiške.
Redakcijai
prisiųstieji
raštai Ir viešbutyj (ne bi kur dar!)
korespondencijos
negražinami.
Jei pasišaukęs
Rimką ir šitą
autorius, atsiųsdamas toki rašte, ne
taip
suakėjęs,
kad iš šito
pažymi ir neindeda krasos ženklelis
“D B A r O A 8”

sugrąžinimui. Visokiais reikalais kretpianties adresuokite:
DRAUGAS PURLISHING CO., IMO-,
1800 W. 40th Street, Chlcago, Illinois
Tek McKlnley 0110.
_________ xx —————

menko vyruko palikęs dar
menkesnis berniokas.

Rimka dabar per “Atei
tį” skundžiasi, kad Bulota
Llthnanian Daily Frlend
Publlsbed datly except Huadays by atėmęs iš jo teisę vadinties
DRAUGAS PUBLISHING OO.. INC.,
1»M W. 40th Street, Chlcago, Illinois. “Lietuvos Demokratų Par
Tel. MeKlnley 0114. Bstabllshed IMI tijos” atstovu
Amerikoje.
•Terma of Subscriptlon: In Ckleage
by mali or earrler per year $0.00 To
negana.
Bulota dar
Outslde Chieago
by
mali
S4.lt
Thursday sditlsn Sl.šš. At J(sws Rimkai įsakęs tą savo pa
Stande le. a sspy. Advsrttrtag ratas
rėdymą paskelbti laikraš
on ayplleauea.
“D lt A U O A

čiuose.
Rimka mėginęs teisinties,
atsiprašinėti.
Bet nieko
negelbėję.
Kur čia nykš
tukui pasistatyti prieš tokį
milžiną, kokiuo skaitėsi Bu*
A
lota žiūrint į jį lietuviško
8UMAUD0KIME SV. TĖ socialisto akimis.
Nespėjęs su juo apsidirb
VO DIENĄ.

■šDiinos ;
i Dienon

Gavome žinią, kad susi
tvėrė tam tikras Pildoma
sis Komitetas, kuris rūpina
si, kad 20 gegužės pasisek
tų surinkti kuodaugiausia
aukų nuvargusiai Lietuvai.
Komiteto pirmininkas yra
kun. d-ras Pranciškus Augustaitis.

ti Bulota, tuč-tuojaus pilė
*
✓
vargšo Rimkos prišokusi
Bulotienė ir be jokių paklu
snumų tą vargšą atstačiusi
(degradavusi) nuo “Žibu
rėlio” atstovybės.
Dabar Rimka skundžiasi
ir raudoja. Bet dabar ne
laikas nekemežnus pasielgi
mus apraudoti.
Kam jis
Bulotą viešai per “Ateitį”
nupeikė už pelningą tarna
vimą lietuviškiems sociaMstams.
■ i L';

Šis-tas apie reli
giją.
“Vienybės Lietuvninkų”

straipsnis.
Jau pusantro mėnesio su
viršum, kaip “Vienybė Lie
tuvninkų” patalpino straip
snį “Religijinė Paslaptis”
(7 ir 14 kovo, 1917 m.). Tas
straipsnis
įdomus dviem
priešingais žvilgsniais. Ji
sai gerbia religiją ir priro
dinėja jos naudingumą, bet
tas pats rašėjas įtaria buk
neturį religiškumo tie kuni
gai ir daktarai, kurie Dievo
esybę prirodinėja žodžiais.
Po straipsniu pasirašęs p.
X. Jis, beabejo, augštesnis
už mus pirmeivių minią, ku
ri dar nenugirdo, jog šių lal<ų pasaulio mintis yra pa
krypusi prie religijos klau
simų, bet jisai dar nepakilo
iki tai augštybei, kad su
prastų, jog yra galimas ir
griežtai kitokis religijos su
pratimas, negu subjektyviškai intutyviškasis pragma
tizmas. Šitie trįs žodžiai kie
tesni už akmeninį riešutą di
dumai skaitytojų, nes ji ne
pratusi prie filosofijos var
dų. Am. Ati Pijus X tą pro
tų krypsnį pavadino vienu
trumpesniu vardu, būtent,
modernizmu. Tarp “Religijin.es Paslapties” ir tarp
modernizmo yra vienas di
delis skirtumas tame, kad
į). X. paskui Balfour’ą, ku

Tas Komitetas turi kardi
rio neminėjo, Bergsaną ir
nolo Gasparri’o laišką iš'
James’ą, kuriuodu minėjo,
vertęs anglų,, prancūzų, is
kyla nuo ateizmo prie reli
panų ir portugalų kalbomis.
gijos, o garsieji prancūzai,
Vyskupo Karevičiaus laiš
italai ir anglai, modernizmo
kas tėra atspausdintas tik TIKRAS PELŲ MAISAfl. vadai, slinko žemyn nuo re
lotyniškai. (“Draugas” ji
ligijos prie ateizmo.
Ka
Lietuviški socialistai, pa dangi du tuodu krypsniu
apskelbė lietuviškai pats iš
sinaudodami įvykusia revo daugelyje tvirtinimų susėjo
vertęs).
Pildomasis Komitetas da liucija Rusijoje, ima prikai į vieną, todėl nespecialistui
vė Tautos Fondui įgalioji šioti visokius nebūtus daik nelengva juodu atskirti.
mą: 1-a įsteigti vietinius ko tus lietuvių dvasiškų ai. Jie
Religija ir tiesa.
mitetus, kad tos dienos rin išvelka aikštėn štai kadlr
Minėtasis “.Vien. Lieti”
kimus tvarkytų. 2-a dirbti praloto Antanavičiaus raš
straipsnis labai išgiria reli
ir rinkti aukas Lozannos tą, išleistą socialistų giltigiją. Tam tikslui jis turi
Pildomojo Komiteto vardu. niečių siautimo metu Lietu
visą skyrių pavadintą “Ką
3-čia pasiųsti tam tikrą de voje. Purvais drabsto kaip
religiškumas duoda žmo
legatą į Centralę ir Pietinę Lietuvos, taip Amerikos lie
Ameriką bei Kanadą, kad tuvius kunigus. Girdi, ku gui?” Ten surinkta daug
gražių prirodymų, kad relijis pats paprašytų vietinių nigai pirmiau pataikavę sekardinolų, arkivyskupų ir nąjai Rusijos vyriausybei,
vyskupų pritarimo. 4'a pa o dabar jie lenkiasi jau irkžujai” patįs vieni sukilo
prieš biurokratus ir prave
dėti į katalikiškus laikraš prieš naująją.
čius tam tikrų straipsnių,
sudarančių mums prielan
kią nuomonę.
5-a išleisti
tam tikrą brošiūrą Suvieny
tum Valstijoms angliškai,
Kanadai — prancūziškai,
Centralei ir Pietinei Ameri
kai — ispaniškai bei portu
gališkai.
Tautos Fondo pirminin
kas išreiškia labai teisingą
norą, kad musų laikraščiai
ant pirmo puslapio, jei ga
lima kiekviename numeryje
iki rinkimų dienai priminė
tų skaitytojams tą svarbią
ją dieną.
Pildomasis Komitetas A'
merikoje yra šaka Cenralfo
Pildomojo Komiteto susi
tverusio Lozannoje.
Šita
sai davė įgaliojimus A men
ki niui savo . skyriui.
Po
įgaliomais pasirašę kunigai
K. Alšauskas ir J. Purie-

Socialistai tais savo ne
švariais
užsipuldinėjimais
stengiasi atsiekti nepavy
kusį ir neatsiektą savo tiKslą. Tais šmeižtais prisi
dengdami jie nori lietuvius
intikrinti, kad tik ačių
jiems Rusijos caro sosto su
griautas.

K, I \ ' r. as. b.tl. 2t».

dė šalin naująją tvarką. O
so cialistams ‘ ‘ revoliucionie
riams” nei ačių.
Ar tai reikia dar didesnio
jiems vargo!

Senoji rusų biurokratija
persekiojo dvasiškiją labiaus negu visus kitus lie
tuvių inteligentus.
Ir neBet kaip jie nesigiria, pranašas gali pasakyti, kad
kaip jie nešmeižia katali katalikijai, pirmiausiai ku
kus ir jų dvasiškiją, vis nigams, ateis kovoti ir su
jiems nesiseka ir gana stip naująja Rusijos valdžia.
riais žodžiais visus intikrin- Bet kol toji valdžia dar nie
tj. kad įvykusi Rusijoje re ko pikto nepadarė, nei ku
voliucija — tai jų darbas, nigai, nei šiaip katalikai ne*
tai jų darbavimosi vaisiai. aifiaušia prieš ją. Katali
Tiesa, anuomet Rusijoje so kai palaiko net savo prie
cialistai “revoliucionieriai” šus "gerame.
Prancūzų so
net nukaitę užsiimdinėjo cialistai ir radikalai išvijo
plėšimais ir galvažudystė vienuolius iš tėvynės. Tie
mis. Taip jų elgtasi ir Lie vienuoliai grįžo į Prancūzi
tuvoje. Žmonės jų nedoriais ją karės pradžioje ir tapo
darbais taip
pasipiktinę, paimti kariuomenėn.
Su
kad karsčiausiems “revo tuo tikslu jie ir grįi<>- So
prisiėjo cialistai jiems nedavė lais
Ė90.
j jžb liucionieriams ’ *
kuogreičiausiai dumti į už' vės gyventi savo tėvynėje
sulyg savo įsitikinimo; už
BULOTA SU BULOTIE sienius.
Šmeižimais juk negalima tat jie pasinaudojo laisve
NE SU AKĖJO RIMKĄ.
atitaisyti to visa, ką socia numirti ui juos skriaudžiau
Lietuviškų
socialistų listai pražiopsojo.
Jiems čią šalį. šitokio apsiėjimo
besvajojant
apie
tavo
so- I socialistai nesupranta, ir neficldmaršalas Bulota, kuri
šitiems “pasaulio lyginto cialistišką rojų rusai “buriupras.

ER GIJOS
dienos jau
praėjo. Bet 1
vis dar tarpe mus'
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LIGOS.
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles,
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra j'usų pareiga
link paties savęs ir .gavo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės intraukimui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. už bonkutę.
Nuo Ueuuiutizino, i’.ulagos, Nuurali(rijos, Peraifisldynio, A|AlubiiiK>. DantųSkaudėjimo, Dileliu ir Skaudėjimo Kru
tinėjo, kaip ir nuo visokiu kitu niunatišku ligų, naudoki

PAIN-E1PELLER,

Prirodinėdamas religijos
naudingumą p. X., butų ga
lėjęs dar paminėti ir kitą
mums labai brangų dalyką:
ji, dažniausiai,
švelnina
žmonių jausmus.
Grynoji
širdis yra keleropai religi
jos giminė. Ji nevien pa
lengvina žmogui religiją su
prasti, bet nuo religijos ir
pati eina geryn. Tiesa re
ligijoje nesilieka bergždžia.
Jijė turi duoti protui švie
sos, o protas turi tobulinti
apsiėjimus.

kaipo srn.j ir uzlikėtinų d r aušrą šeimy
nos per puse šimtmečio.
Tik 25c. fr
5Oc. l»onkiite; galima Kauti visose ap
tiek ose artu pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A. CO.
74—80 Washir$«ton Street.
New York.

