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Kaip protas, taip ir patyri

mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.

■

Oeo. Washington.
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NUSKANDINTA DIDELIS ANGLI
JOS TRANSPORTINIS LAIVAS

Anglai sutruškino “Hindenburgo liniją” Prancūzijoj
Vokietija nusižemina
prieš Argentiną
Rusija nesitaikins atskiriai su
Vokietija
NUSKANDINTA TRANS
POETINIS LAIVAS.

ATSIPRAŠO UŽ LAIVO

NUSKANDINIMĄ.

Žuvo 279 anglai kareiviai. Vokiečiai apsiima atiduoti
pagarbą Argentinos

Londonas, geg. 4. — Tik
vakar oficialiai paskelbta,
kad vokiečių nardančioji lai
vė balandžio 15 dieną Tarp
žemių jūrėse nuskandino
Anglijos transportinį laivą
“Arcadian.” Su laivu žuvo
279 kareiviai.

ANGLAI SUTRUŠKINO
“HINDENBURGO
UNUĄ.”
Paėmė du miestu Fresnoy
ir Bullecourt.

Londonas, geg. 4. — An
glai sutruškino “Hindenburgo liniją” Prancūzijoje 12
mylių ilgio šonu, Oppy lini
joje.
Gegužės 3 d. naktį nusileidžius mėnuliui anglų legijonai pakilo iš savo apkasų
ir puolėsi prieš vokiečius
tokiu smarkumu, kad ši
tiems nebuvo laiko, nei atsi
peikėti ir* pagalvoti, kas ap
link juos veikiasi. Pirmieji
kanadiečiai prasimušė per
vokiečių plieno krušą ir jų
lavonus. Paėmė Fresnoy ir
Bullecourt ir eilių eiles vo
kiečių apkasų su stipriau
siais ten jų pataisymais.
Šitas skaisčiausias anglų
laimėjimas nuo pradžios
užpuolimo prieš vokiečius,
kuomet šitie įsitaisė “Hindenburgo linijoje” jausda
miesi kaipir namie esą. v

vėliavai.

Buenos Aires, geg. 4. —
Vokiečių nardančioji laivė
nuskandino Argentinos lai
vą “Monte Protegido.” Ar
gentinos vyriausybė už tai
pasiuntė aštrų protestą.
Vokietija veikiai ir nuo
lankiai atsakė į protestą.
Pažymėjo, jogei vokiečių
vyriausybė neturinti žinių
apie tai, kad nardančioji lai
vė butų taip padariusi. Bet
jei tas įvyko, tai ne kitaip,
kaip tik per neapsižiūrėji
mą. Gi jei taip, tai Vokieti
jos vyriausybė atsiprašanti
Argentinos ir apsiimanti
atiduoti pagarbą jos vėlia
vai, be to dar atlyginti už
laivo nuskandinimą ir žuvu
sias su laivu prekes.
Argentinos
vyriausybė
tuo vokiečių pranešimu pasiganėdino ir pasibaigė kivireai.
Reiškia, Vokietija jau bi
josi prieš save sukelti dau
giau priešininkų.

RUSIJA IR TOLESNIAI
KARIAUS.

Petrogradas, geg. 4.—Ru

sijos laikinoji vyriausybė
savo ambasadoriams ir pa
siuntiniams kariaujančiose
ir neutralėse šalyse pranešė,
kad Rusija skyrium su Vo
kietija nesitaikysianti, bet
VOKIEČIAI PRIEŠ SAVO kariausianti podraug su tal
kininkais, kol Vokietija ne
KANCLIERĮ.
bus nugalėta.
Taigi socialistų visos pa
Londonas, geg. 4. — Gau
ta žinios, kad vokiečių par stangos nuėjo niekais.
lamentas baisiai ėmė kriti
kuoti kanelierį Bethmann- VOKIEČIAI LAKŪNAI
-Hollweg ir reikalauja, kad TORPEDUOJA LAIVUS.
jis butų prašalintas iš už
imamos vietos.
Pasirodė,
Londonas, geg. 4. — Vo
kad kanclieris yra priešin kiečių jūriniai lakūnai savo
gas visokioms šalyj refor lakstytuvuose turi jau ir
moms.
r
Į * '■
torpedas, kuriomis torpeduoja priešininkų laivus.
ŽUVO 061 DARBININ
Anot admiralicijos pr'anešiKAS VOKIETIJOJE.
mo, vienas toks lakūnas nu
Bule, Šveicarija, geg. 4. skaudino
Anglijos
laivą
— Vokietijos mieste Furth
parako
dirbtuvėje
ištiko
ekepliozija. Žuvo 551 darbi
ninkas, daugiausia moterių.
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Į ANGLAI PAĖMĖ STIP
RIAS POZICIJAS PRAN
CŪZIJOJE.

GEN JOFFRE CHI
CAGOJE.

KĄ VOKIEČIAI SKEL

BIA APIE RUSIJĄ.

Šiandie Chicagoje vieši
Prancūzijos didvyris gen.
Joffre. Jam ir kitiems Pran
cūzijos atstovams čia suren
gta iškilmingas priėmimas.
Vakare Auditorium teatre
įvyks didelis susirinkimas,
kur kalbės gerb. svečiai ir
žymiausieji Čhicagos pilie
čiai. Tam tikslui pagaminta
plati programa.
Chicagon atkeliavo:
Rene Viviani, Prancūzi
jos ministerių tarybos vice-pirmininkas ii‘ prancūzų
misijos pirmininkas.
Gen. Joffre.
Vice-adrairolas
Choche-

Amsterdam, geg. 4. — Po

Dideli
talkininku
nuostoliai
‘
‘
Prancūzijoj

revoliucijos Rusijoje Vokie
tijos vyriausybė šventai ti
kėjo, kad Rusija tikrai pa
darys atskirią taiką su Vo
Londonas, geg. 4. — Pakietija.
Vyriausybė todėl
šėlusieji mūšiai seka išilgai
galvatrūkčiais pagamino tai
vokiečių apsiginimo linijos,
kos pienus ir lukeriavo pa
palei Sensee upę, rytuose
togaus
laiko, kuomet Rusija
nuo Arras.
pagaliau pasakys gana to
Anglai nors palengva, bet.
kraujo praliejimo.
SIUNČIAMAI EUROPON KIEK KATRA VALSTIJA
nuolatos pažangiuoja pir
Bet
po
poros
savaičių
nu

