Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
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NAUJA RUSIJOS KOA-

NORĖTA NUŽUDYT!
KAIZERIS
RUSIJOJE NAUJA
VYRIAUSYBE
Vokietija vis toliau lesia taikos
pasiulijimą
Graikijos gyventojai miršta badomi
NORĖTA NUŽUDYTI

KAIZERIS.
Berlyne apie tai nieko

nesakoma.
i

Paryžius, geg. 9—Vakar
iš Rymo gauta žinia, kad
Berlyne norėta nužudyti
vokiečių kaizeris. Į važiuo
jantį automobiliu kaizerį
paleista trįs šūviai iš revol
verio. Du šuviu pataikiusiu
automobiliun, trečiasis gi
nuėjęs pro šalį. Piktadaris
suimtas.
____

Apie tai iš Berlyno nėra
oficialių žinių.
Ryme gi apie tai gauta
žinia iš Šveicarijos miesto
Zuricho, kurs guli palei Vo
kietijos sienų.
Matyt, Vokietijos cenzū
ra paslepia šitų nepaprastų
atsitikimų.

VOKIEČIAI MĖGINA AT

SIIMTI SAVO POZI
CIJAS.

LICIJINĖ VYRIAUSYBĖ.
Petrogradas, geg. 9. —
“Vyriausybė pilnai laimėjo.
Musų programa neatmainy
ta. Mes nei kiek neužsileido
me,” taip tomis dienomis
pasakė Rusijos užsienių rei
kalų ministeris Miliukov.

(MAY) 9 D. 1917 M.

GRAIKIJOS GYVENTO
JAI MIRŠTA BADUMI.
Washington, geg. 9. —
Gauta žinia, kad Graikijoje
gyventojai miršta badumi
dėl
talkininkų
blokados
Graikijos pakraščių. Orga
nizuojamas naujas ministe
rių kabinetas su pirmininku
Zaimis. Šitas kabinetas bu
siąs sutvertas sulyg talki
ninkų noro.
Todėl pasitikima, kad tal
kininkų karės laivai per
trauks pakraščių blokadų ir
šalies gyventojai susilauks
palengvinimų.

Ir ištikro taip įvyko. Tie
sa, taika įvyko kompromiso
kaina, tečiau politikos prog
rama paliko ta pati, be at
mainos. Neatšaukta, nei ne
pakeista nota, kokia geg. 1
d. buvo pasiųsta talkinin
kams. Taigi Rusijos pareiga
palieka ta pati: kariauti GEN. JOFFRE SU SAVO
bendrai su talkininkais ligi
PARTIJA INDIApat galo, ligi pergalės.
NAPOLYJ.

Rusiją šiandie valdo koaIndianapolis, Ind., geg. 9.
licijinė vyriausybė. VyriauVOKIEČIAI NESIŲLO
sybėn ineina ‘ir kareivių su — Vakar čia viešėjo pranTAIKOS SĄLYGŲ.
darbininkais tarybos atsto euzų generolas Joffre su sa
vai*. Kareivių ir darbininkų vo partija. Iškilmingai buvo
Londonas, geg. 9. — An-!
taryba sutiko kariauti to priimtas. Po traukinio susiglijos rateliuose išreiškiama (
daužymo truputį pasivėlino
lesniai.
nuomonė, jogei visokie pra
čionai Prancūzijos didvyris
“Aš esu už taikų ir pagei
nešimai, kad Vokietija iš
atkeliauti.
dauju, kad šita karė kuo
naujo pasiųlysianti taikų
Pennsylvania geležinkelio
greičiausiai pasibaigtų” —
talkininkams, vra tik tušti
viršininkai tvirtina, kad ne
kalbėjo vienas atstovas iš
prasimanymai.
Kanclieris
laimė ant geležinkelio pasi
kareivių ir darbininkų tary
Bethmann-Holhveg kaip va
taikius dėl susprogimo vie
bos. “Bet taika taikai ne
kar turėjo eiti parlamentan
no bėgio.
lygi. Tarpe jų gali būti didis
ir atsakyti į paklausimą,
skirtumas. Mes nenorime at
kų vyriausybė mano apie
VOKIEČIAI ATSIĖMĖ
skiros taikos dėl savo vienų
taikų, iš kur tos visos pa
FRESNOY.
naudos, bet norime taikos,
skalos apie taikų paeina.
kurių atliktų visos pasaulio
Tečiau- kanclieris parla
Berlynas, geg. 9. — Vo
tautos. Todėl taip ilgai tu
mentan nesiskubina ir ne
kiečių generalis štabas ofi
rėsime kariauti, kol tų tik
cialiai prtmeša, kad vokie
mano taikos siūlyti kadir
slų galutinai atsieksime. Nbčiai atsiėmę nuo anglų mie
per vasarų. Vokietijos vy
teisingi mums priekaištai
stų Fresnoy “Hindenburgo
riausybė tikisi, kad jai pasi
buvo daromi, buk mes nori
linijoje,” Arras šone.
seks šį-tų atsiekti su savo
me taikinties skyrium su
Miestų Fresnoy kanadie
nardančių laivių veikimu.
Vokietija. Tokia taika, tai
čiai buto paėmę geg. 3 die
Be to jinai nenori atvirai
nebūtų taika, bet didesnė
nų.
pasakoti savo visų- taikos
dar tautų vergija. O juk mes
pienų, už kuriuos gali pakil
kovojame už tautų laisvę.”
VOKIEČIAI NESU
ti trukšmas ne tik parla
Be
kitų
reikia
dar
pažy

GRIAUSIĄ CIVILI
mente, bet ir visoj šalyj.
mėti sekantieji Miliukovo
ZACIJOS.
Kadangi vyriausybė visus
žodžiai:
savo pienus fr sumanymus

“Žinojau, kas mane laulaiko užgniaužusi, todėl par
9
lamente kalnai verčiami ant kia, kuomet pradėjau šitų
kanclieriaus ir už tai dar kovų prieš provokiškus agi
tatorius. Tečiau laimėjau.
buojamasi jį prašalinti.
Užvakar vokiečių parla Taip turėjau elgties, kad
mente kalbėjo vice kancle padaryti galų anarchijai ir
šimo.
vokiečių intrigoms. Gi da
Pašėlusioji artilerijos dvi ris, Dr. Kari Helfferich. Jis
bar, kuomet sudaryta koalikova seka Vanclere lygumo tarp kitkd pažymėjo, kad
Vokietija turi kariauti ir to cijinė vyriausybė, visokios
je, Craonne apskrityj.
lesniai, o apie taikų dabar kliutįs prašalintos ir Vokie
tija nesulauks su mumis at
negali būti nei kalbos.
PAGIRIA BERLYNIŠ
skiros taikos.
KIUS.
UŽPUOLIMAI ANGLŲ
“Kareiviu ir darbininkų
tarybos
atstovai, kurie inei
ŠONE.
Amsterdam, geg. 9.—Vo
na koalieijinėn vyriausvkietijos sosto įpėdinis pa
Londonas, geg. 9. — Tar bėn, valdysią protu. Iki šio
siuntęs laiškų Berlyno ma
jorui. Laiške išgiriami visi pe Fresnoy ir Loos smarkiai lei vyriausybė turėjo suriš
berlyniškiai, kareiviai, kurie veikia vokiečių artilerija. tas rankas. Dabar jinai drųJsiau stos prieš taikos pla
pastaromis dienomis smar Jai atsakinėja anglų artiletintojus. Kariškoji vyresny
'
kiai veikę prieš prancūzus rija.
Anglams pasisekė vokie bė veikiai atkreips domų į
Verduno šone, kur vadovau
čius užpulti Neuve Chapelle Leninų iiJ įsakys jam nusija sosto įpėdinis.
ir Fanųuissart apylinkėse. malšyti. Kitaip jis bus nu
HAMBURGAS GAMINA Vokiečiai tuo tarpu atakavo baustas kalėjimu. Lenin yra
anglų pozicijas šiaurvaka- šalies išdavikas. Jis ir kiti
SI PRIEŠ LAKŪNŲ
ruoae nuo Armentieres. Išti turės atsakyti uz savo dar
UŽPUOLIMĄ.
ko mušis su durtuvais. Vo bus.

Paryžius, geg. 9. — Vo
kiečių
kontratakos
arti
Vauxaillon ii* išilgai Chemin
-Des-Dames prancūzų at
muštos, anot ofieialio prane

GEGUŽES

Entered aa Second Claaa Matter Marolr VI, 1911, at Chlcago, IlU noia under the Act ot March

centą

Washingtoa, geg. 9. —
Suv. Valstijų senatan vakar
apsilankė Anglijos užsienių
reikalų ministeris Balfour.
Jis kalbėdamas į senatorius
pažymėjo, kad vokiečių nar
dančios laivės didelius nuo
stolius darančios visam pa
sauliui. Tečiau jos neįveik
siančios civilizacijos.

PRIEŠ TAIKOS PROPA
GANDĄ RUSIJOJE.

t,

KĄ HINDENBURGAS
SAKO APIE KARŲ.
Londonas.—Kuomet Suv.

Valstijos paskelbė Vokieti- i
jai karę, vokiečių generalio
štabo viršininkas von Hin-

denburg pasakė:
Suv. Amerikos Valstijos
karėje nesvers nieko, kaip
tik pinigais. Kol prisirengs
kariauti kitkuo, karė pasi
baigs. Pinigai — daug reiš
kia, bet šioje karėje kitkas
reiškia daugiau.
Amunicijos talkininkai ir

Augšti kares mokesčiai
S. V, senatas nepatenkintas vyriausybes pasielgimu
jį Norima pravesti kares cenzūrą
PUSANTRO MILIJARDO

SENATAS NEPATEN

KARĖS MOKESČIŲ.

KINTAS VYRIAUSYBĖS

PASIELGIMU.