Jūsų pinigą turi trati padė
ti geroje saugioje va štljos
baukole

Secind Secority Bank

Proto niekinimas.
Anglijos ministras A. Bal-
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Geriausias Turkiš
kas Tabakas yra su-,
dėtas i Helmar—GE-,
P- RA1 sutaisytas per
žmones. kurie
pranta jo VERTĘ.
Ar mes perdaug apie juos kal
bame? Žmonės sako kad NE.
Pusyk tiek tapo nirukyti Dehnr per 1917,
per 1916
i
.
J
'^Žmones supranta gerą tavorą ir ju
negalima apvilti.
Helmar.

Ta smunkančioji vilnis
pagimdė keletą įvairių filo
sofijos varsų. Tarp tų nemažiausią vietą užima gar
siausio Amerikos psicholo
go James’o nuomonė. Ji
sai, kaip ir “Vien. Lietuv
ninkų” tiki, buk objektyvė
(tikroji) tiesa žmogui ne
prieinama per ,jo paties jau
tulius. Todėl James’as nu
stato tiesai vieną Žymę nuo
klaidos atskirti, būtent, nau
(tingumų. Šitą tiesos paži
nimo priemonę James’as pa
vadino grekišku vardu —
i -.'t >>•..
v- ••
•.

Dėlto Helmar yra

Lsngvlsuslas tabakas dėl cigaretę yra Turkiškas.
Geriausiu tabakas dėl elgaretų yra Turkiškas

negalima prieiti per jautu
lius, buk žmogus težino tik
fenomenus (išvaizdas), o pa
ties daigto
(das Ding an
sich) nepasiekia.

Kantas
savo
veikalu
“Grynojo proto kritika“
pastūmėjęs proto aušgtinitno vilnį peraugėtai.
Tas
pats Kantas parašė “Prak
tiškojo proto kritikaŠian
dien filosofijos istorikams
yra tikra kankynė suprasti
ir . išaiškinti
antinomiją
(priešingumą) tarp tų dvie
jų to paties genijalio žmo
gaus veikalų.
to nei
nelytesime. Pirmutinė Kan
to pasekėjų gentkartė Cgo
“Grynojo Proto Kritikos”
keliu, garsindama proto ab
soliutizmą, atsiminė antrą
ją Kanto veikalą ir prade
da ieškoti kaskart daugiau
ir įvairesnių priežasčių, dėl
kurių galėtų imti tvirtinl-

mus bet protinių prirody
mų ir tą vadinti "vienatine

CMICAGO —
kampa* Wa*tcrn Ava

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Psnsdellals ir Snbatomia
vakarais iki 8 1

Skoliname pinigus ant Namų

;; Pėrsiunčiame pinigus
u j Europa Ir galima
gauti Lalvokartes

ISTBIOTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK
po

nuasroaA vAumjoai
KAPITALAS $6M,00t *

Mes mokame 8 proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money
Orders 1 visas dalis svieto.
Willlam Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar, —Vice-piraoinlnkss
Cba* Krupka, Vive-plrmininkas
August Pilele—Ass’t. Kasteriąs
Joseph sllryta — Karterius

1900

pragmatizmu.
Šalia pragmatizmo atsi
rado Petražycki’o emacioriatizmas ir intuityvizmas,
kurį uoliausiai platina ir žy
miausiai apdirbo Petrogra
do universiteto profesorius
Losskii. Visos tos filozofų
Nors mes itiesų gerbiame
sistemos, mažu kuomi ski
Balfour’ą ir Brunetiere’ą,
riasi viena nuo kitos. Jos
tai iš to neišeina, kad mes
su jiedviem,
sutiktume. visos įtikėjo į Kant’o tvir
Mintys pasaulyje eina kaip tinimą, buk tikrosios tiesos

vilnys: kartais perdaug pasimuša augštyn, kartais vėl
perdaug nusmunka žemyn.
Pirmutinė XIX šimtmečio
pusė garbino protą lyg stab
meldžiai dievaitį, o antroje
to paties amžiaus pusė, su
sipratusi, kad klydo, buvo
benutrenkiant protą per
daug žemai.

iii.

V

gija reikalinga. Bet nemi
nėtas vienas prirodymas,
būtent, kad religija yra tie
sa.
Mes, katalikiškai tikin
tieji, tuomi skiriamės nuo
p. X., kad religiją daugiau
siai branginame už tiesą.
Neužginame nei mes, reli
gija duoda žmogui laimės,
džiaugsmo, ramybės, ir tt.
Tie daigtai turi vertę ir mu
sų akyse, bet jie visi ne
atstoja vienos tiesos.

four savo veikale “A Jtf’ountiation of Belief” ir prancū
zų mokslininkas F. Brune
tiere savo garsiame straips
nyje “ApreS une visite au
V atican ’' (atsilankius Vatikane) skaudžiai šmagoja
žmonių protą, ypač tą pažvalgą, kad gamtos mokslai
užstosią religiją, patenkin
sią visus žmogaus širdies
teisėtus troškimus, nepatik
sią paslapčių. Du minėtų
vyru išrodo, kad pasiputusieji racionalizmo ir pozity
vizmo pažadėjimai prigavo
savo laikų gentkartę, drą
siai duotų prižadų neišpil
dė. Balfour’o ir savo min
tį Brunetiere išreiškė baisiu
sakiniu “La sciance banąueroute” (Gamtamoksliai
subankrutijo).
Tas saki
nys aplėkė, pasaulį. Tuos
skambius ir turiningus žo
džius ištarė ne kokis kleri
kalas, o pačių didžiausiųjų
pozityvistų Comte’o ir Littre’s tikrasis mokinys. Tie
sa, jis tapo kataliku ir ka
talikystės apginėju, bet po'
to sakinio, ir dėlto, kad užsivylė proto pažadais.
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Blue Island Avė.

g KAKLAS RANKOS SAUGUMO.
Chlcago Clearlng Bokuae Naryste,

žmogui prieinama tiesa.
Tai-gi naujasis pareito ir
šio šimtmečio protų švy
tuoklės siūbavimas dar ne
nusikabina nuo Kanto vąšo.
Nekantiška filosofija

XIX amžiuje.
Nevisi pasaulio protai
Kantu gyveno devyniolik
tame šimtmetyje. Buvo ir
yra žmonių, kurie į tiesą
žiurėjo ne Karaliaučiaus mo
kalininko akimis.
Bet nei
p. X., nei daugelis kitų, nei
tie autoriai, kuriais jis nau
dojosi, nežino tų mokslinin
kų vardų. Tai buvo italai
Zigliara, Sanseverino, Tongirgi,
ispanus
Baimes,
prancūzas Gratry, vokietys
Kleutgen.

Kadangi filozofijoa istori
ja minėjo tik tuos, kurie
naujas sistemas tvėrė, o ši
tie šeši prirodinėjo senos
sistemos teisingumą, todėl
jų vardai mokyklų rankvedžiuose retai minėjami. Bet
jų veikalai turėjo didelę
intekmę aut žmonių. Minė
tųjų vyrų filozofiški raštai
skelbė vieną Kantui prie
šingą sistemą ir turėjo pa(Tąsa ant 5-to pusi.)

Banko* priklauaanjios prie CbScago Clearlng Houm yra po Jos at
sargia prieštara.
Laika nuo laiko,
bent syki i metus, Clearlng Houm
rsvtsorial nuodugniai
Ištiria savo
bankų stovj ir būda Jų vedime. Vi
si pinigai yra nuskaitomi,
notoa.
bendal, mortgagei ir kiton apsau
gos peržiurlamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti Ir
nlngos Ištirtos Tiktai tikra apsangl verte gali būti kalngose parody
si. Abėjotiaa tvarka arba atsargumau, yra nedaletdžlamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearlng Honaj
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotlm*
stovio.
Tiktai tvlrclauslos Ir eanglann>s
bankoa gali būt Clearlng Houm

The Chlcago
Clearlng Houm
priežiūros užmanymas tapo {vantas
pirm dešimt metų. Ir nuo to laiko
asl vi ana Clearlng Hoom banka ne
subankrutijo. Reikalaujant.
Clea
rlng Hooae bankoa ateina viena kl
tai sa pagalba.
The American State Bank pri
kišom prie Chlcago Clearlng Hoese, yra po Jos priežiūra, naudojęsi
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
nas atskaitas { metu*
JI taipgi yra po Valstijos prle-

tlurs. yra regultarlškal tlrlnėjame
Ir kas meta Išduoda penkias pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos IUlnot*
Pinigai sudėti šitoj* bankoje yra

Išmokomi ant klskvlMti inrliksis
vinie.
Cla galima gauti Pirmos šok
to Hortgsges. Taipgi Aukso Meri
gaga Bondus po IlOt.tt Ir ISšt.Oi
ils baskas
Lietuviams.
Cla kolba LletuvMkal
Kapitalas

Ir

perviršis:

$0ė»,šM.tt

Prasi dan tas
AMKHICAk NTATK BANK,
Kampas: BIus Islaad šv*, ko<
Ir U-tas gatvių.
ATDARAS: Pansdėllats, Keti

Ir Sabalams iki Š:ŠŠ vai

Ketvergas, bal. 26, 1917 m.

