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

IS LIETUVIŲ TREMTI
NIŲ GYVENIMO
RUSIJOJE.

SVEIKINAME TAUTIETĮ. PALIUOSUOTy IŠTREM
TŲJŲ PADĖJIMAS
Žinomas lietuvis advoka
Ž. Novgorodas. — š. m. tas p. A. Šliakis tapo paskir
SIBERIJOJE.
sausio 29 dieną buvo Ž. Nov tas į Board of Directors of

truose, kaip Jakuckas, Olekminskas ir Vitimskas, kur
politiškųjų yra tūkstančiai
suplaukę iš tolimiausių apy
linkių. Kai kurie tų nelai
mingųjų neturėjo kuo nei
apsiauti, nei apsivilkti. Dau
gelis jų sirgo, buvo reikalm
gi gydytojų pagelbos. Dau
gelis jų į tuos centrus atke
liavo rogėmis užšalusiomis
upėmis. Kai kurie jų sugrį
žo su savo pačiomis jakutėmis arba tunguzėmis ir su
vaikais. Tokios šeimynos
pasirodė blogiausiam stovy
je.

An
glijos karalius išleido prokliamaciją į gyventojus, pa
tardamas jiems valgį suma
Associated
Catholic
gorodo skyriaus Lietuvių the
žinti vienu ketvirtadaliu,
Stockholmas, geg. 2:—Su
Draugijos
nukentėjusiems Charities Chicagos Arkivy
nes Anglijai vis labiau trūk
nuo karės šelpti metinis vi skupijoje. Jo Augštoji Ma lyg laikinos rusų vyriausy
sta reikalingiausiojo maisto.
suotinas susirinkimas. At lonybė Arkivyskupas J. V. bės manifesto, kuriuomi pa
vyko 30 narių. Pirmininku Mundelein mus tautiečiui skelbta visuotina politiš
ANGLIJA GLOBOS
vienu balsu buvo išrinktas rašo: “Aš jausiuosi link kiems kaliniams amnestija,
PALESTINĄ.
buvusis čia su reikalais Cen smas, jei tamista maloniai dešimtįs tūkstančių politiš
tro įgaliotinis Ciplijauskis, priimsi paskyrimą į Direk kųjų kalinių ir ištremtinių
Washington,. geg. 2. —
o sekretorium Pr. Ysokas. torių. Valdybą Katalikiško- iš tolimųjų Siberijos kraštų
Čionai pienuojama, kad po
Šis susirinkimas parodė, kad sios Labdarybės Suvieniji- norėjo tuojaus sugrįsti į shšios karės Palestina turėtų Ž. Novgorodo lietuviai vi- me Chicagos Arkivyskupijo vo gimtinius kraštus euro
pereiti Anglijos globon. Tuo suomeningumu
žymiais je. Tos naujos organizacijos, pinėje Rusijoje. Jiems vi Baisus reginiai.
reikalu vakar atlaikyta kon žingsniais eina pirmyn. Per kurią turi vesti pasaulinių siems vyriausybė pažadėjo
Irkucko gatvėse dažnai
VOKIETIJA PASIŪLYS 400 BUŠŲ OFICIERIŲ ferencija, kurioj dalyvavo šį susirinkimą nebebuvo to katalikų kuopa, tikslas yra veltų geležinkeliais keliavi pasirodydavo pasibaisėtini
Anglijos užsienių reikalų kių karščiavimosi, kaip per rinkti ir skirstyti lėšas lab mą.
reginiai, kuomet būriai ap
NUŽUDYTA REVOTAIKĄ TALKININ
ministeris Balfour ir šios ša nai. Visa ėjo ramiai ir tvar
Tėčiau dabartiniais karės driskusių ir nusikamavusių
daringoms
įstaigoms
ir
or

LIUCUOS METU.
KAMS.
lies žydai veikėjai.
kingai. Buvo daug išreikšta ganizacijoms Chieagoje. Jei laikais atsirado daugelis ne politiškųjų ištiesdavo savo
sunkenybių, sudžiovusias rankas į praei
gerų pasiūlymų ir pageida gu Tamista apsiimi, aš mels- įveikiamųjų
HAAGA,
2. — Vo Jų tarpe buvo daugelis
VOKIEČIAI APGRIOVĖ vimų.
Dienotvarkė buvo čiau pribūti į pirmą Valdy kad juos visus laimingai vius, maldaudami susimylėkietijos kancleris Bethaugštesniųjų.
OLANDUOS MIESTĄ.
tokia: valdybos apyskaita už bos susirinkimą, kuris atsi pargabenti Rusijon. Kuone jimo. O jų tarpe buvo ir val
mann-Hollweg rytoj parla
praėjusius 1916 metus, Re bus mano rezidencijoje se- kiekvienas ištremtasis, pa- stiečių ir baigusių augštesmente turės kalbą, ir pasiū San Francisco, Cal., geg.
Haaga, geg. 2. — Vokie
liuosuotas iš kalėjimo arba
lys naują taiką talkinin 2. —• Iš Suomijos sostinės čių lakūnai užpereitą naktį vizijos Komisijos praneši redos vakare, gegužės 2 d., 8 policijos priežiūros, atsira nius mokslus vyrų, turėju
kams, anot pranešimo iš Gelsingforso čionai atkelia pametė daugelį bombų ir mas, išstojusiųjų narių rin vai. po pietų. Jums širdin do tiesiog apverktinam pa sių kituomet pelningas vie
kimas ir visoki pasiūlymai. gai atsidavęs Kristuje (pa
tas. Jie visi biurokratams
Berlyno.
vo laivų statytojas G. S. smarkiai apgriovė Olandijos
dėjime.
Tiesa,
jam
kelionė
Susirinkimas, išklausęs apv- rašas) J. V. Mundelein, Ar
buvo prasižengę ir už tai tu
Apie naujos taikos pasiu- Westman. Revoliucijos me miestą
nieko nelėšavo, bet su savi rėjo kentėti didžiausius var
Zierikaee,' gulintį skaitą ir Revizijos Komisi kivyskupas:”
lijimą buvo pranešta praei tu Rusijoje jis buvo Gel- netoli Vokietijos pasienio.
mi jis neturėjo nei reikalin gus, kol pagaliaus tiems var
jos pranešimą pripažino, kad
P. Šliakis atsakė manda
to bal. 26 dieną. Tuomet bu singforse.
giausių drabužių, nei mai gams nepadaryta galas nuSuvirs 100 namų sunaikin Valdybos darbavimąsis bu
giu laišku padėkodamas už
vo pasakyta, kad Vokietija
Westman pasakoja, kad ta. Trįs žmonės nužudyta.
vęs ne visai pagirtinas. Pri paskyrimą ir priimdamas jį. sto, nei kitko. Kiekvienas verčaus senąją rusų sutrūnė
pasiūlysianti tokias taikos kilus revoliucijai Baltijos Nors tikrai nepatirta, kas
kalinys todėl lukeriavo tik
sąlygas, kurios bus prieina karės laivyno rusai jurinin per vieni buvo tie lakūnai, pažino taip pat, kad kai ku Išreikšdamas gailestavimą, kaip nors greičiau gauti su- jusią vyriausybę.
rios išlaidos buvo daromos kad pirmame Valdybos su
Visi Irkucko gyventojai
mos ne tik talkininkams, kai sukilę prieš viršinin bet, sakoma, greičiausia bus
šelpimą
nuo
labdarių
draunevisai tinkamai ir nesilai sirinkime negalės buti, mus
todėl tiems nelaimingiems
bet ir Suv. Valstijoms.
kus ir nužudę apie 400 sa vokiečių darbas.
nesigailėjo, ir nesigail^aųkų.
kant jokių-normų. Po to tautietis žada pribirti toli
vo oficierių. Jurininkai'nak
Be to politiškųjų ištrem Šelpia, juos kas tik gyvas.
skyriaus pirmininkas
p. mesniuose.
NUSKANDINTAS AN tį prieš kovo 17 d. perėję NEŽINIA AR SIŲS KA
tųjų skaitlius rytuose nuo Nfct mokiniai ir vaikai pa
Ciemnolonskis ir sekretorius
“Draugas” iš savo pusės
GLUOS TRANSPOR
per visus oficierių namus ir
RIUOMENĘ.
p. Misevičius atsisakė nuo linki gerbiamam p. Šliakiui Uralo pasirodė kur-kas di skutines kapeikas atiduoda,
be pasigailėjimo juos šaudę.
TINIS LAIVAS.
savo pareigi;. Virtus taip visokios kloties šitame nau desnis, negu abelnaj. buvo kad nelaimingoms buvusios
Mažai oficierių tegalėjo pa
Washington,. geg. 2. — dalykams, teko rinkti čia jame ir garbingame darbe. manoma.
biurokratijos aukoms pa
sislėpti
ir
atsiprašyti.
Londonas, geg. 2. — Vo
Suv. Valstijų kabinetas yra nauja valdyba, išskyrus
lengvinti.
Irkucko komitetas,
Nužudę ir pagarsėjusį sa prielankus kuoveikiaus pa- (kun. Markelį, kurio susirin
kiečių nardančioji laivė nu
Tokiu budu Irkucko ko
DU VOKIEČIŲ LAIVU daug darbuojasi.
skandino Anglijos transpor vo admirolą Nepenin, kuris siųsti amerikonišką kariuo-Įkime nebuvo ir kuris tada
mitetui nemažai suplaukia
PAVEDAMU TALKI
Didžiausia dalis darbo
tinį laivą “Ballarat,” 11,- jau buvo palinkęs prie nau menę į Prancūziją ir tenai Liet. Dr. įstatų §8 turėjo
aukų. Bet jos ir reikalingos.
NINKAMS.
krito ant komiteto Irkucke,
120 tonų intilpimo, kuriuo jos rusų vyriausybės. Žuvę tegu ana išlavinama ir pa įeiti į naują valdybą. Dau
Neįstengiama visų sušelpti.
kuris
visuomet
ir
dabar
pa