Washington,. geg. 9. —
Kongreso komitetas paga
liaus pabaigė apskaitliuoti
ir nustatyti karės mokesčius
be to gaudavo tiek, kiek ga Suv. Valstijų gyventojams.
lėdavo paimti ir pervežti. Pagamintas projektas neužDaugiau nė negalės* jei ne- ilgo bu« pavestas apsvarsty

Washington, geg. 9. —
Užvakar S. Valstijų senate
užsipulta prieš prezidentų
Wilsona• ir valstvbės
sekre*torių.
Jiedviem užmesta,
kad palaikų slaptybėje ko
kius tai pranešimus, apie
kuriuos senatas tikrai turė
tų žinoti.
Kritikuota
vyriausybė
ypač už tai, jogei visos kon
ferencijos su talkininkų at
stovais buvo vedamos išim
tinai išpildomosios valdžios
be senato žinios.

ti kongresui.
mažiau tik.
Nėra ginklo kol-kas išra Didžiausias karės mokesčių
sta .prieš povandeniniti lai pelnas pramatomas iš pelno
Korporacijoms,
vių veikimų.
Jų veikimas mokesčių.
Į t. v. visokioms bendrovėms,
auga, stiprėja ir vis labiau I
*
slopina talkininkų prekybos1 bus uždėta 4 nuoš. mokės
laiyns, kurie vis mažiau gali čių nuo pelno. Šiaip žmonės
aprūpinti talkininkų neat nuo pelno turėtų mokėti
pradėjus tūkstančiu doleriu.
būtinus reikalus.
Komitetas kongresui pa
Prieš rusus išstatyta tiek
daug kariuomenės, kad gen. siūlys, kad kas į metus už LANSING NORI PRAVE
STI SAVOTIŠKĄ
Brus'ilovas neturės jokiuo dirba suvirs tūkstantį dole
rių,
tasai
turi
mokėti
pa

CENZŪRĄ.
budu (kaip pernai turėjo)
skirta
nuošimtį
karės
mo

pasisekimo, jei manytų už
Washington,. geg. 9.
pulti. Pernai jo žygiai praar kesčių iš savo uždarbio.
Už didesnį metinį pelnų' genate svarstomas bilius,
dę frontų prarijo visus vokie
čių rezervus, kurie buvo ma norima imti didesnį nuošim- sulyg kurio norima ant laiknoma siųsti kitur. Prieš an tį. Bet kas per metus turi raščių uždėti cenzūra, kad
glus ir prancūzus išstatytoji suvirš 500,000 dol. pelno, ta neskelbtų jokių žinių apie
kariuomenė buvo palikta sai jau turi pusę savo pelno karės veikimus, kad nekriti
kuotų šalies valdininkų, su
sau, savo apribotoms spė atiduoti vyriausybei.
/ Tuo keliu pramatoma sųrištų su kare. Be to tuomi bikoms, be žymesnios para
mos. O visgi ji prieš prancu$600,000,000.
liumi norima uždraust! vi
Toliaus
bus
užkrauti
mo

sokios kalbos apie karę.
žus ir anglus atsilaikė. Šiais
kesčiai
už
nepaprastas
įplau
Spauda šitam sumanymui,
metais vokiečiai turi dau
kas,
geležinkelio
biletus,
žinomas
daiktas,
aštriai
giau, negu kada turėję ka
degtinę,
alų,
automobilius,
priešinasi. Bet senatas turi
riuomenės, turi didelius re
zervus, kų galėsią nukreipt vaistus, taboką, cigarus, ei- savotiškas link to pažiūras
ir nežinia kaip pasibaigs vi
ten, kur panorėsią. Tai šiais garėtus ir t.t.
sas reikalas su tuo biliumi.
metais nesu baimės neatlai
TRUKDOMAS
PRIVER

Tečiau valstybės sekreto
kyti.
STINOJO
KAREIVIA

rius Lansing jau ir be to bi
Rusų revoliucija ir armi
VIMO
BILIUS.
liaus visiems savo pavaldi
jų palietė ir todėl iš tos pu
Washington,
geg.
9.
—
niams valdininkams išleido
sės vokiečiams pavojus su
Priverstino
kareiviavimo
bi

parėdymų, kad jie apie karę
mažėjo.
lius
kongrese
vis
trukdomas
niekam nepaduotų jokių ži
Vadinasi, esanti viltis vo
ir nežinia kaip greitai jis nių be jo paties pritarimo.
kiečiams karę laimėti.
Vokiečiai prisipažįsta vis galutinai bus pravestas. Be Kitaip valdininkai už tai ne
ko turį mažiau, bet giriasi svarstant apie bilių pasisu teksią vietų.
Valstybės sekretorius ne
daugiau turį proto ir suge- ka po ranka kiti reikalai.
bimo, todėl geriau mokų Imami svarstyti kiti ir bi nori, kad laikraščiai sužino
tų kų nors apie jo veikimų,
veikti prie mažesnio ištek lius gulįs kaip gulėjęs.
Antai vakar svarstyta su ir kad jo darbų nekritikuo
liaus, negu talkininkai prie
manymas apie uždraudimų tų.
didesnio.
kareiviams vartoti svaiga
lus,
apie pulkininko Roose- UŽSIMUŠĖ DU MOKINIU
BOLIVIJOJE REVOLIU
velto laisvanorių divizijų ir
LAKUNU.
CIJA.
't.t.

Perbrogtadas, geg. 9. —
Buenos Aires, geg. 9. —
Rusijos vyriausybė pagaliau Hespublikoj Bolivija pakilo
susiprato, kad provokiškieji revoliucija. Šitos priežastis
agitatoriai gali pakenkti yra sekanti:
Rusijos laisvei ir todėl nu-1. Praeitų sekmadienį šalyj
sprendė visus tuos, kurie iv.vko prezidento rinkimai,
reikalauja atskiros taikos su Dabartinis prezidentas neVokietija, aštriai persekioti. nori paskelbtix rinkimų paVisupirmu nutarta užmauti sėkmių*- Todėl ir revoliucija
apynasrį anarchistui Lėni- sukelta.
nui, kurs nesenai parkeliavo

iš Šveicarijos per Vokietijų. NUSKANDINO GRAIKŲ

GARLAIVĮ.

New York, geg. 9. — Vo-PERSHING PAKVIES
“Krizis praėjo. Bet jis TAS WASHINGTONAN. , kiečių nardančioji laivė nuDaugelis
Copenhagen, geg. 9. — kiečiai atblokšti.
San Antonio, Tex., geg. 9. skandino graikų garlaivį
Atėjus vasarai, talkininkų vokiečių lavonų paliko an nei nepaskutinis. Bus jų ir
lakūnai gali užpulti vokie
čių miestų Hamburgą. Tad
militarinė to miesto vyres
nybė išanksto gaminasi gin
ties prieš lakūnų užpuolimų.

METAI—VOL. II. No. 110-

1879.

glų apkasuose. Prapuolė ir daugiau, kadangi nenuora — Meksikos pasienio ko-j“Parthonou,” kurs bal. 14
mos darbuojasi. Yra viltis mendantas, gen. Pershing, -d. i* čionai buvo išplaukęs į
keliolika anglų.

New York, geg. 9. — Vie
tos karės lakūnų mokykloj
užsimušė du jaunu mokiniu
lakūnu. Jiedu mažai tebuvo
pramokusiu valdyti lakstytuvų be leidimo pakilo 1,000
AMERIKONIŠKI LAIVAI pėdų augštumon, ten nete
TARNAUJA VOKIEČIŲ ko kontrolės suvaldyti lak
stytu vų ir krito žemėn su
NARDANČIOMS
mašina.
LAIVĖMS.

Vyriausybė savo keliu
skatina kongreso lyderius,
kad šitie kuoveikiau apsi
dirbtų su priverstinojo ka
reiviavimo sumanymu.

Washington,. geg. 9. —
Suv. Valstijų vyriausybė
gavo informacijas, kad “Ameriean
Trans-Atlantie”
kompanijos laivai vokiečių
nardančioms laivėms sutei
kia reikalinguosius daiktus,
kaip tai žibalą ir kitką, Atlantiko vandenyne.
Vyriausybė įsakė pravesti

Kitas vokiečių užpuoli visokias kliūtis įveikti ir karės departamento pakvie- Havre, Prancūzijoje. “Parmas pietuose nuo Armentie Rusijos laisvę pastatyti ant stas Washingtonan karės thenou” gabeno $4,000,000
nuodugnius tardymus.
■tartiybos reikalais.
į vertės prekių.
stipraus pamato.”
res lengvai atmuštas.

ORAS.

Gegužė? 9, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. —
Šiandie išdalies debesiuota
ir truputį šilčiau; rytoj gra
žus oras ir labiaus šilčiau.
Temperatūra vakar augščiausia 52, žemiausia 41
laipsnis.

/
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“DfcAUGAS”

Sereda, geg. 9 d. 1917 m.

Svaigalai ir Laisva.