S. V. KARIUOMENEI
myn ir jau ten paėmę daug
TURĖS PRISTATYTI
girdo,
kad
Rusijos
naujoji
svarbių vokiečių pozicijų.
VADOVAUS GEN.
KARIUOMENĖS.
vyriausybė nei nemano tai
Kelių mylių šonu dienomis
SOOTT.
kinties. Tuomet Vokietija
ir naktimis nepertraukiami
Washington, geg. 4. —
paleido darban savo sociali
susirėmimai.
Talkininkai panešę didelius Kuomet galutinai bus pristus, kad šitie nišų sociali
Prancūzai Champagne ap
■ imtas priverstinojo kareistus patrauktu taikos pusėn. nuostolius Prancūzijoje.
skrityj įsilaužė naujojon
jviavimo bilius, tuomet, kad
prat.
Tečiau ir tas nieko negel
vokiečių linijon rytuose nuo
Washington, geg. 4. — surinkti 500,000 kareivių,
Markizas 1 de Chambran, bėjo. Dabar Vokietijos vy
Mont Haut. Paėmė nelais
kiekviena valstija skyrium
Prancūzijos parlamento at riausybė įsitikino, kad su Valdiškuose rateliuose vis
vėn suvirs 300 vokiečių.
stovas, jis gi gen. Lafayette Rusija nėra galima susitai dar plačiai apkalbama ir turės pristatyti vyriausybės
pažymėtą skaitlių kareivių.
Verduno šone ir gi prasi praanukis.
kinti ir todėl nustojo vilties svarstoma apie siuntimą Sulyg karės departamente
dėjo smarkesni veikimai.
kariuomenės į Europą. VyEmile Hovelaąue, Pran tuo žvilgsniu.
riausvbė jau nutariusi pa- j apskaitliavimo
valstijoms
Ties St. Mihiel vokiečiai cūzijos švietimo generalis
Tatai dabar vokiečių laik siųsti kelias dešimtis tuk-|prisieis pristatyti kareivių:
perėjo upę Meuse ir susi inspektorius.
raščiai kasdien praneša, kad
rėmė su prancūzais. Vokie
Viscount Dejean, pi'ancu- Rusijoje siaučiančios nera stančių kareivių taip greitai, Į Alabama ...................... 11,149
kąip tik bus galima tai pa- Arizona ......................... 1,150
čiai tai atliko po artilerijos zų ambasados Washingtone
mybės. Galimas daiktas, kad
priedanga.
daryti. Tam tikslui yra rei Arkansas...................... 8,049
kanclieris.
Rusija neapsieis be naujos
kalinga turėti daugelį trans Califomia .................. 12,643
Pulk. Jean Fabry, gen. revoliucijos.
portinių laivų, kurių ši šalis į Colorado ........................ 4,598
AUSTRIJA SU VOKIE Joffre štabo viršininkas.
Vokiečių laikraščiai per neperdaugiausia turi. Gal Connecticut ................ 5,747
TIJA SUTIKMĖJE
Leit. Simon, iš prancūzų Stockholmą gauną žinių iš
šitam tikslui bus panaudoti Delavvare .................... 1,149
VEIKIA.
karės laivyno.
Rusijos, kad tenai stovis vis vokiečių laivai, kuriuos vy- ^s;
Columbia .... 1,618
Lėit. de Tessaun, gen. labiau aršėjąs. Žiniose sa
Florida ....................
4,598
Londonas, geg. 4.—Vien- Joffre militarinis. palydo va s. koma, kad sumišimai kįlan- riausvbė konfiskavo.
Kadangi trūksta pakan- Geofgia ......................... 13,793
uoje įvyko centralių valsty
Pulk. Spencer, iš S? V. ka ti Estlandijoj ir Kronštadkariai
Jaivų, tai kareiviai ^aho ............................. 2,209
bių atstovų konfefencija, riuomenės.
te. Suomija ir Ukraina rei
Illinois........................... 31,084
kurioje dalyvavo Bavarijos
Leit. Allen Buehanan, iš kalaujančios neprigulmybės. ^)US. siun^^ami mažesniais
Indiana ......................... 14,942
ministerių pirmininkas von S. V. karės laivyno.
Sumišimai kilę Siberijoje, byriais. Anot karės sekretoIowa ................................ 12,403
Hertling, Austrijos užsienių
Breckenridge, S. V. val Bucharoje ir Turkestane, ^aus pranešimo amerikonišKansas..............................9,915
reikalų ministeris von Czer- stybės sekretoriaus trečiasis Pastarose dviejose provin- i
kareivių ekspedicijai va
Kentucky ..................... 12,443
nin ir kiti.
cijose gyventojai paskelbę jdovaus gen. Seott, dabartiasistentas.
nis generalio štabo viršinin Louisiana .................... 9,050
Konferencijoje paaiškėjo,
Warren D. Robbins, iš S. sau neprigulmybę.
Maine............................. 4,598
kad tarpe Berlyno ir Vien V. valstybės departamento
Pačioje rusų kariuomenė kasm u . • ,
, ,
.
Maryland .................... 6,985
nos nesama jokių nesusipra atstovas prijungtas prie je disciplina išnykusi. Ka
Talkininkų atstovai pra’nno
x
, ..
Massachusetts ........... 18,398
timų ir Austrija atskiriai prancūzų misijos.
nesą,
kad
jiems
amerikonui,,.
,
.
reiviai neklausą, savo ofieie
nesitaikysianti nei su vienu
Svečiai atstovai iš Chica rių.
pagelba yra būtinai reika- Mįn
.......... „ 495
savo priešininku.
go keliauja į Springfield, III.
linga,
nes
pastaraisiais
laiMi
sissippi
..................
Petrograde daug pinigų
Austrija ištikima busianti
išleidžiama agitacijai už to kais Prancūzijoje jie pane Missouri ...................... 18,500
Vokietijai ligi pat karės ga PASKELBTA SUSIRIN
lesnę karę. Tie pinigai dau šę didelius nuostolius. Pa Montana....................... 3,500
1 KIMŲ LAISVĖ.
lo ir karę turi laimėti.
giausia paeina iš Suv. Val niški, kad ne vieni vokiečiai Nebraska .................... 6,900
stijų, kurios gyvai- intere paneša didelius kareiviuose Nevada ......................
500
TT
TURKIJA KARIAUS
Petrogradas, geg. 4.—Ru suojasi dabartiniu Rusijos nuostolius. Per pastarąjį dvi „
...
v
, . w. . Nevv Hampshire
.. 3,422
r
sijos vyriausybė paskelbė, stoviu ir nenori, kad Rusija savaiti musių su vokiečiais
LIGI GALO.
New Jersey ................. 13,679
talkininkai netekę 198,000
kad nuo šio laiko visiems atsimestų nuo talkininkų.
New Mexieo................ 1,230
kareivių užmuštais, sužeis
Londonas, geg. 4. — Tur Rusijos gyventojams su
New York..................... 45,845
kijos ministerių pirminin teikiama susirinkimų laisvė VYRIAUSYBĖ KONTRO tais ir nelaisvėn paimtais.
North Carolina .......... 11,800
Anot atstovų tvirtinimo,
kas Talaat Paša aplankė if leidžiama steigti visokios
LIUOS MAISTĄ.
North Dakota .............. 3,448
vokiečių nuostoliai yra daug
Vienną, Austrijos sostinę, draugijos.
Ohio ................................25,286
nes jie į kontratair ten pranešė, kad Turkija
Washington,. geg. 4. — didesni,
.
, . ..
Oklahoma .................... 9,100
PAIMS NELAISVIUS
kariausianti ligi mirčiai ir
3 500
Vakar kongresan įnešta su kas puolasi tirštomis eilė- !Oregon
jokiu budu neatsimesianti
AMERIKON.
manymas, kad maisto kon mis, kurias talkininkams Pennsylvania ..............41,378
nuo Vokietijos.
trolę pavesti šalies vyriau lengva šluoti savo kulka- Rhode Island .............. 3,300
Washington,. geg. 4. — sybei. Vyriausybė turi nu svaidžiais.
South Carolina........... 7,951
SUNKIAI SERGA KAR Anglija ir Prancūzija turi statyti maistui kainas, pri
South Dakota ........... 3,450
7,000 GYDYTOJŲ BUS
daug paėmusios vokiečių ir siėjus reikalui maistą rekvi
DINOLAS FARLEY.
Tennessee ..................... 12,041
austrų nelaisvių. Juos prisi zuoti. Taippat reikalaujama,
PASIŲSTA Į PRAN
Texas
.....................
20,689
New York, geg. 4—Sun eina maitinti, o čia to mai kad visos anglių kasyklos
OUZUĄ.
ITtah............................... 3,089
kiai serga Jo Eminencija sto vis labiau stinga.
butų pavestos vyriausybės
Vermont ...................... 2,299
Tatai Suv. Valstijų sena nuožiuron.
kardinolas Farley. Nesenai
Washington,. geg. 4. — Virginia............. ..
11,495
kardinolui padaryta opera torius sumanė tuos visus neVakar šalies apginimo ko Washingtou .. .----- t 5,747
VOKIETUA NETURI
cija. Pralotas Lavelle tvirti laisvius iš Anglijos ir Pran
mitetas paskelbė, kad grei West Virginia ........... 6,985
cūzijos
pargabenti
į
Suv.
na, kad kardinolas esąs blo
OFICIALIO PRANE
tu laiku Suv. Valstijos į Wisconsin ..................... 12,443
Valstijas
ir
tuo
budu
pa

gam stovyje.
Prancūziją
pasiusiančios Wyoming .................... 1,150
SIMO APIE KARĖ.
lengvinti talkininkams, kad
7,000 gydytojų i? 3,000 au
Į SAVAITĖ NUSKAN nereikėtų jų maitinti.
Berlynas, geg. 4. — Jau tomobilių ambulansų.
DINTA 69 LAIVAI.
ORAS.
mėnesis praėjo nuo to laiko,
KINUOS PASIUNTINYS
kuomet Suv. Valstijos pa REZIGNAVO BRAZIU
APLEIDO
BERLYNĄ.
Londonas, geg. 3. — An
Gegužės 4, 1917 m.
skelbė karę Vokietijai. Te
JOS MINISTERIS.
glijos vyriausybė oficialiai
Pekinas, geg. 4. — Kinijos čiau Vokietija iki šiolei ne
Chieago ir apylinkės. —
paskelbė, kad į vieną savai užsienių reikalų ministerija gavo ofieialio pranešimo
Rio Janeiro, geg. 4.—Pa Šiandie lietus ir šalta; rytoj
tę, pasibaigusią praeitą sek gavo pranešimą, kad Kini apie karės paskelbimą.
sitraukė iš užimamos vietos gražus oras ir kiek šilčiau.