3

Simonds sako, kad jeigu Vokietijos diplomatas nuo
Lietuva teks vokiečių glo
lat darbuojasi dėl at
bai, tai nuo Vokietijos ji
skiros taikos.
busianti atidalinta šiauriu
Seperatiškos taikos troš
Daktaru ir SudaHsta* fl
$
žemės
sklypu
Vislos
pa

kimas
Vokietijoje
kas
kart
giai. Tos sąlygos galutinai
Aklų Ausų No- g
sies Ir Gerkles.
sutruškinsią vokiečių taria kraščiais. Toji žemė bus labiau didėja. Diplomatai
Prancūzija gausianti
20 niti~6hiaaati| aat Stata Batvit
M
E Ii asą.
mąsias svajones apie pasaua Lenkijos nuosavybę,, kaipo, toje negarbingoje dirvoje
120 So. State Street
§
kelias prie Jūrių.
dirba įkaitę. Ypač karštai 0
linę galybę ir garbę.
Užima visa t-ra Flora
/
P7
? norima susitaikinti su ru K
Adynoa nao 9 Iki 7 vakare
Šiomis dienomis po kelių
tj
N«-deltomis nuo 10 Iki 12
Lenkijai žadama nepri
sais. Šios rūšies bandymai
mėnesių viešėjimo Europo Iš Austro-Vengrijos norima
buvo daromi keletą kartų,
gulmybė.
je vėl sugrįžo Amerikon žy
sutverti visą eilę mažų
mus vietinės spaudos atsto
Nors musų tėvynei talki nepasiliovė jie ir dabar. Ei
valstijų.
REIKALAUKITE
na gandas, kad buk vokie
vas Frank H. Simonds. Po
ninkai
buk
žada
autonomi

Pradžioje minėtasai p.
nas Simonds yra pragarsė Simonds tiesioginiai iš lupų ją, bet kaimynei Lenkijai čiai buvo sutikę sugrąžinti
jęs kaipo didelis žinovas ka svarbesnių talkininkų val duosią neprigulmybę. Len Rusijai 1914 metų rubeaftis,
Dardanellų
BRAND
riškų operacijų ir pasauli stijų politikų sužinojęs, kad kija susidėsianti netik iš neutrabzuoti
CONDENSED
nės politikos slaptybių. Bū jos žut-but pasiryžę pada Rusijos ir Austrijos už pertaką ir net atiduoti kai
damas Europoje jis turėjo lyti į mažas valstijas dvyli griebtų žemių. Prie jos pla kurias rytines GaEcijos pro
tra-tac o r i o i n a u
ganėtinai progos aplankyti pę monarchiją, kurios val nuojami priskirti Poznanių vincijas. O gal jie sutiktų ir
Per aediasdešimts metų Jie yra gerlauPrancūzijai
atiduoti
Elzasdaugeli mūšio frontų ir kai stybinis organizmas remiasi ir rytinę Prūsijos dalį, kad
alaa malataa mažiems kūdikiam*. Norint
iatrukcilų rašykite;
-Lotaringija,
by
tik
pasta

•bejosi su žymiais atstovais ant
Bordane Ccndenaed Milk Co.
keliolikos pavergtų pasiektų Gdansko uostą.
roji nesikratytų nuo sepe
O. R. S.
kariškų ir politiškų ratelių
tautų-tautelių.
Kaikurias Lenkai apie gavimą kelio
NEW YORK
Bet
talkininkų šalyse. Tose kal Austro-Vengrijos provinci prie plačiojo vandenio sva ratiškos “ramybės.”
bose daugiausiai buvo judi jas talkininkai žadą padary joja dieną ir naktį. Gird, ir vargu tikėti, kad toji vokie
namos strategiškos ir poli ti beveik neprigulmingomis Serbija iki 1912 metų todėl čių kabinetinė strategika
f. laraataililas
H. II. Shinsiit $
nusisektų, juo labiau, kada
tiškos vokiečių priešų už
valstijomis, o kitas, kurių ekonomiškai skurdo, jog ne
gaidos. Iš tų visų šnekų p-as gyventojai vienos tautos su turėjo liuosų jūrių. Lietuva jų priešų skaičius nuolat di
Siųionds gavęs įspūdį, jog kaimyninkėmis valstijomis, tame žvilgsnyj gan laimin dėja.
1641 W. 4711 Stmt
Tel. Drover 8833
politiškos ir strategijos da
priskirti prie tų valstijų ku ga — jos plačius šiaur-va
Atliekame visok{ eleetrikos
Esą kare tįsis dar pus
lykuose tarp talkininkų val
larbą. pigiaus, geriaus ir grei
ino.
Tokiu budu Italija karius kraštus plauna Balti
čiaus, negu kiti. Suvedam elocantrų metų.
stijų viešpatauja maž daug gautų Triestą ir Trentiną, jos vandenįs. Gal užtat ir
tros dratas į namus;
geso ir
elektros lempas. Taisome movienoda nuomonė. Visos dis
Važiuodamas
Europon
p.
kur yra 40 nuošimčių Italų, lenkai rengiasi paglemžti
S torus, fanus ir visokius daly
kusijos paremtos kariškuo
Simonds manė, kad taikos si tus surištus su Elektriką.
50 slavų ir 10 kitokių tau Lietuvą, norėdami naudo
suteikiame
patarlju žemlapiu. Vokiečiai už
derybos gali neužilgo prasi K8 'nąReikale
Ir apkainuojame darba.
tų. Įsteigta butų nauja piet- tis musų jūrėmis.
kariavo Belgiją, Serbiją,
dėti. Taip tuomet manė ir
-slaviška valstija, į kurtą
Lietuvą, Lenkiją, didesnę
daugelis amerikiečių. Sugrį
Bulgariją sumažins.
prigulėtų Kroacija. Slavonidalį Rumunijos, šiaur-rytiDYKAI PER ŠEŠIUS MĖNE
ja, Serbija ir Juodkalnija.
Kaip tik Bulgarija susi žus gi iš Euripos p. Si
nę Prancūziją ir t.t. dėlto,
Apgyvendinta
rumunais dėjo su vokiečiais talkinin mondso nuomonės persikei SIUS. — Mano specialis pasiulijimas Jums, kad Jus turėtumėt
kad buvo prisirengę .į karę.
Transylvanija ir dalįs Te- kai pradėjo dantį griežti ant tė. Jis sako, kad karė nepa progą susipažinti su mano žurna
Jiems pasisekė gi į savo pu
mesvaro ir Bukovinos pro jos ir žada nemenkai atker sibaigs greičiau kaip uz pus lu “Investing for Profit”. Ji yra
sę privilioti Austro-Vengri*
verta $10 už vieną kopiją tam,
vincijų busią atiduotos Ru šyti. Bulgarijos rubežius antrų metų. Tik esą revo kuris neturi užtektinai pinigų, dėl
ją, Turkiją ir Bulgariją.
munijos valstijai. Vakarinę norima susiaurinti iki tų, liucija Vokietijoje galės pa gero pragyvenimo. , Joje tilpsta
Taigi, dabar buk visi talki
Galiciją gausianti busianti kokie buvo 1914 metuose. greitinti taikos valandą, bet žinios, kaip likti turtingu greitai
ir teisingai. “Investing Profit”
ninkai tvirtai pasiryžę iš
neprigulminga Lenkija, o Austrų vyriausybės intakos jos iškilimas labai abejoti yra tiktai vignas progresiviškas
ginti vokiečius iš užimtų
finansiškas žurnalas ir turi dau
rytinė su ukrainiečiais teks ant Bulgarijos ir Graikijos nas.
pirmaisiais karės metais že
giausia skaitytojų Amerikoj. Jame
Rusijai. Vengrai tuomet žadama galutinai prašalinti.
parodoma kaip $100 gali užaugti
mių. Po to norima sugrą
LINKSMAS VAGIS.
j $2,2000; rašykite dabar, o aš
taipogi netektų apylinkių
žinti Prancūzijai tuos rubeJums
prisiųsiu šj brengų. žurnalą
Talkininkai nesiekia Vokie
žius, kuriuose ji buvo 1789 prie Karpatų, kur gyveno
dykai
šešiems mėnesiams. Rašyk
— Kur gavai šitą kepurę!
tijos padalinimo.
metuose ir nuversti nuo so slovakai. Iš šių apylinkių
— Cha, cha, cha... Nusi tuojaus, o aplaikysi šį puikų žur
Talkininkų valstijų atsto
nalą. H. L. Barber, 529 — 28 W.
sto Hohenzolleraų, dinasti pridedant čekų ir moravų
užgyventas žemės pasidary vai nemaną, kad taika po pirkau.
ją
* '
Jackson Boulevard, Chicago.
— O kiek mokėjai!
tų kita neprigulminga sla šiai karei bus diržinga.
— Cha, cha, cha... Nebu
Talkininkų armijų tikslai. vų valstija. O likusios Aus Taipo gi, anot p. Simondso, vo laiko klausti.
Talkininkų armijos Euro trijos vokiškos provincijos jie nesitiki galutino Vokie
poje ir Azijoj ant frontų: sudarytų jau visai naują po tijos sutruškinimo, neskai
OPUS KLAUSIMAS.
vakarinio, rytinio ir dviejų litišką kūną. Vengrija taipo tant atidavimo Pr'ancuzi;
KAM
pietinių (Italijoje ir Balka gi butų atidalinta nuo uni Elzaso ir Lotaringijos ir išVaikinas:
Onut, o kiek
LEIDI SLINKTil
nuose) žada nuolat spausti jos su Austrija. Taigi, tokiu liuosavimo lietuvių ir lenkų tau metų!
budu
25
milijonai
slavų,
ru

apgyventų
žemių.
Sulyg
jų
SAVO PLAUKAMS?!e
ir spausti priešus, kol jie ne
•
Mergina: Tai jau pabai
munų
ir
italų
butų
paliuo

uuomonės, toks menkas su
Neturėsi daugiau kalsusilauks tokios katastrofos,
giau dvidešimtį. '
tunuotų, resvų, krintan
suoti
iš
po
vergijos
mažu

siaurinimas
Vokietijos
ručių, pleiskanuotų, ap
kokia prieš šimtą metų te
Vaikinas: Aš žinau, kad
mirusių, žodžiu—ligui
mos
vengrų
ir
Austrijos
vo

bežių
neprivalėtų
pagimdy

stų plaukų—ko turėtu
ko ‘ ‘ nepergalimam ’ ’ Napopabaigei, bet kiek metų
mei visuomet gėdinties,
kiečių
ir
jau
kaizeriui
ne

ti
naujų
kolizijų
tarp
val

leonui. Jiems išrodo, kad tas
nės tas daro Tau ne
kaip pabaigei.
apsakomą nemalonumą
nepersunku bus atsiekti. pasisektų sutverti “Viduri stijų. Ir nors po karei vo
—jeigu tik ūmai pra
kiečių ekonomiškas stovis
dėsi vartot r musų suRusijos kariuomenė Armė nės Europos Valstijos.”
IS NAŠLIŲ GYVENIMO.
I
taisytus plaukams vais-,
Nuo Vokietijos iki netoli bus labai skurdus, bet vis
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
nijoj, anglų armijos Meso
vaistų už “Dermafugą” nėral
4
gi
tai
bus
60-milijontnė
tau

mų
rytų
tuomet
butų
pietpotamijoj ir Palestinoj ir
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
— Ar ilgai gi, Tamsta,
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
taipo gi talkininkų jėgos -slaviškos valstijos, kurių ta, kuri stebėtinai greit su liūdėsi vyrui mirus!
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, • pleiskanos išnyks ant visados,
Balkanuose esą pildo beveik rubežiai prasideda prie Du gebės užgydyti visas karės
— Kol gausiu kitą.
o plaukai niekad daugiau neslinks.
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
tokį pačią uždavinį, kaip nojaus ir -Dravos upių Ir padarytas žaizdas. Bet Vo
•" J—•
“ •“*
pavydėk kitų puikiems plaukams,
kietijos
galingumo
baimę
baigiasi
Graikijos
ir
Alba

Napoleono laikais Wellingnes pats gali turėti dar dailesnius 1
•#<#«^»^*#*#»^**»**#»^**»*
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
žymiai
sumažins
paliuosavinijos
pakraščiuose.
tono armija Ispanijoj: kuo
> Phone Y&rdg 2721 | suvis dykai išbandymui “sampilą".
mas slaviškų Austrijos tau
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
met smarkiausieji mūšiai
lėšų, gausi išbandymui dėžute “Dertų,
kurios
bus
talkininkų
Lietuva
gausiantį
tik
DR. J. JONIKAITIS
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
virė Saksonijoj ir Šlionske
užvardytą: "Puikus Plaukai”.
globoje
ir
tokiu
budu
vokie

GYDAU
VYRŲ,
MOTERŲ
autonomiją.
Wellingtonas išliuosavo Is
ARGIL SPECIALTIES CO.,
TR VATKU LIGAS
•
Dept. 15
•
Sulyg p. F. H. Simondso čiai jau negalės gauti milipaniją iš po Napoleono val
3315 S. Halsted st.,
'
jonų
slavų
kareivių.
P.
O.
Box
37,
Philadelphia,
Pa.,
džios ir sukėlė tenykščius pranešimo, talkininkai lie

Talkininkų planai apie bu
siančią Europą.

