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Kaip protas, taip Ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotą ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
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PERTRAUKĖ POSĖ
DŽIUS ĘONSTITUCIJINIS KOMITETAS.

Washington, geg. 15. —

VOKIEČIŲ ATSĮNEŠIMAS ATSIMAINĖ Į DE
PORTUOTUS CIVILIUS.

Iš Rusijos

fiskuoti dvarus arba valsty
bines žemes.
Žemės pasidalinimo judė
jimas pasikeitė tikrąja pa
nika. Vokiečią agentams pa
sisekė įbauginti rusą karei
vius karės frontuose, kad jei
jie prie žemės padalinimo
nebusią namie, tai paskui
jiems neteksią žemės.
Tokios vokiečiu agitaci
jos baisiai sujudino misą
kareivius. Jie būriais pradė
jo aplcidinėti savo eiles ir
kuogreičiausiai dumti į tė
viškes, kad ten sulpėti laiku
prie padalinimo žemės.

Haaga, geg. 15.—Antver- Rezignavo Rusijos karės
ministeris.
kietijos parlamento konsti- penan iš Vokietijos sugrą
tucijinis komitetas, kuris pa žinta 80 deportuotą belgą. Petrogradas, geg. 15. — Iš
gamino daugelį atmainą Vo Visi jie ligą suėsti ir be užimamos vietos pasitraukė
Rusijos karės ministeris
kietijos konstitucijoje, per- sveikatos.
Į vieną Belgijos apskritį Gučkov. Apie tai jis prane
traukė savo posėdžius porai
palei Olandijos rnbežiu su šė delegatą iš fronto kongre
menesiu.
Pirm išsiskirstysiant ko grąžinta irgi daugelis de sui, kurs čionai laikomas.
mitetas pranešė, kad suma portuotą belgą. Jie buvo iš Gučkov savo rezignaciją
VOKIEČIAI NORI TAI nytos Vokietijos valdyme gabenti į Bevenen. Jie aš padavė ministeriu pirminin
reformos negalinčios ver triai bausta, nes atsisakė kui Lvovui. Rezignacijos
KINTIES.
kiau būt pravestos, kaip tik dirbti vokiečią teikiamus laiške pažymėjo, jogei jis
sunkius darbus. Nenorinčius esąs bejėgis tvarkyti kariuo
Petrogradas, geg. 15. — už dvieju mėnesių.
Maisto diktatorius Suv. Valstijose “Russkaja Volia” praneša, O tarp tą reformą yra la dirbti vokiečiai badumi ma menę, į kurią intaką turi pa
Skobelev iškeliauja į
šaliniai žmonės. Už kariuo
kad Dvinsko šone trįs vokie bai svarbią. Viena aną apri- rindavo.
Stockholmą.
čiu oficieriai su balta vėlia buoja kaizerio autokratiją. Nelaimingiesiems retkar menės betvarkę nenorįs im
ANGLAI NUMUŠĖ
DIDELI VOKIEČIŲ NUO
čiais
slapta
tie
patįs
vokie

Kareiviu ir darbininką at
I
ti ant savęs atsakomybės,
va prisiartino prie rusą ap Kanclieris turi būti atsako
STOMAI PRANCŪ
ZEPPELINĄ.
čiai
pristatydavo
maisto,
už
tuo labiau, kuomet Rusijos stovu tarvbos narys, socialikasą ir pareikalavo pasima mybėje prieš parlamentą.
ZIJOJE.
kurį
prisieidavo
labai
bran

Kariuomenę
įr
karės
laivy

laisvei grąsia pavojus. To stas Skobelev, šitos tarybos
Londonas, geg. 15.—Šiau tyti su vyriausiuoju rusu ar ną turi kontroliuoti ne kai giai mokėti. Antai reikėda dėl ir pasitraukiąs iš užima visgi siunčiamas socialistą
mijos vadu.
Paryžius, geg. 15. — Čio rinėse jūrėse Anglijos karės
zeris, bet parlamento komi vo 2 marki mokėti už pri mos vietos.
kongresan į Stockholmą. Jis
nai oficialiai skelbiama, kad laivą anuotomis numuštas Vokiečiai oficieriai pasiū sija.
statytą žiurkę, gi už laukinę Kaip žinoma, visą betvar tenai nesitarsiąs apie atskinuo bal. 9 d. ligi geg. 12 die skriejantis Anglijos link vo lė gen. Dragomirovui pasi Nežinia, kaip vokiečiams žąsį pristatytojai reikalau kę Rusijoje skleidžia karei rią taiką su Vokietija, nes
nai prancūzai su anglais kiečią zeppelinas L-22, anot rinkti neutralę tarpe apkasą pavyks su šitomis sumany davo 50 markiu.
viu* darbininku*• atstovu
.
* ta- pati taryba tokiai taikai yra
49,579 vokiečius paėmė ne oficialio pranešimo. Zeppeli vietą, ir tenai susiėjus ben tomis reformomis, kadangi Keli civiliai iš vokiečią ryba,
kurioj šeimininkauja priešinga. Anot rusą sociali
laisvėn. Šitam skaitliuj yra nas įkrito jurėsna. Žuvo vi drai pakalbėti apie taikos kaizeris yra dar gana galin stovyklą pabėgėliai pasako socialistai.
stą, dabartinė karė gali pa
reikalus.
976 oficieriai. Be to talki sa jo įgula.
ja,
kad
vokiečiai
į
belgus
gas ir stiprus.
sibaigti tik padarius sutartį
Gen. Dragomirov tečiau
ninkams teko 444 sunkiosios
šiandie jau prielankiau ari Norėjo nužudyti Kerenskį. rusą socialistu su vokiečią
ir lauko anuotos, 943 kulka- , VOKIEČIAI ATSIĖMĖ atmetė vokiečią pasiulijima VOKIEČIŲ AGENTAI sineša. Kuomet seniau de *
Aną dieną durnos posėdin demokratija.
pridurdamas, kad toksai pa
svaidžiai ir 386 apkasą morportuojami
belgai
buvo
va

VElilA.
Taigi Skobelev keliaująs
BULLECOURT.
atėjo
vyras,
kažkoks
Mou

sielgimas
reikštą
atsimetimą
tiros.
romi miestą gatvėmis, tai
kin, su tikslu nužudyti teis- Stockholman, kad užmegsti
nuo
talkininką.
O kiek vokiečių žuvo ir Berlynas, geg. 15. — Vo
Vokiečią agentą pilnas vokiečiai civiliai juos pa
darystės ministerį Kerenskį. ryšius su austrais ir vokie
Vokiečiams
oficieriams
sužeista, tai baisu ir pagal kiečiai po baisios kontrata
Petrogradas. Jie kursto dar šiepdavo, vaikai net akme Tečiau jam tas sumanymas čiais socialistais ne kaipo
liepta
tuojaus
sugrįžti
į
sa

bininkus kuoskaitlingiausiai nimis į juos mėtydavo.
voti.
kos atsiėmė iš anglą mieste
nepasisekė. Piktadaris areš monarchiją atstovais, bet
vuosius apkasus.
dalyvauti socialistą konfe Bet kuomet nesenai vie
lį Bullecourt, anot oficialio
tuotas ir uždarytas kalėji kaipo su socialdemokratais,
rencijoje Stoekbolme, nes nas deportuotą belgą burįs
NS VISUS SOCIALISTUS pranešimo. Bet iš to maža
mam
. . priešingais monarchijoms.
3 ŽMONES NUŽUDĖ
vokiečią
kareiviu
buvo
lydi