Prancūzai briaujasi pirmyn
Champagne.

Kiek atskiros valstijos turės
duoti kareivių

7,000 GYDYTOJU BUS PASIUSTA PRANCUZIJON

“Gena.” Pirm šito tas pat
laivas savo anuotomis buvo madienį, vokiečių nardan jos pasiuntinys Vokietijoje
Bet visiems amerikonams Brazilijos užsienių reikalų
Temperatūra vakar augnumušęs vieną vokiečių jū čios laivės nuskandino 59 iš Berlyno iškeliavo Dani suvaržyta laisvė Vokietijo ministeris, Dr. Lauro Mul- ščiauaia 47, žemiausia 40
rinį 1 akstytu vą.
jon.
Anglijos laivus.
ler, vokiečių šalininkas.
laipsnių.
je.

i
--

■M

......... ...............-................

I

---- ----------------- —

._____ L

“DRAUGAS”
=fflS==te=5==

aaea

Pėdnyčia, geg. 4 d. 1917 m.

Bacho Sostu, Drebik!

apakričią au daugiaus negą kėties, kad jai greičiaus pa*
Jiena.
Tą dieną Šventojo ra gyventi . Taip gali tvir
I
tukstančią įvairios rųšies darys galą pats Dėde Ša
Tėvo parėdymu visose pa tinti tik renegatai, netekę
Lietuvių KAtalilm
darbininką darbuojasi die mas, nes "'Bachas • daug
Blna kasdien* Išskyrus nedėl dle saulio katalikiškose bažny tautos ir tėvynės meilės
sius.
ną ir naktį, kad greičiau iš blėdės visiems pridirbs, o jo
čiose bus renkamos aukos jausmą. Renegatai yra ir
Prenumeratos kaina:
Žaibo greitumu pasklido
Jei
kam
neaišku
kokią
Chicagoje metama
......... 26.0*
trauktą šimtą milijoną A- skystimėlis ypatingai pavo
musą laisvamaniai tauti
e mėnesiams ............ 23.fi* nukentėjusiai Lietuvai.
žinia, kad galingas “švento pragaištį mums nešė ir ne
S mėnesiams ............ 22.••
Tą dieną taipgi tegu mu ninkai (kitaip vadinamieji sios” Rusijos imperatorius ša girtybė, tai te atsimena, inerikos gyventoją iš svai jingas karės laiku. .Giltas
Kituose S. V. miestuose metams 24-fi*
galą tvano. Vienas milijo kareivis ne ką nuveikia,
• mėnesiams ............ 22.fi* są liberalai apsilanko į arti
- liberalai), nea ir tie ynuverstas nuo sosto. Ir kas kad lietuviai Vilniaus Kau
S mėnesiams ............ 21.fi*
nas ir pusę įvairios rųšies daugiau kenkia saviems ne
Ketvergo laida .............................. |2.*« miausias lietuvią bažnyčios ra atskilę ir atsimetę nuo
gi galėjo tą sapnuoti arba no ir Suvaiką gubernijos,
Perkant atskirais numeriais visur
ir tegu, kiek išteklius lei lietuvią katalikiškosios tau mintyti, nes rusą caras tai kaametai už degtinę praleis laikraščių ir informacijos gu priešams.
»e Sa
Prenumerata mokasi llkalno. Lai džia, padeda aukas nuken tos kamieno ir klaidžioja
lapelių kas savaitę išeina
Dabar gi tai ant galo at
kas skaitosi nuo užslraSvrao dienos,
“galingas” valdonas. Dau davo 10 milijoną rublių. O
ir plinta pasekdami augštus ėjo ir mums laikas subruz
as nuo Nauju Metu- Norint permai tėjusią dėl karės lietuvią ieškodami
neva
kokios
gelis skelbė buk rusą tam čia Amerikęje tai dar blo
nyti adresu visada reikia prisiųsti lr
senas adresas. Pinigai geriausia siu sušelpimui.
t„ “tiesos” ten, kur ištikrąją sus sodiečiai jį gerbę lyg giau, nes 'progą girtybei valdininkus, teisdarius ir dėti. Ateinančiais metais
sti * Išperkant
krasoje ar ezprese
šiaip jau žmones.
bus balsavimai už sausą
Jei musą laisvamaniai jos negalima atrasti.
“Money Order” arba Įdedant pinigus
šventąjį. Rusijos carui nie daug daugiau, o smuklią tai
t registruot* laišką.
Tiė lapeliai atidaro akis Chicago, tad gi griaukim
Todėl mes, lietuviai kata kas negalėjo priešinties, nes kiekvienoje kolionijoje ran
Redakcijai
prisiųstieji
raštai ir tautininkai atliks tokį prakorespondencijos
negražinami,
jei kilną darbą, tuomet
sostą
susitarę.
ir nuvargusiam darbininkui Bacho
mes likai, turime pasidžiaugti, jo klausė begalės kazoką, dasi devynios galybės.
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne
pažymi ir neindeda krasos ženklelis tikrai
paprastą “alą” maukian Pasirašykime ant balsavimo
pripažįsime
juos kad nesame tokiais ar kito puslaukinių Europos žino
Žmonės ryja alą ir degti
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
pianti es adresuokite:
esant tėvynės mylėtojais ir kiais, kad mes nepasiduoda mą, jo klausė kietaširdžiai nę, o girtybės dievaitis Ba čiam, ir augštam ponui lapo “Yes.” O šiuomi išveDRAUGAS PUBLISHING OO., IX©-,
vartojančiam. sim iš vergijos ir paliuosuoViešai me atskalūną intakai, bet ir žiaurąs valdininkai, kurie chus ryja kas metai milži “šampaną”
2*00 W. 4Sth Street, Chicago, Hilueis karštais patriotais.
Tel. McKinley «11«.
visiems paskelbsime esant gyvename sulyg teisią, ku sėjo baimę ir mirtį kitaip niškas pinigą daugybes pra Ji štai kokiam laikui praė sim milijonus žmonią, kurie
----------------- XX ---------------- “DRAUGA S”
ištikimais Lietuvos vaikais. rias nustatė žmonijai Amži mintijantiems ir šnekan kaitu uždirbtas, neteisėtai jus susipratusieji piliečiai nuvergę, nuskubę, be duo
Lithuanian Daily Friend
daug pagelbėjo žmonijai ir nos kąsnio patįs su savo išPublished daily except Suadays by
Musą laisvamaniams tii- nasis Dievas.
tiems.
Bet kada liaudis išveržtas iš verkiančią moDRAUGAS PUBLISHING OO., INO.,
valdžiai. Nebereikėjo tiek svaigalams vergavo.
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Juos paskelbė savo koresponden ant galo įvykino sumany sistebėsime. Tegul gi svai nai pirmiaus tinginiai ir Amerikoje kitos tokios tau
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cho” sėdynė. Žmonija ant valstljosę: N. Dakota, KanIr tą stovį taip nu
Laisvamaniai tautininkai senai, senai nėfa buvę, ir tas.”
Kaizerio galybė, kurios galo pamatė, kad svaigalai sas, Oklahoma, Mississipi,
Tennessee, West .Virginia,
šoko, trypė su savo “cent^ tenai padeda auką ant ken šviečia:
globoje randasi musą tėvy yra didžiausias žmonijos
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“Talkiu., nežiurian pasi nė, dar išrodo milžiniška, priešas, taigi skubiai stu Main, North Carolina, Georaliniu komitetu” ir paga čiančios Lituvos aukuro.
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liaus pritūpė po visą nepa
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sisekimą.
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Už savo to “centralinio tik žodžiais ir raštais, bet tįs labai stipriai spaudžiami. savo, apdegusiu karės lau stimą, nežiūrint, jo skanu tapo panaikinti svaigalai
būtent;
Washington,
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nepasisekimus, ir darbais. Už tat mes juos Prancūzija neturi žmonią, ke, batu sugriaus ir Berly mo nei išveizdos.
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kaipir tikėtasi, kaltina ka gerbsime ir tokiais ją dar o Anglijai ima pritrukti lai no sostą. Tada tai imtą mužikas pirmiaus be degti gon, Colorado, Arizona, Vir
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vą, maisto ir karės medžia viešpatauti meilė, ramybė, nės “vodkos” nei vyžos ne ginia. Bet arrt to neapsisto
talikus ir katalikiškus laik bais gerėsimės.
| Europa ir galima
Tai yra vokiečią nar o pavergtoms tautoms užte pradėdavo pinti, o dabai* jo kova už -blaivybę, o ta
Pasinaudokite šita proga, gos.
raščius.
Girili, ją tam
gauti Lalvokartes
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Socialistai dažnai myli nors budu negalės apsirū
luoja.
Jei sugriuvo, sostas caro “šalin svaigalai,” labiaus ir nes šiose keturiose valstijo Mea parduodamo Foreign Money
Order* |
Meluoja todėl, kad katali pavadinti renegatais {at pinti naujais laivais, tai už ir dreba kitą valdoną, so garsiaus skamba, o nuvar se svaigalą intekmė yra už
WilUam Kasper — Pirmininkas
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Jomph atkyla —
turios valstijos prieš 44 —
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Svaigalai dar
nesenai iš ją 23 valstijos būtent:
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Bet negali jiems
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kitos
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Socialistai yra didžiausi ga tuojaus pagelba sustip duoti tai, ką už tą auksą
nieko nereiškiančius
žo
džius, tik tikruosius patrio renegatai ir tautos žvilgs rinti savo kariuomenės ei talkininkai norėtą įsigyti: neša pageidaujamą vaisią, Aubum, Effingham, Fair
Bet S. Valstijos grei maisto, amunicijos ir lai tadgi įkūrė draugiją sutik field, Harrys, Henry, |John
Nors jie sakosi, kad les.
tizmo darbus. Tegu lilicra- niu.
siu pravesti įstatymus, už son City, Lacon, Lebanon,
lai savo darbais paliudija, jiems tautos reikalai ir gi tu laiku negali pasiąsti rei vą.”
Kaip matote ptftįėjimaa draudžiančių visose vartoji Litchfield, Morris, White
kad jiems ištikro rupi tėvy rupį, bet tokį pasakymą kalaujamo skaitliaus ka
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mą
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Ash,
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Iš
čia
aišku,
kuone
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ir
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riuomenės.
Galėtą
pasiąsti
nė Lietuva ii4 jos gelbėji- sumuša žinomu savo tvirti
Kampas: Blue Ialand Ava, Loemis
nimu: žmogui darbininkui mažai, bet iš to prancūzams nia kaip jiš gali pasibaigti, ją atsirado visose valstijo- kad svaigalą karalyste nyk- Ir 12-tos gatvių.
mas.
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se. 123 skyriai valstiją ir sta ir nyksta, bet galima ti- ta*
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“Aido“ Vakaras