mi buvo gabenama kariuo daugelis ir kitų augštesnių siunčiama mūšių laukan.
guma balsų buvo išrinkti
Daugelis buvusių kaliniųbaWashington, geg. 2. — Iš sirodė tikrai pasišvenčiusiu
menė. Visi kareiviai išgel jų karės laivyno oficierių.
Tėčiau neišlavintos ka M. Kėkštienė, M. Kriaučiukonfiskuotų amerikoniškuo ir nenuilstančiu gelbėti vi dauja ir posenovei velka di
bėta.
riuomenės siuntimui prieši naitė, V. Brigmonas, Ignas
delius vargus.
Šituo laivu kariuomenė PETROGRADE ĮVYKO nasi generalis štabas. Šis Krasauskis, Pr. Ysokas ir J. se uostuose vokiečių garlai sus tuos nelaiminguosius,
Bus blogai, jei pati nau
RIAUŠĖS.
buvo gabenama iš Australi
tvirtina, kad pirmiau reikia Dvariškis; į Revizijos Ko vių du: “Pola” ir “Carla kuriuos palietė žiauriojo joji vyriausybė nesuteiks
Mening,” Suv. Valstijų vy biurokratizmo ranka.
jos i Angliją.
namie kareivius išlavinti, o misiją: F. Kanapa, J. Vavisiems politiškiems reika
Kuomet naujoji rusų vy
Petrogradas, geg. 2. — tik paskui pagalvoti apie jų lunta ir J. Tamošauskis. riausybė paveda talkininkų
lingos
pašelpos. Neužtenka
reikalams.
Vienas tenka riausybė paskelbė kaliniams
AR VOKIETUOJE
Užvakar čionai įvyko riau pasiuntimą į Europą.
Naujoji Valdyba pasiskirstė
Prancūzijai, kitas — Itali ir ištremtiesiems amnestiją, jiems sugrąžinti laisvę. Bet
šės miesto gatvėse. Pamesta
STREIKAS?
Taigi tuo reikalu nieko sau pareigas taip: pirminin
reikia pasirūpinti ir jų liki
jai.
tai
į
mėnesį
laiko
iš
Rusijos
bomba
nužudė
generolą galutino dar nenutarta.
kas M. Kėkštienė, kasinin
mu.
tų
nelaimingųjų pagelbai
Washington,. geg. 2. — Kaštalinskį. Bombą pame
kas M. Kriaučiunaitė, viceNUSKANDINTAS DAR buvo pasiųsta vos 75 tūk
Iš Berlyno gauta žinia, kad tęs nežinomas jaunas vyras. GEN. JOFFRE APSILAN -pirmininkas kun. Markelis,
PABRANGSIANTI
VIENAS AMERIKO
stančiai rublių. Tuo metu
vakar diena visoj Vokieti Be to į politiškuosius de
KĖ SENATO BUTE.
sekretorius Pr. Ysokas; val
DUONA.
NUKAS LAIVAS.
gi minėtas komitetas kalinių
joje praėjusi kuoramiausiai. monstrantus paleista keli
dybos nariai: Krasauskis,
reikalams buvo išleidęs 200
Washington,. geg. 2. — Dvariškis ir Brigmonas.
Bet iš Amsterdamo apturė šūviai iš revolverio. Buvo
Suv. Valstijose kaip mil
New York, geg. 2. — Vo tūkstančių rublių. Tuo metu
ta žinios, kad vakar Vokie sukilusios riaušės, bet vei Vakar, kuomet Suv. Valsti Lauksime intensyvaus dar
tai, taip duona jau ir dabar
tijoje sustreikavo suvirš mi kiai numalšintos. Spėjama, jų senatas karštai diskusa- bo iš panaujintos Valdybos, kiečių nardančioji laivė nu į Rusiją buvo pasiųsta 1,500 begalo brangus.
Bet kuo
lijonas darbininkų. Streiki kad tai bus socialistų dar vo apie priverstinojo karei kad palengvintų, jei jau ne skandino dar vieną ameri asmenų. Be to miestas Čita met dabar Chieagoje su
ninkai reikalauja tik taikos bas. Socialistai su anarchis viavimo bilių, senatan apsi pašalintų, tą skurdę, kurį konišką laivą “Abrahams” kasdien į Rusiją išsiųsdavo streikavo duonkepiai darbi
tu Leninu1 priešakyje nori lankė Prancūzijos atstovu— kenčia paskutiniu metu mu Anglijos pakraščiuose. Įgu po 25-kis paliuosuotuosius ninkai, duona, sakoma, dar
ir taikau
kalinius.
Nežinia, kame čia yra tei nuversti dabartinę vyriau gen. Joffre ir Rene Viviani. sų broliai atsidūrę šaltuose la išgelbėta.
labiau pabrangsianti.
sybė. Gal vėliau paaiškės, sybę ir šalies valdymą pa Senatoriai savo darbą ir ir nejaukiuose vingiuotos
Federalėa
yyriausybėr
Rusijoje ren
IŠLEIDO
SMULKIUO