ten, girdi, busią galima vi
Rusai socialistai tik tuomet
LEIS STOCKHOLMAN. nauda, nes atrado tik vienus
Ministeris Kerenskį pas remtą atskirią taiką Rusijos
BANKO PLĖŠIKAI.
mas
Dusseldorfo
gatvėmis,
soms pasaulio tautoms susigriuvėsius ir nuodėgulius.
broliuoti ir paliauti kraują tai moterįs vokietės į karei kui nuėjo kalėjiman pasi su Vokietija ir Austrija, jei
Berlynan, geg. 15.—Stock- Buvusią puikią vokiečią poPittsburg, Pa., geg. 15. — lieti.
vius ėmė šaukti: “Paliuo- matyti su piktadariu. Ke tose šalyse butų panaikin
holme įvykta visą šalią so- zieiją neliko nei pėdsakio.
renskį ten pranešė, kad jis,
cialistą suvažiavimas. Vo- Viskas sumaišyta su žeme. Priemiestyj Castle Shannon Nors kareiviu ir darbinin suokite tuos nelaiminguo apsiimdamas būti ministe- ti sostai.
kietija leidžia ten važiuoti I Visu Prancūzijos frontu plėšikai apiplėšė First Na ką astovą taryba viešai ir sius žmones!”
riu pirmiausia panaikino IKugija/turi slaIrta8 autarUs.
tik tiems savo socialistams, seka nepertraukiami mūšiai tional Banką. Apleidžius pasisako, kad esanti priešin
mirt.es bausmę,o paskm pa-, Ru8ijos užsieni reika,
katrie eina išvien su vyriau ir pergalė svyruoja tai į vie banką lauke jiems pastojo ga atskiriai taikai, bet slap Washington, geg. 15. — liuosavo visus politJiskuos.us’mjnigt(,ris Miliukovas išaiš.
kelią keli žmonės. Tris šitą tu keliu darbuojasi už tokią Šiandie >.32-se
stovyklose
. J .
• "
sybe, katrie yra patriotais ir ną, tai į antrą pusę. Jei vie
kareivi
nužudė, sėdo automobiliun taiką, reikalauja kuogrei prasideda lavinimas 40,000 kalimus Todėl jis .r Mou- kin0 karfs
neprieštariauja vyriausybės nur pasivaro pirmyn pran
ir nudundėjo savais keliais. čiausiai pabaigti dabartinę įvyru į ofieierius prezidento km’ą paliuosuojąs nuo mir delegatams, kurie čia dabar
sumanymams. Socialistams, cūzai su anglais, tai kitur
ties bausmės.
Tai įvyko dienos metu, prieš karę.
Wilsono paliepimu.
turi suvažiavimą, kad Rusi
vyriausybės priešininkams, vėl vokiečiai. Ir atbulai.
Prie senosios vyriausybės ja turi padariusi su .talki
pietus, tuojaus po banko ati
neišduodami pasportai.
Buenos Aires, geg. 15. — Moukin už tokį savo žingsnį ninkais kelias slaptingas su
darymo.
Atlantic City, N. J., geg.
PAŠAUKĖ KAREIVIAU
15. — Šito miesto viešbučią Nardančioji laivė nuskandi butą buvęs sušaudytas arba tartis, bet ją negalima vie
RUSAI SOCIALISTAI
TI VISUS VYRUS.
NAUJAS ANGLIJOS LAI savininkai savo svečiams no Prancūzijos krasinį lai pakartas. Dabar jis taip ne šai skelbi, nes tas pakenktą
PRIEŠINGI MI
VYNO VIRŠININKAS. pranešė, kad jie užsisakytą vą “Terragon.” Iš 450 ke bus baudžiamas.
ne taktai laisvos Rusijos rei
liauninką,
sakoma
išgelbėta
Londonas, geg. 15.—Švei
MUKOVUI.
tiek valgio, kiek gali suval
kalams, bet ir talkininkams.
Betvarkė Rusijoje.
carijos vyriausybė pašaukė Londonas, geg. 15. — An gyti, kad likučių neprisieitą vos 17 žmonią.
Po šito talkininkai ru Rusi
Petrogradas, geg. 15. — kareiviauti visus vyrus, ne glijos karės laivyno štabo nešti atgal virtuvėn.
Durnos atstovas Šulgin ja pertrauktą ryšius ant vi
Dės Moines, Ia., geg. 15.—
Rusai socialistai, kurie šei prigulinčius prie kariuome viršininku nuskirtas admi
Milicijos seržentas Pordalov anądien apreiškė, kad socia sados.
mininkauja kareiviu ir dar nės, kurie moka šaudyti. rolas Jellicoe. Apie tą pra- Washington, geg. 15. —
nušovė nežinomą darbinin listai, darbininkai ir karei Talkininkai sutinka su
bininką atstovą taryboje, Šveicarijos kareiviams išda-Įne^a parlamentui.
Iškeliauja į Rusiją Suv. ką, kuomet šis šovė į seržan viai nepasitiki durnos va Rusija, kad šita karė vi
galutinai nusprendė, kad jie' linta kaukės, kurios apsaudais, gi dabartinė Rusijos soms tautoms turi sugrąžin
Valstiją komisija, kurios tą, stovintį ant sargybos.
apsiimą prisidėti prie koali- goja nuo nuodingąją dują
vyriausybė yra bejėgė ir ti teises — leisti joms lais
Washington, geg. 15. — pirmininku yra Elihu Root.
'cijinės vyriausybės, jei iš
Buvęs vokiečią internuotas Vakar šitai komisijai valsty Amsterdam, geg. 15.—Šo faktiškai jinai laikoma už vai vystyties.
pastarosios ištosiąs užsieniu
BERNSTORFF KAN
skraiduolis “Prinz Eithel bės sekretorius Lansing su vinio skeveldromis pavojin daryta savo namuose.
Kas link karinio atlygini
reikalą ministeris MiliukoCLIERIUMI?
Fredriech” pataisytas ir pa teikė paskutines instrukci gai galvon sužeistas kaizerio Nuo seniau buvo prama- mo, tai visi talkininkai su
vas, kurio socialistai kažko
vadintas “DeKalb.”
jas.
svainis princas Adolph.
toma, jogei tarp durnos va tinka su tuomi, jogei sunai
dėl labiausia neapkenčia.
dą ir'kareivių su darbinin kintos šalįs negali mokėti at
Copenhagen, geg. 15. —
kais atstovą gims nesusipra lyginimą. Atlyginimus pri
Vokietijoje vis dar smarki
GEN. JOFFRE SU PALY kova vedama prieš dabarti
timai. Tas šiandie jau ir valo mokėti tik tos, kurios
įvyko.
anas šalis sunaikino.
DOVAIS SUGRĮŽO
nį kanclierį von BethmannBe to Rusijos valstietis-Hollweg. Jei jam prisieitą
WASHINGTONAN.
-mužikas darbuojasi nieko | Londonas, geg. 15. — Anpasitraukti, tai kandidatu į
nesiklausdamas, kas jam pa-'glai su prancūzais vokiečius
Washington, geg. 15. — kanclierius, sakoma, nužiū
tinka.
j Prancūzijoje taip sumušė,
Po ilgos ir, apsunkintos ke rimas buvęs Suv. Valstijose
Petrograde gauta žinios, kad Hindenburgas prieš
lionės po Suv. Valstijas ir ambasadorius von Bemkad visoj Rusijoj valstiečiai juos pasiuntė dar 800,000
Kanadą vakar čionai sugrį storff.
pasisavinę apie 150 milijoną kariuomenės iš Rusijos šo
žo gen. Joffre ir Viviaąi su
akrą žemės. Jie nelaukė, no.
savo palydovais. Čionai, re BALFOUR WASHING
kuomet jiems bus pažadėta
TONE.
gis, dar atlaikys konferenci
duoti žemės. Patįs didžiulius
ORAS.
ją su šios šalies valdininkais
žemės plotus pasidalino ir
ir paskui trauks atgal į Eu Washington, geg. 15. —
šiandie
aną apdirba.
Gegužės 15,1917 m.
ropą. Gen. Joffre sugrįžęs Aplankęs Kanadą čionai va
Chicago
ir apylinkės. —
Kai-kuriose vietose valstie
Washingtonan pirmiausia kar sugrįžo Anglijos užsie
aplankė karės departamen nių reikalą ministeris Bal- Parodoma, kaip jurininkai karės laive paduoda laivo komendantui informacijas ir čiai atlaikė susirinkimus ir Gražus oras šiandie ir rytoj.
didžiuma balsą nutarė kon- Šiandie šilčiau.
kaip aptari paliepimus susirėmimą metu.
tą.
four.

ANGLAI NUMUŠĖ ZEPPELINĄ
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Vokiečiai atsiėmė Bullecourt

r

Prezidentas Wilsonas, sako
ma, šiandie nuskirsiąs mai
sto diktatorią Suv. Valsti
joms visu karės metu. Juo
busiąs Hoover, kurs nesenai
parkeliavo iš Europos, kur
kariaujančiose šalyse studi
javo maisto stovį.

Berlynas, geg. 15. — Vo
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UtarninkttHf geg. 15 d. 1917.

Didis vargas viešpatauja di rišimų prie Šventojo Sosto,
klausė pulkininkas.
deliuose miestuose kur dar nors gyvena iš visų pusių
Ne, laikyti, atsakė ka
Idtilml* KataUta llMMMlIlP
Kiną kasdien* tiakyraa nedėldto- bininkai neturi
darbo, ka apsupta atsiskyrėlių rusų ir
reivis.
V7ERGIJO8
dangi
fabrikos
sustabditos.
protestantų prūsų.
Atsi Daugeliu kuomi šita karė tur, vežė jį į Angliją. Te Pulkininkas atsiminė tu
Prenumeratos kaina:
V dienas jau
Chlcagoje matams .......................fit.O*
praėjo. Bet I,
6 mėnesiams ...... fil.60 Darbininkų šeimynos tegali minkime, kad lietuviai mu skiriasi nuo senesniųjų. Nuo čiaus, kada karės nelaimė rįs nevieną kunigą po savo
vis dar tarpe inųs’
S mėnesiams ........... fil.O*
gyventi tiktai iš gailestin sų broliai Šventame Tikėji senų senovės katalikų dva* ištiko Prancūziją, jęzuitai valdžia įr leįdo laikyti Mi
ra daug vergų,
fcituoM B. V. miestuose matams fi4.fi*
C
k
:urie yra atstu
« mėnesiams........... S2.fi* gos
visuomenės pašelpų. me ir drauge su mumis są siškija nedalyvaudavo kru nežiūrėjo savo skriaudų, šias tuščioje bažnyčioje. Te
miami nuo savo darbo beširdės
S mėnesiams........... Sl.fi*
verg-mistręs-LIGOS.
Ketverto laida ........................... SS.** Jei greitai ir gausiai negaus nariai to paties
mistiško vinuose kovose, o dabar da grįžo į tėvyuę ir apsiėmė lefonais visas pulkas patyrė,
Yra labai lengva išvengti ma
Perkant atskirais numeriais visur
žų kliūčių išaugant j dideles,
pagelbos,
Lietuvių
tauta
Kristaus
Kūno,
kuris
yra
K >0.
jeigu urnai atida ant to atkrei
lyvauja. Prancūzijoje ir Ita pavojingą naštą kareiviauti. kad rytoj bus Mišios.
Prenumerata mokasl ifikalno. Lai
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
bus
dideliame
pavojuje
la