sekamus nuostolius: neė- ną patarlę ir mintį.
P. Mulevičius rinko pa
jimų į darbų iš girtybės, apairgimue pačių girtuoklių, tarles iš visur. Nemaža jis
pasinaudojo
išmintingiauNereikia ilgai gyventi tarp 23 milijonus 760 tūkstan ligas jų sumuštų moterų,
nesveikatų nesveikai apsi siojo karaliaus, būtent Pale
Amerikos lietuvių, kad pa čius dolerių kas motai.
Yra stip
gimusių dėl tėvų girtybės mono sakiniais.
matytum, jog jie mėgsta iš
P. Paukštys dar toliaus
resniųjų minčių ir iš kitų
gerti. Patys lietuviai tvirti “Laisvėje” teisingai rašo: vaikų. Jei-gu galėtume su
S menesiams ............ 61. S6
Ketvergo laida ............................... $2.0*
žinoti visus tuos nuostolius, Šv. Rašto kningų. Bet dau
na, kad jų Chieagoje yra
Neseniai Pittsburge Lie
tai be abejo atrastume, kad guma partarlių arba tiesiog
70,000.
Suskaitęs asmenis
tuvių Sūnų Kliube suareš
Prenumerata mokasl iškalno. Lai
iš visuomenės lupų, arba iš
kas skaitosi nuo užairaAvmo dienos,
priklausančius prie parap.
tavo 53 žmones už gėrimą jie siekia mažiausia milijo
ne nuo Nauju Mėty. Norint permai
no arba dviejų. Bet nesi žymiųjų raštininkų Plato
nyti adresu visada reikia prisiųsti ir
ir imdamas atydon prie jų
nedėldieny svaiginančių gė
senas adresas. Pinigai geriausia sių
naudokime tuoini, ko neži- no, Euprido, Youngo, Lynnepriklausančius laisvama
rimų ir jie visi sumokėjo
sti * išperkant
krušoje ar erprese
nome. Amerikiečių lietuvių Ich’o ir kitų.
“Money Order” arba idedant pinigus
nius Ai socialistais tiki, kad
Socialistų laikraštis “Ko
$455 bausmės; advokatui
I ręgistruota laiškų.
Iš skyriaus “Bažnyčia”
NEPR0ŠALĮ ŽINOTI,
Redakcijai
prisiųstieji
raštai ir va” padeda ve kokį atsaky
yra ajhe 50.000 arba 70.000.
užmokėjo $100. Vadinasi, kasmetines aukos girtybei
korespondencijos
negražinami,
jei
KAM REIKIA.
A. Bulotai, žinomam
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne mų
viso sumokėjo $555. O kiek skaitykime dabar tiktai 24 (32 p.) matyt, kad autorius
Tat reiškia Chicaga yna di
pažymi ir neindeda krasog ženklelio
tikintys žmogus, nes rašo:
agen
yra tokių Kliubų visoj A- ir pusę milijonų dolerių.
Sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei- lietuviškų socialistų
džiausias pasaulyj lietuviš
pianties adresuokite:
Apart maisto, šiemet ne kas miestas.
Trimis karės metais lie “Kuomi yra dūšia žmogui,
merikoj ?
DRAUGAS PUBLISHING OO„ INO-, tui:
tuomi bažnyčia tautai.” Iš
1800 W. 46th stpcct, Cbicago, Illinois
“Tamstos rašinio “Delei paprastai labai pabrango ir
Tų mintydamas, žmogus
Montello, Mass., lietuvių tuviai vienoje Amerikoje
Tel. MCKinley <111.
Kaip praeitų visų jieškai lietuviškų sankrovų
XX
V. Kapsuko rašymų” netal- anglįs.
randasi virš keturių tukstan pragėrė $73. 500. 000. Ka skyriaus “Vanduo” matyt,
“D R A U G A*S”
pįsime: jei norėjai Tamsta žiemų ,taip ir dabar anglių ir šiaip
Llthuanian Daily Friend
čių.
Miestas
“sausas.” dangi karės metu už dolerį kad p. Mulevičia prijaučia
žymiame mieste
Published daily except Suadays ky
Jis rašo: “Ge
pirkliai ima už anglis negir tankių įstaigų. Teeiaus ei
Slaptų lietuviškų smuklių galima gauti 5 vokiškas blaivybei.
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC., atsakyti į d. Kapsuko strai
1800 W. 46th Street, Chicago, Illinois.
psnį, tilpusį š. m. “Kovos” dėtas kainas. Su šalčių at damas per gatves kur nekur
randasi virš 50. Nėra tos markes, tai mus Amerikoje riamas vanduo neapsargina,
Tel. McKinley 6114. Established Uit
'Terma pf Subecription: In Chicago No- 2, tai turėjai apie 3 mė simetimu, rodos, turėjo at
dienos, kad nebūtų teismo pragirtieji pinigai išneša nei į skolų įvaro, nei pačių
randi lietuviškų ’ pavardę
by mali or earrier per year 16.00
“dei ties mėsos pardavykla (buOutslde
Chicago by
mali 84.16 nesius laiko; o dabar, kuo pigti ir tie juodieji
už slaptas smukles ir nėra 367 ir pusę milijonų mar našle padaro.”
Thursday editien' |2.00. At N*we
Skaitytojai nesigailės nu
tos savaitės, kad slaptų anų kių.
Stands Sc. a copy. Advertising rates met išvažiuoja V. Kapsukas mantai.” Tečiau ue tik kad cerae), arba
ties smulkių
SP appllcation.
kliu savininkai neužsimokė Jei mes butume tureją sipirkę šitų kningutę. Ypač
ir neturi progos atsakyti į jie neatpigo, bet dar pirk šeimynos dalykų sankrova
LtAtAAAtAtMKKUAKt*
MUUiUUttU
tų po kelias dešimtis dole tik išminties, kiek jos rei naudinga ji kalbėtojams,
Tamstos daromus priekaiš liai platina gandus, buk at (groserne).
rių, o kartais ir po šimtinę. kia savo naudai suprasti, ir norintiems savo žodžius pa
I
tus (išmargintus “melais,” einančių žiemų anglįs busią
Lietuvių siuvėjų jau ma
I
O kur advokatų išlaidos? tiek valios, kiek jos reikia, stiprinti patarlėmis.
Kur
“apsiklepojimais”
ir kt. kur-kas brangesnės.
žiau, lietuviškų kurpių san
Rodosi neapsiriksiu pasa sulig išminties apseinant,
gražiais žodeliais), mes ne sto tatai jie žmones, kad ši krovų dar mažiau. Sulygi
kęs, kad Montello visi lie tai mes butume galėję duo
randame
galima
minėtų tie išlaiko prisipirktų ang nant daug yra lietuviškų
tuviai smuklininkai, girtuo ti vokiečiams pusketvirto
Jutų pinigą tu r j būti padė
Tamstos straipsnį talpinti.” lių, nes kitaip galį išeiti bankų, o daugių daugiausia
kliai
ir
peštukai,
kas
savai

ti gerąją Magioje ra stlja*
Tas reiškia, kad kol Bu daug blogiau.
šimto milijonų markių. Už
yra
lietuviškų
“
saliunų
”
,
baukala
NESURANDA SAU
tę sumoka vidutiniškai po tuos teip į'eikahngus jiems
Todėl daugelis žmonių
lota stiprino socialistams
ty.
karčiamų.
VIETOS.
$100. Vadinasi, per metus pinigus, jie butų pasitraukę
pozicijas, tai jis buvo ger jau dabar gaminasi anglis
jie
sumoka $5,200!
Statistika parodo,
kad
biamas, vadinamas “gar- ateinančiai žiemai, moka
iš Lietuvos, o mes butume
New Yorke, taip vadina
OP CHlCAOOi
Lietuviškų socialistų or singuoj u advokatu-j uristu. ’ ’ augštas kainas ir dar savo vienoje Chieagoje yra 396
galėję apsigarsiuti nepriUllwaakM Ava. kampas Weatarn At*
ganas praeitų savaitę padė Bet pasibaigus jo agentavi- kaimynams pataria taip da lietuviški galiūnai. Leidi
mam Bronxe lietuvių gyve gulminga ir laisva šahmi,
3% ant Jūsų Pinigų
mas pardavinėti svaigalus
jo taškų po “draugų” dis mui nenorima jį pavadinti ryti.
na apie 1,000. Reikia pa išsisaugoti visų karės baisu
kusijų. temoje: Kur lietuviš nei beždžionės ainiu. ’
Atdara Pauadaliais hr Subatomis
Tuo tarpu federale pra Chieagoje atseina 1000 do
žymėti, kad ta miesto dalis mų ir trumpu laiku užsi
vakarai* iki 8 valandai
lerių,
leidimas
pardavinė

kiems socialistams reiks ap
“šlapia” ir joje gyvena ne dirbti daugiau negu užmo
Taip socialistai atsimoka menijos komisija per angli
siversti. Dalykas ve kame: savo geradariams ir tokia škus laikraščius persergsti ti cigarus 200 doleriu. Prie
patys tamsiausi ir nuskurė- kėję laisvės nusipirkimą.
Skolinamą pinigus aut Namų
to
saliuninkas
turi
užsimo

Socialistų Sąjunga, kaip pasijuos yra lygybė.
liai lietuviai. Vienok, tapo Jei-gu tat mes vargome,
gyventojus, kad jie pavasa
Persiunčiame pinigus
kėti
už
vietų,
išmisti
pats
ta pereklė višta, sugalvojo
patirta, kad kas panedėlis vargstame ir vargsime ver
rio ar vasaros metu neapsi| Buropa ir galima
įsigyti savo namų. Tos są KAIP SUV, VALSTIJOS rupintų anglimis, nes anglįs su šeimyna ir išmaityti tar
lietuviai vidutiniškai sumo gijoje, tai kaltinkime pir
gauti Laivokartes
jungos organas dabar yra SUMOBILIZUOS MILIJO- nebusią brangesnės ateinan nų, užmokėdamas jam algų.
ka po 40 dolerių už pešty miausiai savo prakeiktas
nes ir kitokias betvarke,
leidžiamas
Philadelpliijoj.
Tai-gi saliuuas negali gy
čią žiemų.
_
gerkles ir tuos kurie iš jų
NINĘ KARIUOMENĘ?
kurias sukelia pasigėrę. gyvena.
Kadangi jis, kaip ir kiti
Anot
komisijos,anglių venti, jei neparduoda svai
ĮSTEIGTA 1861 M.
Vadinasi, Bronxo lietuviai
musų raudonkaklių laikraš
galų už 6000 dolerių į mepirkliai
tyčiomis
skleidžia
įKą-gi mes pelnėme už
Yra žinoma,1 kad S. .Valsvidutiniškai į metus sumo
tus. Kadangi lietuviški, sačiai, taip vietos lietuvių su J e
vairias
apie
anglių
brangu

tijos pagaminusios pienus
ka virš $2,000. " Kitų gi pragertųjų laisvę? Pebiėme
tinka tik paniekinimų, ta
mą paskolas, kad tuo budu liūnai neskursta, o eina
trumpu laiku sumobilizuoti
miestų lietuviai, ypatingai kitų Amerikoje gyvenančių STATE BANK
daugyn ir didyn tai matyti,
tai sumanyta jį iš ten kur
daugiau pasipelnyti1,250,000 kariuomenės.
Iš
PO PUStZOBA VALSTVOSI
angliakasiai, sumoka nepa tautų paniekinimų. .Viduti
jog turi pelno kiekvienas
kitur iškraustyti ir tam
Komisija
pažada
net
to