imti
į
savo
rankas.
tvarką
laikinai
suspendavo
kas dedasi Vokietijoje.
Volgos krantuose.
Y.
agentai atkeliavo Chicagon
kamos aukos.
SIUS POPERINIUS
Gegužės pirmoji diena ir meilingai pasveikino abu
ir tyrinėja, kas sukėlė duon
Visoj Rusijoj šiandie ren
PINIGUS.
EKSPLIOZUOJE ŽUVO praėjo kuoramiausiai. Įvyko du prancūzu.
kepių streiką. Spėjama, ar
NUSKANDINO 23 NOR
karnos aukos paliuosuotų iš
gatvėse parodavimai. Buvo
30 MOTERIŲ.
tik nebus vokiečių darbas.
VEGŲ LAIVUS.
Berlynas, geg. 2.—Vokie Siberijos kalinių naudai.
prakalbos. Kalbėjo durnos 200 MILUONŲ PRANCU
Tuo tarpu
duonkepiai
tijos vyriausybė pirmu kar Tik vienam Petrograde ban
ZIJAI IR ITALUAI.
Rodzianko,
Londonas, geg. 2. — Ne pirmininkas
Londonas, geg. 2. — Per tu savo šalies istorijoje iš kininkai ir pirkliai sudėjo streikuoja, o gyventojams
toli Cologne, Vokietijoj, vie Suv. Valstijų ambasadorius
veikiai prisieis be duonos
Washington, geg. 2. — pastarąsias 7 dienas vokie leido vieną milijoną poperi- milijoną rublių. Bet, kiek apsieiti.
noj amunicijos dirbtuvėj iš Francis ir kiti. Pasmerkta
čių nardančios laivės nu nių pusmarkių. Šitie pini žinoma, tie pinigai nesiuntiko baisi ekspliozija, ku Lenino pastangos griauti Suv. Valstijų vyriausybė
skandino net 23 norvegų gai pirmiausia apyvartoj čiami į Siberiją, tik jais su
rioje žuvo 30 moterių dar dabartinę Rusijos demokra nusprendė 100 milijonų dol.
ORAS.
šelpiami sugrįžusieji iš ten
tišką tvarką.
paskolinti Prancūzijai ir 100 laivus 36,000 tonų intilpimo. pasirodė mieste Spaudau.
bininkių.
kaliniai į Rusiją.
milijonų Italijai.
Gegužes 2, 1917 m.
Paryžius, geg. 2. — Trūk Bene, geg. 2. — Alzase
Kansas City, Mo., geg. 2.
Pekinas, geg. 2. — Čionai
badmiriauja. Irkuckas —
Waahington, geg. 2. — sta laikraštinės poperos gyventojai
suvažiavę Kinijos provinci — Čia sustreikavo duonke
Chicago ir apylinkės. •—
paliuosuotiems centras.
jų gubernatoriai. Tariasi, ar piai, kuomet darbdaviai at Prancūzijos atstovas Vivia Prancūzų laikraščiai savo Trūksta maisto ir vaikams.
Irkucko komitetas dauge šiandie giedra ir kiek šil
Moterįs kenčia baisiausius
paskelbti karę Vokietijai sisakė padidinti jiems už ni apsilankė pas Samuelį apėmiu sumažinami. Dien
kentėjimus, žiūrėdamos į sa lį pinigų išdalino sušelpi čiau; rytoj nepastovus oras,
Kinijos parlamentas tečiaus mokestį, Gyventojams trūk Gompers, Amerikos Darbe raščiai išeis daugiausia
mui kalimų tokiuos* een-’gali buti lietaus ir šalčiau.
vo išalkusius vaikelius.
puslapių.
Federacijos pirmininką.
sta duonos.
priešingas karei.
Londonas, geg. 2. —

400 rūsy ofieierin nužudyta
NUSKANDINTA DIDELIS ANGLIJOS LAIVAS

Riaušes Rusijos sostinėje
Petrograde
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Butų gerai, kad kunigai
kreiptųsi asmeniškai, bet jei
negalima, tai bent laišku. Čio
nai pridedu kopijų laiško, kuriuomi Bostono provincijos
kunigai kreipėsi į Jo Eminen
cijų Kardinolų O’Gonnell ir
Šveicarijos Komiteto atsišau
kimų apie Lietuvos vargus.
Turime skaityties su tuo,
kad Amerikai įsivėlus į karę,
negalime tikėties didesnių pa
sekmių iš 20 gegužėe dienos.
Gal dėl tos karės ir Apaštališ
kas Delegatas, kaip girdėt,
nors užuojautų savo išreiškė,
bet pats kreipties į Vyskupus
lietuvių reikalais atsisakė, pa
likdamas tai padaryti patiems
lietuviams kunigams. Tečiau
nežiuriant to viso, turime pa
daryti iki galui visa, kas bus
musų galėję.
Turint omenyje
visa kas
čia buvo paminėta, aš nuošir
džiai prašyčiau gerb. brolių
kunigų:
1) Kuogreičiausiai susižino
jus tarp savęs padaryti kuopų
susirinkimus, kur išdirbti sayo apielinkės viso veikimo
pienų.
2) Jei kur vyskupas atsisa
kytų patsai kreipties į kuni
gus, tai reikėtų išgauti bent
užuojautos laiškų ir leidimų
kreipties lietuviams kunigams
į dijecezijos klebonus su pra
šymu padaryti tų dienų baž
nyčiose kolektų; panašių už
uojautų ant rašto ir leidimų
išgavo Bostono dijecezijos lie
tuviai kunigai iš Kardinolo

IR RIMKA NUDŪLINO

Į EUROPĄ.

Ne tik socialistus pagavo
manija keliauti į Rusiją,
bet pagaliaus ir laisvama
nius tautininkus.
Socialis
tai keliauja sukelti ten nau
jų revoliucijų prieš dabarti
nę ”buržujinę” vyriausy

šuolių baigia čiulpti pasku
tinius syvus.
Nepamirškime, kad gy
vuoja karės metas. Karės
letena pasieks tuos “dakta
rus,” o tuomet turėsime
progų nugirsti tiek sielvar
tų, kad tai prisiminus net
mums patiems baugu daro
si.
Kų darysi, kad evoliuci
ja
nesulaikomai
žengia
smarkiaus už musų “progresyviską visuomenę. ’ ’

TiksUngomas ir trintis.

gimas mumise yra, beabejo,
tikslingas
mechanizmas.
Nuo musų pačių pareina
kartais, kad širdis arba
smarkiau arba lėčiau susi
traukia, smarkiau arba lė
čiau plaka kraują į gyslas.
Tečiaus mes gerai žinome,
kad anaiptol ne mes patys
kraujo bėgimo sistemą susistatėme.
Daug lengviau
yra užvesti kuopuikiausią
kanalizaciją
didžiausiame
sostapilije, negu organizuo
ti vidutinišką kraujo bėgi
mo sistemą paprasto žmo
gelio kūne.
Aš bepročiu
pavadinčiau asmenį, kurs
mane kviestų įrengti kana
lizaciją, kad ir Marijampo
lėje.
Tečiaus manyje yra
kanalizacijos sistema geres
nė negu Chicagoje, nes ma
nosios kanalizacijos darbi
ninkai dar nei kartą ne
streikavo ir kūnas nei vie
ną pusdienį neliko be rei
kalingo skystimo.
Aišku
kaip saulė, juk ne aš pasi
dariau sau kraujo tekėjimo
sistemą manyje.
(Pabaiga bus No. 105)

