Kiip protas, taip ir patyri
mu neleidžia Drama tikėtiee,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme

tami.
Geo. Washington.
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ŽUVŲ 7 MILIJONAI

Rusija ir toliaus kariaus

KAREIVIŲ.

geg. 21. —
Atnaujinama kariuomenėje tvarka
Prancūzijoje mūšiai nepaLONDONAS, geg. 21. Eauja. Vokiečių armijos
Anglijos karės tarybos na
Naujas Rusijos ministerių kabinetas
siunčiamos į kontratakas
rys Henderson pranešė, kad
prieš anglus ir prancūzus.
ligšiol Europos karėje už
Tuo keliu vokiečiai mėgina licaragui pertraukti ryšius
darei viai, jurininkai ir
mušta 7 milijonai kareivių, RUSIJA NEŠITAIKINS
atgauti iniciatyvų užpuoli
oficieriai! AtsiEepu į jumis.
SU VOKIETIJA.
Vokietija
neskaitant civilių žmonių.
me.
Parodykite sąvo narsumų.
HiiiiHimiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Iki šiolei ten vokiečiai vis
Petrogradas, geg. 21. — Aš esu jūsų tarnas. PagelAUSTRIJA NETEKO
“NUSILEIDIMUS” PA
gynėsi. Dabar jie stojo
Nauja laikina Rusijos vy bėkite man parodyti pasau
20,000 KAREIVIŲ.
SIŪLĖ.
kontraiakosna ir mėgina ši
riausybė paskelbė, kad Ru liui, kad Rusijos kariuome
tas pakeisti užpuoEmu, t.y.
sija jokiuo t|udu atskiriai nė nėra kaip kokie sugriu
Italai
paėmė
nelaisvėn
Petrogradas,
geg.
21.
—
priversti talkininkus gin
nesitaikins su Vokietija, bet vę rūmai, bet stipri ir narsi,
“
Russkaja
Volia
”
paskelbė
7,000 austrę.
PUSKETVIRTO MILI ties.
VYRIAUSYBĖ REIKA
kariaus ir tolesniai. Tai da išlaikoma ir suprantanti sa
daugelį
telegramų,
kokias
LAUJA 270.000 LAIS
Bet anglai su prancūzais
JARDO KARĖS REI
roma, kad nelaužyti pada vo pareigas — ginti laisvų
buvusioji
Rusijos
carienė
VANORIŲ KAREIVIŲ.
kol-kas nepaleidžia iš rankų Rymas, geg. 21. — IsonKALAMS.
rytos su talkininkais sutar jų demokratinę šalį.
siuntinėjo
savo
vyrai,
buvu

užpuolimo ir mūšiai seka su zo fronte pašėlusieji mūšiai
ties, kokių buvo padariusi “Gal- kas pasakys, Jrad
siam
carui,
karės
frontan
neapsistoja. Tenai italai nuo
Washington, geg. 21. — Washįngton, geg. 21. — didžiausiu pašėlimu.
senoji vyriausybė. Rusija aš esu civilis, nekuome^ ne
prieš
pat
revoliucijos
kili

austrų
paėmė
kalnų
Kuk,
Kol bus apsidirbta su tais Praeitų šeštadienį senatas
kariaus tik už tautos princi buvęs kareivis, nesuprafttųs
mų
ir
prasidėjus
revoliuci

kur
austrai
turėjo
pasigami

500,000
kareivių-rekratų, karės reikalams paskyrė
AR TIK NE TAIKOS
pus, nereikalaudama jokių kariuomenės stovio ir imųjai.
nę
stiprias
pozicijas.
kurie bus surekrutuoti su- kuone pusketvirto milijardo
užgrobimų, nei karinio atly- sis jų tvarkyti. Tiesa, aš ne
REIKALUOSE KON
Paaiški,
kad
carienė,
kuri
lyg priverstinojo kareiviavi dolerių, t.y. 3,390,000,000
Anot oficialio pranešimo,
žinau, kas yra disciplina,
FERENCIJA.
tuomet
gyveno
Carskam
iS^imo.
mo įstatymo, S. Valstijų vy dol. Iš šitų pinigų $405,000,nuo pradžios italų užpuoli
Naujas karės ministeris bet žinau, kad be jos negali
riausybė tuojaus reikalauja 000 skiriama prekybos laivų Amsterdam, geg. 21. — mo austrai netekę 20,000 ka Siele,. buvo informuojama Kerenskį į kariuomenę iš gyvuoti kariuomenė. Ir tų
gauti 270,000 laisvanorių ka gaminimui. Likusieji bus Vokietijos vyriausioj karės reivių užmuštais ir sužei apie revoliucijos bėgį, nes leido įsakymų, kuriam tarp aš įvykinsiu. Pravesiu gele
žinę disciplinų ir parodysiu
reivių. Iš tų 100,000 reika- panaudoti tiesioginiams ka stovykloj atlaikyta konfe stais. 7,000 austrų paimta carui pranešė, kaip pulkai kitko pasakyta:
paskui
pulkus
peeeidinėjo
ljnga regulerei kariuomenei rės reikalams.
nelaisvėn.
rencija ar tik ne karės rei
“Šalis pavojuje. Kiekvie pasauliui, kad tvarka priva
revoliucionierių
pusėn.
ir 170,000 milicijai, kad už
lo gyvuoti.
kalais. Konferencijoje daly
nas kuo tik gali privalo pri UI
Kuomet
carienė
sužinojo,
RUSAI ATMUŠĖ VOKIE
pildyti vietas tų, kurie bus ROOSEVELT REIKA vavo:
Disciplina reikalinga ne
kad revoliucija užsiliepsno sidėti tų pavojų prašalinti.
nuskirti lavinti 500,000 ka
ČIŲ ATAKAS.
kar5sJr"“tu0Se’ į*.,“
LAUJA PRAVESTI
Kaizeris, fieldmaršalas von
jo, tai carui mušė tokių te Nei vienas vyresniųjų
riuomenę, ir kurie veikiai
namie,
vidujinuose šalies
cierių šiuo momentu neturi
Hindenburg, kancEeris HollVEIKMĖN
KON

legramų:
’
bus pasiųsti į Prancūziją.
reikaluose.”
weg, Vokietijos užsienių mi Petrogradas, geg. 21. — “Būtinai reikalingas nu teisės išstoti iš kariuomenės,
GRESO
NUTA