8

“DRAUGAS”
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aiškino klausi kiečių

vyriausybei.
Jau,
gird, net Dr. Šaulys, prigu
lintis prie tos dalies lietu
vių visuomenės, kuri ma
žiausiai lenkų neapkenčia,
ir tai reikalavo, kad Lietu
vos lenkai pertrauktų dery
bas su Lenkijos lenkais.
Visuose Lietuvos sodž.
yra , Wirtschafts Ausehuss
(ūkiškos komisijos). Dau
guma didžiųjų žemvaldžių
apleidę Lietuvą. Vokiečių
valdžia varu verčia Lietu
vos ūkininkus išdirbinėti iš
bėgusių
žemvaldžių lau
kus.
Už netikusį ūkinin
kavimą vokiečiai baudžią
valstiečius.
Su savo turtu esą musų
tėvynėje negalima elgties,
kaip patinka.
Visi ūkės
padarai surašyti ir be vy
riausybės leidimo nieko ne
galima parduoti.
' Miestiečių -su valstiečiais
santykiai geri.

nėję Stirijoje.
jį teisingai išris,
Dar ne
O jeigu b- Vokietijos iš stinga tokių diplomatų, ku
skirtume lietuvių, lenkų, rie lietuvią negali atskirti

mus. Klausimų buvo devy
nios galybės. Teisybė, buvo
čekų, danų, olandų, franeuir rimtų klausimų, bet ne
zų provincijas ir žydus, tai
stigo ir - visai neapgalvotų,
vokiečių pasiliks nedaukokie tinka tik Mockaus
mulkinyčios “studentams.”
giausia. Be to likusius vo
Gerinamas prelegentas vi
kiečius reikia padalyti į dvi
dali: augštuosius (Hochsiems klausimams atsakinė
jo pagal jų rųšies. Jeigu
deutsehe)
ir
žemuosius
klausimai buvo rimti, tai
(Niederdeutsehe); šių pas
rimtai ir atsakyta, o juokin
tarųjų kalba kur kas artygi klausimai juokingai buvo
mesnė olandų kalbai.
Kaip Plattdeutsch, taip
ir atsakinėjami. Kaikurie
klausėjai reikalavo iš gerb.
ir Hochdeutsch dar dalinas
prelegento nurodyti veika
kiekvienas į trys žymias
lus ir puslapius, apie kalba
tarmes, tarp kulių didesnis
mus dalykus. Kun. Maliauskirtumas negu tarp lenkų
skas nepabūgo tų reikalavi
ir čekų kalbų.
,
mų, nes turėjo su savim ir'
Italai taipo gi dalinasi į
reikalingų veikalų. Tada jis
šiaurinius ir pietinius, o Si
pradėjo kviesti klausėjus,
cilijos ir Korsikos gyvento
kad šie eitų ir pasiskaitytų,
jų tarmes pridera vadinti
bet socialistų, gal nei su re
atskiromis kalbomis.
težiais nebūt buvę galima
Jeigu nuo anglų Europo
privesti, jie visi kaip pelės
je atskirsime keltiškus ai
po šluota sulindo, pamatę
rius, škotus, valiečius ir
katinų. Stebėtini sutvėri
kornvaliečius, tai jų pasi
mai! Jie prašo parodyti, o
liks nedaugiau negu lenkų.
“MAŽOSIOS” IR
kuomet jiems rodoma, tai
“DIDŽIOSIOS” TAUTOS. L Gi nuo ispanų pirmiau
jie nenori žiūrėti.
K. C.
siai reikia atidalinti kata-