Jieškodami naujų tiesų, yra geru. Bet perdaug val
gamtamoksliai pradeda rin gyti ir perdaug gerti yra
kti, kiek galėdami, daugiau kenksminga. Kova su gir
3 mėnesiams............ SI.S*
Ketvergo laida .............................. (2.44
šiai atsitikimų tyrinėjamo tybe yra stiprinimas proti
Perkant atskirais numeriais visur
je srityje. Renkant reikia nio tikslingumo, kad» taisy
PO So.
Prenumerata mokasi likalao. Lai
žiūrėti, kad tie atsitikimai tų instinktinio tikslingumo
kas skaitosi nuo užsirašvmo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
būtų kuoįvairiausios išvaiz klaidas.
nyti adresų visada reikia prisiųsti lr
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klauso prie vienos rųšies su
vių dienos reikalais suvažiavi mų vyskupo Karevičiaus į kaKALTOS.
KARIUOMENĖ
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žmonių tikslingais veiks tirta už instinkto prigimtį,
mas nuskyrė kunigus J. Ąm- talikų vyskupus, kad tokiu
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niais. Jei-gu gyvuliai ne- dėlto bendrųjų ypatybių ty STATE BANK
AMERIKOS.
Chicagos lietuviškos “pro
Dargį iš Mt. Carmei, Pa, nu prie aukavimo toje dienoje.
mintija, tai tikslingi jų vei rinėjimą reikia pradėti nuo
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visos Amerikos Episkopatų.
Linkėdamas gerų pasekmių Petrogrado telegramos, kur kitais talkininkų atstovais dikio žindimu ir su visa ga
(tedera 1 vteoo dalie artėto.
Tečiaus bus visai neprošalį, Tamstos darbui pasilieku su tikromis spalvomis nupie vieši Wasbingtone, deda vi na didele sritimi instinkty Jos ratai, pakojos, peiliai, Willlam Kasper — Pirmininke*
žiotys ir kiti daiktai sudė Otto Kaspar, —Vlce-plrmlninkas
jei musų žmonės ir mes kuni tikra pagarba
šiama socialistų ir jų sėbrų sas pastangas, kad S. Vals vių tikslingų veiksmų, eKrupka, Vlve-pirminlnkae
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Instinktyvia veikimas tą šina yra tikslingo veikimo
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pakenkti
“progresyviškai kui pasiųsti mūšių laukan.
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nežino,
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sargia priežiūra.
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sušauktų savo provincijų susi kam Suv. Valstijų vyriau kad savo senobiniu įpročiu reivius ir oficierius išlavin
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juodviejnose
abiejuose
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Juos la
nuodugniai
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pinigai yra • auakaitoml,
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ekspertai.
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lių mechanizmas. Kaip tik kė vienam darbui. Tai-gi gos
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nigai klteM bankuose patikrinti br
(kreipsis kun. T. Žilinskas), Valstijų valstybės sekreto
mašinos tikslingumo prie nlngoe Ištirtom Tiktai tikra apren
Amerikoniškas ka tai diržas, uždėtasis ant
verta galt būti knlngoee perodySpringfield (kun. J. Jakutis), rius, paskui federalis sena biąs, kurios gali dar pa vinti.
žastis yra be abejo mintis. gi
at. Abejotina tvarka arba ataergukenkti rinkimui aukų “re reivis yra budrus ir suprat- motoriaus tampa uždėtas ir
Hartford
(kun. Ambotas),
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čius), Portland (kun. Daugis), jos p. Elihu Root.
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si jos įvairių dalių skait gaus veiksmas ir mašina riale.
da
keliauti
buvusion
auto

pakeltų
dvasią
talkininkų
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delgi negalėtų tokios misi
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daryti.
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Pitts plėtojimąsi.
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Cla galima ganti Pirmas AakŠitiems lietuviškiems juo telegramos, kiek savas kai
burgh Altoona, Wheeling, Coriai yra ne kokie karės aka sikasinėti tikslingai, kada
ao MortgagM. Telpgl Aukao MortDabar
klausimas,
instink