Washingtono karės rate
Rusų karės departamentas
Visi generolai, atlaikę
nisterijos
sekretorius
Zimsileidimas. Streikai tęsiasi. išėmus mano specialį leidi
RIMĄ.
liuose tvirtinama, kad į me
raneša,
kad
rusai
atmušę
mų. Nei vienas negali pasi konferencijų su vyriausybe
mermann ir Austrijos už S
tus laiko Europon busiu pa-»
vi vokiečių, atakas — Ry Daugelis kariuomenės per šalinti, kad išvengti atsako ir durnos komitetu, sugrįžo
' New York, geg. 21.—Kon sienių reikalų ministeris gos ir Rumunijos frontuose. ėjo revoliucionierių pusėn.”
Y siųsta 500,000 kareivių.
mybės, kokia jiems priklau atgal į savo vietas karės
Mat,
jinai
pasiūlė,
kad
gresas, pravesdamas pri Čemin.
Kaip vienur, taip ir kitur
frontuose.
caras
nusileistų žmonėms, so esant šaliai blogam padė
verstinojo kareiviavimo įsta
HOOVER—MAISTO
vokiečiai be nieko buvo pri
jime. Visi dezerteriai karei Buvusiam užsienių reika
tymų, prie jo pridėjo prie IR VĖL POPEŽIUS IŠ versti atsimesfi atgal- nuo kad jis išpildytų jų reikala
VIRŠININKAS.
viai ir oficieriai privalo ligi lų ministeriui Miliukovui
vimus.
dų, kad pulkininkas Roose- GELBĖJO 10 BELGŲ. rasų apkasų.
Bet pervėlai susiprasta su geg. 28 d. sugrįšti į savo buvo siūloma apšvietos mi. Washington, geg. 21. — velt gali suorganizuoti dvi
pulkus. Už nepildymų šito nisterio vieta, bet jis atsi
Praeitų šeštadienį preziden laisvanorių diviziji ir ke Rymas, geg. 21. — Belgi NICARAGUA PERTRAU “nusileidimais.”
įsakymo nepaklusnieji bus sakė būti vyriausybėje, nes
tas Wilson oficialiai prane liauti į Prancūziją. Tečiau jos mieste Charleroi vokie
KĖ RYŠIUS SU VO
visai kitokias nuomones tu
MIRĖ ŽYMI MOTERIŠKĖ. aštriai baudžiami.”
šė, kad jis maisto viršininku kongresas tų klausimų galu čių karės teismas pasmerkė
KIETIJA.
Kerenskį kalbėdamas val rįs užsienių poEtikos klau
visai šaEai paskyręs Her tinai išrišti pavedė pačiam miriop dešimtį belgę. Šv.
Washington, geg. 21. — stiečių suvažiavime pažymė- simuose.
Tėvas kreipėsi į kaizerį,
prezidentui.
bertų. C. Hoover.
Washington, geg. 21. —
Naujas ministerių kabine
jo> jogei jis kariuomenėje
Jam pavesta sutvarkyti Prezidentas, kaip žinoma, kad tiems nelaimingiems Respublikos Nicaragua pa Čionai mirė 86 metus eidama Mrs. Lockwood. Jinai pravesiųs geležinę discipE- tas dabar yra sekantis:
kareiviavimo mirties bausmė butų pamai siuntinys Zevale valstybės
visoj šalyj maisto padalini priverstino
pirmutinė Suv. Valstijose nų. Jis rusų armijas moraliu Kunig. Lvov, ministerių
mų, nustatyti maistui kai įstatymų patvirtino, bet at nyta kalėjimu. Kaizeris pa sekretoriui Lansing pranebuvo pradėjusi kovų už mo- žvilgsniu taip sutvarkysiąs, pirmininkas ir vidujinių rei
nas, gi prisiėjus reikalui sisakė leisti Rooseveltui or klausė Šv. Tėvo prašymo ir šė, kad Nicaraguos vyriau-J terių teises politikoje.
kad kariuomenė busianti kalų ministeris.
10 belgų išgelbėta nuo nu
maistų rekvizuoti.
ganizuoti laisvanorius.
t*
• i____
•___ i- .
sybė pertraukė diplomatii- Jinai
buvo vienatinė mo- pavyzdžiu kitų šalių kariuo Tereščenko, užsienių rei
Hoover apsiėmė darbuo Todėl pulk. Rooseveltas žudymo.
nius ryšius su Vokietija.
teris-advokatas, kuriai buvo menėms. Valstiečiai Keren- kalų ministeris.
ties be jokio užmokesnio ir dar kartų ir paskutinį krei
leista* vesti bylas viršiau skiui padarė dideles ovaci Konovalov, komercijos ir
TOKIOS PAČIOS TALKI
tuojaus ėmėsi už darbo.
pėsi anų dienų į prezidentų,
ITALAI PERLAUŽĖ AU siam Suv. V. teisme.
jas. Pabaigus jam kalbėti, industrijos.
NINKŲ TAIKOS SĄ
reikalaudamas leidimo orga
STRŲ FRONTĄ.
Jinai buvo vienatinė mo- valstiečiai jį ant rankų ėmė
LYGOS.
Godnev, valstybės konGAMINAMA KARIUO nizuoti laisvanorius ir pildy
nešioti.
teris-kandidatė
į
Suv.
Val

troEeris.
MENĖ Į PRANCŪZIJĄ. ti kongreso norų.
Rymas, geg. 21.—Rytuo stijų prezidentus.
Kerenskį visoj Rusijc j
Londonas, geg. 21. — An
Skobelev, darbo ministe
Nežinia,
kų
į
tai
atsakys
se
iluo
Gorizia
italai
po
yra populeriškiausias žmo- ris.
Washington, geg. 21. —
glijos parlamente kalbėjo
51 KAREIVIS NU
gya Jis yra milijonierius. | Perevej
teisdarystės.
Visu smarkumu karės depar prez. Wilsonas.
ministerių
pirmininkas smarkaus mūšio perlaužė
austrų
apsiginimo
Unijų
ir
Jei
prezidentas
nesutiks
Tun
36
metus
amžiaus.
Jis
,
'
. , .
SKENDO.
tamentas darbuojasi, kad
Lloyd George. Jis, atsaky
v.
.
,
...........
Pieschenov
(?),
maisto
ir
paėmė
daugelį
kareivių
ne