Dr. Franklin
0. Carter

PELNIK $1000 BE
DARBO.
Dyspepsla. rugfttumas, rėmuo. Ir ki
tos vidurių ligos paeina 18 negero su
virškinimo, o taa reiškia, kad reikia
gero vaisto.

'Puri Imti greitai parduota nau
jas mūrinis namas ant 2 pagyve- '
lietuvių apgyventoj vietoj
16 [nimų
arti
bažnyčios, bus parduotas
$1000 pigiau nei kad vertas tik
$500 reikia įmokėti arba priimsi
<3š 3 Y
me jūsų lotą Chicagoj arba Gary Ind. už pirmą {mokėjimą, li
į NAUJAS LAIKRAŠTIS
kusius namo raudos įsimokės pa
sinaudok
tąją progą rušik arba at
Susiv. L. R. K. Amerikoj S eik ypntiškai
pas savininkus.

balandžio pabaigoje, š. m.
pradės leisti savaitini
laikraštį

I

i EAGLE

.

A. J. Franckewicz,
f-n ('handler, llilderth and Co.
56 W. Wiisbington St. Chicago.

“Garsas”

Plymouth National

“GARSAS” eis kas ket- |

MILK

BANK

vergas didelių 8 puslapių, 7 e?
kol., formate.
2

•

“GARSAS” bus vienu geriaušių ir svarbiausių Amerikos lietuvių kat. laikraščių.
“GARSUI” sandarbininkauti pasižadėję gabiausieji
Amerikos lietuvių rašytojai,
publicistai, visuomenininkai.
“GARSO”
prenumerata
metams $2.00, pusm.—$1.00.
Prenumeratai ir korespondeneijoms siųsti antrašas:

is

“GARSAS”

•
o

5

THE ELECTRIC SHŪP

2 456 Graiit St., Brooklyn, N. Y.

•

Plymouth, Pa.
Kapitalas sn perviršiu
$200,000.00
į
Šitoji Banka prižiūrima
$ Suvienytų Valstijų valdžios.
* įMoka 3 nuošimčius nuo sudė
•?
2 tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.
O. N. Postlethwaite,
|
iždininkas.
e.’
ot
Mandagus patarnavimas.

*

j

P. K. BRUCHAS
Geriausia vieta pirkti Deimentua

ir

paauksuotu

J

tuvių tautos troškimų neuž
ganėdina, kadangi jie žada
mums duoti tik autonomiją,
o mes norime pilnos nepilgulmybės. Centralės gi val
stijos, sulyg 20 balandžio
telegramos iš Berno, buk
žada Lietuvai visišką poli
tišką neprigulmybę. Bet už
tat toje telegramoje visai
neminima kas bus su ryti
ne dalimi Priisijos, kame
nemažai gyvena musų bro
lių. Vargu mintyti, kad vo
kiečiai sutiks priskirti prie
Lietuvos tą lietuvišką skly
pelį jau seniai užgriebtos
žemės. Gi, talkininkų valsti
jos, anot tojo laikr'aštininko
nuomonės, sutinka rytinę
dalį Prūsijos atiduoti auto
nomiškai Lietuvai, kuri bu
sianti po Rusijos ar po Vo
kietijos protektoratu. P-as

Del

KŪDIKIU

šis talcum powder yra vartojamas per
keturias dešimts metų, kaipo geriau
sias visam sviete. Daktarai Ir nursės
ji visuomet rekomenduoja dėl kū
dikių, motinos vartoja dėl suminkš
tinimo odos, vyrai varto
ja po skutimui.
Visuofnet

žiūrėkite,

kad

butų šis paveikslas kito
neimkite. Parduodama vi
suose aptiekose.
Vaisbateoklta
MKMMRM CHRMTOAL OO., WBWAMK* «. «.

laikrodėlių

aukso

ir

lencugėlų

sų Lietuviška krautuvė yra Vie

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

P, K. BRUCHAS

3323 S. Halsted St.
CHICAGO

!§L7 Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas

The

Hibernian

Bank

Įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
Suvirš 60,000 depositerių
SAVINOS DEPARTMENT
Depositas ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimti mokame
nt metų.
Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus premonės sąryšius.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka Ir parduoda žemės cnt komisijos; skoliname pinigus ant
damų; iškolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos,
yra dabar ant pardavimo $500 ir augščiau._______

I

“ŽVIRBLIS”

8
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
•į “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams preį kiuoja tik 1 doleris.
“ŽVIRBLIS,”
::
So. Boston, Mass.
ž 242 W. Broadway,

ren

Originališkas

žiedus

laketų koloneku špilkų ir tt. Mu

CHICAGO, ILL.

gyventojus prieš užpuoli
kus. Dabar anglų kariuome
nei Mesopotamijoje jau i5dalies pavyko sukelti tarp
arabų maištą prieš turkus,
o smarkus anglų ir rusų gu
limas ant turkų Arijoje ga
lėsiąs ją visai nusilpninti.
Jeigu vokiečių pagelba Bal
kanuose bus atšaukta į ry
tinį bei vakarinį frontus, tai
talkininkų armijoms Saloni
kuose nebus sunku pasek
mingai grumties su bulga
rais. Dauginanties kareivių,
ginklų ir amunicijos skai
čiui talkininkai pasiryžę pa
daryti didelį “push” Rusi
jos ir Prancūzijos frontuo
se. O jų taikos sąlygos taip
esą skaudžios vokiečiams,
kad jie tegalės tik tuomet
sutikti taikinties, kada jau
visiškai bus nusilpę, bejė-

aukso

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, Aliubi
nius ir deimantinius,
muzikas,
gramofonui
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
kius, armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius musikallškus instvumentus
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musu kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už. Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE DROVER 730®
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

q
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PILDOMOJO LIETU VIII KOMITETO
Iš LOZANNOS ATSIŠAUKIMAS

M
g

Kctvorgas, bai. 26. 1917 m.
*................. -.........
............

Dideles Prakalbos
LIET. DARBININKŲ SĄJUNGOS NAUJOJI KP.
rengia labai indomias prakalbas.
Ketverge, balandžio 26 d. Šv. Kryžiaus bažn. salėje,
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Taigi gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, atailankite kuoakaitlingiausia į viršminėtas prakalbas, nes bus aiškiai ir nuo
sekliai išdėstyta darbininkų judėjimas ir jųjų tikslas ir kaip
pasiekkti darbininkų gerovę ir tt.
Kalbėtojais bus gerb. kun. A. Briška, K. Pakštas ir kiti, tai
gi nepamirškite ateikite visi kas gyvas. *
Kviečia
KOMITETAS.

Drauge su vyskupo Karevičiaus laiško ko
pija gavome iš Europos taip gi prancūziškai
rašyti} atsišaukimą, kurį išleido iš Lozannos
Pildomasis Liet. Komitetas Nukentėjusiems
Nuo Karės Šelpti. Tą atsišaukimą paduodat e
čionai išvertę jį lietuviškai.

FTiSS
« IIMItlH MM*

SUGELBĖKITE NELAIMINGĄ TAUTĄ.

Tarp visų karės ištiktųjų tautų, lietuviai priklauso
prie gavusių daugiausiai kentėti. Ant Lietuvos laukų susirėmė galingos kariuomenės,
bedamos kraują upeliais kovose pas Dubisą, Marijampolę, Kalvariją, Kauną, Gardiną,
Vilnių, Įsrutį, Klaipėdą ir daugelyje kitų vietų. Anuotos dar nepaliovė savo trenksmų
apie Dvinską-Dinaburgą, Drisviatus, Naročių, Krėvą. Sukibusios į vieną kitą priešiniu
kės kariuomenės milžiniškose imtynėse po kelis kartus ėjo pirmyn ir grįžo per Lietuvą
nušluodamos viską pakeliui, išnaikindamos kaimus šimtais ir žydinčius miestus (Šiau
lius, Kalvariją, Druskininkus, Garliavą, Tauragę), sudegindamos viršaus kaip 400,000
triobų. Ištisi pavietai virto dykumomis. Lietuvos nuostolius reikia skaityti milijardais.
Ištremtieji. Dalis tautos (apie pusę milijono žmonių) tapo priversta pasitraukti
iš savo šalies. Tie nelaimingieji neteko viso savo turto, jų diduma tapo išsiųsta į tolimą
sias Rusijos gubernijas, atsidūrė net Siberijoje. Jų gyvenimas neapsakomai vargingas,
nes jie turi perleisti žiemą šalyse daug šaltesnėse už tėvynę. Būdami toli nuo jos, nuo
savo giminių, neturi iš ko išgirsti paguodos žodžių, negauna nei dvasinės tikėjimo pa
gelbos, ir gyvena be skatiko.
•
Skaudžiausia, kad tos pačios šeimynos nariai atskirti vieni nuo kitų: tėvai pa
metė vaikus sumišimui pasidarius, kada reikėjo keltis iš savo žemės. Tūkstančiais skai
tosi vaikai tėvų paliktieji ir našlaičiai, kuriuos turi maitinti visuomenės gailestingu
mas. Pusė milijono su viršum šeimynų pakriko arba žuvo karėje, o daugelis yra tokių,
kurios neturi kuomi maityti savo skaitlingus kūdikius.
Lietuvos vargas. Didelė gyventojų dalis, pasilikusi savo žemėje paskendo var
ge, nes maža yra valgomų daiktų ir jie neapsakomai brangus. Keletą kartų nualino šalį
tankios kariaujančiųjų rekvizicijos. Jos atėmė ukininiukų arklius, galvijus, šieną, sėk
lą ir ūkės padarus, todėl dabar žemdirbiai neturi kuomi įgyventi savo žemę. Karė ir jos
pasekmės taip sunaikino Lietuvą, kad ji negali nei tuomi pasinaudoti; ką pati turėjo.
Iki šiol niekas nesirūpino išmaityti Lietuvą kaip tat buvo padaryta Belgijai ir užgrieb' tiems Prancūzijos departamentams. Daugelis šeimyftų, neturėdamos kur būti, gyvena,
žemėje iškastose oluose, kur tvirčiausia sveikata ūmai sunyksta. Keletą kartų ištikusios
mobilizacijos išėmė iš šalies darbininkus, todėl dabar nėra kam dirbti ant laukų; tai gi
ir dėlto vargas dar labiaus eina didyn.
Didžiausią vargą jaučia didieji miestai, kur liko daugelis darbininkų šeimynų:
Vilniaus, Kaunas, Gardino, Liepojus, Bielostokas, kur fabrikos tapo uždarytos. Tos dar
bininkų šeimynos negali pragyventi be pašalpų, gaunamų iš gailestingų rankų. Bet val
gomųjų ir kitų labiausiai reikalingų daiktų brangumas padaro, kad nei gailestingi žmo
nės nedaug tegali šelpti kitus.
Jeigu Lietuvos gyventojai negaus iš šalies galingos ir užtektinos pagelbos, tai
didelę šitos šalies gyventojų dalį išžudys badas, vargas ir ligos, plintančios baisiose ka
rės aplinkybėse apėmusiose visą Lietuvos plotą, kurio pakraščiais dar tebegriauja ka
riaujančio fronto trenksmai.
Tėviškoji Popežiaus ir visų katalikų pagelba. Šventasis Tėvas Benediktas XV,
kurio gailestingoji širdis susispaudė matydama tokią vargo daugybę, teikėsi sugelbėti
Lietuvą nukentėjusią dabarties karėje. Jo Šventenybė pirmiaus dovanojo 10,000 mar
kių, o dabar paskutiniais laikais 20,000 frankų nusiuntė J. A. M. Žemaičių vyskupui
Karevičiui. Kanauninkas Alšauskis, Centralio Lietuvių Komiteto delegatas, tapo Šven
tojo Tėvo priimtas privatinėje audijencijoje irJam apsakė kaip apverktinas Lietuvos'
stovis.
.
.
Tėviškos meilės pilname laiške pasiųstame vyskupui Karevičiui, Šventasis Tė
vas pavelija Lietuvos vyskupams kreiptis prie viso pasaulio vyskupų ir jų prašyti, kad
prisidėtų prie pamažinimo lietuvių vargo, kadsurengtų už juos viešas ir iškilmingas pa
maldas, ir kad prie jų visose pasaulio bažnyčiose butų rinkliavos. Meilingasis Šventojo
Tėvo prielankumas teikėsi visa širdimi apdovanoti Apaštališku Palaiminimu visus tuos
geruosius katalikus, kurie prisidės prie pamažinimo kentėjimų šiems nelaimingiems ka