Balandžio 21 d. čia įvyko
“Aido” vakarėlis. “Aidas”
jau gyvuoja su virš du me
tu, tad turėjau užtektinai
progos prisižiūrėti jo vaka
rų. Kaip visi, taip ir šitas
buvo atliktas ‘ant greitųjų.’
Tas greitumas pas “Aido”
narius dažnai atsikartoja,
užtat ir visi jų rengiamieji
vakarai būna silpnoki. Vei
kalai beveik visuomet pa
renkami trumpi, menkos
vertės, o jeigu dar nekaip
sulošiama tai pasidaro labai
nepageidaujamas
vakaro
rengėjams įspūdis. Tokiais
vakarais tai tik publika pa
lengva atpratinama nuo te
atrų lankymo. Kitaip sekasi
“Aidui” su dainomis. Dai
Ne vieni Amerikos Šovi
nomis “Aidas” pralenkia vi
ŽINIOS IS NEPASIEKIA nistai, bet ir Europos dip
sus čia gyvuojančius chorus.
MOS MUSŲ SOSTINĖS. lomatai kalbėdami apie taip
Taigi, patartina ‘Aidui’ laiKrokuvoj leidžiamas len vadinamas mažasias tautas
kyties prie vienų dainų. To
“Naprzod” dažniausiai didžiai prasilen
kių veikalų, kokius ligšiol kų laikraštis
Diplomatai
lošėte patartina daugiau ne- šių metų sausio numeryje kia su tiesa.
I
padėjo
straipsnį
apie
Lietu

ir
žinodami
etnografiją
ne
bestatyti, nes tai tik vargi
nimas ir publikos ii' pačių vos sostinės Vilniaus gyve sinaudoja ja if tyčia falsi
lošėjų. Atvaizdinkite kokį nimų. Nors šį straipsnį ne- fikuoja, taip atvejais, kada
nors rimtesnį dalykų, o ne mielaširdingai apkarpė aus jų vyriausybėms tat nau
“Žydus statinėje,” “Užke trų cenzūra, bet vis gi šis dinga.
Prie “mažų” tautų ukrai
rėtus Jackus,” “Baisius tas įdomaus dar pasiliko.
Pirmiausia, ten rašoma, kad niečiai priskaitomi visai ne
Sapnus” ir tam panašus.
Vilniaus gyventojų atstovai teisingai.
Kadangi ukrai
Kun. Dr. Maliausko kon visai prašalinti nuo miesto niečių skaičius siekia 30 mi
valdybos.
Taip vadinamo lijonų.
Vadinas, Ukraina
ferencijos.
ji durna ir kitos žiemetiškos turi beveik tiek gyventojų,
Nuo 23 iki 29 balandžio,
įstaigos
esu panaikintos. kiek Italija, nors ši pasta
čia buvo laikomos kun. Dr.
Miesto Valdvba
dar kaiku- roji nekuomet nevadinama
v
Maliausko
konferencijos.
rį laika buvusi paversta į maža tauta.
Konferencijų ,
paklausyti
Patariamąją Tarybų prie
Lenkų ir gi negalima pri
kas vakaras susirinkdavo
vokiško
Stadthaupmanno skirti prie mažųjų tautų.
pilnutė bažnyčia. Socialistai
(miesto viršininko), bet il- Iš. 24 milijonų etnografiškos
konferencijas
irgi uoliai
gainiu ir ji liko išvaikyta. Lenkijos gyventojų, yra ar
lankė, tik tie “buržujai”
Taigi, pasirodo, kad Vilnių ti 20 milionų lenkų.
katalikai nepavelydavo so
dabai' valdo vieni vokiečiai
Priešingai, rusų toli nėra
cialistams su kepurėmis po
ir elgiasi taip,kaip jiems pa
bažnyčių vaikščioti ir nuo
106 milijonų, kaip tat pa
tinka, o ne kaip gyvento
kaikurių ‘ ‘ draugų ’ ’. prisiėjo
prastai sakoma. Ukrainie
jai nori.
varu nuimti kepures. Šis
čiai, baltgudžiai ir kitos tau
Teisdarystė
taipo
gi
iš
faktas liudija, kaip tai mu
tos etnografiškai skiriasi
sų socialistai žemai nupuolę. imtinai jų rankose. Vertė nuo riisų, todėl neturi suei
Jie nežino nei pamatinių jai geriausiai pažįstų rusų ti į jų skaitlių.
Nei Di
kalbų.
Iš
kitų
kalbų
verčia

mandagumo taisyklių. Kur
džioji Rusija nėra grynai
mi
rusų
kolbon,
o
jau
iš
ru

čia jau girties su šviesumu.
rusiška.
J os gyventojai
siškos
vokiškom
Vilniaus
Kas bažnyčioje nenori sku
įvairiuose kraštuose didžiai
advokatūra
lošianti
labai
bėlės nusiimti, tas parodo
skiriasi ir kalba ir papro
menkų
rolę
teisdarystėje.
tik savo tamsumų.
čiais, ir išvaizda ir tt. Šiaur
Apšvietos reikalai musų vakarinės Didžiosios Rusi✓
Tai liaudies universitetas. sostinėje esą kaskart kįla, jos gyventojai pasidai'ė iš
Kun. Dr. Maliausko kon mokyklų skaičius nuolat sumišimo suomių ir normaAugštesniose nų su slavais,
ferencijos yra taip moksliš dauginasi.
Į šiaurius
klasėse
vokiečių
kalba pri nuo tikrųjų rusų gyvena
kos ir taip lengvai supran
tamos, kad ir maži vaikai verstina, Liaudies Univer- daug mongoliškai suomiškų
Tas tautų, kurios oficialė stati
gali jas lankyti. Bėda tik sitetas panaikintas.
su socialistais, jie jokiu bu universitetas buvo lenkiš stika priskaito prie Piet-vadu jų negali suprasti.
Ne kas ir lenkų dvasioje.
karinės Rusijos gyventojų.
Baltgudžių
laikr.
“
Hoakli fanatikai, žinoma, kon
Yra mišinys slavų, turkų,
ferencijų vertę suprato, bet man” jau išleidinėjamas totorių, ir net chazarų. Tik
Ačių pasidarba rai slaviško kamieno rusai
didelė dauguma buvo tokių, Vilniuje.
kad jiems rody tumei baltų vimui jų veikėjų “Homa- gyvena tik Smolensko, Tvcsniegų, o jie sakys, kad tai n’ą” pradėjo spauzdinti ne riaus, Maskvos, Vladimiro,
yra juodas ir tiek. Tokie ir lotiniškomis raidėmis, bet Kalugos, Tūlos, Orio,
Vadinas, ir Riazanės, 14 Kursko, %
norėjo naujų tvarkų įvesti rusiškomis.
bažnyčioje — sėdėti su ke baltgudžiai smarkiai stve Voronežo ir '%Tambovo gu
purėmis. Mums ir kitų ko riasi ginti savo tautystę nuo bernijose. Pačios Maskvos
lionijų lietuviams šitos kon lenkybės, kuri jų tarpe kur vardas ne rusiškas. Mies
ferencijos buvo labai nau kas labiau prasiplatinusi, tas gavo upės vardą, prie
dingos. Nei vienas kalbėto negu tarp musų.
kurios jis pastatytas, o tos
Tikro išsiskirstymo į par upės vardas yra suomiškas.
jas tiek tiesos mums nepa
sakė, kiek kun. Dr. Maliau- tijas buk Lietuvoje nesą. Maskva suomiškai reiškia
skas. Geistina, kad gerb. Gird, tik yra įvairių pažiū upę.
kun. Dr. Maliauskas apke- rų, liet, ne partijų, tikroje
Vokiečių taip gi mažiau
liautų kiekviena lietuviais to žodžio prasmėje.
yra ištikrųjų negu aut po
apgyventų miestelį šioje ša
Kiekviena tauta Lietuvo pieriaus. Austrijoje vokiš
lyje. Tos konferncijos yra je gyvenanti savo atskiru kos kilmės vokiečiai tegy
tikras liaudies universitetas. gyvenimu, o lietuviai esą vena tik provincijose: šiau
nekenčia lenkų ir dažnai riniame Tyrolitije, SalzburPrispyrė prie aianos.
8ulxitos vakare kun. Dr. ant jų drįsta skųsties vo ge, Kalnų Austrijoj ir ryti-