įspazjsta
revoliucijimus I
,.
’
kuoveikiau pagaminti 28,- su jo reikalavimu, Roose- damas į Vokietijos kancliez
Paryžius, geg. 21. — Bal. obalsius. bet turi taktų,
.. . _ . , .
000 kariuomenę ir pasiųsti į velt tuomet apsiims bile rio kalbų, pranešė, kad tal laisvėn.
Kerenskį, kares ir laivyno.
kaip
įstoti
kariuomenėn
ir
Prancūziją.
kininkų taikos sąlygos tos Julian fronte italai paėmė 30 Tarpžemių jūrėse nar- taipgi gerai apsipažinęs su Šingarev, finansų.
tarnauti
šiai
šaliai.
Šitos armijos vadui, gen.
pačios — sutraškinti Vokie nuo austrų stipriai apdra- dančioji laivė nuskandino darbininko siela. Darbinin
Pershingui, štabų parinks
tijų ir tik paskui padaryti tintų austrų kalvų “692.” prancūzų laivų “Colbert,” kų minios juo be galo daug Tseretelli, pašto ii teleTen italams teko pagrobti kuriuomi buvo gabenama pasitiki. Jei likimas jam ne-'
BRAZILIJA VEIKIAI taikų.
pats karės departamentas.
daug karės medžiagos. Au kariuomenė. 51 kareivis žu- pašykštuos sveikatos, kol Nekrasov, komunikacijos.
Be sausžemio armijos
STOS KARĖN.
jis darbuosis bendrai su ki Manuilov, apšvietos.
Pcrshingo nuožiuron bus
VOKIEČIAI KATALIKAI strų visos kontratakos at v6.
muštos.
Prof. Grimm nuskirtas
tais vyriausybės nariais,
pavesta dar keli tūkstančiai Washingt»n, geg. 21. —DARBUOJASI UŽ
LABAI ŠILTA DIENA. ‘ vyriausybė visuomet turės ministerių reikalų, surištų
TAIKĄ.
jurininkų, kurie podraug su Vietos diplomatiniuose rate
RUSAI PRIEŠINGI SO
su gaminamuoju parlamenpasitikėjimų žmonėse.
armija keliaus į Prancūziją. liuose kalbama, kad Brazi
CIALISTŲ KONFE
Praeitų šeštadienį Chica- Kerenski, kalbėdamas į to sušaukimu.
Amsterdam, geg. 21. —
Kalbama, kad šita Suv. lija veikiai paskelbs karę
goje buvo šilčiausia šįmet valstiečius tarp kitko pasa Viešosios pagelbos minisRENOUAI.
Valstijų armija bus pasių Vokietijai. Brazilijos minis ‘Deutsche Kirchen Zeitung*
teriu nuskirtas kunigaikštisliena — termometras rodė kė:
sta Belgijos frontan, kad terių kabinetas, sakoma, nu rašo, kad vokiečių katalikų
pagelbėti nelaimingųjai bel sprendęs titi padaryti.
dvasiškija visoj Vokietijoj Stockholmas, geg. 21. — 88 laipsnius. Vienas žmogus “Mes privalome mesti ša Šachovskoi.
gų kariuomenei, kuri nar
pradėjo plačias agitacijas už Pro čia iš Šveicarijos į Pet mirė užgautas saulės spin lin visokius nesutikimus ir
susijungti bendran darban Madridas, geg. 21.
L
1
rogradą pravažiavo rasų pa dulių.
Washiftfton, geg. 21. — taikų.
siai veikia prieš vokiečius.
ir
pravesti
reikalingų
tvarkų
panijos
vyriausybė
pasiuntė
bėgėlių, gyvenančių užsie Pavakarėj kilo vėtra su
Amerikos Darbo Federaci
Samuel New York, geg. 21. — niuose, vadovai. Šitie pasa lietum ir griausmais. Daug laisvojoj Rusijoj. Visi iš- (Vokietijai aštrių notų už
New York, geg. 21. — Čia jos pirmininkas
gauta laiškas iš Maltos, iš Gompers reikalauja vyriau George Kodtel nutraukė ša kojo, kad rasai pabėgėliai nuostolių padaryta mieste, vien turime darbuoties ir pa7 garlaivio “Patricia” torpesiųstas bal. 16 d. Laiške sa sybės, kad jinai neimtų ka lin pakabintų Anglijos vė yra priešingi šaukiamai so nes daugelį rusiu užEejo sišvęsti už savo šalį. Paro- davimų. Pareikalavo atlygikoma, kad Tarpžemių jūres reiviauti darbininkų, dir liavų. Teismas už tai jį nu cialistų konferencijai, kuri vanduo. Daug namų uždegė dykime pasauliui, kad mes nimo ir pasižadėjimo ateitypatroEuoja Japonijos karės bančių mainose ir amunici baudė 15-kai dienų kalėji šaukiama su tikslu sutaikin žaibai. Po Eetaus žymiai mokame ne tik griauti, bet jc netorpedimt 1 Ispanijos
ir tverti.
garlaivių.
atvėso.
mo.
• ;f ti Rusiją su Vokietija.
jos dirbtuvėse.
laivai.
Londonas,

PUSKETVIRTO MILIJARDO
KARES REIKALAMS

S. V. turi maisto viršininką
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“DBAŪOAS”

Panedėlis. gog. 21, 1917 m.

registracija.
Turės regis- nos Centralio Komiteto na-:
tautai yra skirta, ta turi bu- Į vo raštais ir tuom dar lu
truoties be išimties visi to riu ir jam buvo pavesta pa
ti jai geriausia ir brangiau- biau prisidėti prie lietuvių
Lietuviu Kataliku Dšeaiaitto
kasdiena išskyrus aedėldls- amžiaus vyrai, kaip čiagi- mpinti dėžutes aukoms rin
šia, nes ji yra tikra jos sa viešojo veikimo.
— Tikrai aš norėčiau pri
miai, taip ateiviai, kaip pi kti Lietuvių Dienoje.
Prenuraeratoe kaina:
vastis. Tauta, kuri didžiai
Chicagoje metanu
.............96.00
Iš Kuomet savam laike to Negalimas daiktas, kad Dienraštyje negalėjome myli savo kalbų ir toje kal sirašyti, tik ar priims mane ?
t mėnesiams ................11.60 liečiai, taip nepiliečiai.
1 mėnesiams ................11.00
lutuose S. V. miestuose matams 14.60 užsiregistravusių vyrų bus Lietuvių Dienos Komiteto trioba savaimi išdygtų iš že visų tų dalykų taip nuodug boje lavina savo vaikus vi Ar aš mokėsiu jame veikti.?
6 mėnesiams ........... 11.60 parinkta 500,000 ar daugiau iždininkas paskelbė išlaidų
— Beabėjo!
mės. Iš to kad ji yra, ma niai tyrinėti, kaip -tat tyri suomet yra susipratusių
S mėnesiams .......... 11.60
Ketvergo laida ............... ........ 11.00 jų tarnauti kariuomenėje. apyskaitų,
— Bet, Kazimierai, juk
„Darbininkas” tyt, jog buvo kas jų pasta nėjama specialėse augštose žmonių gerbiama. Todėl ir
Perkant atskirais numeriais visur
Likusieji paliks atsargoje. toje apyskaitoje įžiūrėjo tė. Dar didesnis ir gražes mokyklose. Kas norėtų ši mes norėdami pakelti Lietu musų ijiieste yra daugiau
•e 8a
Prenumerata mokiai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užalrašvmo dienos,
Amerikoje yra to amžiaus perdideles išlaidas už paga nis daiktas yra pasaulis. tuos daiktus giliau ir pla vos vardų privalome steng- lietuvių moksleivių, gal bu
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir daugelis ir musų brolių lie mintas dėžutes ir pažymė Kas sakytų, jog jis atsira čiau patirti, tam patariame ties kuolabiausiai mylėti sa tų galima sutverti iš jų kuosenas adresas. Pinigai geriausia sių
jo, jogei nedarus jokių in- do be priežasties sutvarkiu pasiskaityti
„
’
katalikiškojo vo kalbų, kuri yra viena se P4?.
sti • itperkant krasoje ar express tuvių. Gal katram jų teks
"Mosey Order” arba įdedant pinigus
—
Žinoma!
Jeigu
yra
kareiviauti, gal daUgelį jų t arimų Karužos teisingu sios jį, tas padarytų klaidų Paryžiaus universiteto (In niausių kalbų pasaulyj.
1 registruota laiškų.
Redakcijai prisiųstieji raštai ir su kitais pristatys prie ko mui, bet, sprendžiant iš a- didesnę ui' to, kuris tiki, stitut catholiųue) profeso
— Taip, aš suprantu tavo tfys moksleiviai tai jau ir
korespondencijos negražinami. Jei
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne kių darbų.
Kaip ten bus, pyskaitos, visgi ar tik ne kad triobos dygsta savaimi riaus R. P. Sertillanges di gerus norus — atsiliepė Jo kuopa.
pažymi ir neindeda krasos ženklelis
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- mes negalime žinoti.
o bus perdaug išleista už dė iš žemės.
delį ir storų veikalų: “Les nas — bet nesuprantu, ko — Ačiū tau, Kazimierai,
pianties adresuokite:
už šius paskatinimus. Dabar
žutes.
DRAUGAS PUBLISHING CO., INO-,
Jeigu keliauninkas iš ap sources de fit croyanee en kiu budu mes galime pada
Bet
mes
norėtumėm
vie