dašitnčiams vis dar neišga lis.
lumbus.
Bondus po (14Ž.ŽŽ ir (440.44,
demijų auklėtiniai, bet dau kyaujas bereikalo perdaug to tikslingumas, ar immaChicago prov.: Chicago, Al ruoja iš galvų Rusijos re
“Fabrikuotomis”
tele
giausiai juristai, pirkliai ir susitelkęs į vieną vietą. Bet nentiškas, ar transcedentiš- Lkoti
Cla kalba Lietuviškai tr
ton, Bellville, Peoria ir visos voliucija.
gramomis tik prisidengia
kitokių profesijų žmonės.
vyskupijos į pietus ir į vaka
žaizdai gįjant ir šašui jau kitaip sakant, ar mintis su Kapitalas Ir perviršis; 1444,444.44
Pasibaigus Rusijoj revo ma, kad nepaaiškėtų despe
rus (NB. West’uose geistina
Šituos visus gcneralo Jof esant ant jos, kraujas taip dariusioji tikslingai vei
ratiškas to organo stovis vis
kad pasidarbuotų kun. Jonai liucijai, dabar ten seka evo
liucija, o jie tvirtina savo ir daugiaus susiprantant lie fre nurodymus ir argumen pat susitelkia gausiau į tą kiantį instinkto mechaniz
tis iš Nebraskos).
tus šios šalies vyriausybė vietą, kad gijimas eitų grei mą yra tame pačiame me
tuviams.
Dar gi Lietuviai kunigai gy gana!
venantieji Clevelande, Grand
Šiandie dar Šiaip taip jam nuodugniai apsvarstys, ka čiau. Tada pasikasinė jimas chanizme, ar kame nors ki
Jiems norėte norėtųsi,
Rapids, Detroit turėtų pasi kad Rusijoje išnaujo butų gyvybę palaiko “stebuklin dangi jinai yra sudariusi vi netik yra betikslis, bet sta tame?
PrMldentas
(N 0TATH
darbuoti vyskupijose: Cleve
Čia
vėl
tyrinėsime
labiauR
čiai
kenksmingas.
Tą
patį
Šitie su sai kitoniškesnius pienus
sugražinta carų despotų so gieji daktarai.”
Kampas: Bluo
Leonai
land, Grand Rapids, Detroite, stas, jei šalies valdymas ne“ progresyviškos
visuome kas link kariuomenes siun- matome valgio ir gėrimo in prieinamą mums instinktą, lr ll-toa gatvių.
Pt. Wayne, Cincinnati, IndiaATDARAS; Panedėllals, K et var
nopolis, Luoisville, Covington. patenka socialistams.
stinktuose.
Juodu abiįdu būtent žmoginį. Kraujo bė ■ate lr Subateau Iki 4:44 vai
nės ” organo pagelba iš tam- timo į Prancūziją.
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ti k $1,400.000,000. Kiti visi rašę, antra-nesmagu mi iudarbą net prie paties forte
giečiai neskaitlingai atvyko
pianų mečhanlztod< *
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Maždaug toksai stovis yra Jozefinizmo apginėj ui.
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dabartiniuose laikuose rau- girdėjęs apie Erardo gabu karui
Prancūzijoje ir Anglijoje su Rašidami apie Jozefinizmą,
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nete, wilmerdingiečiai, tai
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labai apsirikote.
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užsakymas
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jus vakarėlį, ne su tikslu
WAUKEGAN, ILL.
kad fortepionas prasidėjo iš smulkesnės ir tobulesnes taip, kaip didžiulė audra
žino tų šalių poperinių pi nizmo vardas ne nuo tamispasipelnyti, bet kad sukel
instrumento vadinamo mo- konstrukcijos
vasaros
karštoje
dienoje.
fortepianą
nigų vertę.
tos, o nuo Vokiečių Impe
ti
tarp
wilmcrdingiečių
Susitvėrė lietuvių vaikų
nokordu, kurį vartojo balso Visi senesnieji darbininkai Karės pragaištin Europų
dvasių, paskatinti juos prie
J uozapo,
kuris
Dabar Suv. Valstijų ižde ratoriaus
draugija.
tyrinėtojai.
Monokordas, atsisakė tą išpildyti. Pradė intraukė ten viešpatavęs
aukso yra tiesiog perteklius. mirė 1790 metais, tai yra
Šiame miestelyj neperse veikimo.
kaip pats vardas parodo, yra jo mėginti Erardas ir darbas nenormalia politikos, šeimi
Gi, katra šalis turi daugiau jau 126 metai, kaip jis po
Minėtų j į veikalų mūsiškė tai skrynutė ant kurios iš
nai susitverė vaikų draugi
jam kuogeriausiai pavyko. ninkavo ir finansų stovis. sia aukso, ta visam pasau žeme.
ja vardu Šv. Aniolo Sargo. kuopa taipo gi statė sceno tempta viena styga (Striū
Taip gero skambesio forte- Tų pripažįsta visi diploma
Laike Velykų ši draugija je 23 d. balandžio š. m. Du- na).
Ilgainiu ta skrynute piano niekur dar nebuvo bu tai. Todėl jie dabar ir tvir* lyj ir nustato pinigų kursų.
Todėl šiandie pinigų kursų
buvo surengusi smagų va quesnc, Pa., Camegie knin- jau turėjo keturias vienaip
DIENRAŠTIS
vę. Visa Paryžiaus aristo tina, kad busimoji taika tų diktuoja tik Suv. Valstijos.
karų. Dainavo choras, ro gyno salėje.
Vakaras ne skambančias stygas ir vadi
kratija žinanti muziką, gė nenormalį stovį turės pra
dyta gyvieji paveikslai, so blogai pavyko ir šiame mie nosi kanonas. Pagaliaus, vi
Pirm karės pinigų kursų
šalinti. Ir tik tuomet taika
rėjosi juomi.
lo dainavo p-lės O. Šimall- ste, tik žmonių nedaug bu duramžių laikais,
visam
pasaulyj diktavo An
stygų
Erardo vardas kas kart bus pastatyta ant stiprių
Kituose Miestuose
niutė ir F. Rajunutė. Po to vo.
glija, nes ji turėjo daugiau
Už įžangų nieko ne skaičius padaugėjo net iki
plačiau skambėjo, jo garbė pamatų.
buvo lošiama linksma kome reikėjo mokėti. Vietoje to 8-nių ir todėl visas šis prie
sia aukso. Bet šiandie Ame
Kainuoja tikta1
kįlo, jis gaudavo daugybę
Apskritojo šeimininkavr
dijėlė ‘Nepasisekė Marytei.’ tapo padaryta rinkliava. Iš taisas pradėjo vadinties porikos doleris galingesnis ui
užsakymų, užvedė pažintis mo klausimai po karės bus
Lošimas pavyko gerai. Pas viso sumesta $20.80.
Anglijos sterlingų, ir visų
Ka likordu (daugelstygiu). Iš
su protingais
žmonėmis, išrišti savaimi sulyg įgimtų
kui dar skambinta piano, dangi buvo manyta daugiau radus klaviatūrų (plaktu
kitų. šalių pinigus.
nuo kurių dar daugiau suži ekonominių įstatymų. Bet
šokta ir tt.
aukų surinkti, tai jų dalį kus, mušiančius stygas) poPo karės Europos šalims
nodavo apie fortepianų dir kur-kas sunkiau bus sutvar
Lai pasekmingiausiai il žadėjome paskirti nukentė likordas persikeitė į klavlbus vargas, kuomet prisieis
bimą.
kyti pinigų klausimų.
giausius metus gyvuoja ši jusiems dėl karės sušelpti, kordų, kuris gyveno net iki
poperinius pinigus pakeisti
Metams
Neilgai trukus Erardas
Kariaujančios šalįs karės
vaikų draugijėlė!
tečiaus pasirodo, kad savo devyniolikto
metašimčio draug su broliu įsteigė for
auksu.
CHICAGOJE
vedimo didžiules lėšas pa
Gegutė. užmanymo negalėjome įvy pradžios. Lietuviai jį vadin
tepianų išdirbimo bendrovę. dengia banknotai®
$6.00
fclJOS ATSAKY- j
kinti, kadangi neskaitlingos davo levikartu. Kiavikordo Pramonė ' pavyko kuo
niais
pinigais),
kurie
tik
HOMESTEAD, PA.
aukos vos vos padengs vi garsai buvo labai tyri. Kla- puikiausiai: pelnas plau
MAI.
tuomet turi savo vertę, jei
vikordas, turbut, atsirado kė plačiausiomis upėmis:
sas išlaidas.
jie yra pilnai gvarantuojaVyčių veikimas.
šešiolikto metašimčio pra
P-ui Jonui Ališauskui..
Aukavo sekantieji:
Revoliucijos laiku Erardai mi aukso ištekliumi, gulin
Balandžio 22 d. š. m. Lie
džioje.
Vokiečiai
giriasi,
kad
$1.00
A. Mikalaitis
išbėgo Londonan ir taipo gi čiu tų šalių ižduose. Ir to Apie tą patį atsitikimą ga
advokatas
tuvių Vyčių 11-ta kuopa pojie
tų
padarę.
Neužilgo
po
1.00
A. Jurginis
įsteigė fortepianų fabriką. dėl kariaujančiose Šalyse vome pranešimą nuo kito
bažnytinėje svetainėje laikė
Miesto ofieu:
1.00 kiavikordo gimė spinetas, Sebastijonas Erardas nuolat
korespondento.
A. Šuntras
I* Mile
šiandie
sunku
kur
rasti
nors
susirinkimų, kuriuo pra
Tol. Buiolpfc
1.00 kuris labai buvo mėgiamas išradinėjo naujus patobuli
A. Rucevičius
P-nui
North
Sidečiui.
džioje buvo malda. Paskui
metaslm- nimus. Visi brolių bendro trupinėlį to brangaus meta
1.00 septynioliktame
K. Pilkauskas
gyvumo vieta
lo. Jis visas sugrobtas ir už Labai ačiū už žinutę, bet j.
tapo perskaitytas protoko
t.vj.
Spineto
išradėjas
buvęs
1.00
D. Baliunas
so. Haistod Street
vės reikalai ėjo kuopuikiau darytas valstybių ižduose. ši syki ji netilps: viena, kad J
las, atsiliginta su mokes
1.00 italas iš Venecijos Giovanni siai. Sebastijonas Erardas
K. Vasiliauskas
Nes kuodaugiau ižde yra trumpai apie tai jau esame
čiais ir pradėta svarstyti
G. Žeronas
■ 50 Spinetti. Viena spineto rūšis mirė 1831 metais Prancūzi aukso, tuo daugiau šalies
bėgamieji reikalai.
Pir
A. (pav. neišskait.
50 vadinosi klavicimbalu (cla- joj savo puikiuose rūmuose vyriausybei galima paleisti
miausiai nutarta gegužės 14
A. Slavin
50 vicymbalo), kuris džiaugėsi La Muette. Erardo Prancū apyvarton poperinių pinigų.
dienoje surengti smagų vaA. Akvevičiutė
,
50 populeriškumu XVHI me zijoje įsteigtos fabrikos dar Bet kadangi šitos karės me
varų.
Po to daug kalbėta
M. Paulauskžienė
50 tašimčio pabaigoje. Klavi- ir po šiai dienai gyvuoja po tu išlaidos pasidarė baisiai
apie naujai įsteigtų kningyN. Zizas
50 cimbalas tai panešėjo į da vardu “Pleyel et Erard” didelės, tai kaikurios ka
nelį, kuris šiomis dienomis
S. Jasukauskas
50 bar vartojamų fortepioną, o firmos. Jose kas met pada riaujančios šalįs paleido
tapo atidarytas.
KningyB. Baliuniene
50 minėtasis sinetas buvo kur- roma fortepianų beveik už apyvarton daugiau poperfTik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitansnelio prižiūrėtojais išrinkti
A. Griaučienė
50 kas mažesnis. Visuose tuose 4- milijonus-frankų.
taių frfnigų, negu juos tikrai
kų Škaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. Už
plaktukai
4).p. Jonas Grebliunas ir V.
Z. Bernotienė
50 instrumentuose
Ne viena suktybė padeda gvarantuotų, auksas.
sakimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sam
Krauzlis. Kningos bus ga
P. Zapalskis
50 mušdavo stygas vienokiu žmonėms pralobti. Gabumai
teliais)
15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Pasibaigus
karei
šitų
ne>lima gauti du kartu per sa
J. Vaišnoras
50 smarkumu.
su sąžiningumu, darbštumu, normalį poperinių pinigų
Spėjama, kad 1711 metais
vaitę — nedėliomis ir ket
Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau- j
F. Sankauskas
50
ištvermingumu ne vieną potvinį prisieis išlyginti
italas
Bartolomeo
Cristofovergais nuo 8 iki 9 valandų
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
A. Skimas
vargšą padarė didžturčiu.
50
taip, kad jie turėtų tikrąją
ri
išrado
būdų
padaryti,
kad
karais.
Daugiau 14 dienų
kimai bus veikiai išpildomi, kada su užsakimu siunčia
P. pav. neišskait.)
Suktybe įgytasis pinigas vertę. Bet kaip ir kada tas
50
sulyg
muziko
noro
plaktu