musų
Šventoji
Bažnyčia.
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos,
Paskirtoje
valandoje
į
lijoje kunigus taip pat ima
link paties savęs ir savo šei
1906 metais Prancūzija
*e nuo Naujų Metų. Norint permai bai sumažėti dėl bado, var
mynos tai vis atlikti.
Dievo palaiminimas ir mu į kariuomenę kaip ir visus panaikino savo armijoje ka bažnyčią suėjo keliolika ofinyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
senas adresas. Pinigai geriausia sių go ir ligų.
nų,
Itaiyo plovimas skaudinan
sų
Išganytojo
malonė
teesie
cierių
ir
pats
pulkininkas.
kitus vyrus, taip pat juos pelionų vietas. Katalikas,
sti * lėperkant krasoje ar ezpresa
čios gerklės intraukintui f save
“Money Order” arba Įdedant pinigus
Kad tas baisus Lietuvos visuomet su jumis.
apmalšinimui dusulio, nuo gal
apvelka kareivių uniformų, tarnaudamas armijoje, ne Bažnyčia pasidarė pilna ka
| registruotų lalfikų.
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
Redakcijai prisiųstieji raitai ir padėjimas tapo aprašytas
reivių. Susidarė ir giesmi
arba
mandiera,
tokius
pa

turėjo
teisės
reikalauti,
kad
korespondencijdk negražinami. jei
t Sebastijonas^Gebh.
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne musų Šventajam Tėvui Be
čius įduoda ginklus. Kuni viešpatija jam susirgus pa ninkų choraB, atsirado ir
apsireiškia esąs ii geriausių na
pažymi ir neindeda krasos ženklelis nediktui XV, jis pasiuntė
Gebhardas
minių gyduolių, esančių ant
Visi buvo
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelgai turi taip pat kariauti, rūpintų kunigą. 1914 metais, vargonininkas.
pardavimo—25c. už bonkutę.
Messmer,
piantie* adresuokite:
nuo
savęs
30,000
frankų*.
kareiviai.
Vargonininkavo
Nuo Itruni.tizmo, l'adagos. Neuraltkaip ir kiti kareiviai.
DRAUGAS PUBLISB
kad karė ištiko, Prancūzų
SU1NG OO., INC*,
(fijou, PersiSulilyino, Apėlubiuio, DautuMihv. Arkiv.
1*00 W. 4*th Street, Chicago, Hltnots
Lietuvių Pagelbos Komi
Skaudfijiino, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
kitas
kunigas,
o
tarp
gies

Važiuojant per Prancūzi valdžia paliovė kariavusi su
tinėję, kaip ir nuu visokiu kitu reumaTol. McKinley *114.
tiktu Ilgu, naudoki
tetui. Dabar per savo Val
--------------- XX --------------mininkų buvo pora klierikų
Dievu:
paskyrė
kapelionus
ją
šios
katės
metu
man
te'
“D n A V G A 8”
stijos sekretorių jis pasiun N. B. Gerbiamų klebonų
PAIN-KPILLIR,
Lithuanlan Daily Friend
ko susipažinti su vienu ku į armiją ir į laivyną. Tų Ir kunigų. Mat klierikus
Publlshed daily exc.pt Sundaya by tė Lietuvos vyskupams laiš šiuomi meldžiame, kad ši
kaipo seną ir uxtikėtini| draugų šeimy
nos per puže šimtmečio. Tik 25c. ir
DRAUGAS PUBLISHING CO., INO.,
nigu prancūzų kareiviu. kapelionų skaičius yra per- kaip paėmė į karę, tai ir*
60e. bongufe; galima gauti visose ap1MO W. ėftth Street, Chicago. Illinois. kų,
pavelydamas jiems, tų cirkularų perskaitytų vi
nepaleidžia,
kol
ji
nepasi

tiekose arba pas pati fabrikanta—
Tsl. McKinley 8114. Establiahed lt*t
Italijoje teko gyventi beveik mažas, bet dvasiškas patar
r. A&. RICMTER A CO.
Mišiose ateinančioje
'TsrtnS ot Šubscriptlon: In Chicago ”kviesti jų brolius—vysku sose
visą mėnesį su kunigu Ita navimas karės laukuose nie baigs. Taigi Mišios buvo
74—80 Wa»hlnjton ttraat, N«w York.
by mali or carrl.r per year fil.00
Ontsld. Chicago by mali fi4.fi* pus visame pasaulyje išrin- nedėlioję, 13 gegužės.
lijos kareiviu. Tečiaus as kur nėra taip geras, kaip giedotos.
Bun^lc.
AdV.rtl.mg raZi 'kti vienj* dien{* Siais metaiS,
Šiaip Mišios kaip Mišios.
Džiausgsmingos Europo meninė pažintis duoda patir Italijos ir Prancūzijos armi
Nfi applicatlen.
kuri gali būti sekmadienis je kenčiančių lietuvių ašati tik mažą dalelę to visa, jose. Jose kunigai tarp pa Tik keista išrodė, kad per
UAUUUUUUUUUUUt
Dangun Žengimo aktovuose, ros bus padgka Seneliui
kas darosi karėje. Kunigas- čių kareivių, kaip jų drau albos mezginius raudonavo
kad butų surengtos tam tik Milwaukees Arkivyskupui
-kareivis taip pat, kaip ir gai eina su jais drauge į ko celebranso kelinės. Mat suk
ros viešos pamaldos ir pa už Jo tėviškų širdį. 0 mes
nios jis neturėjo, o Prancū
kiti kareivia, težino tik tą vą ar į atilsį.
daryta rinkliava visose ka amerikiečiai lietuviai 20 ge
Mano pažįstamas kunigas zijos kareiviai, karės pra
ką mato, d mato labai mažy
talikų bažnyčiose nelaimin gužio karštai pasimelsime,
tę karės dalelę. Norint suži Paryžiuje yra prastas karei džioje dėvėdavo raudonas
giems lietuviams. Šventa kad V. Dievas nuteiktų jam
noti apie kunigų dalyvavimą vis.'Bet jo skyriaus draugai kelines.
Jogą plafit*
boti įpil
sis Tėvas turi viltį, kad vi ilgų metų ir geros sveika
Ilgainiu
kunigai-kareiviai
ti
i*r*|a
*ao(lo|*
▼» fitljo*
kareiviai,
susitikdami
su
šitoje karėje, reikia suvesti
si
kurie
jaučia
krikščioniš

MILWAUKEES ARKI
tos.
krūvon žinias iš daugelio juo, atiduoda jam garb||išsidr4si»o laikyti Mišias
ko broliškumo ryšius, atsi
įvairių šaltinių. Geriausias kaip oficieriui. Tą aš p/ts tankiau ir apsieiti be bažny
VYSKUPAS IR
SECUIITY BANK
lieps jo tėviškam pakvieti TAI KUR GALVOČIAI!
mačiau, vaikščiodamas su čios, ypač kad daugelis ku
LIETUVA.
šaltinis
pačių
kariaujančių
mui duosnumu, atsakančiu
)P CMICAI
nigų karės metu tapo ofikunigų laiškai. Bet karės tuo kunigu.
reikalams
tų
nelaimingų