,
VISI GERUMAI GAZO
. I
eigu Jus gyvenate tokioje vietoje kur nėra ga-’
zo beabejonės kad negalite turėti gazinio pe-’
čiaus. Bet Jus galite j tą. vietą nusipirkti naują
aliejini pečių. New Perfection Oil Cook Stove.
šis pečius turi didelį mėliną kaminą užtat gerai
galima ant jo virti. Be jokių durnų be karščio — taip
pat geras kaip gazinis.
Neleisk savo pačiai vasaros laike »prakaituoti sto
vint prie to pečiaus — nupirk jai New Perfection pe
čiu — nereikia kapot . malkų, nereikia nešti pelenų.
Del šeimynos šešių kainuoja tiktai apie 6c. per dieną.

Lietuvos sunaikinimas.

EXTRA!!!
Lietuviški Škapleriai.

NEW PERFECTION OVEAS.

|

'

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsakimai bus veikiai išpildomi, kada su užsakimu siunčia-

mi ir pinigai kartu.

Kaina metama $1.00; pusei met. 50 a

Užsisakyk tuojam:
Pr. Juškai t in, 20 Wcbstcr St., Montello, Maus.

B

IŠRADĖJAI!

n

SAUGUS BANKAS
Geriausi Maldaknyge

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams paridėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
dolerių.
•
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
nes
šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
įį
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

“Pamaldų Vadovėlis”
Sutaisė ir išleido

A. L.

R. K. Kunigų Sąjunga.

“PAMALDŲ VADOVĖLYJE“ rasi Maldas, Gies
mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas mnsų
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs“ kaunuoja: —
Skuros apdarais, auksiniais kraštais,................. 60c.
Audeklą apdarais, auksiniais kraštais,........ ..
40c.
i

i

Mokesnį galima siųsti krasos
‘ ‘ money order ’ ’.
Adresuokite.

ženkleliais, arba

State Bank ot Chicago

DRAUGAS PUB. CO„
1800 W. 46th Street,

Chicago, III.

LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.

«■■■■■■■■■■■

Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai
kalbama, nes turi lietuviu klerkų.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
DAR NEVELU INGYTI

“DARBININKAS”

■1AAXVUUUW '
Miesto ofisu:
Boosi SIS Jj
lt So. La BaUa BL, OUea<o, OL g

KALENDORIŲ 1917
METAMS.

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
batonus.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lauko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingi}
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius .giuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
v,
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu,
naudinga,
indiomu ir
suprantam a.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigu m u
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykitc “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metnms
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.

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

Adresas:

SS4S

“DARBININKAS”

gyvenime vieta
SSRS No. Halsted Street
TeL Drover

242 W. Broadvray,

So. Boston, Mass.

rrvvvTrrrsvYrsirrrsrrvvs^

' Užsakymus siųskite adresų:

MTLTJONUS DOLĖRIIJ Žmonės dasidirbo per naujas ir gerus IŠRADIMUI, ta proga gal būti kiekvienam,'
gal būt turite kokį išradimą dėl užpatentavimo, gal norite, “KĄ IŠRASTI“, reikalaukite nuo musų dykai
patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir e gziminuojame DYKAI. RAŠYKITE Lietuviškai, bent į katrą musų ofisą:
AMERICAN EUROPEAN PĄTENT OEFICES f DS>

SS

1800 W. 46 St., Chicago, 111

ADVOKATAS
BaaSolpk

1ON
fOOK !

“Draugas” Pub. Co.

Trraraimtrmmnrmn
s
A. A. SLAKIS

Tai.

PER]

mėliną kaminą

P. S. Pildomasis Lietuvių Komitetas meldžia maloningosios pašelpos dovanas siųsti ši
tuo adresu Banąue Fėdėrale, & Lausanne (Suisse), pour le domite Executif Lituanien
de Secours aux victimes de la guerre. (Federalis Bankas Lozannoje Šveicarijoje Pildo
majam Lietuvių Komitetui, šelpiančiam nukentėjusius karėje).

Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.

(AN INDIAN — CORPARATION)

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:

Komiteto vardu
Pirmininkas
Konstantinaa Alšauskis, Žemaičių Kapitolos Kanauninkas.

Amerikos Lietuviu R.-K. Moksleivių Susiv.
ORGANAS

STANDARD OIL CO.

0)1

Šitoje liūdnoje gadynėje visų tikinčiųjų Motina Bažnyčia jau daug kartų pasi
rodė, kaip jai rupi jos vaikų nelaimė, nes suteikė didelę pagelbą daugeliui šalių (Belgi
jai, Lenkijai), patekusių po baisiais karės ypais. Tai gi ir mes tikimės, kad visi mes bro
liai katalikai meilingai atsilieps maloningam Šv. Tėvo pakvietimui ir padės taip skau
džiai kenčiančiai mus tautai.
Pagelba kankinamai tautai. Tikėdamas, kad visi katalikai Šventojo Tėvo žo
džių, maloningai išreiškiančių užuojautą mus nelaimingai šaliai, paklausys kaipo pa
kvietimo gelbėti lietuvių, Pildomasis Lietuvių Komitetas kreipiasi į visas gailestingas
širdis, kad jos teiktųsi išpildyti karštą Šventojo Tėvo pakvietimą ir kiek galima labiau
siai sumažinti nekaltų karės aukų kentėjimus Lietuvoje.
Liūdna matyti, kad sunkios kančios, kurias lietuvių tauta iki šiol kantriai ken
tėjo nesiskųsdama, kaip prasidėjo pirmomis karės dienomis taip nepasiliovė iki šiol,
nuolat daugiau pridirbdamos nuostolių ir griuvėsių, sėdamos mirtį beveik per trejus
metus. Nelaimė, kad tat visa iki šiol buvo permažai žinoma plačiam pasauliui.
Mes drįstame turėti viltį, kad gailestingos širdis, kurios kitoms lygiai nelai
mingoms tautoms parodė tiek daug gilių krikščioniškos ir meilės gilios užuojautos jaus
mų, neilstančio duosnumo, nei dabar neužmirš nei neaplenks tautą skaudžiai kentėju
sią per ilgus šimtmečius ir dabar nežiūrint į tokią daugybę šios gadynės nelaimių gar
siai tvirtinančią, jog nenori numirti, o priešingai nori gyventi ir su kitomis tautomis
dirbti didį civilizacijos darbą atgimusioje joje prisilaikant didžių tiesų, kurias skelbė
Kristus, mus Amžinasis Mokytojas.
»*<>;»
&

.

Plieninės gražios kepiamos blekės. Galima Įdėti i
bile pečių. Geriausias kepėjas. New Perfection Stovės
galima gauti ant 1—2, 3— ir 4 didžio su kepiamoms blėkėrns arba be.

Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitanskų Škaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. Už
sakimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su saiteliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

rės nuskaustiesiems.

“MOKSLEIVIS”

J
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<4 DARBININKAS 99
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So. Boston, Mass.