negalima laikyti kningų.
mi ir pinigai kartu.
AI. G raičius
yra prakeiktas, kaip Judo- bus atlikta, niekas negali
50
kai muštų stygas smarkiau
Patartina, kad kuodau
V. Busaitis
šiaus grašis. Ir jis pats iš pasakyti, nes visose šalyse
50
Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
arba
lėčiau.
Savo
išradimų
giausiai šio miesto lietuvių
V. Klamaicius
bėga iš kišenio ir teisingai
50
suojant:
maža aukso.
Cliristofori pavadina “Cempasinaudotų tuomi apšvie
P. M. Gri..
uždirbtą skatiką išveda.
Antai
Vokietija
karės
ballo ai marteletti” (plaktos šaltiniu-kningynu.
metu
išleido
poperinių
pini
“Draugas” Pub. Co.
tukinis cimbalas). Po Cris
Artojas.
PRANEŠIMAS S.L.R.K.A.
gų vertės
$5,600,000,000.
toforio tuojaus fortepionų
BOSTONO APSKRIČIO pasidirbdino franeuzas MaIš
šitų
pinigų
šalies ižde,au
HOMESTEAD, PA.
KUOPOMS
krautas, auksas gvarantuoja į
riuzir vokietys vargoninin
kas Schroeter. Kadangi ita
Iš vyčių veikimo.
SLRKA.
Bostono
apskri

liškai smarkus balsas vadi
Balandžio 21 d. š. m. L.
čio susivažiavimas įvyks nasi forte, o tylesnysis pia
Vyčių 11-ta kuopa Wilmerdinge, Pa. statė scenoje gegužės mėnesio 27 dieno no, dėlto Cristoforio išradi
“Audra Giedroje.” Apart je, 1-oj vai. po pietų, šv. mų kaikurie vadina forteJurgio parapijos svetainėje piano, o kiti pianoforte.
minėto veikalo dar buvo deLabiausiai gi šį malonų
klemacijos, dainos ir tt. (St. James st.), Norvvood’e,
.Mass.
Kadangi Susivieni išradimą patobulino iki da
Pirmiausiai vyčių choras,
vedant p. J. Senuliui, sudai jimo seimas jau ne užu kal bartinės konstrukcijos Se S
nų, tai geistina, idant visos bastijonas Erard, kuris gi
navo Vyčių himnų.
Pas
kiau merginų choras sudai kuopos teiktųsi atsiųsti sa mė 1752 m. Elzacijos mies
Sebastionavo “Čiulba ulba paukšte vo atstovus. Nuo 10 narių te Strausburge.
galima siųsti vienų atstovų. no Erardo tėvas buvo netur
liai.”
Po šių dainų sekė
deklemacijos.
Apie mote Kuopos, kurios negalės at tingas ir savo sūnų tegalėjo
siųsti susivažiaviman dele išmokinti tik dailydžiauti.
rų privalumus deklemavo p.
gatų, pasistengkite priduo Vos teturėdamas šešioliką
Medonis, A. Aučiutė sakė
ti savo nutarimus ant raš metų liesas Sebastijonas iš
eiles “Ant marių krante
to. Juos reikia siųsti se keliavo Paryžiun, kur visi
lio.” Laike antros pertrau
kančiu adresu: V. Kudir bėgo ieškoti laimės, garbės,
kos p. J. Bulevičius dekle
ka, 37 Franklin st.F Nor~ turtų. Tada Elzasas pri
mavo “Neužmirškime varg
klausė prancūzams. Pary
stančių,” A Aučiutė — wood, Mass.
Prie progos pažymime, žiuje Erardas netrukęs gavo
“‘Rytų vėjas.”
Po lošimo
dart sudainuota kelios dai- kad apskričio susirinkime, daily dės darbą pas tūlą fornos ir tautos himnu buvo laikytam© rugsėjo 3 d. bu tepianų išdirbėją. Erardas
užbaigta vakaro programas. vo nutarta, kad kiekviena dirbo stebėtinai uoliai ir ste
Lošėjai savo užduotis atliko kuopa į apskričio iždų mo bėtinai protingai'. Jis atygerai, tik dėl trukumo sce- kėtų į metus po 5 cehtus džiai tyrinėjo išdirbystės
nerijos
geistino įspūdžio nuo nario. Taigi, malonė taisykles. Darbdavis ėmė
negalima buvo padaryti. kitę neužmiršti šio nutari pavydėti, vaikinui fortepiaRitjMto nujaus norint platunty žinly sakančių antrašų:
Dainos taipo gi gan gerai mo. Geistina, idant duo nų dirbimo paslapčių ir pa
pasisekė.
P-lė A. Aučiutė kles prisiųstumėte iki susi darė milžinišką klaidą —
pasirodo yra labai gabi dek- važiavimo iždininko A. .Ci- pravarė gabų darbininką.
OvV
Bet darbščiam vaikinui
lematorka.
Visojo Pitts ginskio vardu (35 Lafa♦.•VV
burgho apylinkėje sunku vette st., Worcešter, Mass.) pritarė laimė. Buvusio darb
Apskr. pirm. V. Kudirka, davio konkurentas priėmė
rasti geresnę eilių sakytojų.
Erardą pas save ir suteikė
„
raet. A
Tik gaila, kad Wilmerdia-

Suv, Valstijų auksas.

Pwtųiūi» istorija.

“DRAUGAS'

S4.50
A. A. SLAKIS

!• M.

EXTRAC!

Lietuviški Škapleriai.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
MBRAU6į”

18OOW.46St, Chicago, DI

DOVANU DUODAMA
S200.00 PININGAIS.
DUNBAR

yra pačiame distrikte

38 MIL DOLERIŲ VALDŽIOS ARMOUR PLATE PLENTO
DU N BAR

siūlo Du Šimtu Dolerių
$200.00 pinigais UŽ GERIAUSI, trum-

piausį ir pilniausį aprašymą ŠIO
PUIKAUS miesto, šis miestas turi ge
riausias progas visiems.

DUNBAR!!!

DUNBAR LAND CO. D. A.

Box 801

**

z
$

Charleston, W . Va.

Seredą gegu. 2 d. 1917 m.

“DRAUGAS”
T==
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kad net se, ar ne, nors iki debatų teli
vagii} vadai buvo musų “dė ko tik 3 dienos. Tema debatų
dės”, kaip lietuviai
mėgsta žada būti sekanti: “Socializ
juos vadinti. Šiomis dienomis mo mokslas teorijos ir prakti
už girtuokliavimu ir už ėmi kos žvilgsniu yra visuomenei
mą kyšių ir gi tapo pavaryti pragaištingas”. Jeigu socialis
kaikurie visuomenės tvarkos tai ir nestos debatuotis, tai
vistiek viršminėtoje dienoje p.
dabotojai.
SEKTINAS PAVYZDIS.
Račkus kalbės ir mes visiems
VIDUMIESTYJ “FREE skaitytojams patarime nepa
Nedėlioję, balandžio 29 d. LUNCH” LĖŠUOS PEN gailėti žygio nuvykti į tas nau
dingas prakalbas.
Šv. Jurgio dr-ja (nuo BridKI CENTAI.
jau buvo paaiškėję,

CHICAGOS
ŽINIOS

geporto- “in corporc” ėjo
prie šv. Komunijos.
Visi
nariai susirinko į salę iš
kur su gražia muzika leido
si į bažnyčių.
Puiku tam
tyčia pritaikintą pamokslą
pasakė gerb. kun. J. Albavičius.
Po pamaldą visi
nariai sugrįžo i Šv. Jurgio
parap. svetainę. Malonu yra žinoti, kad Šv: Jurgio
draugija pagrįžo atgalios į
bažnytinę svetainę,
kaip
kiekvienai katalikiškai drjai pridera.
Bravo! Šv. Jurgio drau
gijos nariai, kad susiprato
te. Tikimės, kad ir kitos
draugijos seks jusu pavyz
dį.