MilvraokM
■▼. M* Csdrsotor tt
Milwaukees katalikų arkivy
“ Draugo” 103 numeryje cenzūra neleidžia jiems ra Užtat parapijose teliko cieriais. Vienas oficieris ku
skupas yra Jo Augštoji Malo jų.” Tuomtaipu Šventasis buvo atspauzdinta sekanti
3% ant Jūsų Pinigų"
šyti vardų. Tiktai kur ne- tik vierii senukai įr pabėgu nigas rašo, kad nedėliomis
nybė Sebastijonus Gebliardus Tėvas duoda savo Apaštažinutė, paimta iš “Tribūne kur persprusta kokis var sieji kunigai. Jaunų kunigų jis laikąs net dvejas Mišias, AMam FtacttUala is Sabatamte
Messmer’is. Nors jisai negavo
liškųjį
palaiminimų
visiems
nei vyskupo Karevičiaus laiš
de Geneve»”
vakarais iki I valandai
das. Tokiu budu žinios ne Prancūzijoje dabar tik ten idant kareiviai išklausę pir
ko, nei ofieialės žinios iš Apaš katalikams, kurie prisidės
mųjų
galėtų
pavaduoti
“Augščiausios Lietuviu tenka didelės dalies savo tėra, kur buvo užsilikęs ko
tališkojo Delegato apie pašal
pos dieną Šv. Tėvo skirtų lie prie sušelpimo tų vargingi! Tautos Tarybos
kia lenkas ar šiaip svetim draugus nuo sargybos, an
atstovai, vertės.
tuviams, tečiaus padarė mums karės nuskaustųjų.
tautis, neprivaląs stoti į ka trųjų Mišių laiku. Štai iš Per»lunčlanie pinigui
atsižiūrėdami į tai:
tiek daug gero, kad nei mes pa
Šios
karės
metu
Prancū

Linksmai prisitaikydami
| Europa Ir galima
tys daugiau svajoti negalėjome.
riuomenę. Bažnyčiai per tre trauka iš to oficierio laiško:
zija
apginklavo
20,000
kata

1a
kad
vokiečių
spaudo

Kun. Slavynui ačiui už kų iš prie tų Šventojo Tėvo norų
jus metus neturėti beveik “Nedėlioję, kaip šiandien, | gauti Lalvokarteo
likų
kunigų
ir
tris
vysku

je
vedama
kampanija
iž
pridėjo Jo Ekscelencijai lietuvių
Alės šiuomi įsakome visati
reikalus ir norus.
Čia deda
kergimų Lietuvos prię, Vo pus. Kadangi vienuoliai ne- visos stipriosios kunigijos Vienas Mišias laikau baltojo
me lietuviškai išvertę ]Uįlwau- nį aukų rinkimų kenčiančiai
kietijos;
išdavinėjo apyskaitų vysku parapijose yra labai sunku, akmens laužykloje, kur jau
keeš Arkivyskupo aplinkraštį.
Lietuvių tautai, kuris turi
nieks nedirba. Toje laužyk
imnoTA uis m.
2- a kad kaikurie Reiehsta pams, tai sunku susekti kaip bet ji kenčia. •
įvykti visose Mišiose visose
Arkivyskupo Rezidencija
go vokiečių parlamento) at daug jų pateko į karę. Sa Kariuomenėje kunigai už loje, išėmus akmelris, pasi
2000 Grand Avenue,
šitos
Arkivyskupijos
para

Mibvaukee, Wis.
stovai tarp kitko reikalavo koma, kad maždaug 5,000 ima kuo įvairiausias vietas. darė didelė salė kokių šešių
9 Gegužio, 1917. pijų bažnyčiose nedėlioję 20
Trims minėtiems vysku- ar septynių metrų (18-21 STATE BANK
Lietuvos prijungimo prie vyrų.
gegužės,
o
misijų
bažnyčio

Musų mylimiems Kuni
ro rtntiOBA vajutumi
Vokietijos;
Tik jėzuitai laikraštyje panis, kurie tapo pašaukti į iPedty augščio, 20 ar 25 met
se,
kaip
tik
ateis
pirmoji
rų
(60-75
pėdų)
ilgio
ir
12
gams irPasauliečiams Pa
3- a kad karinė vokiečių “La Croix” liepos 3J. d. kariuomenę, karės vyriau
KAPITALAS $600,001
sveikinimas ir Apaštališkas proga . Be to,tuojaus po vyriausybė jau yra padariu 1915 m. patalpino savo vie sybė padarė tą mandagumą, ar 15 metrų (30-45 pėdų) Mm mokam* 8 proc. ant Pįnlgut
sumos turi būti viešai išsta
parduodam* Porelgn MoSn
Palaiminimas.
si Lietuvos prijungimo pri nuolijos kareivių apyskaitą. kad nepastatė jų po seržan pločio. Giliausiajame salės mmOfdeų
I ttaaa dalia avteto.
tytas Švenčiausias Sakra
Sulyg tos apyskaitos išeina, tų (unteroficierių) valdžia. gale kareiviai įrengė altorių, WiUlam K*s*«r — Plrmtalnluu
Pastaraisiais metais A- mentas; po ”0 Salutaris” rengiančių darbi/*
merikos Katalikus pasiekė reikia atskaityti Visų Šven Apskelbia, jog yisa lietu kad metams praslinkus nuo Vienas vyskupas yra karės pasikirtę medžių artimame Otto KMpar, —Tleo-plrmlnlnua
skaudus pašelpos ir pagel tų Litanijų su maldomis, vių tauta iki vienam žmo karės pradžios prancūzų ar kapelionų viršininkas, an miške. Jie net prinešė eg JOMPU atkyta •— Kaalartua
bos šauksmas nuo vyskupų kalbamomis 40valandų už gui, visomis jai prieinamo mijoje dar buvo 615 sveikų tras Raudonojo Kryžiaus laičių, kad tam sykiui mald- 1900 Blue l*kud Av<
nelaimingos Lenkų tautos baigoje; po to iškilmingas mis priemonėmis pasiprie jezuitų-kareivių, o 109 jau įstaigose dirba, o trečias in namį pagražintų.
“Į arnotų šovinių atlie(Europoje), kuri visko ne palaiminimas Švenčiausių šins Lietuvos prijungimui buvo netikę kariauti. Iš tų tendantūroje, jei neklystu.
47 užmušti, 18 pateko ne
Šiaip kunigai suskirstyti kusius misinginius lukštus
teko, vien tik gyva išlikda Sakramentu. Šitos viešosios prie Vokietijos ir tt.”
ma, baisėje karėje kelis kar maldos ir adoracija reikia “Ateities” redaktoriai tai laisvėn, 7 pražuvo nežinia kur kam kliuvo. Yra kuni jie pristatė šiaip augalų, ir ŽENKLAS
1H BANK
BANKOS SAUGUMO.
tus perėjusioje per tų šalį. pavesti Dievui ,sulig Švento perskaitę didžiai nusistebė kur, 37 sužeisti ir ligoniai. gų pėstininkų, artileristų, senų radastų; tai ir gėlės Clilcago Ctearing House Narystė
altoriui papuošti!
Kadan
Šiemet tokiš pat šauksmas jo Tėvo nurodymo, už varg jo tokia žinute — viena, Sveikieji šitaip suskirsty avietorių (lakūnų), rašti gi salė po žeme be langų, Bankos priklausančios prie Chica
go Clearing Houss yra po Jos atsar
Kur ku
ateina iš Lietuvos vyskupų, šę Lietuvių tautų, kad Vieš jiems nesanti žinoma kokia ti: 281 primose eilėse. Iš jų ninkų, vertėjų.
Lalks nuo laiko, bent
tai sapiorai paskolino refle gia priežiūra.
1 metus, Clearing House revi
nes ta šalis tiek pat kentėjo pats teiktųsi jų sustiprinti ten Augščiausioji Lietuvių 126 kaipo ginkluoti karei nigams valia buvo pasi ktorių .(didelį elektrikinį ži sykj
zoriai nuodugniai ištiria savo, bankų
ir būdų Jų vedimo. Visi pi
karėje, kaip ir Lenkija. Di- ir paguosti visose jos nelai Tautos Taryba ir,, antra, viai, 78 sanitarai, 20 sanita- rinkti vietas, arba kur vir burį), kuiis savo balzgana stovj
nigai yra suskaitomi, notos, bondal,
mortgagel II- kitos apsaugos peržiū
dėsės kovos taip Vokiečių mėse, ir kad sutrumpintų kad tokie prieš vokiečius rai-nuodėmklausiai, 57 ka šininkai buvo tikintieji ka šviesa apšviečia tamsių ka ramos
ir pattkrlntoB, pinigai kitose
bankose patikrinti Ir kningos ištir
protestai ir rašinėjimai gali pelionai. Beto 203 jėzuitai talikai, tenai kunigams dau
ir Husų Armijų iš dalies ėjo jos kentėjimo dienas
syklų salę. Aš atgiedojau tos. Tiktai tikra apeaugl vertė gali
būti knlngose parodyta.
Abejotino
Lietuvoje; net ir šiandie, Idant greitoji pagelba į- prisidėti prie lietuvių per rezervų-kariuomenėje, 102 giausiai teko sanitarų prie
sumą.
Vienas
teatro
daini

tvarka arba atsargumas, yra rtedgdermės.
Jie
turi
nešioti
su
kaip sako mums vyskupai vyktų būtinai reikia, kad sekiojimo užimtoje Lietu ligonbučiuose, 101 ginkluo
leidžlamas.
Jeigu banką nustoja
žeistuosius iš kovos į ligon ninkas profesionalas, pui savo Clearing House teisių, tas yra
tose eilėse ir sandėliuose.
anuotos dar nepasaliovė sa Gerbiamieji Klebonai malo voje.
jos abejotino stovio.
fc.
kus tenoras, giedojo solo, o ženklas
Tiktai tvirčiausids ir saugiausios
vo trenksmų. Ėjimas ir grį nėtų surinktąsias aukas Menki tie “ateitininkai” Pirmaisiais karės metais būtį.
banko* gali būt Clearing House Įta
kareiviai sutartinai giedojo riais.
žimas kariaujančių armijų kaip galima greičiausiai sių galvočiai, jei jie nieko ne 22 jėzuitai kareiviai tapo Jei turėsime laiko, parašy
Kine, Gloria, Credo. Po The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo {vestas pirm
nušlavė Lietuvos žemę, su sti į Kancelerijų, idant vi girdėjo apie Augščiausių taip sužeisti, kad žaizdoms sime apie įvairius kunigų
Evangelijos
pasakiau
trum

deSimt metų, Ir nuo to laiko'nei vie
užsiėmimus
pačiame
karės
naikindamas šimtus žydin sa, kas bus surinkta, be už Lietuvių Tautos Tarybų užgijus jau netiko tolinus į
na Clearing House banka ne subanpą
pamokslėlį.
Kada
už
krutijo. Reikalaujant, Clearing House
karštyje.
Šiuomi
žygiu
pa