AV’aslnngtono dabar gauta
niškai
amerikietis
prage

lyginamai daugiau.
KAPITALAS $600,008 ’
tikslui įsigyti namus, kad
kius anglių pirklius išnau nemažiau kaip $6000. Sužinia, kad tai visa štai ko
ria
$20
į
metus,
100
Jeigu jau Bronxo lietu
Mea mokame 8 proc. ant Pinigų.
šitie ne tik apsimokėtų, bet
dotojus paskelbti laikraš meskim skaitlių į krūvą!
Mee parduodame Foreign Money
milijonų
amerikiečių
išlei

kiuo
budu
bus
atlikta:
viai tiek sumoka, tai kų kal
Ordera 1 vlaae dalia svieto.
dar gei'ų nuošimtį pelno pa
Išeina, kad vienoje Chiea
eiuose.
Ligi
gegužės
15
d.
turės
džia
gėralams
2
milijar.
.Vi

bėti
apie
kitus.
Bet
mes
Willlam
Kasper — Pirmininkas
liktų ir pačiam organui pa
Kame čia yra teisybė — goje lietuviai į metus pra
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas
būt
pagaminta
13
stovyklų,
dutiniškas
lietuvis
Ameri

visgi neperdėkime ir daleisChas, Krupka, Vlve-pirmlninkas
laikyti.
geria daugiau negu $2.376.sunku pasakyti.
August Fllek—Ass’t. Kasteriąs
kuriose bus lavinami 40,000
koje
prageria
33
dolerius
į
kime
sau,
kad
vidutiniškai
Joseph sikyta — Kasierius
000, tai yra du milijonu tris
Šitas klausimas paleistas
Karės laikas, viskas eina
oficierių. Šitų oficierių da
tūkstantis
lietuvių
į
savai

metus,
nes
700.000
lietuvių
1900 Blue Island
šimtus septyniasdešimt še
“draugams” per diskusuoti,
tę sumoka ne po 40 dol, praporka svaigalams, $23.lis bus priskirta prie vei brangyn. .Visaip gali būti šis tūkstančius dolerių.
nurodyti, "tinkamiausias na
kaip kad bronxiečiai, bet po 760.000. Kitaip sakant lie
kiančiosios armijos, gi kita ir su anglimis.
uau
mui vietas.
Tiesa,
į
lietuviškus
saliuVasaros metu anglįs vi
30. Manau, kad su ta skai tuvis pusantra syk tik girBAUGUMO.
dalis bus palikta naujai ka
CJblosgo O
Tiečiau diskusijos niekais
nus
užklysta
ir
svetimtau

suomet yra pigesnės.
Mes
tline kiekvienas sutiks, ku tesiiis už amerikietį. Prariuomenei atsargoje.
pasibaigė. Socialistai visose
čių, bet ir lietuviai teip-gi
ris maž-daug seka laikraš gerę laisvę,* prageriame ir
Bankos prlklansanclos prie Chi
patartumėm,
kam
anglių
Apie liepos 1 d. bus su
cago Clearing Houae yra po Joa at
Suv. Valstjose neatrado sau
užklysta
į
svetimtaučių
sačius. Visoj Amerikoj ran garbę.
sargia priežiūra.
Laika nuo laiko,
mobilizuota visos šalies mi daug reikia, jų įsigyti va
beat syki J metus, Clearing House
tinkamos vietos.
liunus,-kui
J
jie,
gal,
daugiau
dasi
apie
500
tūkstančių
lie

sarų.
Nes
su
žiema
visaip
nuodugniai
lltlrla savo
licija . Jinai bus paskirta
Nesinori užbaigti rašto revliorlal
Butų jiems gera įsigyti
bankų stovi Ir būda Jų vedimo. Vi
palieka dolerių, negu sve
tuvių.
Mes
priėmė
prie
iš

gali
būti.
į 16-kų stovyklų ir ten per
nebvilties žodžiu. Socialis li pinigai yra luakaltotpl, notose
savus namus Brooklyne ar
timtaučiai mus karčemose.
vedimo, kad kiekvienas lie
bondai, mortgagei ir kltoe apsau
du mėnesiu lavinama, kol
tai, laisvamaniai-tautinin- gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
Ne\v Yorke. Deja tenai bai
Tai-gi
visai
be baimės apsi
tuvių
tūkstantis
sumoka
30
nigai kitose bankuose patikrinti Ir
Socįalistų šeimynoje.
nebus sumobilizuota 500,000
ištirtos. Tiktai tikra apsun
gia savo amžį “Laisvė.”
dųlerių įvairių bausmių, ku kai ir katalikai! sutarkime nlngoa
rikti galima sakyti, kad
ki verta gali būti kningose parody
kareivių sulyg priverstino
Šitai iš seno norisi išeiti
rios paeina iš girtuoklystės. kovoti su baisiausiu mus si. Abejotina tvarka arba atsarge
ehieagiečiai lietuviai kas
Vaikas: Mamyt, kų reiš
sni, yra nedaleldžiamas.
Jeigu
kareiviavimo biliaus.
“Kovos” marčiosna.
Ka
Vadinasi, viso į savaitę su tautos, mus darbininkų- banka nustoja savo Clearing Honad
metai prageria pustrečio
Aš
Kuomet bus atlikta mo kia žodis socialistas?
teisių, tas yra žengia* Jos eMjotpaa
mokama $15,000. Na, o kiek žmouių priešų girtybė. Ne- stovia.
dangi “Laisvė,” yra džio
milijono . dolerių.
Šiądien
bilizacija, milicija pakakti dažnai girdžiu musų bute.
Tiktai tvlrclausios ir saagiaeOM
į metus?
Nenusigųskite, norėkim perdiaelių daigtų,
vininkė, “Kova” bijosi su
doleris stovi, apie 3 rub.
bankos gali būt Clearing Houae tfu
nai bus išlavinta ir savo tų žodį, bet nesuprantu...
tik... $780,000! Juk tai ne-Juk užteks, kad šitų vergi rista
ja susigiminiuoti, nežiuriairt
20 k. Jei gu tat mes butume
Motina: Matai socialistai
stovyklas užleis sumobili
Tgų Cbicago
Clearing Bonas
ją nuversime uuo savo žmo
toli miliono!
ne to, kad tie patįs redak
priežiūros užmanymas tapo {vaataa
yra tokie žmonės, , kurie pasiuntę į Lietuvą tą, ką
zuoti armijai.
O kur dabar kitos išlai nių!
pirm dažlmt metų, ir nuo to laike
toriai abudu laikraščiu ve
■ei viena Clearing House banka ne
Jie sako, vienoje Chįeagoje pragerėApie rugsėjo 1 d. kaip mi skelbia lygybę.
dos, surištos su bausmėmis?
■obankrutljo. Reikalaujant,
Clsada.
me 1916 m., tai nuvargusioring
Honse
bangos
ftteina
viena
kl
licija, taip ir regulerė ka kad visus reikia lygiai my
Kur išlaidos už galvų susiu
tai ta pagalba.
ji
tėvynė
butų
gavusi
7
Socialistų sąjungai labai
riuomenė pilnai atsakys ka lėti ir ponų ir tarną.
The American Btata Beak pri
vinėjimą, už vaistus ir t\ t.?
milijonus 603 tūkstančius ir
norėtųsi įsigyti namus Chi
klauso prie Chicago Clearing HouVaikas: Taip! Tai aš da
rės reikalams ir galės būt
Kur pavogti nuo pasigėru
yra po jos priežiūra, naudojasi
200 rublių pašelpos. Su tiek
eagoje.
Bet čionai gyvuo
Jos
teisėtai* ir__
_ __ _ ponklaa pUišduoda
P.
Mulevičius,
Patarlės
ir
bar žinau dėl ko tėtė taip
siunčiama į Europą.
sių pinigai? Jeigu mes vis-1
aa* atskaitas 1 metus.
ja “progresyvūs visuome
pinigų
būt
galima
pasotyti
JJ taipgi yra po Valstijos prie
Kuomet tai visa bus at dažnai bučiuoja tarnaitę
ką surokuosime, tuomet, be išminties grūdeliai. Chica žiūra,
yra regultarlžkal tlrioėjama
beveik
visi
alkanieji.
•
nės” organas. Šitam prieš
likta, Suv. Valstijos turės Magdę — jis gal yra socia
abejonės, ta suma dar la go, 111. Kaina 25c. ”Drau- Ir kag mete ižduoda penkine pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Vaiakis užbėgti pas “draugus”
go” spauda.
listas.
tris armijas, taigi:
“Laisvė,” socialistų lai
biau padidė?.
T. Illinois.
nėra mados.
intgai sudėti Šitoje bankoja yra
Tegul bus Amerikoje tik
Regulerę armiją, 11,942
kraštis,
teisingai
sako,
Ir turiniu ir išvaizda ma išmokami aat kiekvieno pareikala
Keli “draugai” nurodinė oficierių ir 287,846 karei Girtuoklių filosofija apie kad visojo Amerikoje lietu 500 tūkstančių
. ..
lietuvių, loni kningutė. Puslapių jo vime.
Čia
galima
gauti Pirmus Auk
jo Balti morę, Pittsburgą ir vius;
mėnulį
viai į metus prageria suvirš kaip p. V.Paukštys sako, o je 48, bet turinio daug. so Mortgagea Taipgi Aukso Mortpo 6166.86 ir |I66.66,
kitus miestasEidami gatve nakties lai 9 milijonus dolerius. Ir mes ne 700.000,kaip spėjame. Kiekviena patariė yra sus gage Bondus
Milicijų, 10,956 oficierius
bankas yra eteakanoiausae
Ir taip nieko gera neišėjo ir 324,982 kareiviu ir
ku du įkaušę vyrai pamatė neabejojame apie tai. Mums Pridėkime jo skaitlių prie pausta, iš daugelio prityri MitUTlamų.
Ola kalba LiatnvUkal ir LonkUiš tų diskusijų.
Armija, j>agamintų privers mėnulį ir ėmė ginčities. dar išrodo, kad Chicagos mūsiškės. Tai 780 tūkstan mų ir ilgo mintijimo susidė
Socialistai nesuranda pa tino kareiviavimo biliumi, Vienas tvirtina, juk tai mė lietuviai nėra didesni gir čių dolerių bausmių, užmo jusi, tiesa. Kelios dešimtys
togios guštos Washingtono 18,53$ oficierius ir 528,455 nulis, o kitas užsispyręs sa tuokliai už kitų Amerikos kamų už peštynes ir viso tokių tiesų tel|>a ant kiek
tėvynėje.
ko — saulėBesiginčijant miestų lietuvius. Kadangi kius kitus girtuoklių prasi vieno puslapio. Jos suskir
kareivius.
Jei taip, tai palartumcm
Visas vargas tame, kad susitiko tretį vyrų ir papra Chieagoje yra maždaug 70 kaltimus prie 23 milijonų stytos sulyg turinio į 54
jiems persikraustyti Suomi- pastarąja? artnijai trūksta šė jo išaiškinti nesusiprati tūkstančių lietuvių, o visoje 760 tūkstančių prageriamų skyrius, kurių surašąs pa
ĮPtobI d D tA*
jon, kur, anot humbugieriš- gerai išlavintų oficierių. Jų mą:
AMERIOAV STATE RA9K,
Amerikoje apie 700 tuks teisėtai. Išeis graži pinigų dėtas kningutės pabaigoje.
Kampas: Blue laland gvs., Loomm
— Nežinay, aš iš kito tancių, tai išeina, kad lie kruvutė, būtent 24 milijo Tas surašąs abėcėlės tvar- Ir
kų daktarų oTgano jau įvy didžiuma bus pagaminta iš
ll-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėlląla Ketver
kęs socializmas ir steigia- paprastų - milicijos kareivių miestelio — atrėžė sis ir tuviai Amerikos bravarams nai 540 tūkstančių dolerių. koje.
Tokiu budu reikale
te Bubėtam* iki 6:86 vai vaflL
mas socialistiškas “rojus”po trumpo oficierių stoyyk- nudūlino savais keliais.
suded aukų vienais pinigais
Pridekime prie to nofcu-labai lengva rasti kiekviei

mmmmnnTnmw» su laisvąja meile ir kitokio
"DRAtJG A8"
mis socializmo “prakilnioLietuviu Kataliku Dteoraftto
Etna kasdiene išskyrus nedėldie- mis” ypatybėmis.
Blus.
• Prenumeratos kaina:
Vargas jiems, jei nesuran
Chieagoje metams ...................... 6«.oo
da sau vietos šiame laikina
6 menesiams ......
S mėnesiams ............
me gyvenimo. Tai kaip jau
Kituose S. V. miestuose metams
e mėnesiams .......... ti są -..jį būti jiems mirUS?