Bridgeportietė.
VYČIAI KAS KART
SMARKIAU VEIKIA.
• Chicagos vyčiai pagyri
mo verti.
Nors visą laiką
jie nenuilstančiai dirba, bet
po šių Velykų jų veikimas
dar padinėjo.
Kur tik pa
sisuksi visur vyčių prakal
bos, vakarai, koncertai, pa
skaitos ir
t. t.
Kaikurios kuopos nerimauja tik
dėlto, kad nėšaukia apskri
čio susirinkimo, o jis yra
labai pageidaujamas, nes
jau susirinko visa krūva ne
atidėtinų reikalų.

r- ■
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tų
farmų,
glvullal,
mašinos
Ir kiti
PARMOSI! reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
PARMOSI!

ant išmokesčio. Norint gauti dau
Parsiduoda DldSlauloJe Ameri ma
muma,
koja Lietuvią kolionijoj kam* m giau Informacijų rašykite
980 Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau o gausiu grąžą kataUoga Ir mapa. ..
sioj apielinkėje BcottvtUe, Mich. kui
ANTON KIEDIS,
kraštas Uetuvlama ap*lgyv*“tt. Mo
nai* pr* Farmerą Draugystė, yr* Peoples State Bank Bldg.,
lietuvišką parapija. Todėl kreipiame*
Scottville, Mich.
| Jus kurt* norit* turėti goresnj gy.
venima pirktu paa ana farma* kad
galėtumėm viaus Anglu* Ir Vokie Parsiduoda grocerne gerai ap
čius, 11 toa k°llonijo» Išprašyti. Maa gyventoje vietoje priešais Davis
turim* U Jų suėmė Jų farmas ir nori
ma Ja* parduoti, turima didelių Ir mi Sq. Parką ant kertės. Parsiduoda

KOKS RUSIJOS KA
Septyniosdešimtis penki
RIUOMENĖS STOVIS.
vidumiesčio (loop district)
saliuniriinkai praneša, kad
Associated Press kores
užkanda prie gėralu jau lėšuos penki centai.
Girdi, pondentas iš Petrogrado į
angliškus laikraščius prane
viskas brangsta.
ša, kad Rusijos kariuomenė

n

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”

na iš durnos, antroji — iš
darbininkų ir kareivių. Tas
STREIKUOJA.
netiesa. Tai tik tušti žo
Subatoje sustreikavę 2,000 džiai ir įsivaizdinimas, dau

duonkepių dar negrįžta prie
darbo, nes darbdaviai nenori
išpildyti jų reikalavimų. Šio
streiko pasekmės jau jaučia
mos — duonos mieste visur
trūksta. Kaikuriuose restora
nuose vietoje duonos duodama
įvairus sausainiai.

giau nieko.

terių

kabinetas

su

pirmi

ninku Lvovu priešakyje.
“Be to pasaulyje šneka
ma ir dar daugiau rašoma,
kad dabartinė vyriausybė
turi permažai jėgų, gyven
CHICAGOJE YRA ARTI PU tojams priversti prie paklu
SĖS MILIJONO TELEFONŲ. snumo, ir palaikyti prideriamą tvarką visoj šalyj.
“Taip nėra.
Dabartinė
Angliški laikraščiai
rašo,

S. Dainius. kad gegužės p’rmoje dienoje
Chicagoje buvo 475,000 telefo
ŠV. JURGIO PARAPIJO nų. Taigi, beveik kas penki
žmonėm turi po t Jepona.
NŲ VAKARIENĖ.
Telefonų bendrovių milži
Ketvergo vakare, balan
džio 26 d., Šv. Jurgio parap. niškas pelnas kasmet žymiai
svet. buvo parapijonų vaka didinasi.

CHIOAOO, njj.
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S. GORDON.
i 1416 S. Halsted st..

Mokinama: angliškos ir lietu vis
ko* kalbu, aritmetikos, knygvedys
tės, stenografijos, typewrlting, pirk
lybos teisiu,
Suv. Valst.
istorijos,
abelnos Istorijos, geografijos, politi
kinės ekonomijos, pilietystės, daillaraiystės.

DR. A. YUSKA
LIETUVI* GYDYTOJA*

1749 Si. Halitid CHICA60, ILL.

8106 So. Halsted St..

CORNER lith STREET

Chicago III.

HA5TER

ST5TET1

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

PASEKMINGI MOKINIAI

Mrs. Naujulienė,
2239 W. 23rd PI.,
Chicago.

Ten buvusi. didelius debatus, sn socialis
“TIKYBA IR DORA"
tais. Iš savo pusės vyčiai sta
Tūrių vieną kambarį ant ran
1631 W. North Av*.
Chicago, III.
VAROMI LAUK PO
to žinomų sociologijos žinovų dos šviesus ir švarus, dėl vyro ar
Al. Račkų, Mums praneša merginos. Atsišaukite:
LICISTAI.
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos
F
B
|
!
ženklelį.
į
Chicago visoje
Amerikoje ma, kad dar socialistai neat% DRAUGAS PUB. CO.
pragarsėjo policistais. Andai Rakė, ar jie dalyvaus debatuo- 1800 W. 46th St., Chicago, III. 8X8x»x>xr>ax»x»xix»x»v»>fąxvx»Mv

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 masinos siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mie
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

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

S*8«S#8«8«««t»3S3«#l»t»e*
Phone Yards 2721

Prieš City Hali

DR.PAUL M. ŽILVITIS

PHYSICIAN

DR. J. JONIKAITIS

and

SUROEON

OFISAS

3103 SO. HAL8TOD ST
PHONE DROVER 7179
RESIDENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
PHONE YARDS 637
OFFISC ADYNOS 9to 12 A. H. 2 to 5 P.M
7 to « P. H. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. .
CHICAGO ILL.

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted st.,

CHIOAGO, ILL.

Tel Draver 704B

Telefonas McKlnley S7M

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS
3487 Ss. W«t*r« Biri. klapsi W. 88 (atris

Dr. C Z. Vezelis
LIBTUVIS DBNTIBTAB .
vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Valandos: nno * ryto iki 9

Llconla Priėmimo Valandos:
ryto met. nuo 8 iki 10 valandos po pietų
nuo 2 iki'4 ir vakare 7 iki 8:30.
Šventomis dienomisZlš ryto’*-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

4718 Bo. AsMaaf Avo.
art 47-toe gatvė*

į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINA!
Aat Darą, Lentų Romų Ir Stoginio Poploras

'a'

ž CARR BROS. WRECKING CO.

ž

* 3003-3039 S. HALSTED ST.,

į

CHICAdO

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėlių, Deimontą ir kitų auksiniu da
likli, viskas turi būti parduota už pusė prekės.

Po Digižla 1-mil

mis

ižinsimi krantini po

iui.

2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER
2256 W. 22 St.,
Arti

Oakley Are.

Sviesto Kaina Nupuolė
t*

“TIKYBA ir DORA”

Pajieskojimai.

»

PhCB) Canal 2118

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
iki 6 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30

raugo knygyno

Butų labai pageidauja
Į DEBATUS.
kij visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius J j
ma, dažniau rengtų tokius
5 užklausimus Iš tikėjimo ir doros srities.
vakarus, nes jie pakelia
Neseniai mes jau buvome
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c.
Paj ieškau moterės pabovyt du
kiekvieno žmogaus ūpą ir rašę, kad Lietuvos Vyčių 22Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už l1
vaikus per dieną, naktyje nerei
priduoda daugiau noro dar tra kuopa
(Melrose Park, kia ir darbo nei jokio nereikia
pavienius numerius po 2c.
buotis.
1111) gegužės 6 dienai rengia dirbti. Meldžiu ataišaukti:
Adresas:

Chicago.