z
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launus ir
ų patys is
panai sulyg kalbos dar da
linasi į tris šakas: kastilius,
anduluzusMŠr,r galičius. Jų
kalbos labiau? Skiriasi viena
nuo kitos negu slaviškosios.
Visos šitos tautos skaito
si didžiomis, nes jos turi
politišką savystovybę ir lai
ko pavergusios daugybę ki
tataučių. Bet jeigu jos ne
tektų savystovybės, tai kai
kurios išrodytų kur kas
menkiau negu ukrainiečiai,
lenkai ir kitos tautos, pa
prastai vadinamos mažomis.
Taipo gi rumunų ir serbų
negalima priskirti prie mažų tautų, nes, jei jiems pavyktų susivienyti, tai Ser
bijos valstijoje butų 13 mi
lijonų gyventojų serbų, o
Rumunijos — 16.
Mlažai kas žino, kad da
nai ir ųorvegai vartoja tą
pačią kalbą ir kad suomių
už Suomijos sienų (šiaur
rytinėje Rusijoje) yra trįs
kartus daugiau, negu pačio
je Suomijoje.
Labai mažai kas žino, kad
turkų tėra tik 2į/2 milijono,
o Turkija tai tikėjimiška
magometonų valstija, ku
rioje gyvena virš 12 įvairių
tautų, kalbančių įvairiomis
kalbomis. Svarbiausią rolę
Turkijoj lošia ne turkiška
kaba, bet ai'abiška.
Nuo pradžios XIX šimt
mečio tautybės idėja nuolat
smarkėja ir darosi stipres
nė, taip, kad ant jos pri
valo remtis valstybių orga
nizmai. Nors šį karė tau
tybės klausimą pastatė žymion vieton, bet vargu ji

uuo lenką, atvažiavusius iš
Rusijos žydus skaito rusais
bei lenkais, kiekvienas magometonas sulyg jų suprati
mo privalo būti turkas ir tt.
Mes lietuviai, beabejo csame maža tauta.
Ilgai
neturėjome
savistovybės,
nesenai supratome savo kal
bos, praeities ir tautybės
brangumą. Tautybės neiš
sižadėsime.
Musų reikala
vimas yra, kad gautume
taip gyventi, idant tautybė
ir kultūra galėtų augti ir
eiti geryn.
Pasaulį val
dančių tautų priedermė yra
liautis mus skriaudus, tai yra išpildyti musų reikalavi
mus. Mažas ir didelis žmo
gus turi lygias teises, kad
niekas jųdviejų nežudytų.
Taip ir Lietuva turi lygias
teises su didesnėmis tauto
mis tautiškai gyventi, nau
dotis kultūra ir dirbti ją
gerinant.
Diplomatijos dora musų
laikais taip žema, kad tikė
tis teisybės iš užinteresuotų
kaimynų: rusų, lenkų, ir
vokiečių stačiai negalima.
Mums atseina tolymesniais,
tarp tų ir Suvienitųjų Vals
tijų veikėjais.
Tegul kas
nori peikia jų gabumus, pri
sirengimą ir tikslus.
Mes
dar iš jų neprityrėme blo
ga, o priešingai tik gera.
Mes ištikimai ir sąžiningai
remiame Suvienytųųjų Val
stijų diplomatiją šitoje sun
kioje valandoje. To rėmi
mo mums neatseis gailėtis.
Suv. Valstijoms, kaip1 ir popežiui, nėra reikalo, kad
Lietuva butų skriaudžiama,
Tat ne be reikšmės, kad Be
nediktas XV ir Wilsonas apie- mus kalbėjo šios karės
laiku.

PRADEK DABAR!!
RYTŪJ BUS PEBVELU

Pastatymas 30 milijo
nų valdžios

ARMOR
PLATE
PLENTO
Puikiausoj apielinkej

KANAWHA VALLEY
pačioji širdiįe kur

DUNBAR RANDASI
Lotai atneša dviguba
pelną per naktį
Jus turite

PINIGUS
Čionais yra proga Jusu
gyvenimo TIK Panįąstyk Fabrikas su 5000

dardarbininku!!!

VYRAIS

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRANGA"

Naujenybe

o

ir

padaryti

GRAFAS SZEPTYCKIS.

Lvovo arkivyskupo brolis
yra generolas Austrijos ar
mijoje. Balandžio mėnesyje
per Niderlandus ir Angliją
atėjo žinia, kad generolas
Szeptyckis paskirtas general-gubcrnatoriuin tos rusiš
kosios Lenkijos, kuri šios
karės metu pateko po Aus
trijos valdžia.
Generolas
Szeptyeki gyvena Liublino
mieste. Didesnieji rusiškos
Lenkijos dalis su Varšava
yra po vokiečiais,
ummnnmirmmm

skubintis

Atvažuokit tuojaus ir per
sitikrinkite pamatysite kad
neapsivilsite

Jau galima gauti naujų knygelę

Del platesnių žinių
' rašykite:

PATARLES

o»
S

ir

S

IŠMINTUS GUDRUOLIAI.

Surinko P. Mulevičius,
* Tai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje Joje telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
jaunais;
ir bemokslis čia ras sau tinkamiaasio dvao sižko peno.' Knygelė nemaža ir daili.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
O

Kainuoja tik 25c.
o Adresuokite:

DUNBAR L AND C0. D. C.
Box

CHARLESTON W. VA.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 West. 48th Street,

Ohicage, IU.
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“DRAUGAS”

Pėtnyčią, gcg. 4 d. 1917 ui.
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CHICAGOS
ŽINIOS

I

Šiandie: Šv. Monikos, šv.
Antonijos, šv. Flarijono.

Rytoj: Šv. Pijaus V, pop.,
šv. Angelo, šv. Nieeto.

NUO TOWN OF LAKE.

gaitė, kad taip vykusiai at
liko sunkių Mirgos rolę. Vv
tauto išliuosavimo iš kalėji
mo ar laikė vedimo ant kar
tuvių panelė Kaminskaitė
savo naturališku nudavimu
net privertė kaikuriuos aša
roti. Labai butų pageidau
jama, kad ji nepaliautų lavinties sceniškoje dailėje,
turėdama tokius didelius
gabumus. P-lė Kaminskaitė
tik antrų karių pasirodo
scenoje.
Vyrai lošė silpnokai. Ypač menkas buvo Vytautas.
Jo ir judėjimai buvo prasti
ir šneka nekokia.

DIDINASI SAUŽUDYBIŲ »
SKAIČIUS.
|
2

Vietos laikraščiai prane-$
ša, kad pastaraisiais laikaisi

Chicagos Lie-į
tuvių Atydai.

Chicagoje netikėtinai padi-*
dėjo saužudybių skaičius, jį
Sakoma, kad svarbiausia^
Nepaprastas dalykas iš Senovės Lietuvių
priežastis šio liūdno apsirei-$
gyvenimo bus lošiamas Visų šventų Para
škimo yra nuolatinis sun-l
pijos svetainėje.
Dramos Vardas: “PA
kus darbas ir negirdėta |
LOCIUS EŽERO DUGNUOSE.“ Tų vei
brangybė,
Darbas iščiul-|
kalų stato scenoje Visų Šventų Parapijos
Dramatiškas Skyrius.
Gabus aktoriai.
pia iš žmogaus visų energiVienuolyno auklėtinių muzika. Pavasariui
jų, o susitaupyti delei bran
baigiantys vienintelė proga pasigerėti tuo
genybės nieko negalima. ?
įdomiu ir gražiu dalyku. Atsilankykite!
Silpnabūdžiai kitokio išėji
-------- Lošimas prasidės 5 v. vakare,mo iš to tikrai neužvidėtino
6 D. GEGUŽIO, NEDĖLIOJĘ.
stovio neatranda, kaip tik |
------ Įžanga 25c., 35c. ir 50c.
išsiskirti su gyvenimu.
t
Visas pelnas eis Šv. Kazimiero
Tečiaus mokslo tyrinėji g
Vienuolyno naudai.
mai parodė, kad savažudžių
skaičius labiau priklauso
PUIKUS PIKNIKAS!
nuo doros ir religijos stovio
Parengtas
Draugystės Šv.
negu nuo materijalių prie
Jono
Evangelisto su
Do
žasčių. Tarp šitų paskuti
vanoms
$30.00
vertės: 1
nių pirmiausią vietų užima Paieškau savo pusbrolių Stanislovo laikrodėlis $15.00, 1 branzaleir Mikolo Belskių. Paeina iš Kauno
gub., Telšių pavieto, Varnių parap., tas $10.00, 1 plunksna $5.00.
liga.