1800 W. Mth Street, Chicsgo, Illinois
pradėsime sparčiau žengti
Andai laisvamanių tau
Tel. McKinley 0114.
nų reikalų, priminti. Kuo tininkų “centralinis komi svilusio degtuko supranta, Dieu.” (Delko žmonės tiki ryti lietuviškų kalbų labiau gerbūvio keliu. Jau man ga
XX ———r—
žinoma ir gerbiama, jei
kad ant tuščios salos butą į Dievų). Paris Thequi.
met lietuviams priseis regi- tetas” turėjo posėdį.
“DRAUGAS"
Ši

Lithnanlan Daily Friend
žmogaus,, jei f mokslininkas Šiuomi ines užbaigiame musų kaimynai jų niekina. na nusibodo tie amerikietiš
Published daily except Sundays by struoties, nepamirškite pa tam komitetui taipgi Kam
ki žaidimai, aš jau seniai
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC.. duoti savo tikrų pavardę ir
iš titnago atšaiželės aštru eilę straipsnių apie * Dievo Be to negalime būti tokie
1800 W. Mth Street, Chicago, Illinois.
svajoju apie rimtų ir nau
ša ir pasiuntė savo laiškų
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Vienų žiemos vakarų, ka tauta, tiktai mums reikia
daug turės svarbos ir pačios centralis komitetas, išklau mė buvo karšta, kaip sutir
lėdinių vakacijų metu tūlas nesigailėti darbo.
Rusijos laikina vyriausy vyriausybės akyse. Vyriau sęs augščiau tilpusį gerbia pusi geležis, kurioje neiko- kolegijos mokinys Kazimie Lietuva mažai yra pasau
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mybę nepasako, kad prie Amerikos lietuviški soci dėvėti tautiškus rubus ir neatsiranda. Nei dabar ne viškai, Jonai! vadink mane teligentai nuoširdžiai myli Mm parduodama Foreiga
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jos priskiria Lietuvų ir Uk alistai net klykia, trypia, statyties
savo kalba, tai jie netiktai Wllllam Kaapar — Pirmininkas
apšviestuoliais, buitis nevirsta buitimi, nei Kazimieru.
Kaapar, —Vloe-plrmlninkan
raina? Anot Lutosla\vskio. kad Rusija palengva inei- net tautos žibintuvais.
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- Tamsta mane kalbi- jos neniekins, bet branginto Otto
Chas, Krupiu, Vlve-plrmlnlnkas
August Fllek—Aaa’t. Kasterint
Lietuva ir Ukraina yra iš nanti į socialistiško valdy- šitam “centraliui komite pas buvo yra ir bus teisin ni lietuviškai, lyg ir ne brangins.
Joaeph nlkjrta — Kasteriąs
senų-senovės Lenkijos ne mosi vėžes.
Mat, tenai tui” užtenka gerbiamo Ka gas. Jo ypatinga išvaizda žinodamas juk nepatogu — Gali būti, bet kų gi
1900 Blue Island Ava.
atskiriami provinciji.
naujon vyriausybėn pakliu ružos laiško, kad suprasti yra sakinys ez nihilo nihil,. mums amerikiečiams lietu mudu galime nuveikti šiame
šviesesni lenkai šitas Lu- vo keli socialistai. Ir tai į- dalykų stovį ir pasmerkti t. y. iš nieko nieks neatsi viškai šnekėti. Atmink, kad reikale? Juk panašios nuo
toslawskio aspiracijas pa vyko ačių buvusio teisda- nepatinkamų sau laikraštį. randa. Tai-gi ir medžiaga, tu ir gi lankai amerikietiškų monės nuoseniai jau yra su 8ENKLA8 RANKOS SAUGUMO.
Chicago CSearing House Narystė
juokia.
Antai laikraštis rystės, o dabar karės minisTokiuo budu tas “komi ir viskas kas yra, iš nieko kolegijų ir užtat mes priva gyvenusios su musų liaudies
“G\viazda Polarna” sako: terio Kerenskio pasidarba tetas” pabaigia dėžučių negalėjo atsirasti. Kadan lome kalbėti vien angliškai. vaidentuve.
Bankoa priklausančios prie Chica
Clearing House yra po Jos atsar
“Prof. Vincentas Lutos- vimui. Kaip žinoma, Ke brangumo klausimų*ir pa gi dabar yra buitis, o ji nie Tiktai Lietuvos žmonės te- — Tai niekis, be pastangų go
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent
lawski nesutinka su msų renskį vedė smarkių kovų sako drųsiai visiems į akis, kada negalėjo atsirasti iš vartoja lietuvių kalbų. Pa nieko negalime įvykdinti. sykį į metus, Clearing House revi
zoriai nuodugniai ištiria savo bankų
vyriausybės manifestu Len su Miliukovu. Jis suorga kad jo gerbiamas Karuža nebuities, tai aišku, jog galiaus ir Lietuvoje moky Senovėje musų prabočiai už stovį ir būdą Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, Betos, bondal,
kijos neprigulmybės reika nizavo prieš Miliukovų vi yra skaistus kaip ašara, nors viena buitis turėjo bū tesni kalba lenkiškai, o ne tėvynę net kraujų liejo,
mortgagel ir kitos apsaugos peržiu
rtosios lr patikrintos, pinigai kitose
le. Sako, kad Lenkija turi sas kareivių ir darbininkų nors to skaistumo visai ne ti amžina.
lietuviškai. Kas su tavimi dabar mes nenorime pasi bankose patikrinti lr knlngos Ištir
Tiktai tikra apsaugl vertė gali
taipgi gauti Ukrainų ir Lie- atstovų tarybos spėkas. Ir prirodo.
Buitis, gyvybė, išmintis pasidarė? Tu pagaliaus ir darbuoti, idant pakelti savo tos.
būti knlngoae parėdyta. Abejotina
arba atsargumas, yra nedatuvų....' Deja, profesorius jis pagaliaus įveikė Miliu
kalbos garbę. Tiesa, mudu tvarka
Taip tai darbuojasi musų ir judėjimas dabar pasauly savo vardų iškreipei.
leidilamas.
Jeigu bunka nustoja
tik nepasako, kaip jas gau kovų — privertė jį pasi laisvamaniai
Clearing House teisių, tas yra
tautininkai je veikia išvien. Tai-gi ir — Prašau atleisti. ‘ :Char- atskirai veikdami negalime savo
ženklas Jos abejotino stovio.
traukti iš užsienių reikalų tautos labui!
ti — kokiuo budu?”
jų amžinasis šaltinis turėjo ley,” lietuviškai reiškia tikėtis didelių pasekmių, bet Tiktai tvlrčlausios ir saugiausios
bankos gali būt Clearing House na
būti vienas. Keturi minėtie Karolius, o mano vardas yra kur kas naudingiau galėsi riais.
Lutoslawški anais metais ministerio vietos. Tokiuo
The Chicago Clearing House prie
LIGONINĖJE.
ji daiktai, matomai yra ke Kazimieras, kas angliškai me veikti prisidėję prie žiūros
viešėjo Chicagoje. Seniau, budu Kerenskį pagamino
užmanymas tapo įvestas pirm
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
socialistams
vietas
ministe