loję prasilaviuimo.
Bet tai dar ne viskas.
Vakar angliški laikraščiai
pranešė, kad gaminamoms
armijoms Suv. Valstijos ne
turės kur imti ginklų.
Vis tai svarbios kliūtys,
o
"
------------------- ----------------------kurias nelengva pergalėti,
BULOTA APVAINIKUO- kuomet ištikrųjų reikia im
• /
TAS UŽ AGENTAVIMĄ ties darbo.
Didinant armijų reikia
SOCIALISTAMS.
daugiau statyti kazarmių.

Iš Dieno s
I
Dienon
I

SbcidiI Security Bink

KASPAR

Niujos knygos,

“DIIVOAa”*

Sereda, geg. 9 d. 1917 m.

tos himnu, kurį sudainavė
Šv. Cecilijos choras vargo
nininkui p-ui O. Rosmanskiui vadovaujant. P-lė Plikuniutė ir jos du broliai še
šiomis rankomis' paskambi
no ant piano. Tą jio atliko
tikrai artistiškai — publi
CICERO, ILL.
kai labai patiko. Paskui plė M. Korkauskiutė dekle
Nesenai pas mus buvo an mavo “Blaivybė,” o p-lė V.
tru kaliu kun. Dr. A. Ma- Verigiutė ‘‘Pavasarėlis. ’ ’
liauskio |konfercncijos. Žmo
Viršminėtas gerb. kalbė
nėms jos labai patiko, nes
tojas kalbėjo apie blaivybę,
buvo aiškios ir labai naudin
aiškiais faktais nurodynėgos. Patariama, kad jos įdamas kokią didelę blėdį
vyktu visur, kur tik galima.
Kun. A. Ežerskis. daro žmonijai alkoholis ir
kokią neapkainuojamą nau
dą atneša blaivybė. *
CLEVEDAND, OHIO.
Balandžio 29 d. SLRKA.
142 kuopa turėjo pasilinks
minimo vakarą,, kurio prog
ramą išpildė Lietuvos Vy
čių 25 kuopos nariai. Pir
miausia buvo sulošta “Tar
nas įpainiojo,” vienveiksmis farsas. Artistai mėgė
jai gerai lošdami iki sočiai
prijuokino publiką.
Lošė
sekantieji: šeštokas —Nau
joko rolėje; p-lė Z. Bagdžiuniutė — Jadvygos; p. A.
Steseliunas — Jono ir J.
Krunglcvičius
Vuodeginskio.
Po perstatymo vyčių cho
ras p. A. Z. Vismino veda
mas, žavėjančiai sudainavo
pora dainų. Kvartetas sūdai
navo 3 daineles.
Dainos
publikai labai patiko ir kar
štu delnų plojimu privertė
kaikurias atkartoti. Šio va
karo programas buvo neil
gas, bet įdomus.
Vakare skambino L. Sū
nų benas. Publikos buvo ncperdaugiausia, nes pasitai
kė lietinga diena, bet pel
no vis gi liks.
Ten buvęs.

CICERO, ILIZ
Gražus koncertas..

Po to croras padainavo:
“Kur giria žaliuoja” .ir
“Baublį.”
Naujų narių šį sykį pri
sirašė arti 12.
Nuo bal. 29 d. iki geg. 1 d.
Šv. Trejybės lietuvių baž
nyčioje buvo 40‘ vai. atlai
dai . Iškilmėse
dalyvavo
daug svečių kunigų. Nedė
lios vakarė pamokslą sakė
kun. Grikis iš Ne\v Britain,
Conn., panedėlyje — kun.
Jakaitis
iš
Worcester,
Mass., pabaigoje kun. Saurušaitis iš Waterbury, Conneetieut. Į pamaldas atei
davo daugybė žmonių. Vi
sų gerbiamo kun. Ambuto
darbštumas didžiai naudin
gas šiai lietuvių kolonijai.
Žirgvaikis.

Šis- miestelis, gana tirštai
apgyventas įvairių tautų.

Malonu pranešti, kad jame
lietuvių.

skaičius

ir

Lietuviškų šei

mynų yra arti 250, o pavie
nių arii 300, Šio miestelio
išvaizda gana puiki, oras
taipgi sveikas.
Daugiau
siai čia yra geležinių dirb
tuvių, darbininkai jose ge
rai apmokami.

Nedėlioj, balandžio 29 d.,
Taip vietos lietuvių dide
Šv. Antano parapijos sve-į lio veikimo negalima paste
tainėje, Šv. Grigaliaus cho bėti.
Čia jaunimas labai
ras, darbštaus ir gabaus įpratęs iš pinigų kaziruoti
vargonininko p- K. Mikalau ir lankyti prirukusias kar
sko vedamas, surengė įdo čemas, Gary, Ind. yra 8 lie
mų
lietuvišką
koncertą. tuviškos karčiamosDar
Choras dainavo vykusiai ir reikia priminti, kad dauge
padarė ant klausytojų dide lis lietuvių yra po įtekme
lį įspūdį. Apart koncerti socialistiškų laikr: ••Kelei
nės programo dalies dar bu vio,” “Naujienų” ir kitų.
vo ir prakalbos.
Kalbėjo Taipgi, neprošalį bus pra
nuoširdžiausiai visų parapi nešti, kad vietiniai lietuviai
jonų mylimas ir gerbiamas turi sutverę savo parapiją
kun. Ant. Ežerskis. Godo ir jau šią vasarą mėgins
tinas kalbėtojas karščiau statyti bažnyčią,
Pasta
siais žodžiais ragino susirin ruoju laiku čia pradėjo kle
kusius nenuleisti bejėgiai
bonauti labai veiklus ir ga
rankų, bet su tikru pasi bus kun. F. Rusis. Žmonės
šventimu darbuoties šiame
džiaugiasi, sulaukę tokio
sunkmetyj, kad nors trupu vadovo, tikėdamies, kad jis
tį palengvėtų vargai ken
nemažai pasidarbuos vietos
čiančiųjų karės sunkumus.
lietuvių žadinime.
Kun. A. Ežerskio kalba la
Tikrai, laikas snauduobai patiko susirinkusiems.
Ten buvęs. liams susiprasti, paliauti
kaziruoti, girtuokliauti ir
skaityti socialistų organus.
HARTFORD, CONN.
V. Vincaitis.

y

Su pagelba kun. Laurai
REDAKCIJOS AT
čio čia tapo sutveria Pilnų-:
SAKYMAI.
jų Blaivininkų S-mo kuopa.
Pradžioje į ją prisirašė 25
P-nui Dainų Mylėtojui.
nariai. Jų skaičius kaskart
dauginasi. Balandžio 22 d. Kadangi apie p. Lauraičio
š. m. naujoji blaivininkų išvažiavimą
jau
esame
kuopa surengė prakalbas. “Drauge” rašę, tai šį sykį
Kalbėtojas buvo plačiai vi- Tamstos
korespondencija
suomenei žinomas kun. J. J. negalės būti patalpinta. Pra
Jakaitis iš Worcester, Mass. šome rašinėti mums daž

Vakaras tapo pradėtas tau- niau.

Tautos Fondo Reikalai.
Tautos Fondas kviečia Dvasiškiją, Draugijas ir savo Skyrius kuoveikliausiai prisirengti gerai pasinaudoti Šv. Tėvo skirtąją lietuviams diena, Mes de
dame Tautos Fondo rastus, kad jais galėtų pasinaudoti ir tie asmenys, kuriems
išsiųstieji lapai gali pasivėluoti arba pražūti.
“Draugo” Redakcija.

**xv4*MMtxtx<xtxąxtx<xtxtxtx«x<xtx»xtxtMtx*x8XjRK«><*

“ŽVIRBLIS”
UETUVIAII
pultkuUnUto
ufctoakytt
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesini laikraš
ti, kurs yra jau žymiai padidintas ir motams pre
suoja tik 1 doleris.
“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mau.

I R RIIIIIII tssr ■■■■■■■■■■!

GERBIAMIEMS KUNIGAMS KLEBONAMS:

Visi žino, kad Šv. Tėvas įsakė rinkti aukas nukentėjusiai lietuvių tautai 20
gegužio š. m. visose katalikų bažnyčiose. Muips ypatingai privalo rūpėti kuogeriausia pasinaudoti Jo Šventenybės malone ir katalikiškojo pasaulio užuojauta.
Nuo amžių lietuvių katalikų dvasiškija turi didelę įtekmę į visos tautos gyve
nimą. Dirbdama tautos ir Bažnyčios darbą; musą kunigija tvirtino tautos dvasią, bū
dą, gražino sielą.
Šioje nelaimingoje valandoje lietuvių tauta ir-gi džiaugiasi savo kunigijos dar
bais ir daug tikisi iš jos ateinantiems laikams.
Pasitikė/clami galingos paramos iš gerbiamos kunigijos, šiuomi drįstame pra
šyti atkreipti kuodaugiausia atydos į aukų rinkimo išgarsinimą gegužės 20 d. ir
todelei bent nedėlioję prieš gegužio 20 dieną perskaityti iš sakyklos kardinolo Oasparri, vysk. Karevičiaus laiškus ir Pildomojo Lietuvių Komiteto atsišaukimą.
Taipogi prašome dėti kuodaugiausia pastangų, kad lietuviai ir jų draugijos
kuodaugiausia toje dienoje aukautų.
į
Kaip visuose, taip ir šiame tautos reikale, karštas kunigo žodis daug paramos
neša tautai. Tai ir dabar tikimės, kad musų kunigija pribus į pagelbą tautai pasirįžusiai gyventi ir savo teises atgauti.
Su tikra pagarba,

Geriausi Maldaknyge

“Pamaldų Vadovėlis“
Sutaisė ir

K.