Amerikos Llitnly Mokykla

KNYGOS

vyriausybė nenori naudo
ties jėgomis. Šitai vyriau
sybė visuomet galėjo areš
tuoti radikalių socialistų
vadą Leniną. Bet to neno
ri daryti. Verčiau tegu ta
sai anarchistas naudojasi
laisve.
rienė.
KVIEČIA
NAIKINTI
ŠUNIS
“Šitokia vyriausybės tak
Įėjus į svetainę net akys
IR KATES.
tika yra naudinga, nes Lenušvito.
Stalai buvo baltai
nin
’o pasekėjų skaitlius žy
užtiesti, ant jų 6 bukietai ge
Negirdėta čia brangenybė miai sumažėjo. Kitaip bu
lių, o valgių prikrautą pilmaisto
kas kart skaudžiau tų buvę, jei jis butų tapęs
hutėlai stalai J
Gi šiandien
Negalimą buvo atsidžiau jaučiama. Kaikurie Chicagos suareštuotas.
angliški
laikraščiai
pataria
jis neteko savo idealogijai
gti jų gražu pagaminimu, o
gyventojams
dėl
brangenybės
pasekėjų.
gą jau kalbėti apię gardu
užmušti šimtus tūkstančių ka “Daug rašoma apie ka
mėlį.
čių ir šunų, nes brangu juos reivių pabėgimą iš kariuo
Musų gerbiami ir visų nuo
menės.
Prieš revoliuciją
širdžiai
mylimi
kunigai užlaikyti.
Apie šį būdą susilpninai kareivių dezercija kurkas
Kun. Vaičiūnas ir kun. Al-1
Pirm
bavieius
pasakė
puikias brangenybės skaudulį kalb. buvo skaitlingesnė.
ma
ir
Washingtone.
revoliucijos vienieriais me
prakalbas, iš kurių visi pa
tais suvirš milijonas karei
rapijonai labai užsiganėdi
VALKATŲ ME
vių pabėgo iš kariuomenės.
no, ką išreiškę gausiu delnų
DŽIOKLĖS.
Po revoliucijos žymus skai
plojimu. Po vakarienei bu
Šiomis dienomis arti 200 de
vo šokiai. Musų parapijos tektyvų ir policistų pėsti ir tlius kareivių sugrįžo namo.
gabus vargoninkas p-as B. važiuoti automobiliais suren Bte šiandie ne tik dezerci
Janušauskas taip gražiai ir gė naktį įvairios rųšies valka ja Sumažėjo, bet dar pabė
DRAUGAS PUBLISHING CO.
gusieji
kareiviai
būriais
grį

gyvai ėmė skambinti, kad^ tų medžioklę.
Sakoma, kad
| 1800 W. 46 St,
Chicago, III.
nejučiomis
visus
žadinti medžioklė buvusi gan pasek sta į savo pulkus išreikšda
žadino šoktų.
Žmonių buvo minga. Tarpe sugautųjų esa mi norą ginti šalį prieš vo
labai daug, nes 3 eiles sėdo ma ir nemaža pagarsiejusių kiečių užpludimą.
“Šiandie rusų kariuome
prie stalo valgyti. Vakaras piktadarių, bankinių vagių ir
nė yra ne tik skaitlingesnė,
buvo vienas iš linksmiau tt.
sių Šv. Jurgio parapijoj.
Ateityje žadama
dažnai bet ir stipresnė, nes karei
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje.
viai žino, kad jie šiandie gi
Geraširdžiai parapijonai rengti panašias medžiokles.
eina da karta | minos]
na
ne
caro
sostą,
bet
savo
parapijos reikalams sumetė 60
dolerių.
| Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kataliSOCIALISTAI BIJO STOTI laisvę.”

kailiu

▼Įsai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo 825 Iki
|85, dabar 85 ir augSėiau. Kel
nės nuo 81.58 iki 84.50. Val
ku siutai nuo 83.00 iki 87.60.
Valizos Ir Kuperai.
Atdara kasdiena, nedėliomis
Ir vakarais.

Rasidenee Humbold 97

S Boston. Mass.

1137. Naujas Bodas Išmokti Bašytl. Benas ar jaunas, vyras ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkt ši* knygelę gali išmokti tik per 24 diena*. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę i dieną, per 24 diena*
mokinimo*!, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku f Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f Žinoma, tik norėk ir
pradėk mokinti*. 6į knygelė prekiuoja tik ............... lOe.
1188. Naujai Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėli*. Vaikai ano pat kūdikys
tė* dieną reikia pratint prie rašto. Pria ko kūdiki ano
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bna palinkęs.
Elementoriau* kaina .............................................. 10e,
1080. Arenta Istorija Bono ir Naujo Įstatym0. Šventojo Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventojo
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ........................................... 1.00
1028. Trumpa Branto istorija Bono ir Nanjo Įstatymo apdaryta 85e.
789. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė šinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
sieko nešino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos
viešpatavimą. Jai dar aeturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jau* patariama anaipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta ................................................... 88e,
Apdaryta •••••••••••••.
Sos.
1103. Trumpa Lietuvią Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvią
Šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliškai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reiki* teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokina taisykliškai rašytu
Prekė ..................... 85c.
1820. Z4otnv°a Gaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra blog* šeimininkė. Nuo valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanina
valgio* iš tą pačią dalyką, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį. įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo
terį* ar mergaitė* turi mokėti valgį pataisyti, jei joe nori
kad vyrai jas mylėtą. Prekiuoja tik ........................ I9e.
180. Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik ką išėjus iš epandoe
knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygel.. Kaina ................................ 85e.
Užsisakydami viri pažymėta* knygeles parašykite knygos vardą ir
aumerį. .Pinigas galima siąsti krasos ženkleliais. Adresuokite:

pasirinkimas
overkotų.

Pilnas
pamuštu

Central 88*0

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

Sekančias yra {alinamos

Nauji, daryti gatavimi nuo
|lt iki 835 siutai ir overkotai,
nuo 87.60 iki 18 doleriu.

Kamb. 908 National Life Bldg.
89 Bo. LaBall* atM
Vakarai* 1588 Milvraukee ava.

Nes Rusijoje

gyvuoja viena laikina vy
riausybė, o ana yra minis

Naaji. neatimti, daryti ant
užsakymo siutai Ir overkotai,
vertės nuo 130 lkt |50 .dabar
parsiduoda po 810 Ir 25 dol.

LIBTUVIS ADVOKATAI

“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

Vyrišky Orapiny Barganii s

JOSEPH C. VVOLON

V

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
320 CHICAGIEČIŲ INSIRA šiandien
geriau
viskuom
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
ŠĖ Į RAUDONĄJĮ KRY aprūpinta, negu pirm revo
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
liucijos.
Taippat ir amu
ŽIŲ.
dailių
vaizdelių ir apysakaičių.
nicijos šiandie daugiau pa
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
Laike pastarųjų penkių sa gaminama, negu kuomet
ninkui svarbu,
naudinga,
indomu ir
vaičių Chicagoje Į Raudonojo nors pirmiau prieš revoliu
suprantama.
Kryžiaus draugiją
insirašė ciją.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku|į
rios
dailumu,
gražumu, turiningumu, pigumu
vir
“
Talkininkų
prisibijoji320 moterų ir vyrų. Vienok
šija visas išleistuves.
tuo skaičiumi patriotai neuž mas — kalbėjęs ministeris
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
siganėdinę. .Tie nuolat šaukia, nieku nepamatuotas. Dau
Prenumeratos kaina:
tris kartus savaitėje metams
kad Chicagos miestas Raudo- gelis mano ir koresponden
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
nojam Kryžiui privalo suteik tai rašo, kad dabartiniais
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
laikais Rusijoje gyvuoja
ti 150,000 žmonių.
75c.
Adresas:
dvi vyriausybi, būtent, vie
2,000 DUONKEPIŲ DAR

dėl to, kad turi du bizniu ir abie
jų negaliu apžiūrėti.
Taipgi parsiduoda 7 sėdynių
gražus “touring car.” (limousine) turintis vasarinį ir žieminį
uždangalą už labai pigią kainą.
Atsišaukite sekančiu adresu:
445G S. Hermitage Avė.

The

26

GARSI SARTOS KAVA.

a lb.

Visur parduodama po 28c ir
po 30c...............................................

SVIESTAS

RYŽIAI

Goriausio* *m««oao* ceree- s ja

K?

01*188,

COCOA
Galiausia
aalyrine ra

4 a

7įc EF*- 14c

43C

IMS W Chieeeoev.
1SM Bhm Island a*.
North av.
1317 8. Baleted at.
1388 8. Halsted et.
1*1* W. 13th et.

MV.

3108.**. 33ad at.

SOUTH SIDE
K1R3 Wentworth av
*427 8. Baletad at.
473S 8. Aabland av.

Polkai Stalius

37c
NoRTH** ISOI
41« W. Ot-rlaloa st.
780 v. Merth av'
2*40 Lincoln av.1
Lincoln av,
<4U R. Clark St.

•e*

8