čių miestų ir kaimų, nu trukimo galima butų nusių Šveicarijoje. Bet dar men kariuomenę, šeši jėzuitai
ateina viena kitai su pagel
siminiau namie paliktąsias bankos
ba.
kesni jie tautos mylėtojai, per tuos metus gavo Garbės pasakosime vieuą atsitiki
griaudamas 4<X),000 . triobų, sti Europon.
The American Btate
Bank pri
šeimynas, kaikurių nabagų klauso
prie Chicago Clearing Hou
padarydamas dykumas ten, Musų Arkivyskupijos ka jei jie nori tylėti, kuomet Legijos ženklą (chevalier de mėlį, parodantį kuuigo-kaakyse ėmė žibėti ašaros. se, yra po Joe priežiūra, naudojasi
jos teisėmis ir* išduoda penkias pil
kur pirma čielų pavietų gy talikai visuomet pasirody Lietuvai grasia pavergimo la Legion d’honneur), 5 už reivio gyvenimą.
Pakylėjimo laiku visi nuti nas atskaitas i metus.
sipelnė
kariškąją
prastų
ka

Prancūzų
apkasai
ėjo
pro
venta. Materijaliai Lietu davo pilni krikščioniško pavojus.
Ji taip-gi yra po Valstijos prie
lo, tik vokiečių armotų šū žiūra,
yra reguiiarlžkai tirlnėjama
pačią
bažnytėlę.
Visi
to
so

reivių
medalį,
o
1
gavo
net
vos nuostoliai siekia š:mius duosnumo, kiek syk buvo Gi girties, kad jiems rupi
ir kas metų ižduoda penkias pilnas
viai cypdami perlėkė ties
Bankiniai Valdybai Val
milijonų.
Dalis žmonių, rinkliavų kenčiantiems var tautos reikalai, tai jie šau Rusijos šv; Jurgio kryžių, džiaus gyventojai buvo nu mumis. Tat visui nekenkė atskaitas
stijos Illinois.
Pinigai sudėti filtoje bankoje yra
1 gavo medalį už kovą su varyti tolyn nuo ugninės li
maždaug apie pusę milijo guoliams. Aš tikiuosi, kad kia visa burna.
išmokami ant kiekvieno pareikala
musų
maldingumui
ir
da
iš

limpančiomis ligomis ka nijos ir bažnyčia stovėjo
vimo.
no, tapo priversta pamesti ir dabar jus genimas bus
rodė
lyg
šventės
pagražini

Čia galima gauti Pirmus Aukso
savo žemę ir pasiųsta į to- nemažiau gausus, kuomet Iškeliaujant Šliupui į Eu riuomenėje (medaille dės tuščia. Subatos vakare pul mas.”
Mortgages. Telpgl Aukso Mortgege
po fiiOO.OO Ir fiSOA.OO.
lymasias Rusijos provinci atsakysite šitam Šventojo ropą užimti pirmojo Lietu epidėmies), įr 48 buvo vie kininkui peržiūrint stovyk Bepig kunigui-ofkderiui. Bondsus
Sis batikas
yra atsakant'įaustas
Lietuviams.
šai
pagirti
viršininkų
raš

vos
ministerio
vietą,
laisva

lą,
kad
kareiviams
buvo
jas, net į Sibelijų. Didis Tėvo kvietimui parodyti už
Kareiviai jį myli, nes jis iš Čia kalba Lletuvižkal Ir Lenkifiskaitlius likusiųjų namie uojautą, pagelbų ir pasigai manių tautininkų laikraš tais, skaitomais ties karei duotas pasilsys, vienas ka kareivių išėjęs. Tas kurio kal.Kapitalas ir pervrtlus: fi600,008.00.
reivis prisiartinęs prie pul
turi kęsti skurdų, nes nėra lėjimų tautai, kuri per am čiai ėmė guosties, kad jie vių frontu. •
Jėzuitų Draugijos turtus kininko, pridėdamas ranką laiško ištrauką padavėme,
valgomųjų, nei šiaip pučių žius išlaikė savo Katalikiš čia palieką našlaičiais, ap
Bet nespėjo Prancūzija atėmė, nuo tų, prie kepurės, parodė norįs giriasi, kad kareiviai jam
reikalingųjų
gyvenimui, kąjį Tikėjimą ir savo prisi- vienijusiais.
Šliupas įlipti laivau, Šliupo kuriuos sužinojo esant jezui kalbėti. Pulkininkas užklau padarę ultorėlį pačiuose ap
daiktų. Nuo sodiečių tf.po
kasuose. Iš smilčių supy
atimti arkliai, galvijai, pa Pirmų kart Šv. Tėvas inpėdiniu tuojaus pasiskel tais, atėmė teises mokinto- sė: “Ko norit”
Prezidentas
AMERICAN STATE BANK,
— Noriu rytoj laikyti Mi lė altorių, o ties juo iš ban
šaras, sėklos,net ir žemdir davė 10,000 markių, antrą bė Stasys Šimkus. Laisva- jauti, klastingai užgriebė
Island Avė., Looiula
guoto skardo (blėtos) pada- Kampas: irBlue11-tos
gatvių.
Red. manija ir vėl atkiunta, bet Į draugijos archyvą, kad je šias, atsakė kareivis.
bių padarai, taip kad dabar kart 20,000 frankų.
ATDARAM: Panedėllala, Ketveigais
nežinia ar ilgam.
zuįtai, kraustydamiesi sve— Klausyti Mišių!—per- (Pabaiga ant 3-cio pusi.) ir Subatomis Iki 1:10 vai. vak.
nėra kuomi įgyventi laukus. Prier.
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Kunigai Kareiviai.

Iš Dienos II
i Dienon

KASPAR

C.!Utarniukąs, geg. 15 d. 1917.
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PRANEŠIMAS.
J šeiausia. Iš pirmo susirin LIETUVIŲ DALYVAVO dietas per metus sieltf den KUMIOAI KAREIVIAI.
Norintieję kad paskelbi
kimo negalima daug spėti,
MAS RUSIJOS RE
giau 50 wul. rųU, yra pa
mai
tilptų ryt dienos ‘Drau
VOLIUCIJOJE.
kų jie ateityje veiks, bet ga
vežta žmonių švietimu mini
(Pradžia ant 2-ro pust)
» FOA YOVP STQM^'5
ge’ malonėsit priduoti kopi Po klokvtsitnni t.Ūgiui linkite vieną
lima tikėtis, kad darbai bus
sterijai. Bet kadangi visos
rė lyg stogelį. Taip kas ją apgarsinimo nevėliau! o pamatysit*, kad geriau jausliu.
nemenki, nes į kuopų prisi Pųsirodo, kad musų at tų dviejų organizacijų įstai
4|enų, atsilaikęs anksti Mi kaip prieš piet šiandieną. Pradėkite tiandl«aąl
V 87
rašė tikri girnų sukėjai. stovai Rusijoje Valstybės gos, pav. prįglaudos, ligoni
šias, tas kunigaa-oficierius
“DRAUGO” ADM.
Kol jie girnas suks, tol vis-? Durnoje ir šiaip jau lietu nės ir tt., negali būti imon.
Ima pildyti savo sunkiąsias
kas eis gerai, paliovus — viai veikėjai veikliai daly šviet. ministerijos paimtos,
RAGANĄ Wlti.
priedermes apkasuose tarp
>. —
prasidės snaudulys.
vavo nuvertime cai'o sos tai Manuilovas, sutikdamas kareivių, nesenai buvusių
Nesigailėkie, jaunime, sa to. Žemiau dedame vienų su M. Yčo nuomone, kad
Tautos fondo 79 skyriaus
2
savo draugų.
vo
triūso
pasidarbuoti
taip
reiktų
įsteigti
tam
tikrų
vi