Parsiduoda grocerne gerai ap FARMOS!!
FARMOS!!
gyventoje vietoje priešais Davis
Parsiduoda DidMsusioje Ansert
Sq. Parkų ant kertės. Parsiduoda
koje Lietuvių koUonljoj kame yra
dėl to, kad turi du bizniu ir abie 380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
ju negaliu apžiūrėti.
sioj apįelinkėj a ScottviUe, Mietu Kui
Taipgi parsiduoda 7 sėdynių kraštai Uetuvlsms apsigyventu Olo
gražus “touring car.” (limousi- nais yra Fannerų Draugyste, yra
ne) turintis vasarinį ir žieminį lietuviškų parapija. Todėl kreipiamos
Jųa kurie norite turėti gorėsiu gy
uždangalų už labai pigių kainų. tvenimą
pirkite pas mus farmas kad
Atsišaukite sekančiu adresu:
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
čius, Ii tos k°UonlJos Išprašyti. Mes
4456 S. Hermitage Avė.
Phone Kenalngton 3821

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

2700 E. Ana St. Phllidalphii, Pa

turime ii Jų suėmė Jų farmas u nori*
me Jas parduoti, turime didelių Ir ms
*ų farmų, givuliai. mašinos Ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. duoda
ma ant Išmokesčlo. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite
mums,
o gausite arsiu kataUoga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS,
People* State Bank Bldg.,
ScottviUe, Mich.

Bai. 28, 29 d. d. ir ge
gužės 1 d. čia, Šv. Kryžiaus
Vyrišky DripinyBargiiiii
bažnyčioje, buvo 40 valan
DR.PAUL M. ŽILVITIS
Nauji, neatimti, daryti ant
dų atlaidai.
Gerb. klebo
LIETUVIS BYDYTOJŠS IR CHIRUR8AS
užsakymo siutai ir overkotai,
OFISAS
3203 SO. HALSTED ST
Ten
buvęs.
nui kun. A. Skripko pasirū
vertės nuo 3*0 Iki $50 .dabar
PHONE DROVER 7179
parsiduoda po $15 Ir 25 dol.
RESIDENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
pinus, per visus trįs dienas
Nauji, daryti gatavimi nuo
PHONE YARDS 537
ŠIANDIE CHICAGON
buvo daugybė kunigų-sve$16 Iki $3 5 siutai ir overkotai,
OFFISO ApTNOS 9to 12 A. M. 2 to 5 P.ll
nuo $7.50 iki 1$ dolerių.
7 to S P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. .
čių. Seserįs-mokytojos daug ATVAŽIUOJA JOFFRE
CHICAGO ILL.
Pilnas
pasirinkimas kailiu
pasidarbavo prie papuoši
pamuštų
overkotų.
IR VIVIANI.
•3tO«*3i*SS«ttatta:S«:t*K»B*X«»a«
mo altorių ir priruošimo
Visai mažai vartoti siutai Ir
Telegramos iš WashingJOSEPH c. VVOLON
overkotai vartės nuo $25 iki
mokinių procesijai.
Di tono praneša, kad šiandie a$85, dabar $5 Ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Val
LIETUVIS ADVOKATAS__
džiausi įspūdi i tikenčius pie pusdienį atvažiuoja Chi
kų siutai nuo $3.00 Iki $7.50.
Kamb. 324 National Llfe’Bldįj.
Lesikų sodžiaus. Apie 10 metų kaip
Valizos Ir Kuperai.
29 So. LaSalle st..
darydavo vakarinės pamal cagon
apleido Lietuvų: pastaruoju laiku gy Piknikas atsibus nedėlioj, 6 d.
prancūzų
delega
Atdara kasdiena, nedėliomis
Vakarais 1580 Miltraukee avė.
veno Chieago, III. Jie patįs ar kitas
dos ir pamokslai. Nušvies cija maršalo Joffre ir buvu RIAUŠĖS DEL DUONOS atsišaukite šiuo adresu:
Ir vakarais.
Central 6390
Gegužio (May), 1917, Leafy
JONAS BELSKIS,
Rasidence Humbold 97
ta
tūkstančiais
elektros sio ministeriu pirmininko
S. GORDON,
STOKOS.
Willow Springs, III. J
15710 Fench avė.
Harvey, III. Grove,
CHICAGO, ILL.
lempučių bažnyčia mirgėte Viviani vedama.
Maisto klausimas kas
Pradžia 10 val. iš ryto. Įžan Jč 1415 S. Halsted st., Ohleago. 48
Augšti
•tt*aa$»a4e*3s*isai»a»*3eaaMM«««
mirgėjo yt žvaigždėta pa svečiai pirmiausiai užkųs kart darosi opesnis. Su
Tūrių vienų kambarį ant ran ga 25c. porai.
dos
šviesus ir švarus, dėl vyro ar
dangė.
Vargonininko V. Chicagos klube.
Paskui streikavus duonkepykloms merginos. Atsišaukite:
Daukšos skaitlingas ir dai juos viešai priims musų gyventojai puolėsi pirkti
F. B.
TIKTAI pa
% DRAUGAS PUB. CO.
liai* išlavintas choras tikrai miesto atstovai Blackstono miltus ir namie kepti duo
1800 W. 46th St.,
Chieago, III,
mėginkite
žavėjo klausančius.
Apie viešbutyje. Papietavę Con- nų. Bet, pardavėjai neilgai
Kambariai ant randos gražiai
kitas pamaldų gražybes ne greso viešbutyje svečiai da- trukus pranešė, kad jau jie
...
,
.
.
,
,.
ištaisyti,
šviesus ir švarus su atrašysiu, kadangi “Drauge” dalvvaus visuotiname mi miltų netun ir daugeliose
....
V .
r .
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
f
B
skiru įėjimu. Kuriems reikalingi,
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
jau buvo jos minėtos.
vietose
šeimyninkės
negalė
tinge Auditoriumo salėje.
malonėkite atsišaukti,
PASEKMINGI MOKINIAI
VISUR.
Labai malonu pranešti, Šis mitingas žada prasidėti jo gauti nei duonos, nei mil
1267 Milwaukee avė.
ant 3-čią lubų.
jog šiuose pamalduose da 3 vai. po pietų.
tų. Esantieji miltai labai
Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas
padarys jus žinovu į trumpų
lyvavo ir Vytauto draugijos
pabrango. Laikraščiai rašo,
LIETUVIŠKAS HOTELIS.
laikų.
nariai (kareiviai).
Prieš DAUG LENKŲ STOJA Į kad Chicago nei visai savai
1606 So. Halsted Street
Mes turime didžiausius ir geriau
kaikurį 5 laikų ši draugija
tei
neturi
miltų.
KARIUOMENĘ.
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
Reikalauja vyrų gyvenimui.
JUS
buvo išsižadėjusi bažnyčios.
Prie
Maxwell
gatvės
skyrius,
kur
mes
suteikiame
praktiš
Chicagos lenkai labai uo
Kambarys su gaspadinės val
kų
patyrimų
kuomet
jus
mokysitės.
. pasinaudosit
Pernai ji kėlė didžiausį
liai darbuojasi, kad jų kuo buvo kilę riaušės dėl duonos giu $5.00 į nedėlią. Kamba
Elektra varomos mašinos siuvi
trukšmų musų parapijoje;
mo skyriuose.
daugiausiai insiVašytų į Dė ir miltu stokos. Kaikurios riai geri; gali būti po du.
_
laiškais kvietė ir kurstė ki- dės Šamo armijų.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
Kaiku- duonos krautuvės tapo iš
pamatyti musų mokyklų bile laiku—
tas draugijas prisidėti prie rfof> lenki5kos organizacijns laužtos, sunaikintos.
dienų ir vakarais ir gauti speciališkai
jų užmanyto streiko prieš'
butuosp atidar6 ka.
Pasibaigus
duonkepių
pigių kainų laike šio mėnesio.
bažnyčios valdžią.
Jų va
streikui,
gal
nebus
taip
di