turios to Buities Šaltinio y vadinasi Casimir. Neuž A. L. R. K. Moksleivių Su na Clearing Hooae buka ae subansakoma, jis buvęs materijarijoje.
Besimušant
prie
Šiaulių
krutljo. Reikalaujant, Clearing House
patybės. Buitis amžinoji, miršk to Jonai, mudu esąva sivienijimo.
listas. Bet čionai pasirodė
F
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bankos ateina viena kitai su pagal
tikruoju asketu. Jis pradė Bet lietuviški socialistai vienų ' rusų labai skaudžiai išmintingoji, gyvoji ir lais lietuviai, musų tėvų kalba — Kas tai per Susivieni ba.The American State Bank pri
jo pamokslus sakyti lenkų ar apsirinka, ar gal nepažį sužeidė šovinys į rankų. Ne voji vienu vardu vadinasi yra lietuviška ir dėlto ji jimas? Gal paaiškintume jo klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi
kunigams. Buvo sutarę's su sta Kerenskio kaipo saviš ilgai trukus jį nuvežė į ka Dievas.
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Kerenslenkų nezaiežninku Hoduru
Šis mus protavimas trum brangi. Suv. Valstijų inteli — Ši organizacija susitvė nasJi atskaitas
taip-gi yra po Valstijos prie
yra reguliariškal tiriaėjama
stoti į viešųsias diskusijas. ki nulipytas ne iš geriausio keli daktarai tuojaus ėmė pai sutraukia, kų buvome gentija kalba angliškai, nes rė prieš keletu metų. Jinai žiūra,
lr kas metą išduoda penkias pilnas
Bankiniai Valdybai Val
Jis žiūrėti sužeistojo rankų, rašę “Drauge” apie gyvy jie yra suamerikonėję žmo susideda iš abiejų lyčių mok atskaitas
Tečiau lenkai kunigai pasi revoliucioninio molio.
stijos Illinois.
priešino tuoms diskusijoms. apsiriko eidamas į buržua jieškodami kulkos. Ilgai ka bės pradžių (No. 51), apie nės, prisiėmę šių kalbų.
sleivių, lankančių viduri Pinigai sudėti šitoje batikoje yra
išmokami ant kiekvieno pareikala
reivis
kentė,
bet
pagaliaus
Lutoslavvski už tai įsižei zijos ministerijų” (Kova”
Kiekviena tauta myli sa nius ir augštesnius mokslus, vimo.
religijų (No. 99 ir 100), ačia galima gauti Pirmus Aukso
atsiliepė:
dė ir tuojaus iškeliavo atgal No. 20).
pie išmintį gyvoje gamtoje vo kalbų ir jų tevartoja sa Susivienijimo tikslas yra iš Mortgagel
Teipgl Aukso Mortgoge
Kam jus mane kanki- (No. 101 ir 102), apie tiks vo tarpe. Prancūzai kalba reikštas jo obalsyj — Deus Bondsus po 9100.00 ir 9600-00.
Ko gera, Socialistai ims
Europon.
šis bankas yra atsakančiauslas
tarp savęs j,jauties kaip ir nat?
lingumų negyvoje gamtoje prancūziškai, italai — itališ et Patria (Dievas ir tėvy Lietuviams.
— Kulkos j ieškom — at (No. 103), apie tikslingumų kai, o lietuviai privalo kal nė), nes jis žadina kiekvie Čia kalba Lietuviškai lr LanklšBUKITE LIETUVIAIS! kaulo nepafeidalindami.
Kapitalas ir perrištus: 9400,000.00.
■
....... r,,
sakė vienas daktaras.
ir mintį (No. 104 ir 105), bėti lietuviškai. Lietuvoje nų moksleivį mylėti Dievų
— Kodėl pirm nieko ne apie disteleologijų (N. 105), kalba lenkiškai tiktai len ir tėvynę. Aš jau du metu
KARUŽOS NUSI
Sulyg Su v. Valstijų kon
sakėt? Kulka kišeniuje.
SKUNDIMAI.
apie entropijų (No. 108 ir kai. O kurie lietuviai buvo esu Susivienijime, suprantu
greso nutarimo ir preziden
109), apie tiesos jieškojimą sulenkėję, tie grįžta prie sa ir atjaučiu jo svarbų ir nuo
to Wilsono paskelbtos proklemacijos, ateinančio bir
Romanas Karuža yra vie SKAITYKIT IR PLATINKIT (No. 116), proto galybę vo kalbos.
širdžiau tau patariu taipo gi
(No. 117), tiesų jos šalti Visos kalbos Dievo duotos prisidėti prie jo. Tuomet
želio mėnesio 5 dienų visose nas lietuviškų laisvamanių
Kampas: Blue Island Ava. Lootnls
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Suv. Valstijose įvyks visų tautininkų šulų. Jisai ki“
DRAUGI
”
ATDARAS: Panedėllats, Ketvergale
119).
bingos. Kuri kalba katrai kurį patsai galėsi remti sa- ir Subatoiuia Iki 8 20 vai. rak.
21—30 metų amžiaus vyrų tupmet buvo Lietuvių Dw-t
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aukų, kad už jūsų pinigus

laisvamaniai galėtų sau
naujų bankictų iškelti.
Katalikas.