straipsnį
iš
“
Lietuvių
Bal

2
narių atidai.
Ne vienas kareivis mies
Jau galima gauti naujų knygelę
Šiuoiui pranešu gerb. na prakilnioje jaunimo organi so’’ (Petrograde), kuriame suomenės globos valdybų
8
tietis,
kuris
kunigus
pažino

zacijoje
I
.Visi
yra
nuošir

(viedomstvo
obščestven.
randame nemažai žinių apie
t
riams, kad 16 d. gegužės, seprizrenija),
pavedė
MYčui
džiai
kviečiami
prisidėti
sa

lietuvių dalyvavimų pasta
jo tik iš to, kų apie juos ra 8
redoj, 7s30 vai. vakare, posu Kovalevskiu sudaryti šo bedievių laikraščiai, sa O
bažnytinėje svetainėje (bl5 vo naudingais darbais prie roje rusų revoliucijoje:
“Įsisiūbavus revoliucijai, naujos valdybos projektų. vo akimis pamato, kaip tie
Park Avė., Bucine, Wis.), sustiprinimo šios naujos
netiesų rašo.
bus Tautos Fondo 79 sky vyčių kuopos. Malonu yra tvarkyti jų ir vadovauti jai Žmon. švietimo ministeri laikraščiai
ir
pasidžiaugti prieš visuome vasario 27 d. pasiėmė V. jai pateko ir Imper. Alek Tai gi daugelis tikėjimo
riaus susirinkimus.
IŠMINTIES GRŪDELIAI.
nę, kad musų sumanytas Durna išrinkdama tam tik
priešininkų apkasuose grįž
Už tat gerbiamieji nariai
sandro
Liciejus
Petrapilyje.
Surinko P. Mulevičius,
darbas turi rėmėjų, bet ne rų Vykdomųjį Komitetų.
ta
prie
Dievo.
Vienas
kateiksitės skaitlingai atvykti
Tai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje. Jo
galima pasakyti, kad netu Kada buvo gautas buvusio Buvo tai privilegirota mok reivis-kunigas išsitarė, kad
į šį susirinkimu. Taipo gi
je
telpa
daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
rėsime priešų. . Priešų tu jo caro Mikalojaus II įsa slo įstaiga, skiriama tiktai visiems pamokslininkams
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva
kiek galėdami prikalbinki
rėsime ue tik iš laisvama- kymas paleisti V. Dūmų, V. augštų bajorų vaikams. Šių toli šaukia iki vokiečių arsiško peno. Knygelė nemaža ir daili.
te ir atsiveskite naujų na
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
mokyklų
Manuilovas
taip
nių-socialistų pusės, bet ir Durna pasiryžo nesiskirstyinofų iškalbingumą
Jos
rių prie musų skyriaus pri
Kainuoja tik 25c.
iš menkiau susipratusių ka ti, bet darbuotis toliau kar pat pavedė M. Yčui tvarky greičiau ir lengviau už ku
Adresuokite:
sirašyti.
Šiame sustinki
talikų tarpo raudasi tokių, tu su kilstančia liaudimi. ti. Yčas įteikė sumanymų, nigus grąžina prie Dievo išDRAUGAS PUB. CO.
me bus kalbėta apie daug
1800 West. 40th Street,
Chieago, UI.
kurie vyčių nekenčia ir jų Visi V. Durnos atstovai, iš kad šiai mokyklai butų at klydėlius ir ištvirkėlius. Bet
svarbių dalykų ir bus išduo
imtos
visos
privilegijos
ir
darbui yra priešingi. Prie skyrus neben pačius dešinei jos ne visus padaro ge
ta surinktų aukų atskaita.
kad
į
jų
butų
priimami
vi

resniais.
Bet, kąs svarbiausia, tai šinasi daugiausiai tie, kurie niuosius — tokius Marko- si vaikai, be skirtumo luo
skaito savę dideliais veikė- vus įr Zamislovskius, — suK. P. B.
reikės pasitarti apie 20 ge
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
mų.
Manuilovas
su
šiuo
su

jais, nors atlieka tik mažus prato valandos svarbų ir ėgužės d., kurioje Šv. Tėvas
darbus.
mė akyviau dalyvauti atsi manymu taip pat sutikęs. nnm
MKK
momtMNKS
pavėlyjo viso pasaulio kata
Naujas vytis. tikimuose. Dalyvavo juose
M.
Yčas,
nebegalėdamas
likų bažnyčiose rinkti au
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
viso
beapimti
dėl
naujų
sa

ir
lietuvių
astovai
—
M.
YPASIGAMINKITE
POREbatonais.
kas nukentėjusiai Lietuvai.
Pranešimas.
čas, M- Januškevičius ir vo pareigų, Liet. Draugijos
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
Taigi, mieli broliai ir se
Žinomas veikėjas ir kai Keinys, važinėdami po mie d. k. n. š. Centro Komite ŽIAUS miAVU (BALTU
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
sutės, visi į darbų.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
bėtojas p. A. J. Sutkus stų po darbininkų rajonus to pirmininko pareigas lai
Juozas Lasdauskas,
darbininkams
pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
leidžiasi į kelionę per lietu ir* kareivių kazarmes, orga kinai pavedė St. Šilingui,
7
sekrt.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotakius
vių kolonijas Amerikoje. nizuodami juos ir aiškinda liki išrenkant naujų pirmi TAI DIENAI GEGUŽIO.
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
Kur tik jis apsilankė, ten mi atsitikimus. Be atsto ninkų.
sitikimus.
. .
.
ROCKFORD, ILL.
paliko ir malonų įspūdį ir viu dalyvavo ir kitų lietu
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
’
•
naudingų savo buvimo vai vių visuomenės . veikėjų ^IIIIIIIIIIIIUIIIIHIIIINIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIIIIMIIIIHUIIIIIIIUIIIHIIIU dailių vaizdelių ir apysakaičių.
“Aįdiečiai” susirūpino.
“
DARBININKAS
”
visuomet
turi
viso
to,
kas
darbi

sių. Ne vienur jis apsilankė Kairieji, kaip atstovai Ja
Viena bėda, tai ne bėda,
ninkui svarbu,
naudinga,
i n d o m u ir
dusyk ir daugiau karių. Jėi nuškevičius ir Keinys ir ki
suprantama.
.
bet dvi-tris tai ir žmogų su
pas jus dar nebuvo, tai ga ti veikėjai, daugau dalyva
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
ėda — taip patarlė mums
lite užsikviesti, rašydami į vo Darbininkų ir Kareivių
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
sako. Tas pats ir su “Ai
Spaudos Draugijos Komite Atstovų Tarybos darbuose,
šija visas išleistuves.
du” dabar atsitiko. Nega
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
tų 1800 W. 46th st. Chieago Mį Yčas gi ir kiti — dau
na kų jau vakarai jprastai
Prenumeratos
kaina; tris kartus savaitėje metams
III. Reikia anksti užsikvie- giau V. Durnos Vykdomojo
pavyksta, delei ko nemažai
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakaat
ti, nes dabar yra maršrutos Komiteto.
Nuo Birželio 1-mos dienos, 1917 m.
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50x pusmečiui
būna nesmagumų, bet dar ir
Taupymo Departamentas 8UBAT0tvarkymo laikas. Paskui ne Griuvus senajai valdžiai
75c.
laikraščiai pažymi tas klai
MIS bus uždarytas nuo 12 ant pietų
Adresas:
galima
bus
patenkinti ir tvarkai, visą augščiausiųdas. Vietoje padėkoti už
PANEDĖLIAIS bus atdaras iki
kviečiaučius jiems labiau ją Rusijos valdžių V. Durna
rimtų kritikų, tai jie bai
“DARBININKAS”
8 valandai'vakare.
pavedė išrihktamjam Vyksiai
tinkamu
laiku.
siausiai piksta. Paskutinia
242 W. Broadway,
So. Boston, Nass.
domamjam Komitetui. Kol
me “Aido” susirinkimo ta
nebuvo sutvarkyta naujo
po nutarta sujieškoti tų ne- PRAKALBŲ KELIONES
ji vyriausybė, kol nebuvo
RENGĖJAI.
labųjį korespondentų ir...
nuskirta nauja ministerių
Na, dar nežania kas bus da
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
taryba iš žinomųjų visuo
roma su tuo nenaudėliu. P-o Sutkaus maršrutos
LA SALLE ir WA81ING?0W gt. prieš City Hali.
menės veikėjų, vykdomasis
pradžia.
Bet reikia pripažinti teisy
Komitetas įvairioms minibę, kad nurodimas “Aido” Antradienis, gegužės 15
| Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviams yra ge
Muntlis yra įtunnos raugo knygyne
sterijomsv ir valdyboms pa
d.:
Irwins
Halle,
Maiu
ir
riausia patarnaujama
i
klaidų išėjo ant naudos, nes
V>7. Msojas Bodas Išmokti Badyti. Bonas ar jaunos, vyras ar
per gegužės 5 d. koncertų West st. St Charles, III. imti skyrė laikinai savo ko UltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlUlUHIllUIIUUHHUIMIIIHIIIIIIIHIIHIIIIII
atoteris viaai nemokanti rašyti, norėdami iimokti, — nu
»
iš tos priežasties buvo pa 7 vai. vakare.. —Trečiadie- misarus.
sipirks šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
Atst.
M.
Yčas
kartu
su
nislG
gegužio
Holy
Augels
mant iimokti tik po vieną raidą i dieną, per 84 dienas
sakyta pora prakalbų, ku
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi annkuf Argi Tam
rios daugiausiai buvo at Church svetainėje 13 So. atst. E. Kovalevskiu kovo 2
sta negalėtum išmokti rašyti f Žinoma, tik norėk Ir
DAR NEVELU INGYTI
pradėk mokintis, tį knygelė prekiuoja tik ......................
180.
kreiptos prieš koresponden Locust st. Aurora UI. 7.30 d. buvo paskirtas paimti lai
kinai
žmonių
švietimo
mi