Kel vergas, bal. 26. 1917 m.
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ras
nei
kiek.
Kanto
ir
Lap1
pasaulio
ątvienėta.
Tatai Lįų, sU džiaugsmu liūdijanšiai, tik vienas Jokūbas nenžtektinai išsimokino savo lace’o ipotezis neteko kojų, ar ne laikas butų lietuviams
apie didelę Trinerio vai
nabašninko
Mendehejev
’
o
pasiieškoti
talkininkų.
Gir

rolę. Publika užsilaikė ra
sų vertę, tai jis suras ši
pažiūra
į
elementų
pastovu

di,
ar
nebūtų
jau
laikas
pa

miai. Berods visa publika
tuose paliudijimuose gana
šia pramogėlė užsiganėdino. mą žlugo, bet jo paties iš daryti reviziją musų ir len atspirties prieš dvasinę slo
Argi mums gą.
Lošė šios ypatos: Jokūbas, rastoji elementų tabelė liko kų santikių?
P-as • Joseph Smitii,
Naujieji neverta su lenkais susitai Rock Lake, N. Dak., vas. 20
tėvas — A. Siaujtokas, Ka beveik sveika.
triutė, jo duktė — M. Moc- gamtos mokslų išradimai,, kinti? Ar visada mums ko d., 1917 m. rašė mums: “Tri
KENOSHA, WIS.
Girdi, nerio Amerikoninis Karčio
keliutė, Pranas, auklėtinis parblokšdami didelius mil voti tarp savęs?
lenkai
ieško
ir
mes
ieškome
kad
S. Pauras, Darata, šeimi- žinus, parodė tiktai,
15 d. halandžio šių mefų liinkė M Šukevičienė,, Ro scholastikų pažiūra į me save teisių. Bet kad pa- jo Vyno Eliksiras yra pui
Kenoshos socialistėliai su žytė — M. Abromaičiutė, džiagos prigimtį buvo tei sekmingiau tas teises at kus vaistas. Aš išsigydžiau
rengė
savas
prakalbas. Stasys, jo kaimynas — L. singesnė.
gauti, mums reikia susi nuo vidurių užkietėjimo ir
“Spyčniku” buvo pakvies Abromaitis, jo sūnūs — Su
mano noras valgyti, kuris
taikinti su lenkais.
tas Stilsonas iš Philadelphi- bačius, Ickus — Pr. KamGRAMOZDIŠKAS
Argi ne gražus to pono per tris metus buvo menkas,
jos. Socialistu prakalbomis siekas. Režiseriumi buvo V.
SUMANYMAS.
sumanymas? Už tai jau yra pilnai atitaisytas.” Jei
gal niekam neteko pasi' Jusas.
Kažkoks J. D. “Rygos reikėtų ne tik galvą, bet li sergi vidurių užkietėjimu,
džiaugti, nes nieko naudin
nesivalgo tau, trūksta ener
Tarpakčiuose S. Slavė Garse” rašo apie šių dienų ausis paauksuoti.
go jose nepasakyta. Kalbė
Gerai
dar,
kad
“
R.
G.
”
klausimus, turinčius sąry
gijos, tai imk Trinerio Ametojas sušilęs aiškino, kad nas, gardžiai svečius juoki
pabaigoje
padėjo
savo
prie

šį
su
lietuvių
tauta.
Gaila,
n kūninį Karčiojo Vyno Ekapitalistai labai išnaudoja no.
kad tas “dokumentas” bė rašą, kad nesutinkąs su J.
J.
B.
liksirą, Kaina $1.00. Apdarbininkus, kad jie daug
gai lest ingai
sugnaibiotas D. išvadomis. Kitaip žmo
uždirba ir tt. Bereikalin
tiekose. —P-as Math. Mišbuvusios rusų biurokratijos gus galėtum pamanyti, kad
SIS
TAS
APIE
RE
kovsky, Malabar, Fla., rašo
gos šnekos. Juk mes patys
cenzoriaus.
Vienur ir ki ir su pačiu laikračiu yra
LIGIJĄ.
savo laiške saus. 23 d., 1917
matome, kad jie mumis iš
tur palikta tik sakinių ga kas nors negera.
m.: “Smarkios slogos ir ko
naudoja, bet taipgi supran
lai. Ant laimės išlikusi
(
Pradžia
ant
'2-ro
pusi.)
nenusim
T
nkite
!
sulys mane apleido, Trine
tame, kad ir socialistai ne
cenzoriaus nepalytėta to J.
rio
Kosulio Malšintojas at
neša mums laimės ir jeigu
sekėj'ų daugiau negu Kan- D. rašto pabaiga, kuri palių
Ligonis neprivalo užmirš griebė man sveikatą labai
taptų kapitalistais tai dar
to vadovaujamoji filozofija. dija, ko tas ponas nori.
ti,
kad viltingas proto stovis greitai.”
Kaina šito pui
labiau mus skriaustų. Idant
Šalia jų darbavosi didelė ei
Jis rašo, kad lietuvių tau pasiekia toli atšigriebimą iŠ
kaus vaisto nuo šalčio ir ko
daugiau privilioti žmonių į
lė kitų filozofiškų raštinin ta šiandie esanti nuo viso ligos . Ir jei jis skaito šir
savo apgaulingą kromelį,
sulio, bronchito ir dusulio ir
kų ir profesorių, taip pat
dingus
laiškus,
siųsus
žmoTrinerio Linmento tap-pat
kalbėtojas
neraudonuoda
(Pabaiga bus 99 num.)
nekantistų.
*
ištikimo vaisto nuo ramatų,
mas melavo buk ir kunigai
Visų tų pastangomis su
priguli prie socialistų par
sidarė didelė spekuliatyvė
tijos.
(protinė) kantizmo kritika.
Paskui Stilson ėmė inkalDIENRAŠTIS
Genijalis Leono XIII pro
binėti klausytojams skaity tas pastebėjo jų darbo nau
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje
eina du kartu į menesį
ti:
‘Naujienas,’
‘Kovą,’ dingumą. Lavanijos (Lou■
.
. ,i ■
■
i. ■i....
..........
‘Laisvę’ ir ‘Keleivį’, kurie veno) universiteto profeso
Kituose Miestuose
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali.
buk daugiausiai rūpinasi rius Mercier prie protinio
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
darbininkų gerove.
P et anų darbo pridėjo gamtos
Kainuoja tikta i
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
kuomet protingi žmonės už mokslų naujai patirtąsias
klausė kalbėtoji ar socialis tiosas.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c.
tų laikraščiuose garsinami
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
Kadangi Mercier, rašy
saliunų ir ‘humbugieriškų’
pavienius numerius po 2c.
t
damas prancūziškai, ir kri
£
daktarų apskelbimai taipo
Adresas :z
tikuodamas
kantizmą,
savo
gi prisideda prie darbinin
“TIKYBA IR DORA“
kų gerovės pakėlimo, tai jis sistemą rėmė naujaisiais
1631 W. North Avė.
Chicago, III.
CHICAGOJE
tik paraudonavo, yt kepa gamtinių mokslų išradi
$6.00
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti 1c. krasos
$
mas vėžys ir ėmė mikčioti mais, tai kantiškoji filozoženklelį.
tarytum veršį su ragais l’ų pakraipa ėmė gintis nuo
prarijęs.
Pagaliaus susi' jo užpuolimų, ginčytis su
griebęs kalbėtojas ėmė aiš- jnomi, tyrinėti jo skelbia
kinties, teisindamasis, kad mąją sistemą. Tokiu budu
katalikiškas
“Draugas” Mercier’as privertė savo lai
garsinąs... cigarus. Ne, ne kų filozofus atkreipti domą
gerbiamieji, tabako rūky į tą filozofijos sistemą, ku
mas dar nesirokuoja pra ri buvo nutylima. Merciesižengimu prieš dorą. Bet ro vardas tankiai minimas
istorijoje, nes
saliunų ir apgaudinėtojų filozofijos
kardinolas yra
daktarų apgarsinimų lietu Mecblino
viškuose
katalikiškuose naujos filozofiškos mokyk
laikraščiuose visiškai nėra. los tėvas. Ta mokykla va
Bet socialistų ir kaikuriuo dinasi neascholastika.
se laisvamanių laikraščiuo
Kadangi tos mokykylos
se tų nešvarybių pilna be' pradėjas yra Aristotelis,
veik ant kiekvieno pusla (3 amž. prieš Kristų), ka
pio. Vadinas, jus, platina dangi ją sutvarkė, pagili
te girtuoklystę ir duodate no, pataisė ir praplatino ge
savus žmones be mielašir- nijalis Tomas Akvynėtis
dystės išnaudoti įvairiems (1225^1274), kadan-gi ją to
“humbugieriams” speciali bulino daugybė protingų vy
stams.
Ir suprantama ko rų per ilgus 22 šimtmečius,
dėl jie taip elgiasi.
Juk kadangi ji šiandien yra su
jeigu skaitytojai prablaives derinta su visais gamtos Ir
tai mes šalin socialistų kitų mokslų, ypač filozofi
šlamštus ir jau nesiduos sa jos ir eksperimentalės psi
ve mulkinti. Taipo gi pro chologijos įgijimais, todėl
tingi, blaivus žmonės neis pasaulyje nėra kitos taip
pas apgaudinėtojus dakta plačios ir gilios, taip nuo
rus ir tokiuo budu sociali sekliai išdirbtos filozofiškos
stai neteks jų pagarsinimų. sistemos, kaip neoscholasti
Sergėk jau, Dieve, nuo to ka.
kių geradėjų!
“Vien. Liet.” beveik nu
Kenoshos Sargas. sigandusi rašo, kad amžiais
nusistovėję musų gamtiniai
GRAND RAPIDS, MICH. mokslai
radijų
išradus
šlubuoja. — Ne, nėra taip
Liet. Vyčių 43 kuopa, bloga! Radijaus išradimas
šv. Kazimiero bažnytinis panaikino tiktai atomizmą,
chorhs ir Panų draugija ne o atomizmas, kaipo spėlio
senai surengė vakarą. Loš jimas, teisybė buvo senas,
ta “Katriutė.”
Publikos bet kaipo gamtos prityri
atvyko
neperdaugiausi«> mo tvirtinama mokslo paž' P. S. Užsakymai išsiųsti
•Vakaro pelnas buvo skiria valga buvo gana jaunas.
mas surengti ateinantį Lie Scholastikai turėjo Ir turi
žio bus išpildomi atimant nuošimti po tai dienos
tuvių R. K. Moksleivių kon kitokią nuomonę apie ma
nuošimtis nebus duodamas.
gresą, kuris invyks šiame terijos prigimtį, dėl genimieste. Artistai-mėgėjai at jalio prancūzo Curie išradi
liko savo roles neblogiau' mas nepajudino jų pažiu-

KtftdMKtMKaMRSMUM

LIETUVIAI
AMERIKOJE

“TIKYBA ir DORA”

neuralgijos, pamaitinimų, iš
sisukimų, užpūtimų ir tt. yra ta pati. 25c. ir 50c. Aptiekose; krasa 35c. ir 60 c.
Jos Triner, Mrg. ir Cbcmist, 1333 — 1339 S. Ash
land. avė., Chicago, III.

Metams

^NAUDOKITĖS PROGA!!
Paminėjimui Spaudos
Atgavimo Dienos.

Kningos mūsų laidos ir nekurios kitų
laidų parsiduos 35 nuošimčius pigiau
negu paprasta kaina. Šį nuolaida ant
kningų bus nuo 24 d. Balandžio iki
1 d. Gegužio. Po tam laikui kningos
nebus parduodamos pigiau. Pasiskubin
kite. Pinigus galima siųsti Money Or
derių arba krasos ženkleliais.

Draugas Publishing Co.

1800 W. 46-th-St.

Chicago, III.

pirma diena gegu

“Draugo” Admin.

Adv.