Peternos daromos pagal Jūsų miereivių rekrutacijos stotis,
rų—bile stailės arba dydžio, iš bile
dai Velykų 'Subatoje, grasi girdėt, kad nemažas skai delės duonos stokos.
madų knygOB.
no žmonėms už mieginimą čius lenkų kas dien insiraStreikavo
sekančiose
Diplomai duodami mokiniams.
dalyvauti bažnyčios proce
duonkepyklių
bendrovėse
:
MASTER DESIGNING SCHOOL
šo armijon ir laivvnau.
sijoje. Žodžiu tariant, mi
Bovsen Baking Company,
J. F. KASNICKA, Pirm.
Šį
puiki
Prieš City Hali
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
nėtos draugijos buvo virtę
MAJORAS DALYVAUS Robert J. Bremner Compa
Žilojo Senelio pastumdė
rafofona
ny, F. Deppe Company,
DELEGACIJOS PRIEMI
liais.
Šiandien, ačių Die
Heisler and Junge Compa
pute su
MO IŠKILMĖSE.
Tol Drover 7041
vui, Vytauto draugija susi
ny, H. R. Kohlsaat Compa
Telafonaa McKinley S7«4
šis Dulkus rramafnnas
12
perskyNors
Chicagos
majoras
evarantuoiamas
irroti
DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
prato ir drauge su visais
ny, Livingston Baking Com
Dr. C. Z. Vezelis
bl koki rekordą, ealiGYDO VYSOKIAS LIGAS
ma iš 4 rušlu Dasirymų
LIETUVI* DENTISTAS .
3457 $(. Wo»tern Blvd.
kanpas W. $6 (atris
geros valios t i kenčia is žmo Thompsonas buvo priešin panv, H. Piper Company,
rinkti ...............................
Valandos: nno 9 ryto iki • vak.
Llironlu Priėmimo Valandos:
gas
atvažiavimui
prancūzų
nėmis atvyko į bažnyčią pa
Schulze Baking Company,
Nedėliomis pagal sutarimo.
ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po pietų
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30.
ir
anglų
delegacijos,
saky

4718 So. Ashlaad Avo.
simelsti.
Už tokį gražų
Quality Baking Company,
šventomie dienomisCiš ryto"8-10
art 47-too gatvės
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
pasielgimą vytautiečiai už damas, kad tuomi bus labai Charles Self Baking Com
sitarnavo geriausių linkėji neužganėdinta vietos skait pany, Sloan Baking Compa
f PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
mų.
Reikia tikėties, kad linga vokiečių kolonija, bet ny, Carl Sulzer, Viena MoAot Darų, Lentų Romų ir Stoginio Poploroa
ir kitos draugijos susipras vis gi spaudos atstovams jis del Bakery ir Ward Baking
CARR BROS. WRECKING CO.
ir nesiduos savęs vedžioti pasakęs, kad svečių priėmi Company.'
mo
iškilmėse
jis
dalyvau

3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
įvairiems Žilemsiems SeneDauer kitokiu stvliu iki 3200.00 su rekordais parduodame ant
lensrvu išmokesčių.
siąs.
neliams.
BACHO SOSTE,
Mes tik vieni esame ieraliotl laikvti visu eile Columbia grafofonu ir rekordu.
Eina
gandai,
buk
ketina

Dagis.
DREBĖK!
ma reikalauti, kad majoras
4625 Ashland Avė.
(Pradžia, ant 2-ro pusi.)
atsisakytų
majorauti.
VYČIŲ CHORO
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksiniu daVargdieniai žmonėliai, patįs
l—
likų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
SUSIRINKIMAS.
pusalkiai nudriskę ir basi,
Po Gegižlo 1-miI mot liimsini krantini po nūn.
KARIŠKA PARODA.
o prie durių “bvro” viedreTinkamiausis
lietuviams
laikraštis
yra
2128 W. 22 St.
Gegužės 1 d., 19-met'inėsc
Šiandien, vakare, Mark
lis?
Arti “Illington” Teatro.
White Sq. svetainės salėje, sukaktuvėse admirolo DeNepraleiskite šio išpardavimo.
Tad gi su “byru” ir ki
wey laimėjimo prie ManiViskas už pusė prekės.
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
įvyks repeticija ir metinis
tais svaigalais, dėl Dievo ir
P. A. MILLER
los, šiaurinėje dalyj Lincol
batomis.
susirinkimas Chicagos Vy no parko buvo surengta ka artimo meilės turime atsi
2256
W.
22
St.,
Arti Oakley Avė.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
sveikinti.
Jei
ne
svaigalai,
čių Apskričio choro narių. riška paroda, kurioje daly
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
tai
šiandien
galima
drąsiai
į
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingi}
Geistina, kad kuodaugiau vavo 5 apginkluoti laivai su
sakyti
neturėtumėme
tiek
darbininkams
pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
siai žmonių dalyvautų šia 312 jūreivių, 500 pėstinin
nepraustaburnių,
jei
ne
svai

“
DARBININKAS
” paduoda svarbiausius nuotikius
me svarbiame susirinkime. kų, sunkiosios
artilerijos
The
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
galai neturėtumėm tiek be
Kviečia
''Best
batarėja, 5 kulkasvaidžiu
sitikimus.
dievių ir žmogžudžių kaip
Valdyba. skyriai ir tt.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
va: Kiaulėno ir Montvido,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
«
Tas buvo surengta su tik kurie suplianavo savo bjau
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, krts darbi
NORTH SIDE.
slu paskatinti piliečius ra- rų darbą smuklėje prie stik
ninkui svarbu,
naudinga,
i n d o m u ir
švties armijon.
lo alaus ir bedieviškų laik suprantama.
Balandžio 29 d. š, m. Šv.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, kuraščių. Tad gi nesigailėkime
Mykolo Arkoniolo parapi DIDINASI SAVANORIŲ
g
rios
dailumu,
gražumu, turiningumu, pigumu
vir
GARSI BARTOS KAVA. 4Qp
svaigalą, o padėkime naikin
a 1 b.
jos vyčių 5-ta kuopa statė
šija
visas
išleistuves.
Visur
parduodama
po
28c
ir
|jj(j
SKAIČIUS.
ti tą nedorybių tvaną. Reng
Skaitykite ir plrttykite “Darbininkų” ir jo leidinius.
scenoje 4-rių veiksmų dra
po SOc....................... ............... ..
kime balius ir kitokias pra
Prenumeratos
kaina: tris kartus savaitėje metams
mą ”Mirga”. Gražus tai is
Po Roosevelto atsilanky mogas be svaigalų. Tik tada $3.00; pusmečiui $1.50; vienų kartų savaitėje, užsisakant
toriškas veikalas. Publikos mo Chicagoje žvmiai padi
COCOA
Pulku* Stilaus
ištiktųjų pasirodysim esą tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
Oarlanala
Rankm.
Ban
buvo gan skaitlingas buryR. dėjo
•n tyrina ra
S«.s gy,.
savanorių
kareivių nebe vergai '‘Bachui/’ bet 75c.
bant kokia.
Artistą i-mėgė j ai savo už- skaičius.
Adresas:
1-3 ar.
Štai rekrutacijos dori žmonės ir liuosi pilie
dotį atliko neblogiausiai. stočių viršininkai praneša,
čiai. Tad gi te sudreba 'Ba
“DARBININKAS”
310CW. 3tad M.
- OBTB'SUBB
Labiausiai pasižymėjo p-lė kad gegužės 1-oj dienoj iš
404 W. MDMa N.
cho” sostas, o jo galybė te
L North ar.
710 W. North a*'
8OUTH SIDE
Halatad at.
2440 Lineofai ar. J
8003 Waatworth av
242
W.
Broadvvay,
So.
Boston,
Mass.
Petronėlė Kaminskaitė Mir- viso msirasė armijon ir tai
8.
Halatad
it.
1417
8.
Halatad
at.
sugriuna ant visados 1
1313 W. lith lt.
3413 M. Clark St.
4719 S. Aahland ar.
gos rolėje.
Gabi tai mer- vynan net 493 vaikinai.
Kun. A. Briška.

Pajieškojimai.

HA5TER

5Y5TEf1

SCHULZE'S
PRINCE HENRY
RYC BREAO

: COLUMBIA GRflFOFONfll:
VISADOS GERIAUSI

Z

$16.50

H. JOFFEY
■■■■■■■
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DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!

“DARBININKAS”

Sviesto Kaina Nupuolė
-t

BANKES
COFFEE 26
14c

L