L. R. K.

Kunigų

Pakštas.

Sąjunga.

rasi Maldąs, Gies
mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir |t, viską, kas musų
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prię to
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs” kaunuoja: —
“PAMALDŲ

VADOVĖLYJE”

Skuros apdarais, auksiniais kraštais,.................. 60c.
* Audeklą apdarais, auksiniais kraštais,.............. 40c.

Pirmininkas Kun. J. Jakaitis,

Sekretorius

išleido A.

Mokesnį galima siųsti krasos
“money order”.
Adresuokite.

Tautos Fondo Valdybai

DRAUGAS

ženkleliais, arba

PUB. CQ.,

Chieago, Hl.

,1800 W. 4{Įt£ Street,

RIIIRRIRIR « ■
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GERBIAMOMS

LIETUVIŲ DRAUGIJOMS:

Jau visą pasaulį aplėkė žinią, kad šv. Tėvo paskirtoje gegužės 20 d. visi kata
likai aukos taip baisiai kenčiančiai musų tėvynei.
Pats Šv. Tėvas gražiausi pavyzdį padarė, aukodamas 20,000 frankų Lietuvos
vargams sumažinti. Taip kaip-gi mes patys, lietuviai, privalome gelbėti sąvo tautų ir
tėvynę! Juk kiekvienam geram lietuviui rupi savo tėvų žemelė. Kiekvienas lietuvis
žino, kad Lietuvoje:
“Tarp tyrų plačių
/
Ne staugimas žvėrių;
Oi ne! tai našlaitės Lietuvės
Ar verkia sunaus, \
Ar bernužio brangaus,
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs.”
Jeigu visos pasaulio tautos gelbės Lietuvų, tai mums keleriopa yra prieder
mė šelpti savo brolius, savo šalį, kurią apglobė vargai ir mirtis.
Šiuomi kreipiamės į visas lietuvių draugijas, kad jos, paminėdamos Šv. Tėvo
paskirtą Lietuvai dieną aukotų stambesnių dovanų ir sumažintų Lietuvos vargus.
Į draugijas priguli daugiausia susipratusiu lietuvių, to<lel iš jų ir Lietuva dau
giausia pagelbos laukia. Tai prakilnias 4įetuvių draugijas kviečiame prie didžio tau
tos gelbėjimo darbo ir pasitikime, kad jos savo uždavinį gerai supras ir gražiai
išpildys.
PASTABA: visas aukas, ne bažnyčiose surinktas, reikia siųsti per Tautos Fondą
(ant čekio rašyti ižd. B. Vaišnoro vardą ir pasiųsti sekr. K. Pakštui, 917 W. 33rd st.,
Chieago, III.), nes Pildomasis Lietuvių “Komitetas iš Šveicarijos formališkai įgaliojo
Tautos Fondą rinkti ir siųsti jam (Pild. Liet. Kam.) aukas.
Tautos Fondo Valdyba:

Pirmininkas
Sekretorius

Kun. J. Jakaitis,
K.

Pakštas.

VISIEMS SKYRIAMS APLINKRAŠTIS.

Kaip juroje įšėlusios audros blaškomas laivelis, jau treti metai musų tauta ne
žino ramybės.
Jau treti metai verkia Lietuva ant kapų apsikniaubdama, bet duslus Jos rau
dos atbalsys retai tepasiekia musų ausis.
Nelaimių prispausta, vargų surakinta tauta negalėjo net pasiskųsti, parodyti
pasaulini savo skausmo gilybės. Bet Augščiauisojo Viešpaties Apveizda lėmė ir Lie
tuvai vilties žvaigždutę. Nežiūrint visų spąstų, kuriais musų priešai kelią į Rymą bu
vo užstoję, Lietuvos balsas, “liūdnesnis už girių užimą,” laimingai pasiekė Šventąjį
Sostą. Ir štai Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XV, Jo Malonybės Vyskupo Kare
vičiaus prašomas, skiria Lietuvai gegužės 20 d., kad visas katalikų pasaulis pasimel
stų už musų tėvynę ir gausiomis aukomis padėtų jai nuo bado išsigelbėti.
Dabar jau esame tikri, kad Visų Krikščionių Tėvo auka (20,000 frankų) ir
paraginimu paskatinti krikščionys gausiai sušelps musų tėvynę; ir netik sušelps: iš
girs jos vardą visi, net tolimiausi, pasaulio kraštai: Afrika, Australija ir kitos pasau
lio dalys. Lietuvos vardas praskambės net ten, kur mes gal niekad nesitikėjome.
Nuodėmė butų, jeigu mes nepasinaudotume Šv. Tėvo malone ir katalikų duosnumu, todėl visų Tautos Fondo skyrių prašome:
1) Išplatinti tarp visuomenės kardinolo Gasparri ir vysk. Karevičiaus laiškus ir
Pildomojo Lietuvių Ko/hiteto atsišaukimą.
2) Prisiųsti T. Fondo sekretoriui draugijų adresų, kad T. Fondo! atsišaukimas ir
jas galėtų pasiekti.
»
3) Kad T. Fondo skyrių nariai atsilankytų draugijų susirinkimuose ir ypatiškai
paprašytų Lietuvai aukų.
4) Tą dieną švęsti, namus ir bažnyčią išpuošti popiežiaus vėliavomis (balta ir gel
tona) ir ant langų iškabinti Šv. Tėvo Benedikto XV paveikslus.
Prie to turime priminti, kad aukas, ne bažnyčiose surinktas, reikia siųsti per
Tautos Fondą (ant čekio rašyti ižd. B. Vaišnoro vardą ir pasiųsti sekr. K. Pakštui,
917 W. 33rd St.,. Cliicago, III.), nes Pildomasis Lietuvių Komitetas iš Šveicarijos for
mališkai įgaliojo Tautos Fondą ripkti ir siųsti jam (Pild. Liet. Kom.) aukas.
Žinodami, kad didi vargtti ir nelaimės jau tūkstančius lietuvių suguldė į kapus,
skubėkime gelbėti nors tuos, kurie dar gyvi.
Lietuva-matutė linksta po vargų naštos sunkenybe, o mes, jos vaikai, skubė
kime Ją gelbėti!
Tautos Fondo Valdyba:
Pirmininkas
y
Kun.

Sekretorius

K.

J.

Jakaitis,

KNYGOS
-

i m.

■ m

Ik

rūgo knygyną

1137. Nauju Budaa Išmokti Badyti. Senas ar jauaaa, vyras ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami iimokti, t- nu
sipirkę iią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas- Pai
mant iimokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienąs
mokinimosi, jariHr moki rašyti. Ar gi sunkuf Argi Tam
sta negalėtum iimokti raiytit Žinoma, tik nerėk is
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik
1138. Naujas Elementorius.
Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dieną reikia pratint prie raito. Prie ko kūdikį nuę
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
Elementoriaus kaina ................................................................ ’ Mt.
1020. Šventa Istorija Seno lr Naujo {statyta0- Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie mugu Šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra iventoja
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ........................................................
1.00
1022. Trumpa Šventa istorija Beno ir Naujo Įstatymo apdarytą
85e.
783. Lietuvos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio iventa
priedermė žinoti apie savo tantą. Koks-gi lietuvis jei jis
sieko nežino apie Lietuvos praeiti, j°> didvyrus, lr jos
vioipatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai taojąus patariamo nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet
aiikiai ir suprantamai Lietuvos istorija apraiyta. Pre
kiuoja neapdaryta ......... ..........................................
...S8ea
Apdaryta ............................... ............................... ...........
Me.
1103. Trumpa Lietuviu Kalbos Gramatika. Daugumas lietuviu
liek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka tąisykįiikai^raiyti. Minoms, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviikai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliškai rašyti. Prekė ...................... . . .
w«.
1820. Lietuvos Oaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėjas
,
atsakanšiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius
valgius iš tą paSią dalyką, o nežinanti šeimininkė engsdina valgį. Įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai jaa mylėtą. Prekiuoja tik ...............................
110. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus ii spaudos
knygelė. Labai įdomus aprašymas npie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygai.. Kaina ...................................... .
RBs.
UiaUąkydaaal virt pažymėtas knygeles parašykite knygoą vardą Ir
numerį. .Pinigus galima sląstl krasos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1900 W, 40 St.,

Chlc«gt, III,

:

Jau galima gauti naują knygelę

PATARLĖS
ir
IŠMINTIES GUDRUOLIAI.

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

Kainuoja tik 25c.
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 West. 46th Stmš,* *

Chieago, III.