Vaikų Dienine Globa
PARENGĖ

Bazara su Šokiais ir Visokiais Įvairumais
Siniiu ir Nedėlios vikarais. Balandžio 25-tą Ir 29-tą, 1917
MILDOS SVETAINĖJE
3142 S. Halsted Str.
Vakaras prasidės Seredoj 25-tą 7 vai. vakare
Nedelioj 29-tą 4 vai. po pietų
ĮŽANGA
______
a5c PORAI

Kviečiame visus atsilankyti ir užtikriname, kad
busite užganėdinti, ir ateisite antrą kartą.
Busproga pasilinksminti irišlošti gražių dalykų, taipgi
sušelpsite viršminėtą Draugiją.
Visus be skirtumo kviečia
KOMITETAS.

v

•

Naudinga Kninga Kiekvienam

DVASIŠKO GYVENIMO
Vadovėlis
Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno

•DRAUGAS“

$4.50

Musų agentas Vincas Rukštalis dabar lankosi po Ulinois
valstiją. Pas jį galite užsira
šyti Dienraštį “Draugą” ir
užsimokėti prenumeratą.

Ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje
| randasi daug naudingų patarimų.

Kaina tiktai $1.00.
Adresuokite

Draugas Publishing Co.
į j800 W. 46th St.,

Chicago, III.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.
Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviškų
Atvirukų. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiuntimu 5c. vienas.

Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardą.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

3. 6v. Kazimieras, Liet. Karalaitis....................................V. Bičiūnas
4. Iš Karo Cikliaus ................................................................ P. Galaunė
S. Audra ............................................................................................. J. Zikaras
6. Pasaka............................................................... .........................p. Galaunė
7. Iš Cikliaus “Karas”.................
P. Rimša
8. Vakarinė Malda .................................................................... J. Zikaras
#. Dainiaus Kapos .................................................................... p. Galaunė
10. Iš Cikliaus “Karas” ................. .. ..................................... P. Rimša
12. Pašalpa,.......................................................................;.......... J. Zikaras
13. 'žiemos Naktis .................................................................... P. Galaunė
14. Lietuvos Vytis .................................................................... V. Bičiūnas
15. Pabėgėliai .............. ................. .. J. Zikaras
1(. Keleivis............................................................. ......................... J. Zikaras

i......... ................

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio Išperkant Money Order.
ADRESUOKITE:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St.,

MA5TER

CHICAGO, ILL.

5Y5TEI1

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI

VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkviečiami a;įplankyti ir
lite laiku—
pamatyti musų mokyklą bile
dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N_LA SALLE St., Kambaris 416-417

Prieš City Hali

‘‘DRAUGAS”
e»

dos atgavimo sukaktuvėms.
Lošimai pavyko pusėtinai,
susirinkę saldžiai kvatojosi
iš negudraus socialistiškų
laikraščių agento.
Po to
gražiui išlavintos parapiji
nės mokyklos mergaitės at
liko savotiškų tautinį balieCICERO, ILL.
tą.
Tojo reginio įspūdis
buvo gan žavėtinas ir kilNedėlioje, balandžio 22 1 nus. Paskui kalbėjo visiems
dienoje, valgių virymo kur-1 žinomas Dr. Bielskis.
Pa
sai prie Šv. Antano parap. ■ baigoje įgudęs Šv. Jurgio
mokyklos
surengė
labai bažnytinis choras užtraukė
šaunių vakarienę.
trįs
tautiškas
daineles:
Tikslas to pasidarbavimo “Kur bėga Šešupė,” “Tai
buvo dviejopas: pasirodyti gražios dienos” ir himnų.
viešai publikai su savo ga Dainuota smarkiai ir san
bumais valgių
gaminimo tarvingai.
Besigerėjant
srityje ir gautu pelnu pa vakarėlio smagumais neuž
remti neturtingų, parapijų,. miršta ir badaujančios Lie
Rengėjos tos naudingos va tuvos. Ant jos aukuro ge
karienės savo užduotis iš ros valios žmonės sudėjo ar
pildė kuogeriausiai. Stalai ti 15 dolerių.
buvo papuošti gelių bukie
X.
tais, tarpe kurių buvo išdė
styta visokių rųšių piragaiPROCHOWSKIO
čių, jaunų šeimyninkių pa
NUTEISIMAS.
gamintų.
Kuomet pradėta
juos valgyt, tai skanumu
Pagaliaus pasibaigė byla
negalima buvo nei atsigerCgarsiojo “vagių karaliaus”
ti.
Ir viešbutyj La Šalie
Adomo Procho\vskio, buvu
gardžiau ncužkųsi. Jaunos
sio studento Varšavos uni
šeimyninkės pasipuošusios
Jis nuteistas į
baltai ir su baltomis kepu versitete.
raitėmis vikriai sukinėjosi kalėjimų nemažiau kaip 20
metų ir nedaugiau kaip 80
apie svečius, tengdamos vi
siems intikti.
Vakarienė metų.
Prochowskis andai vietos
svečiams lėšavo tik 75 cen
vieno
lenkiško laikraščio
tai. Visi joje dalyvavusie
ji liko labai patenkinti. Po korespondentui prisipažino,
vakarienės darbščios šeimy kad jis taip žemai doriškai
ninkės pašoko ir sudai nupuolęs delei susidraugavi
navo Lietuvos himnų. Pas vimo su socialistais.
kui gerb. klebonas kunigas
KARIŠKI SANDĖLIAI
Ežerskis trumpai prakalbė
CHICAGOJE.
jo, pakviesdamas tarti kele
tą žodelių kun. Dr. Maliauskį.
Suv. Valstijų karės mini
Garbė mokytojoms ir vie sterija praneša, kad Chica
tos klebonui, už tokį nau goje ji žadanti artymiausio
dingų dalykų, kaip moky je ateityje insteigti milži
mas lietuvaičių valgius vir niškus įvairios rųšies karės
ti.
sandėlius. Vadinas, artina
Tegul nestinga ir toliaus si ehieagiečiams nauji šal
energijos toje dirvoje besi ty niai
milijoninio pelno.
darbuoti.
Žodžiu sakant auga šis mie
Jonas A. Žiogaitis. stas kaip ant mėlių.
LIETUVAITĖS RINKI
KĖS SURINKO ARTI

Antradienio vakare Bridgeporto vyčiai Šv. Jurgio
parapijos svetainėje suren
gė margos pramogos vaka
rėlį, kad paminėti 13-metinės spaudos atgavimo su
kaktuvės. Svečių prisirin
ko gan daug. Pirmiausiai
p. Vilkiutė kalbėjo monolo
gų “Tėtė parvažiavo” iš
Mickevičiaus.
Paskui kal
bėjo kun. P. Bučys. Publi
ka ausis ištempusi klausė
si gerb. profesoriaus kalbos,
nes iš jos sužinojo keletu
smulkmenų iš spaudos at
gavimo istorijos.
Paskui
buvo sulošta trumpas vei
kalėlis, pritaikintas spau-

KONCERTAS!

DARBININKAI.

------------------- pu re ngtaa------------------AV. GRIGALIAUS GI E DORI V DR.

2V d. liula,iilžlo (April), 1*17 n.
Aveniu Antano parapijos svetainėje
CICERO. ILL.
Koncertus bus vienus ift gražiausių
bus sudainuota geriausios dainos, to
dėl kiekvienam mylinčiam dainas pra
verta atsilankyti. Choras dainuos po
vadovyste p. K. Mikalausko.
Visus kviečia
KOMITEAS.

šiomis dienomis sustrei
kavo 450 darbininkų prie
laivų statymo.
Streikinin
kai reikalauja didesnės al
gos ir mažiau darbo valan
dų.

GRAND RAPIDS, MICK.

Kraustymo Diena
PADIDĖS POLICISTŲ

SKAIČIUS.

Vietinės policijos virši
ninkas Schuettler praneša,
kad netolimame laike Chi
cagos policistų skaičius pa
didės 1,000 žmonių.

VALYKITE SAVO

L. VYČIŲ 4S KUOPA, 26 d. BALAN.
------------------ rengia ------------------

VAKARĄ

Dabar laikas perminyti sa
vo adresą.

Fabriko-Kaina-dums.
GALIMA SUTAUPY
TI P1N1UV nuo SIU

Trisdešimt Dienu Pranešimas

iki >20 perkant dvira
ti RANGEK DVIRA

yra reikalingas dcl musų,
kad butų galima permainyti
Jusų telefono numerį nuo Ba
landžio 1-os iki Gegužio 15-tai.

ČIAI galima paalrluktl Ift 44 rųftlų, spalvą

ir didžio. Kainos ste
bėtinai žemos. Kito
kį modeliai >15.75 lr
augftčl&u. Mes PRI
STATOME
DYKAI
ant Išmėginimo per 30
dienų ant musų kaito.

Rsasisr
ElktdlMt

Programas bus įvairus: KONCER
TAS, ŠOKIAI ir LAIMĖJIMAI (lioterlja) — yra paaukuota daug dalykų
per Vyčius.
Tad-gi Lietuviai lr Lietuvaitės vie
tiniai ir apylinkės nepamirškite ant
ftlo vakaro atsilankyti, nes praleisičs
laiką gražiai ir sušelpsite nuo karė*
nukentėjusius. Pusė pelno Jiems skt->
riame, o kita pusė dėl įsteigimo Lie
tuvių vakarinės mokslainės įaugu
siems). Vieta kambariuose parapiji
nės mokyklos. Parapije Ir gerbiamas
klebonas kun. J. Gervickas suteikė
veltui.
Visi atsilankykite,

J. B.

RENDAVOJAM

Stora

su

fixche-

Musų DIDELIS ku rais, arba galite pirkti narna. Renda
Brtrats
taltogas DYKAI ift ku- visai pigi, fttoras yra labai
geroj
rio galima pasirinkti, Roftykite Sian- vietoj ir galėtu gera biznį pasidaryti

Prlduoklte mums savo orderi greitai.

dieną.

RATAI lampoa, ragai ir kiti rei kad esi mokytas. Kad nori rendavokalingi dalykai prisiunčiami už pus? ti arba pirkti narna, taipgi pasiskubek prie šito adreso:
kainos.

BUTUS.

Chicago Telephone Company

NEPIRKITE dviračių, ratų ir kilų

Bell Telephone Building

dalykų, kol neturėsite musų kataliogn.
Parašykite atvirutę, o gausite
musų kningą.

JOHN PETRAITIS
4102 SO. Campbell avė., Chicago, III.