vakare.
—
ketvirtadienis
17
1118.
Kaujaa
Blementorius.
Vaikams
arba
pra
dži
a
m
o
k
s
li
a
m
s
tų.
Korcspodentas gi iš
skaitymo Ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
džiaugsmo tik rankas trina, Gegužio De kalb Ui. 7 vai. nisterijos, liki paskiriant
tės dietą reikia pratisi prie raito. Prie ko kūdikį šuo
šakoto pradėsi laukti, prie to ir užaugąs bus patinkąs.
kad taip lengviai pasisekė vakare.— Trečiadienis 30 ministerių Manuilovų. Ko
Blemsntorisus knisa . ................................................................
10«.
priversti pasakyti net dvi gegužio Bpring Valley lie vo 4 d. Vykd. Komiteto ko
1080. švento Istorija Bono ir Naujo Įstotym°. Šventoje Isto
tuvių parapijos darže 3*vai. misaru M. Yčas ir E. Ko
prakalbas.
rijoj* aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
valevskis ministeriją atida
po pietų.
ksią ar nesam reikia okaityti ir žinoti kas yra šventojo
“Aido” koncertas.
vė Manuilovui, kuris tą die
istorijoje. Kiekvienai mokantis skaityti gali viską su
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
Subatos vakare (gegužės SPRING VALLEY, ILL. ną jau buvo atvažiavęs iš
prasti. Kaina tiktai ............................. ............................
100
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
1*88.
Trumpa
kvanto
Istorija
fesas
ta
Naujo
įstatymo
apdaryta
8Se.
5 d.) “Aidas” turėjo savo
Maskvos.
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
788. Idatuvoa Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio įvesta
metinį koncertų, kuris susi Nedėliojo, geg. 6 d. šios
priedermė šinoti apie. savo tautą. Koks-gi lietuvis Joi jis
Naujas minlsteris pasi
me esantieji raštai nenustos vertės ir iudomumo per me
sieko sožiso opi* Lietuvos praeitį, jos didvyriu, ir jot
dėjo iš dainų ir muzikos vietos lietuvių bažnyčio kvietė abudu komisaru M.
tų metus.
viešpatavimą. Joi dėt soturl Lietuvos Istorijos, tai tuo
šmotelių.Nesigilinant į je prasidėjo 40 vai. pamal Yčą ir Kovalevskį būti jo
jau*
patariama nusipirk. šioj* knygelėj* trumpai, bet
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
kiokvienų sudainuotų daine dos. Į. jas susirinko daug laikinais padėjėjais iiJ pave
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyto. Prareikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių) yra svarbus
kisoja neapdaryto .........................................................
...88*.
lę, galima pasakyti, kad šm<mių. Svetimų kunigų dė jiemdviem buvusių Imga; •aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaoiApdaryto .................. ..
i................................................• •••
880.
koncertas nusisekė ~ neblo buvo septyni. Tarp tų ku peratorienės Marijos valdy
1108. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas liatsvią
jos.
giausiai, nors viena-kita nigai: A. Skripko, f. B. Se bų (Viedomstvo Imper. Ma
šiek tiek moka rašyti, bet mašai kurio moks taiayklišraštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
kai rašyti, tisoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
klaida buvo. Bet kas gi rafinas, Ežcfskis, Vaičiūnas riji) ir Žmonių Mylėtojų
lieta vilkai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržvalklaidų nepadarei;
išmokina taiaykližkal rašyti.
Prekė ...........................
85o.
Draugiją
(Imper.
Čelovieir Lapelis iš Chicagos. Kun.
Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
1880. UatovOfl Saspadlaė. Šioje knygelėje pamokina virėjas
Susitvėrė vyžiai.
Serafinas pamaldų laiku koliub. Obščestvo).
attokaaiiai pagaminti valgius, šeimininkė, kuri nepa
prantamoje kalboje.
Hiedvi
organizaciji
seniau
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
Nuo senai čia jau buvo pasakė du pamokslu. Už
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas
manoma sutverti vyčius, baigimo iškilmėse celebravo buvo savystovi. Dabar nau
turi 128, kaina tik 26o.
virėjos, kurios Ūso kaip sutaioyti valgį padaro skanina
bet tam buvo daugelis kliū kun. Skripka. Spring Wal- josios vyriausybės jiedvi su
valgias ii tą pačią dalyką, o nešinanti šeimininkė suga
Kas užsirašys “Dubininką” metams ir atsiųs 13.00
dins valgį. Įgykite visos virėjos šią knygutą. Močių kurias reikėjo panaikin ley’o bažnytinės apeigos visomis įstaigomis — gim
tas
gaus
“
Kalendorių
”
dovanoms.
Kas
per
gavėnią
pri

torįo ar mergaitės tur» mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
ti. Visas panaikinti nepa tuoini žymios, kad jose už nazijomis, institutais, ligokad vyrai jas mylėtą. Prekiuoja tik ..................................
88e.
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo
188. Karės laissnybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus M spaudos
vyko, bet visgi vyčiai su baigimo procesija, kaip Lie riigbųis, prieglaudomis ir
rius” bus duotas dykai.
knygelė. Labai, įdomus aprašymas apie dabartinės karės
tverta nepaisant į įvairius tuvoje, ėjo apie bažnyčių tt. — kurių yra išmėtyta po
pridarytu eibe* Lietuvoj*. Patariame visiems lietuviams
Užsakymus
siųskite
adresų;
išmetinėjimus. Pirmas vy išlaukė. Net kitų tikėjimų visą Rfysiją ir kurių bluperskaityti lią knygel.. Kalas ........................................ ..
Ušuisakydaml virš pašymėtu kaygslos parašykite knygas vardą it
čių susiriukimas įvyko p. žmonės gėrėjosi lietuvių
aua*rį. Pinigus gaUms sląstl krasos ženkleliais. Adrssaoklto:
Petrėno namuose, serodos procesija, kurioje dalyvavo Deksniui už rūpestingų su
DRAUGĄ* PUBLISHINO CO.
vakare gegužės 9 d. Prie daug vėliavų. Springvahe- rengimų ^iometiuės iškil
naujos kuopos prisirašė 12 čiai lietuviai katalikui cįft*. ulės.
342 W. Bro<dw<y,
Sų. &Mtea, Muse
1*00 W. 44
»
ChksB*®, IH.
b 11V Ne reporteris.
narių. Taigi pradžia nepra- kiugi savo, klebonui kun. Į
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‘DARBININKAS’’

IR GELTONĮ!) DVIDEŠIM

PERMAINOS BANKINIŲ ’
VALANDŲ
State Bank of Chieago

KNYGOS

KALENDORIŲ1917
METAMS.

“DARBININKAS”

Ųtaminkas, geg. 15 d. 1917.

AB”