SKAITYTOJŲ NUO
MONAS.
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Socialistų logika.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

Labai tankiai tenka pa
matyti bedieviškuose laik
raščiuose įvairius užsipuoli
Moterų katalikių veikimas. mus ant katalikų. Viską,
CLEVELAND, OHIO.
kų socialistai surašo į savus
Nors
vietos
A.
L.
R.
K.
M.
iaįkraščius vadina teisybe.
Kur tikrieji tautos
S. 7-ta kuopa tik antri metai
jų 4‘teisybė” štai koprieteliat
gyvuoja, bet jau suspėjo nu-j
įorU8 žmones šmeižtį,
veikti daug naudingų^ dar- j grįauti šeimynas, plūsti ant
Tėvynei varguose mirks- bų. Ši kuopa dabar užlaiko • kullįgų, vilioti iš suvarguItant ir Clevelando lietuviai vakarinius kursus, kuriuose, sį^ darbininkų kruvinai užsutarė Tautos Dienoje pa gerokaą būrys moterų ir *
aukoti po keletu centų sa merginų uoliai mokinasi dirbtus skatikus ir tt. Jie
vo broliams Europoje. Tik valgių gaminimo. Gegužės savo laikraščiuose prirašo
didžiausių nesąmonių, bjau
rinkimas aukų buvo nevie 20 d. moterų kuopa buvo su
riausių nemorališkumų ir
nodas.
rengusi smagų sodninį balių, tų visų drįsta vadinti teisy
Gerb. klebonas bažnyčio kuris neblogai pavyko.
be. Jei kur nors jiems ne
je paraginęs savo parapijo Geistina butų. kad kuo- nusisekė koks nors užmany
mis šelpti vargstančius tau daugiausiai moterų ir mer mas, jei mažai ant jų pa
tiečius čia pat padarė rink ginų rašytųsi į šių naudingų rengtų vakarų publikos at
liavą. Žmonės paklausė sa- organizacijų,
vyko, tai, anot jų kunigija
vo klebono ir sumetė bažny-|
Lietuvaitė. kalta, na ir plusta ant jos
čioje $110.67. Ta auka įgy
per savo spauzdinius. Jei
ta be jokių iškasčių, visi
SIOUX CITY, I0WA.
nepavyko riaušės sukelti,
tie pinigai nusiųsta į Tau
kas kaltas? — kunigai —
tos Fondų suvargusiai tėvy
Gegužės 13 d. Dailės My greičiausiai atsakys sociali
nei gelbėti.
lėtojų draugija pobažnyti- stai. Pavyzdžiui, musų so
Darė rinkliavų ir Centra- nėje svetainėje surengė pa cialistai labai daug tulžies
linis Clevelando pašelpinių
rapijos naudai įvairi; vaka išlieja už 1905 metus, kad
draugijų komitetas, kuria
jiems nekaip pavyko riau
me vadovauja laisvamaniai. rą. Sulošta buvo vienavei šes kelti Lietuvoje.
Jie
Šitie visiems giriasi esu di ksmis veikalėlis “Žvakė už sakosi, buk tuomet socialis
deliais tautos mylėtojais, geso” ir “Užkerėtas Jac tai kovojo už Lietuvos lais
geriausiai tėvynainiais-pat- kus.” Lošimas pavyko ne vę, už būvio pagerinimų.
riotais. Bet jų darbai pa blogiausiai, lošėjai gerai Jeigu nekunigai, šaukia
rodo, kad jiems labiau ru mokėjo savo roles. Geriau daugelis socialistų, tai mes
pi savo “biznis” negu žūs siai pasižymėjo Agotos ro buturne laimėję revoliucijų
tančios tėvynės gelbėjimas. lėje ponia M. Gagelienė. (mat kunigai draudė žmo
Iš jų surinktų aukų $238.16 Pasibaigus lošimui buvo nes žudyti).
Žinoma, ta
badaujančiai Lietuvai ma deklemacijų, dainų, monolo me nepasisekime kunigai
žai kas bepaliko. Didelė pi gų. K. Mockevičiukas de- nekalti, o kaltas socialistas
nigų dalis išsimetė šalimis klemavo “Jauna rožė,” o Azefas, kuris policijai par
ir dar, kaip girdėt, nevisi O. Linkevičiūtė — “Nemu sidavė, bet socialistai tyli
no liuosi krantai” ir gražiai
iškasčiai apmokėti.
apie tai .Kas eina pasišven
padainavo “Vilija musų.
tusiai teisingu keliu, tas da
... Į kalbėtojus tų dienų
P-ui G a geliui labai puikiai
Draugijų Komitetas pasi
žniausiai atsiekia savo tik
pavyko pasakyti monologų
slo.
Taip ir socialistai,
kvietė sųu du garsius lais
“Socialistų
Evangelija.”
jeigu, butų iš širdies dirbę
vamanius J. A. ChmieliausPo to dar dainavo p. A. Pet
Lietuvos paliuosavimo rei
kų ir J. V. Liutkauskų. Šie
ronis, p-ia Linkevičienė ir kale, tai pasekmės butų bu
du už kits kito labai mėgsta
choras, p. J. Molcriaus ve
girties, kad jie yra geriau
vę kitos. Bet jiems rūpė
damas.
si žūstančios tėvynės sujo savo nauda, bet ne Lie
Žmonių
vakare
buvo
ne