Jau mes buvome nesenai
Official 100
KM lj 1
C Y C L F,
COMPANY
Reikalauju
siuvėjų prie mo
lYI r. A U Dept. F. S#5, Chicago- teriškų drabužių siuvimo
rašę “Drauge”, kad 23 ba
kotu
(coats) ir sijonų. Geras mokes
landžio Chicagoje prasidėjo
tis. Atsišaukite toujaus.
taip vadinama valymo sa
JONAS STANAITIS,
Reikalingi
surašinėtojai
vaitė.
Šiuomi dar kartų
1913 Ogden Avė.,
dėl insuriance.. Vyrai, kurie
primename gerb. skaityto
Reikalauju trijų kraučių prie
nori
dirbti
gali
padaryti
ge

vyriškų
drabužių. Turi buti geri
jams nesnausti dabartiniu
Liet. Vyčių V Kuopa Loš
kraučiai, atsišaukite sekančių ad
rus
pinigus.
Alga
ir
komi

laiku ir kuooliausiai' užsiim
resu :
sija mokame tinkantiems vy
ti švarynimo darbais. Rei
ANT. METRIKIS,
1710
W. 47th St.,
rams.
Darbas
ant
visados.
_______
kia gražiausiai išvalyti dul
4-rių Velkamų istoriška Dramų
Atsišaukit nuo 8 iki 11 išry- LIETUVIŠKAS KOTELIS
kes, purvus ir kitokius ne
to, 3250 S. Halsted gatvė, j ięo6 So: Halsted Str.
švarumus visuose kamba
Reikalauja vyrų gyvenimui.
riuose, priemenėse, kelnorėŠi. Mykolo Parapijos Svet.,
1644 Wobinsia Avė.
Kambaris
su gaspadinės valgiu
Parsiduoda Saldainių Krautu
se, kiemuose ir tt. Šiukš
$5.00
j
nedėlią.
Kambariai geri
vėlė, prieš Lietuvių
parapijinę
Veikalas patriotiškas ir labai puikus. Parodoma
les išveža miesto vežikai.
gali
buti
po
du.
Mokslainę. Užlaikoma cigarų, ta
kaip paprasta Lietuvos mergaitė nesigaili savo gy
Taipo gi patariame šioje
bakas, sodas ir visoki smulkme
nai. .Biznis gera.
Tuti parduoit,
DR.PAUL M. ŽILVITIS
vasties
bile
tik
sugrųžinti
tautai
didvyrį.
Eikim
vi

valymo savaitėje naikinti
PHYSICIAN and SUROEON
nes perka namą. Atsišaukite:
si pažiūrėti, nes kitaip gailėsimės.
Pradžia 7:30;
žiurkes, švariausiai nuplau
OFISAS
3103 SO. HALSTED ST
1811 SO. UNION AVĖ.
PHONE DROVER 7179
Įžanga 50c., 35c. ir 25c.
ti aslas, langus, rakandus,
RESIDENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
Užkviečia
L. Vyčių V. kuopa. $
nudažyti prieangius, langus
PHONE YARDS 537
OFFISC ADYNOS 9to 12 A. M. 2 U. 6 P.M
PARMOS!!
PARMOSII
ir tt. Žodžiu sakant darb
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. .
CHICĄGO ILL.
ščios šeimyninkės ranka te
Parsiduoda DldMansloje Ameri
PRANEŠIMAS.
<ojs Lietuvių kolionljoj kome yra
paliečia kiekvienų kertelę,
J80 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje ScottvUle, Mich. kur
kad jų padarytų švaria,
Norintieję kad paskelbi
Tel Drover 7041
kraštu lietuviams ap*igyv6ntl. eio
jaukia ir išnaikintų ligų Už mai tilptų ryt dienos ‘Drau
nais yra Farmerų Draugystė,
yrs
Dr. C. Z. Vezelis
lietuvišką parapija. Todėl kreipiame!
dus.
ge’ malonėsit priduoti kopi
LIBTUYIB DENTI8TAI .
į Jus kurie norite turėti geresnį gy

DARŽUS IŠARIA
DOVANAI.

NORTHSIDEJE

“MIRGĄ”

Nedėiioj, Balandžio-April 29 d. 1917 m.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
ją apgarsinimo nevėldaus
Paprotys “valymo savai
“DRAUGĄ”
tės” yra labai naudingas ir kaip prieš piet šiandieną.
mums butų labai malonu,
kad lietuviai kuodaugiau
siai juomi pasinaudotų, at
simindami, kad švarumas—
sveikata, o nešvarumas —
liga.

Chicagos angliški laikra
ščiai skelbia, kad miestinis
ROSELAND, ILL.
daržų biuras netik dovanai
paskolina žemės daržams,
bet savomis lėšomis jų ir iš
Parapijos jomarkas darė
aria.
Na, ar gi neverta pasi
2000 dol. pelno.
naudoti tokiomis malonė
mis. Žemė lieka nuosavybė
tų, kuriems ji priklausė, o Socialistams ir Velnių Kupnorintieji gali pasinaudoti čiaus pasekėjams didelis
jos vaisiais, pridėję savo
smūgis — jų močiutė
darbo.
ponia ‘"monkė”

RUSAI VAŽIUOJA

išlaimėta...

NAMO.

SMAGUS SPAUDOS
PAMINĖJIMO
VAKARĖLIS.

ANTRAS DIDELIS

SUSTREIKAVO LAIVŲ

600 DOLERIŲ.

Gerb. p-ia A. Nausėdienė
mums praneša, kad Ukrai
niečių Dienoje lietuvaitės
išviso surinkę arti 600 do
lerių. Nėra ko sakyti, šau
ni auka nukentėjusius dėl
karės sušelpti.
Kadangi
ukrainiečių tautos vargai
labai dideli, o pajėgos jų su
lyginimai menkos, tai gero
sios lietuvaitės atsisakė nuo
pažadėtosios pusės surinktų
aukų.
Garbė joms!

Ketvergas, bai. 26. 1917 ni,

Šiomis dienomis iš Chica
gos į San Francisco iškelia
vo arti 300 rusų.
Iš ten
per Japoniją jie plauks 1
sijon.
Iš kitų miestų taipo gi
nemažai Rusijos piliečių va
žiuoja pasiliuosavusion iš
biurokratų vergijos tėvy
nėn.

V. Balanda,

Visų Šventų lietuviško-I
sios parapijos bazaras arba,
kaip jį klebonas kun. P. La
pelis, užvadino “jomarkas”
pasisekė puikiausiai. Per 4
vakarus inėjo kason 2,000
dol. su viršum. Bazarą ap
lankė tūkstančiai žmonių.
Pas vietinius lietuvius ka
talikus pradeda apsireikšti
susipratimas ir vienybė. Iš
Mockaus mulkinyčios išsto
jo daugybė lietuvių. Sor*
alistų močiutė ‘monkės -V
laimėta. Skandinimas atsi
bus vasaros parapijiniame
piknike.
Daugybė sociali
stų iš nubudimo ir gėdos
“mufuojasi” iš Roselando...
Vėliau pranešiu apie tuos
dalykus plačiau.

Apskričio Raštininkas.

Roselando Parapijonaa.

Chicagos Labdarių Cent
ro Valdybos ir Kuopų dele
gatų susirinkimas atsibus
26 bai. š. m. Apveizdos Die
vo parap. svetainėje, 7 vai.
vakare.
Meldžiame visų kuoskait
lingiausiai atsilankyti.
Kviečia visus

“DRAUGO” ADM.

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

venimą pirkite pu mus formų kad
galėtumėm
visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°lionljos išprašyti. Mes
turime U jų suėmė jų formų ir nori
me ju parduoti, turime didelių lr mt
tų formų, glvullal, mašinos ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite
muma
o gausite gražų katalioga lr mapa. ..

1137. Nauju Budu Išmokti Rąžyti. Senas ar jaunas, vyru ar
moteris visai nemokanti rąžyti, norėdami iimokti, — nu
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienu. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienu
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku f Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f
Žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik ..........................

1138. Nauju Elementorius.
Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bas palinkęs.
Elementoriaus kaina .............................................................................

kaupas W. >6 gatvės

Ligoniu Priėmimo Valandos:
ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po pietų
nuo 2 iki 4 ir vąkare 7 iki 8;30.
šventomis dienomis’iš ryto'8-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

Scottville, Mich.

j PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Aut Darų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros

$

s CARR BROS. WRECKING CO.
J 3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICAGO

?

$

f
$

10c.

ąmMauMmmaMncKmscHmnmnraMmąmmMasamiMBaDaMMi

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
10c,

1080. šventa Istorija Seno lr Naujo Įstatym0.
Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jauaam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra šventoje
istorijoje.
Kiekvienos mokantis skaityti gali viską supruti.
Kaina tiktai ........................................................................
1.00
1088. Trumpa Šventa istorija Seno lr Naujo Įstatymo apdaryta
85e.
783. Lietuvos Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
aisko asiino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos
viešpatavimų. Jai dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tnojana patariama nusipirk.
Šioje knygeli je trumpai, bet
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta ...................................................................................... 28c,
Apdaryta .......................................................................................................
33e.
1103. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumu lietuvių
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliškai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliškal rašyti.
Prekė ...................................
35c.
1320. Lletuv<>s Gaspadinė.
Šioje knygelėje pamokina virėju
atsakančiai pagaminti valgius.
Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nao valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir puitenkinimu.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti vslgį padaro skanius
valgias iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę.
Motsrįs ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai ju mylėtų. Prekiuoja tik ........................................
83e.
ISO. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus iš spaudos
knygelė. Labai įdomus aprašymu apie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygel.. Kaina ......................................................
25e.

Užsisakydami viri pažymėtu knygeles parašykite knygos vardą ir
nnr»srį. .Pinigus galima siųsti krasos Banklsllais. Adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

:

K. RUTKAUSKAS

GYDO VY8OKIAS LIGAS

Peoples State Bank Bldg.,

Sekančios yra gaunamos Draugo knygyno

1800 W. 46 St.,

Telefonu McKInley 5764

DR. A

3467 ti. WiJsri Blvd.

ANTON KIEDIS,

KNYGOS

Valandos: nno 0 ryto iki 8 vok.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4718 Bo. Ashland Avė.
art 47-tos gatvės

Chicago, III.

■mMMmmmaMNNMMMmmaRMmaMMMmMNHKtMMMMMMMM

Visa linija laikrodėliu, Deimontų ir kitu auksiniu da
likli, viskas turi buti parduota už pusė prekės.

Po Sapnio 1-nai imi ižimslni kraitinė pi nua.

2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.

|įj

Nepraleiskite šio išpardavimo.

Viskas už pusė prekės.
P. A. MILLER
2256 W. 22 St.,
Arti Oakley Are.

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKĖS’ “
COFFEE 26
GARSI SANTOS KAVA.

<4Qp

Visur parduodama po 28c ir

||jĮj

alb.

po 30c .........................................

SVIESTAS
Gerleaeloe iieetokar įne ga
lit rauti

43c

WEST BIDB
1371 Mllvankae ae.
3364 Miįvaakee te;
1064 Milvauaaa ae.
1610 W MndiLn rt,
3330* Madlaan iL

RYŽIAI
rn»te«.

10e eartla, -Vi
panMnada » 1

75c

1644 W Chloaaro ae.
1836 Bln« laland ae.
*612 W. North ae.
1117 8. Halatad aL
1812 S. Halatad aL
1318 V. Uth aL

COCOA
Geriaaefci Bankea.
■eterine to 4 a

14c

n<B W

Ond at.

8OTJTH SIDH
*0*2 W.ntworth ae
1427 S. Halatad aL

4728 B. Aahland ae.

Pulkui Stilius
Sviestu

37c

NoRTNBIDH
406 W. Dte'aloa aL
730 v. Narth ae*
2640 Llneoln ae.
3244 I.lncotaee,
3411 N. Clark BL

&

|
Ė