_________
kiekvienas prisidėjo savo rašų netik tų vyrų, kuriems damas, kad gabios lietuvių Reikalingi vyrai, prytlrlmaa ne
g
DR. PAUL M. ŽILVITIS «
ANT PARDAVIMO.
Gera užmokestln.
At
4
ir CHIRURGAS
g
plytele kad pasidarytų dai reikės stoti į kariuomenę, moterįs privalo reikalauti reikalingus.
sišaukite:
LIETUVIS GYDYTOJAS
1
Parsiduoda Restoranas. Biznis ge fe Ofisas:
KRAUS AND GOT. BIS,
lus artizmo rūmas. Darbš bet apskritai visų Chieagos sau lygių teisių su vyrais
3203 So. Halsted St. į
5835 Tliroop St.
rai išdirbtas per Ilgus metus lietu g
Phone Drover 7179
tus choro vedėjas ir pasi gyventojų alei vieno. Tai- Jeigu Lietuva bus po karės
vių Ir svetimtaučių apgyventoj ap- £ Rezidencija: 3341 S. Union Av. A
Parsiduoda iš priežasties fe
Phone Yards 637
Reikalingas vargonininkas,
kuris llnkyje.
šventę nariai r.urengė atsi po gi bus užrašinėjama a- liuosa, pasakė kuli. N. Pa dirbdamas
nuošaliai, šventomis gi — savininkas nori apleisti Cbicagų. g OflBo valandos:: 9 iki 12 a. m., g
šiuo antrašu:
$ 2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m.. $
kalnis, tai ir į Lietuvos par dienomis galėtų padirbėti ir bažny Kreipkitės
lankiusiems smagių dvasinę matas arba užsiėmimas.
ISIS Ko. Halsted St.,
Nedėliomis 9 iki 12 a. m.
čioje.
lamentų musų motinos ir
g
CHICAGO. ILL.
puotą ir suteikė valandėlę
KUN. J. RASTUTIS.
14411 Iicltlgh St..
Euaton, Pa.
tikrai malonaus laiko. Ža- NEDĖLDIENYJ chica sesutės privalo būt renka
.. GERA PROGA.
Antradienis: 15 geg. Šv.
FARMOBI1
Jauna pora priversta paaukauti FABMO81!
mos
lygiai,
kaip
ir
vyrai.
vėjanti lietuviška daana už
GOJ UŽMUŠTA 11
Reikalingas barberls subatomls ir savo puikius, bevelk naujus rakan
Parziduoda DKMUuzlojs Amari
Jono de la Šalie, nedėldie- vakar šventė savo galybės
už retai pigių kalnų, 4170.00 se koja Lietuvių kollonljo] karna yra
Ladučių-katučių kalbėtojui, nedėliomis, darbas ant Visados, mo dus
ŽMONIŲ.
kestis gera.
Atsišaukite po sekan klyčios setas, tikros skuros už >35. 380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
nis mokyklų ir mokytojų šventę, nes skambėjo maje
Vėliausios mados valgomojo kamba sioj apylinkėje Scottvtlle, Mieli, kur
žinoma nesigailėta. Po kun. čiu adresu:
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- kraštas lietuviams apslgyve&tL Olo
1803 We»t 45tlt St.,
seminarijų įkūrėjo.
Kry
venport, taipgi >625- pianų su 25 m. Bals yra Farmerų Draugystė,
stotiškai stipriai ir nešė į
yra
Baisiai nelaiminga buvo Pakalnio prakalbos, neblo
gvarantija už >115 ir >225 Vletor su
žiaus dienos. Nėra pasnin musų širdįs vilties aidų, kad
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamos
Reikalauju
darbo
už
bučcrlų.
Esu
gai
dainavo
sesutės
Zeulevibrangiais
rekordais
už
>60.00.
šis
Chicagai gegužės 13 diena—
gerai patyręs prie to darbb; apsiparetas pigumas ir jums apsimo J Jus kuris norite turėti gorėsiu gy
ko.
gyvena ir gyvens tauta, my praeitas nedėldienys. Išvi čiutės, kurios ilgainiu galės žiifęH prie “market'o” reikalų ir vi yra
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena venimą pirkite pas mus farmaa kad
sų darbų atlieku atsakančiai. Kam te.
visus Anglus ir Vokie
. Trečiadienis: 16 geg. šv. linti ir auklėjanti brangias
Viskas vartota vos 9 savaites. galėtumėm
tapti
nemenku
lietuviškos
yra reikalinga malonėkite atsišauk
čius, Iš tos k°llonljos Išprašyti. Mes
Parslduos
taipgi
po
vienų.
Atsišau

so
toje
dienoje
automobilių
Ubaldo vyskupo, šv. Jono lietuviškas melodijas.
kite tnojaus. Gyvenimo vieta: 1922 turime U Jų suėmė Jų farmaa ir nori
scenos papuošalu. Paskui ti tuojnus.
JOE. JUDEIKAITIS,
su
traukiniais
susidaužime
So. Kedzie Avė., arti 22-roa gatv. ma Jas parduoti, turime didelių Ir nu
Nepomuko, kunigo kankin2059 W. 22 St.
šų farmų, glvullal, mašinos ir kiti
dainavo
gerai
visiems
žino

Chicago,
III. •
Neiškenčių nepažymėj ęs, tapo ant vietos užmušta net
reikalingi daiktai prie ūkio. duoda
tinio. Kryžiaus dienos. Nė
ma
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VAKARAS.
Bcottville, Mich.
mokant} vesti chorų ir mo
Didžiausia nelaimė atsitiko
kyti vaikus.
— armonizatorius vra
A.
A.
v
lietuvių, o gal ir tarp visos
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į
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Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali Į
CHICAGO. ILL.
daujančios Lietuvos reika išreikšta gilus lietuvio išei- vazlavo I,nks™ kompanija donų rožių buk'ietų.
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 5
Oyv.: 8112 8. Halated 8k
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Laikrodžiu Kraitines.
kų.
S 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
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Taipgi užprašau visus senus savo
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P. O. Box 398,
Johnston City, III. kaip pirmiau*, o aš iš savo pusės
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IT. S. America.
bažnyčiose bus renkamos kos srityje na ir nemažai bai įdomi — short, būt
minus aš gyvenau: 2250 W. 22 st
pamatyti
musų mokyklų bile laiku—
dabar-gi persikėliau f naują vietų —
aukos Lietuva sušelpti, su tuomi patarnausite Lietu sweet, anot vakaro vedėjos.
dienų ir vakarais ir gauti speciališkai
2128 W. 22 St., tarp Leavitt Ir Hoyne
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rengtų vakarus ir jų pelnų vai.
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Kiek
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vienų užprašau atsilankyti j naujų
Peternos daromos pagal Jūsų miš
sudėtų ant aukuro krauju ir lietuviškas choras mums la rinkusioji publika pavaišin-r Reikalingas lietuvis klerkas j ban vietą.
rų—bile stailės arba dydžio, iš bile
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kį chorų mes nekartų galė kurios sekė vikrus su pete- 1900 Blue Island Avė. Clilcago, III. 2128 West 22nd St.,
UASTER DESIONINO SCHOOL
tume surengti koncertus vi- liškiuotais sparnais mergai
J. F. KASNICKA, Pirm.
GERO CHORO, GERAS dumiestyj, pavaišinti sve- čių šokis.
Jį atliko Šv.
Prieš City Hali
118 N. LA SALLE St, Kambaris 416-417
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DARBAS.
Išijo ii Spaudos
timtautiškų publikų savo Jurgio parapijos mokinės.
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mis dainomis, išgarsinti Lie Apart sudėtinio šokio vienai
Praeitame nedėldienvje tuvos vardų ir sušelpti ba mokinė, atskirai labai vyku-;
Tsl Dnvsr 7048
Talafonaa MeKInlay I7M
Mark Wbite Sq. parkučio daužančius tautiečius. Tat ’ šiai, pašoko, pasirėdžiusį
DR. A. K. RUTKAUSKAS
Dr. C. Z. Vezelis
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salėje Chieagos Liet. Vyčią nepatingėk žvgio lankvties tam tikrais drabužiais, ku
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Apskričio shoras p. A. Po jaunime su gerais balsais rie buvo panašus į škotą
Valandos: ano • rytų iki 9 vsk.
Llaonla Prlamlmo Valandoa:
Nedėliomis pagal sutarimą.
ryto mato nuo 8 iki 10 valandoa po plotų
ciaus vedamas, surengė do- į choro repeticijas ir ilgai tautinius aprėdalus. Po to
nuo 2 iki 4 ir vakaro 7 iki 8UM.
4718 So. A skitas Ava.
švantomla dienomis II ryto S-10
art
47-toa
tatvėa
vaninį koncertų, su tikslu nelaukdamas tuojaus prisi deklemavo plačiai pagarsė
Ir nuo 2 iki 8 po pietų.
parodyti visuomenei kaip dėk prie jo.
jusi savo gabumais šioje
Tvirtais Audeklo Apdarais
toli nužengė dailės srityje
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G. eiją išpildymo vertę dvie
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67th ir S. Rockwell St.,
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kučio salė buvo pilnutėlė
deklemavo labai gerai, tik
PIRMI KARIŠKI UŽ
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
ramiai užsilaikančią klau
riausioje prasmėje šią žo
SAKYMAI.
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
sytoją. Apart lietuvią bu Praeitos savaitės pabai džiu, ir klausytoją širdyse
vo ir burelris svetimtaučią. goje Chieagos pabrikos pir paliko ilgai neišdildomą gi
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.
Nerašysiu čia pagiros gies- mą kartą gavo nuo Dėdės lų įspūdį. Be gerą šokią ir
(JAKSI SARTOS KAVA. 4Qa lb.
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Visur parduodama po 28c ir ||JĮj
Šeimyniškas Va karas
tikras užsipelnijimas to ne armijos reikalams 3,100 au- progos pasiklausyti naudin
po 30c ....................................
reikalauja. Dalykas gražiai tomobilią, 10,000 garinią gos prakalbos. Kalbėtojas
---------------- Parengtas----------------atliktas geriausiai pats kal dviračių ir 200 sunkiąją au buvo jau suspėjęs pragarsė
Pilku Stilius
DR-STES ŠV. PETRONĖLĖS
ba užu save. Apskritai rei tomobilių.
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Sulįstu
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32-ros ir Auburn avė.
UIT f8. _
Halated it.
riausiai. Kiekvienas sąži
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