Pakštas.
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REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
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GARY IND.

yra pusėtinas
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“DRAUGAS"

1

Sereda, geg. 9 d. 1917 m.

titi iiiimt imiiiit »»m
navo dvi daini: “Kada var ŽYDŲ DUONKEPIAI IR
D ••
•
gi surįžo prie
ANT RANDOS.
pas skamba bokšte” ir .-O’
PaleSkau buvo brolio Kimono Gal3 Lietuvis Advokatas •
es the Billo\vy sea.
Ant
DARBO.
kuuakio, paeinančio IS Kauno Gu
Kambariai ant randus gražiai
piano jam akompanavo p-lė
bernijos. ltunoinia apskričio, Viduk
•
ATTORNET AT LAW
lės pnrap. Brangus broli meldžiu at iStaisyti, šviesus ir švarus su at
• *0 N. LaSALE ST, OHIOAOO.
C. Filipavičiutė. Deklama
Turėsiu <lidcl| išpardavimų atida •
Laike 10 dienų vietos žy sišaukti aš esu vedus turiu avo na skiru įėjimu. Kuriems reikalingi,
Rooma 1107-1114
mus ir mano vyro vardas Jurgis Zupryme naujos vietos.. Viskų, kui po
ciją “Kaip gražu” išpildė dų duonkepyklose sreikavo kus. Kas apie jj žinoeatonihrdlus
•t
Telephone Franklia 1171
naujoje
vietoje
parduosiu
piginus,
malonėkite atsišaukti,
se.
Kas apie jj žino, meldžiu pra
kaip tik gulimu, tai yra už tiek, už
p-lė A. Bereckaitė. Pasiro 500 darbininkųJie sugrį nešti man sekančiu adresu:
. Oyv.: 8112 8. Halsted lt.
1267 Milwaukee avė.
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
•
Telephone Yards 2390
joje
vieloje
užganėdinus
kiekvienų,
do ji yra labai gabi dekle- žo prie darbo pirmdienio Veronika (Galkauskaitė) Zupklenė),
ant 3-čių lubų.
3019 No. Natches avė. ChieuKb, Iii.
kuris tik uteLs pirkti. Taigi, kam tik
Trečiadienis: 9 geg. šv. matorka.
ko reikulingu iš uukrytą.
Streikieriai dabar
•iiniy, sidabrinių ur
Grigaliaus Nazariečio V. ir
VISŲ
DOMAI!!
Solo dvi daineli; “Meilės, dirbs 8 ir pusę vai. į dieną
kitokių dulktų, malo
REIKALINGA.
Baž. Daktaro.
nėkite atsilankyti pas
A. J. Sutkus ir Vincas Stan
lankoje ir “Aš mylių, my ir gaus užmokesnį 2 dol.
mane, ir jus iM-rsitikKetvirtadienis: 10 geg.
rinsite, kad nei vie
cikas yra musų įgalioti agen Relkalingrns vargonininkas, kuris
liu” sudainavo p-lė C. Fili daugiau į savaitę.
dirbdamas nuošaliai, šventomis gi
name auksinių dulk
šv. Antanino V. J. ir šv.
Nauji, neatimti, daryti ant
tai, kurie renka “Draugo” dienomis galėtų padirbėti ir bažny
pavičiutėAnt piano atų Store negalit gau
užsakymo
siutai Ir overkotai,
ti piginus, kuip pas
Gordiano bei Epinacho kanpagarsinimus, čioje. Kl’N. J. RAŠTUTIS,
vertės nuo $30 Iki $50 .dabar
kompanavo p-lė B. Nausė GALI KILTI GATVEKA- prenumeratas,
mane, nc» aš norėdamas užganėdin
parsiduoda po $16 lr 25 dol.
Kaston, Pa. ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
kintinių.
ir priima pinigus. Jie lanky 144# Ueiiigh St.,
daitė.
Už malonų sudainaNauji, daryti gatavlml nuo
pigiai
vi.-^ių
parduodu.
RIŲ STREIKAS.
sis po visas lietuvių koloni
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
vimą palei C. Filipavičiutei
Taipgi, Jeigu
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
GRAŽI AUKA LAB
jas.
kam reikia aki
ANT PARDAVIMO.
tapo įteiktas gėlių bukietas.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
nių dėl skauda
Vietos angliški laikraDARYBEI.
‘ ‘Draugo ’ ’ Administracija.
pamuštų overkotų.
mų akių, tai a____
Šita jauna dainininkė turi v Vfc •
seiai praneša, kad artvteikite pas mane, o aš jums pririnkVisai mažai vartoti siutai lr
nemenką talentą ir jeigu
Pfirsblnndn
oprni
iSHirbtn
slu
aklni,,s
kuogerlausia.
overkotai vertės nuo $25 iki
rarsitiuoua
gerai
įstnrnta
Tul|
,
Kl
užpražau
vlsus
wllus
Mvo
miausioje
ateityje
galės
su
P-lė Barbora Vitartaitė iš
$85, dabar $5 lr augščiau. Kel
ATT
ateityje lavinsis, tai galės
Siuvykla (shop). Biznis eina kostumerius J naujų vietų ir meldžiu,
streikuoti 11,000 gatvekarių
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vai
Šv. Kryžiaus parapijos, pa
aD^vventa lietuviais,.
lietuviais kajp
ka‘l lrplrnllaag>
"n‘ “>,taMS
JUOZAPAS ANTANAVIČIA, gerai . apgyventa,
kų siutai nuo $3.00 iki $7.50.
o ajį.,nane
Jg savo ,„lsės
tapti garsi solistė. Pabaigo
tarnautojų, jeigu darbda
Valizos lr Kuperal.
aukavo Lietuvių LabdariuNorintiems
įsigyti
gera
proga,
stengsiuos
kiekvienų
uiganėdiird.
nr
Parsiskyrė su šiuo pasauliu
je užskambėjo kvartetas
Atdara kasdiena, nedėliomls
aš gyvenau: 2250 W. 22 st.
viai nesutiks jų reikalavi
nes pigei parsiduoda. Rašykit: niians
gąjai Sąjungai šimtą dole
dahar-gi persikėliau j naujų vietą —
ir vakarais.
8 d. gegužės, 6 vai. ryte.
“Oi, oi, oi...” ir “Lietuva
2128 W. 22 St., turp Ecavitt ir Hoyne
mų išpildyti.
Visi darbi-,
P. 0. Box 538,
rių. Ačiū jai!S. GORDON,
Velionis prigulėjo prie dvie
avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
tėvynė musų ”
Po to buvo
Johnston City, III.
ninkai reikalauja:
vienų užprašau atsilankyti j naujų
Kun. A. Staniukynas,
jų katalikiškų draugijų. Lai
1415 S. Halsted st..
Chicago.
lietuviški žaidimai. Tuomi
vietų.
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. . GERA PROGA.
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darbinin d. gegužės, 9 vai. ryte šv. Kry Jauna pora priversta paaukauti 2128 West 22iul St.,
cagos moksleiviai žada atei
Cliieago, III.
savo puikius, beveik naujus rakan
CHICAGOS MOKSLEI
žiaus
bažnyčioje
iš
čia
bus
ve

kams
mažiausia
mokėti
36
DR.PAUL M. ŽILVITIS
dus
už
retai
pigių
kainų,
$170.00
se

tyje dažniau surengti pana
klyčios setas, tikros skuros už $33.
LIETUOS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žamas
į
šv.
Kazimiero
kapi

VIŲ VAKARAS.
Vėliausios mados valgomojo kamba
šių pramogėlių.
Yra vil centus už valandą ir po
OFISAS
3203 SO. HALSTBD ST
nes. Giminės ir visi pažįstami rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, daPHONE DROVER 7179
ties, kad tas bus galima į- dviejų metų padidinti už
venport, taipgi $52 5 pianų su 25 m. X
Phone Yards 2721
RESIDENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
nuoširdžiai yra kviečiami da gvarantija už $115 ir $225 Victor su | DR. J. JONIKAITIS
Nedėlioję, 6 gegužės 1917 vvkinti, nes Chicagos augš- mokesnį iki 50 centų;
PHONE YARDS 537
brangiais rekordais u2 $60.00.
šis
OFFISC ADYNOS 9to 12 A. H, 2 to 5 P.M
yra retas pigumas ir jums apsimo
m., šv. Antano parap- sve tąsias mokyklas lanko gan
3) Tiems, kuriems dabar lyvauti laidotuvėse.
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. .
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena J GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
Nubudus Juozapo žmona
CHICAGO ILL.
tainėje (Cicero, TU.) buvo didelis lietuvių būrelis, ku moka 25 centus už valandą
te. Viskas vartota vos 9 savaites.
IR VAIKŲ LIGAS
Parsiduos
taipgi
po
vienų.
Atsišau

3315 S. Halsted st.,
Zabeba Antanavičienė,
Chicagos lietuvių katalikų ris jau pradėjo spiesties į pakelti algą iki 36 centų;
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
1851
W.
45th
St.
CHICAGO, ILL.
j
So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv.
moksleivių vakaras.
Per vieną kuopa.
4) Pagerinti darbo sąly
Chicago, III.
JOSEPH C. WOLON
nai jau buvo norima sutrau
V. S. gas.
LfBTUVTS ADVOKATAS
Phi a < Caaal 21 IR
kti Chicagos moksleivius į
Ko gero, nors darbininkų
Kamb. 324 National Life Bldg.
FARMOSU
FARMOSU
A. f A.
Lpną krūvą it1 galima tikė CHICAGOS AIRIAI TIKI, reikalavimai
DR. A. YUSKA
29 So. LaSalle st..
neperdideli,
Vakarais 1566 Milvraukee avė.
Parsiduoda
DldėUualoje
Aneri
Marcijona Grubienė, po tė
LIETUVIS GYDYTOJAS
nes. kad tasai darbas jau
Central 6390
koj* Lietuvių koUonljoj kame yra
KAD JŲ TĖVYNĖ BUS bet gobšų darbdavių užsi
vais Stasičiutė pasimirė 29 d. 380 Lietuvių apslgyveouaių. Puikiau
pradeda mums sekties. To
Rasidence Humbold 97
1749 So. Halsted CHICAGO, ILL.
spvrimas gali mums pagaLAISVA.
aioj apiellnkėje Scottville, Mielu kui
balandžio
šių
metų;
paliko
nu