nai ir jos mylėtojai. Taigi
tuvos. Jeigu jiems nuošir
mažai.
Pelno
parapijai
ge

tiems tariamiems tėvynės
džiai rūpėtų savo gimtinio
rokai
liks.
Quality
geriemsiems sunams, J. A.
krašto gerovė, tai nesėtų
Ten buvęs.
Chmieliauskui ir J. V. Liutneapykantos,
neniekin
kauskui minėtas komitetas
tų švenčiausių lietuvių tau
CICERO,
ILL.
už prakalbų pasakymų už
tos jausmų.
Jeigu jiems biau butų sumenkėjusi. Ymokėjo net $69.90.
rupi Lietuva, tat kur jų tas patingai privalome džiaugNedėliojo, gegužės 13 d.,
darbas Lietuvos gerbūviui. ties, kad musų kunigai dau
Tai mat su kokiu negirdė
Šv. Antano parapijos sve
tu pasišventimu tie “patri- tainėje Saldžiausios .Viešpa Ar daug įsteigė lietuviškų giausia rūpinosi lietuviškų
mokyklų, Lietuvoje arba mokyklų steigimu. Tų pa
jotai” darbuojasi dėl tėvy
ties Jėzaus Širdies draugija
Amerikoje.?. Ne, lietuviškų girtinų darbų su didžiausiu
nės labo. Prie $69.90 dar
parengė gražų vakarų su tu mokyklų tų didžiausių lie
pasišventimu jie varo netik
pridėkit iškasei us dviejų
riningu programų. Pirmiau tuviškos kultūros žydinių,
dideliausių bankietų, iškel
Lietuvoje, bet ir čia Ameri
sia gražiai padeklemavo pa
socialistai
visiškai
nestei

tų tiems “ garsiausiems ba
koje.
nelė A. Daineliutė eiles
gia,
jie
gailisi
joms
pinigų
To didelio nuopelno kuni
daujančios tėvynės Lietu
“Vargšas.”
Po to* vaiz- ir triūso. .Vietoje tiesiogi
gams niekas negalės užgin
vos darbininkams” J. A.
dinkų prakalbų pasakė p.
nio
kultūrinio
darbo,
jie
čyti.
Gana prisiminti nors
Chmieliauskui «
ir J.
V. Liut«. t .
sutkus, tinkamai, nupie•*
” f™
kun. Alšauskų. Kiek jis
kauskui. Uz tuos bankie-^___ „_________.daugiausiai energijos išeik
šdamas geros spaudos svar voja begėdiškai šmeiždami
pasidarbavo lietuviškų mo
tus, kaip girdėti, išlaidos
bų ir netikusios blėdį. Tonaudingus tautai veikėjus, kyklų reikale. Bet musų
kol kas nepadengtos. Da
liaus sekė indomi vieno o ypatingai kunigus, nors
tautos išgamos, tuos prakil
bar tam dalykui kolcktuojaveiksmo komedija, “Vie lietuvių tauta labai daug
nius kunigus, šmeižia, nie
ma pinigai iš katalikiškų
nuolio su žydų rabinu dis naudos pritirė nuo savos kina, įvairiausiai pravar
pašelpinių draugijų.
Tai
putas. ’ ’
Artistai-mėgėj ai kunigijos. Tuo tarpu kiti
džiuoja.
kur eina katalikų pinigai,
šį veikalėlį atvaizdino gana musų inteligentai visiškai
Verčiau jus, socialistai,
skiriami vargstantiems.
gyvai. Lošė šie: M. Kar- buvo išsižadėję liaudies, tylėkite, nekliudydami do
Dabar spręsk pats skai kauskas, K. Matulevičius,
tytojau, kurie yra geresni F. Zakarauskas, K. Mika mūsiškiai kunigai neapleidė riems žmonėms dirbti lietu
tėvynės sunai. Ai* tie kata lauskas, ir J. Vilkelis. Pa jos ir su bažnyčios pagclba viškoje dirvoje.
J. Žarija.
likai, kurie be jokio užmo- sibaigus lošimui gerai pa išlaikė tautiškus jausmus.
kesnio dėl tėvynės darba deklemavo p-lės Račiun- Kad ne kunigai, tai lietu Tikras vargas ober-laisvavosi ir visus surinktuosius skiutė ir A Daineliutė, Po vių tauta jeigu nevisai butų maniui Mariui;
Kur tik
pinigus be jokių išlaidų pa to antru kartu kalbėjo pražuvus, tai kur kas la- jam tenka sakyti prakalbas
siuntė Lietuvai šelpti, ar tie p-as J. Stankus. Gerb. kal
apie laisvamanių tautininkų
laisvamaniai, kurie giriasi bėtojas gausiai davė pipirų vyuė.”.
“prakilnumų,” kuone visur
esu tautinnikais, o iš surin socialistėliarns ir jų kunigu- Po to vakaro vedėjas p. jį su dumblais sumaišo soci
ktų pinigų didesnę pusę žiui Mockui.
Ne užmiršo F. Mozeris visiems nuošir alistai. Kodėl jam nepasi
praleido ir dar likusių ne- p. Stankus pabarti ir tų mo džiai padėkojo už skaitlingų kviesti talkon Šimkų.
išsiunčia, bet, kaip patys terėlių, kurios didžiai mėg atsilankimų.
“Dirvoje” rašo, laiko pas sta savo veidus tepti dažais.
Garbė katalikams ciceriesavo kasierių J. Šalčių..
Pabaigoje programo p-lė čiams už uolų darbavimųsi
WAUKEGAN, ILL.

PLATINIME

Nesusipratusieji draugijų Daineliutė dar pasakė jaus skleidime tikros apšviestos.
nariai, dėkite dar 4au9au mingas eiles “.Varginga tėV. Vincaitis.

PRANEŠIMAS.
Norintieję kad paskelbi
mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge’ malonėsit priduoti kopi
ją apgarsinimo nevėliaus
kaip prieš piet šiandieną.
<< DRAUGO” ADM.

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS

Sekančias yra gaunamos Drauge knygyne
1137. Naujas Budas Išmokti Rašyti. Senas ar jaunas, vyras ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę i dieną, per 24 dienas
mokinimosi, jau ir moki rašytu Ar gi sunkai Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis, Šį knygelė prekiuoja tik ......................
lOe.
1138. Naujas Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis.. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdiki n«°
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bos palinkęs.
Elementoriaus kaina .................................................................
10*.
1020. šventa Istorija Seno ir Naujo Įstatym0. šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ........................................................... ..
1.00
1022. Trumpa šventa Istorija Beno Ir Naujo Įstatymo apdaryta 25«.
735. Lietuvos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
nieko nežino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrns, ir jos
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuojaus patariame nusipirk, šioje knygelėje trumpai, bet
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta .......... ,...,................................................ .25C.
85c.
Apdaryta ........................ . .......... ...............................................
1105. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliškai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
85e.
išmokins taisykliškai rašyti.
Prekė ................... .........
1820. Lietuvos Gaspadinė. šioje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius, šeimininkė, 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
valgiuB ii tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį. Įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik ..................................
25c.
120. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus ii spaudos
knygelė. Labai įdomns aprašymas apie dabartinės karė*
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygel.. Kaina .............................. '........
BSc.
Užsisakydami virš pažymėtas knygeles parašykit* knygos vardą Ir
numerį. .Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Adresuokite:

8

8

8
DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46 St.,

Chicago, III.