CHICAGO, 1LL. ,
CORNER ISth STREET
kie bendri vakarėliai yra
kraštasK lietuviams apsigyventi. Olo
mums pagaminti didelei ne
nali
yra
Farmerų
Draugystė,
yr*
budime
vyrą
ir
tris
vaikučius.
būtinai reikalingi, nes juolietuviškų parapija. Todėl kreipiame*
O gal
Nesenai iš Washingtono malonų streiką.
Vėbonė paėjo iš Kauno gu J Jus kurie norite turėti geresni gy
je moksleiviai gauna progos
«
sugrįžo Chicagos airių dele kompanija, pakels užmoke bernijos,. Jukniškės. pavieto, venlma pirkite pas mna forma* kad
galėtumėm visus Anglus lr Vokle
pasirodyti visuomenei savo
stį už važinėjimąčius, iš tos k°llonljos išprašyti. Me*
Subačiaus
parapijos
ir
Volasgacija,
kuri
prašinėjo
te

gabumus ir užvesti skaitlinturime U Jų suėmė jų fermas lr nori
ties,
Akverių
kaimo. .Ham- ms jas parduoti, turime dldeUų lr mi
nykščių
diplomatų
pritarti
gesnes pažintisfermų, givulial. mašinos lr kiti
JAU UŽSIDARO 200
mond’e, Ind. išgyveno apie 10 šų
Airijos neprigulmvbei. Ai
reikalingi daiktai prie ūkio. isnodaŠitas vakarėlis nors buvo
me ant išmokesčlo. Norint gauti dan
metų, 28 metų amžiaus.
SALIUNŲ.
rių atstovai kalbėjosi ir su
glau informacijų rašykite
muma
Puikiausia jr geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
pirmas, naujai susitvėrusios
Jonas Grubis,
o gausite vrašų katalloga lr uapa. .
Anglijos užrubežinių da
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
Chicagos moksleivių kuo lykų ministerių Balfouru,
ANTON KIEDIS,
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Miesto kontrolerius sako, 31 — 156th St.,
pos, vienok pasisekė kuo- kuris, dabar yra anglų dele kad 200 saliunininkų atsisa
Hammond, Idn. Peoples State Bank Bldg.,
Musų sistema ir ypatiškas mokini
Scottville, Mich.
geriausiai.
Nors pelnas v- gacijos vadas. Airiai išva ko išpirkti pardavinėjimo
mas padarys jus žinovu į trumpą
Kas negauna “Draugo” ar
laiką.
ra reikalingas, bet mokslei žiavo iš AVasliingtono pilni leidimus, tikėdami, kad ne
Mes turime didžiausius ir geriau
viams geras programos iš vilties, pastikėdami, kad jų užilgo Chicagos miestas bu ba jeigu gaunate vėlai, tai
sius
kirpimo-designing
ir siuvimo
pildymas yra labai svarbus tėvynės padangėje neužil siąs „sausas” ir tokiuo bu- meldžiu atsišaukti pas mane, Mokinama: angliškos Ir lietuviš
skyrius,
kur
mes
suteikiame
praktiš
o aš stengsiuos pataisyti klai kos kalbu, aritmetikos, knygvedysdalykas. Jeigu moksleiviai go sužibės senai laukiamo pražusiąs be naudos.
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
tės, stenografijos. typewriting. plrkdas ir pristatyti laikraštį tei lybos teisiu. Suv. Valst. istorijos,
Elektra varomos mašinos siuvitinkamai pasirodys savo va sios laisvės žvaigždutė.
abelnos istorijos, geografijos, politi- p mo skyriuose.
singai kiekvieną dieną.
kinės ekonomijos, pilietystės, dailiakaruose, tada publika skai
rašystės.
DAUGELIS DAKTARŲ
8- Jus esattf užkviečiami aplankyti ir
Draugo
Agentas,
tlingai lankysis i jų pramo
PIRKITE TIK GERĄ
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto įį| pamatyti musų mokyklą bile laiku—
Juozapas Mozeris,
VAŽIUOS PRANiki 5 po pietų: vak. nuo 7:S0 iki 9:30 & dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
gas.
Todėl moksleiviai
MAISTĄ.
1430 So. 49tli avė. ant 2 lubų 3106 So. Halsted St.. Chicago III- g pigią kainą laike šio mėnesio.
CUZIJON
privalo rengdami kokį nors
Peternos daromos pagal Jūsų mieg
rą
—
bile stailės arba dydžio, ii bile
vakarėli kuogeriausiai iš
Chicagos Sveikatos De
Girdėti,
kad
birželio
mė

H
madų
knygos.
mokti pasiskirtąją progra- partamento viršininkas DrDiplomai duodami mokiniam*.
nesyj gerokas būrys Chica
mo dali.
Robertson pataria pirkti
MASTER
DESIGNING
SCHOOL
Šitas vakarėlis, kaip tik kuogeriausį maistą. Esą pi gos daktarų išvažiuos į
J. F. KASNICKA, Pinu.
Prancūzijos mūšio laukus
su tikslu ir buvo surengtas gaus maisto pirkimas prida
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
Prieš City Hali
gydyti sužeistus ir susirgu
ir nusisekė pasekmingai8
ro kur kas daugiau nuosto
sius kareivis.
Pirmiausiai kalbėjo p. M. lių, negu naudos.
Jau, gir
Tai Orarar 7041
Juras, Chicagos De Paul u- di, geriau esą pinigus tau
Telefonas McKInley 5764
DR. A. K. RUTKAUSKAS
niversiteto moksleivis. Jis pyti prastesnius drabužius
NUSIBODO SENELIUI
GYDO VYSOKIAS LIGAS
gražiai ir rimtai išaiškino iusitaisant.
$457 Si. W*itiri Sl»d.
kampas W. SI phit
LIKTtmg
DKNTISTAB
.
GYVENTI.
Tvirtais Audeklo Apdarais
▼•landos:
nuo
•
ryto
iki
9
vak.
LIkooIu Priėmimo Valandoe
moksleivių tikslą. Po to,
Nedaliomis pagal *ut*rimų.
ryto meta nuo 8 iki 10 valandoe po platu
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:80.
4712 So. AahUnd Ava.
padainavo solo panelė A. 3 000 MAŠINISTŲ MIN
“Aš esu senas, žabalas ir
Šventomis dienomlsjš ryto S-10
art 47-toa gatvė*
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
Budreckaitė. kuriai ant pia
TIJA SUSTREIKUOTI
liguistas — visiškai netikęs
no akompanavo p-lė C. FiPragyvenimo
pabrangi- šiam pasauliui” — skundėsi
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS |
I PIRMU NECU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
lipovičiutė. Jos savo užduo- (mas skaudžiai slegia darbi- nedėlioję 79 metų amžiaus se
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago III.
Ant Darų, Lentų Ramų Ir Stoginio Poplara*
t,į atliko gan gerai.
Gali ninkus. Kadan gi daugelis nelis Gottschalk Hirsch savo
Didesnį
skaičių
imant
nuleidžiama
nuošimtis.
ma tikėties, kad Chicago ne darbdavių geruoju nesutin dukterei, gyvenančiai namuo
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAuO
užilgo susilauks iš jų tikrai ka išpildyti teisingus darbi se po No. 6032 Rhodes avė.
IICAGO
Dviem
valandoms
po
to
pras

gabių solisčių.
Pelnas eis ftv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.
ninkų reikalavimus, *tai jie
linkus
senelį
rado
pasikorusį.
Svarbiausia vakaro prog streikuoja.
Dabar mintija
ramos dalis buvo, veikalėlis paliauti dirbę 3,000 chica”Tai politika.” Jį lošė se giečių mašinistų.
Nemažai
NAUJAS DETEKTIVŲ
The
kančios ypatos: Pr. M. Ju jų darbuojasi prie amunici
VIRŠININKAS.
ras, O. Bimkiutė, K. Kamin jos išdirbimo, tai gi panašus
Liikraitls leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagojt.
skaitė ir Pr- Maskolaitis. streikas vyriausybei labai
Šiomis dienomis Chicagos
eina du kartu | meneaį
Visi atliko savo roles geTai. nepageidaujamas.
Proku policijos viršininkas Schuett• '
Po to sekė piano duetas; ratorius Clyne rūpinasi ge ler detektivų biuro vndu pa
Itašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kurį išpildė p-lė C- Filipavi ruoju užganėdinti mašinis skyrė James L. Mooney. Sa
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
čiutė ir p. J. V. Poška. tų reikalavimus.
koma, kad tai esąs labai nar
GAK8I SANTOS KAVA. -IQp
a lb.
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
sus ir sumanus žmogus.
Dvi daini “Lietuvos gražy
Visur parduodama po 28c ir |QĮj
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c.
bė, ir „Paukšteliai mieli,” 15 CENTINIAI DUONOS
po 30c ...........................................
Agentams nž metinę prenumeratą duodame 30c., už
MOTINOS
SLEPIA
SUNŲ
sudainavo kvartetas iš: CBAKANĖLIAI.

ra, ieškojimai.

Atydarymas naujoj vietoj 3 F. P. Rradchulis •
Laikrodžiu Kraifuves.

; Vyrišky DrapinyBarpnii *

**

P. Miller

F1A5TER

SYSTEM

Amerikos Lietuti) Mokykla

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti-

§

kejimo Katekizmas

j

Dr. C. Z. Vezelit

|

Kaina 20c.

CARR BROS. WRECKING CO.

Sviesto Kaina Nupuolė

TIKYBA ir DORA”

Filipavičiutės, A. BudreekaitėR, J. V. Poškos ir A.
Nausėdaitės.
Pertraukoje
panelė B. Nausėdaitė žavėjančiai skambino ant piano.
Gražu boritonu apdovano
tas p-as A. Šlapelis sudai-

SKAIČIŲ.

Girdėti, kad didžiosios
Chicagos duon kepyklos ža
da visiškai nebekepti 6- ir
10-centinių duonos bakanėlių.
Esą bus kepami tik*
penkiolikacentiniai. —

Laikraščiai praneša, kad
daugel Chicagos motinų, bi
jodamos kariuomenės, ne
pasako tikro skaičiaus savo
sūnų.

pavienius numerius po 2c.

BANKES
COFFEE 26
Best

SVIESTAS

Adresas:

Gvrimiiiloa

s 43c

“TIKYBA IR DORA’’
1631 W. North Avė.

■m.tn-

Chicago, III.

Kns nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos
ženklelį.

nl«. ne*1knr |u» _
lit imiitl

' ' WERT BIDB »
187* Mllvaakaa av.
20*4 Ml|waabaa av;
10*4 Milwanaaa av.
l*10WHadl%» at,
w Madlaaa at.

*sao

RYŽIAI

COCOA

Oariaatin* rnMaa.
l#e vartai, •• 1
paraldnoda
ai

rlaaata Bank,
■olyrina ra a a

1*44 W Cfcleacoav.
IR** Blua laland av.
2*12 W. North av.
1217 8. Halatad it,
1822 8. Haiatad at.
121* W. 12th it.

S10KW. 22ad M

* 1 A friv^ 14c
7įc
SOUTH SIDR
anS2 W.ntworth av
*427 8. Halatad at.
4729 3. A.hland av.

Polkas Stilius
Sviistis

37c

ORTHBIDBI
»i vi.lOB lt.
720 w. North av’
2*40 Lincoln av.!
3244 Lincoln av,
*412 N. Clark St.

4" ( W.