:

Naujanybe
Jau galima gauti naują knygelę

PATARLES

Superb

ir IŠMINTIES GRŪDELIAI.
Surinko P. Mulevičius,

DIINBAR

Tai yra vienatinė tos rųšics knygelė lietuvių kalboje. Jo
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
° jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva2 siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Kainuoja tik 25c.
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

1800 West. 46th Street,

Yra namas
darbininku

7

Chicago, UI.

Tinlamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”

žmonių.

“DARBININKAS”

eina utarninkais, ketvergais ir su

balomis.

“DARBININKAS”

DAB4R

7

YRA
FABRIKAI
-

daugiau bus

VEIK
D. D.

"MAIKį"

paduoda daug žinių iš darbo lau
apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
*
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu,
naudinga,
indomu ir
suprantama.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u ra u
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina;
tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui

ko,

apie Unijas,

75c.
Adresu:

“DARBININKAS”
242 W. Broadvvay,
-

y
i.

Se. Boston, Nass.

I

Panedėli9, geg. 21, 1917 m.

•‘DRAUGAS”
SUGAUTA 600
VALKATŲ.

Pirmadienis: 21 geg. šv.

Timotiejaus,
Kantalo.

šv.

Felikso

Antradienis: 22 geg. šv.

Julijaus, šv. Ritos, šv. Ele
nos.
WEST SIDE.

Pereitą savaitę apleido
Chicago Liet. Vyčių 24 kuo
pos narys Stasys Cibulskis.
Jis pastojo į Suv. Valstijų
kariuomenę.
Liet. Vyčių 24 kuopa, ge
gužės 9 d. susirinkime pa
linkėjo savo draugui lai
mingiausios kloties, kuris
visa širdžia buvo atsidavęs
vyčių idėjai.
JIESKO LIETUVIŲ

i PRIE DARBO.
“Lietuva” praneša, kad
ji vietos angliškuose laikra
ščiuose patėmijusi sekanti
apgarsinimą:
Lithuamans for factory
work; $4.00 per day good

Pastaraisiais laikais Chieagos policija pradėjo gau
dyti valkatas, kurie per iš
tisas dienas vaikštinėja iš
saliuno saliunan, nenorėda
mi užsiimti sąžiningu dar
bu. Bėgyje trijų savaičių
sugauta 600 tokių tinginių.
Jie laikomi kalėjimuose iki
tol, kol nesutinka dirbti.
Kalėjimuose valkatos susi
pranta, kad svarbiausia jų
nuopolio priežastis, yra deg
tinė ir užtat daugelis prašo
išsiųsti juos į “sausas” val
stijas.
- ' f

dviejuose
tamsiausiuose
Lietuvos
kampeliuose.
Šiaip visur Lietuvoje ūki
ninkai ir darbininkai dau
giau gerbia lietuviškai kal
bančius inteligentus negu
kitus.

IR LENKIŠKI LAIKRA
ŠČIAI DIDINA KAINAS.

RAČIŪNO NAUJI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI.

PO DAUG MAISTO
PERKASI.

ANT PARDAVIMO.
.. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kalną, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, davenport, taipgi $525 pianą su 25 m.
gvarantija už $115 ir $225 Victor su
brangiais rekordais už $60.00.
šis
yra retas pigumas ir jums apsimo

Parsiduoda pulkus •‘motorcycle" su
visais įrankiais už labai pigią kainą.
Nemokantį išmokysiu važiuoti. Turlbutl parduotas greitai, nes savinin
kas eina į kariuomenę. Atsišaukite:
TARVIDAVIČIA,
2327 W. Madison St., Tel Seeley"4i37

AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS.

Šią savaitę tapo padarytas specialis atsišaukimas j vi
sus ateivius Cliicagoje, kad jie prisidėtų prie Amerikos Rau
donojo Kryžiaus draugijos. Nėra reikalo prisidėti prie
darbo, bet tiktai tapti nariu prisiunčiant $1.00. Raudono
Kryžiaus Draugija ne vien kad prižiūri kareivius laike karės,
bet ir rūpinasi moterimis ir vaikais, kurie liks.
Mes neturime atsilikti nuo kit; tautų ir paremti šią
prakilnią draugiją, sulyg išgalės. Čekius galima išrašyti ant
vardo Orson Smitli, Kasierius American Red Cross, Monroe
Bldg., Chicago, III.
Kas prisiučia $1.00 tas yra nariu draugijos ant metų,
kas prisiunčia $2.00 tas dar gauna Red Cross Magaziną ir
gražią spilkutę. Pakvitavojimą ir spilgutę nuo Kasieriaus.

<»»»» nmnmnniiTrn

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Room 824
Miesto ofisas:
19 So. LaSalle St./Chicago, Iii
Tel. Kandolph 5246

g DR. PAUL M. ŽILVITIS f
«į>

S

J>

A
g *
jj

ir CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofisas:
3203 So. Haisted St.
Phone Drover 7179
£
Rezidencija: 3341 S. Union Av.
Phone Yards 537
Ofiso valundos:: 9 iki 12 a. m.,
2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m.,
Nedėliomis 9 Iki 12 a. m.
CHICAGO, ILL.

FARMOSII

FARMOSII

DldšUusloja Asssrl
nrmtumitninnTms koja PUziduodz
Lietuvių kollonijo] karna yra
JJIIIIIlllllllllllllllllIIIllllIIIII Illll11lllllIIHJ 380 Lietuvių apsigyvenusią. Paikiaušioj apylinkėje Bcottville, Mlch. kol
| JOSEPH C. W0L0N | kraštas lietuviam! apsigyvenu. Olo
nata yra Farmerą Draugystė, yra
LIETUVIS ADVOKATAS
lietuvišką parapija. Todėl krelplamea
2 Kamb. 324 National Life Bldg. 5 t Jus kurie norite turėti geresnę gy
venimą pirkite pai mus fermas kad
29 So. LaSalle St.,
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
S Vakarais 1566 Milwaukee Avė. S čius,
ii tos k°llonljos Išprašyti. Mas
Central 6390
tarime Iš jų suėmė Jų farmas ir nori
Rasidenee Humbold 97
me jas parduoti, turimo didelių Ir ms
CHICAGO. IL.
šų farmų, glvullal, mašinos Ir kiti
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiifii reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite
mama,
o gausite gražų kataUoga Ir nsapa. ..

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

Auksuoti Rožančiai

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntimų ........................ 75c

na, pas mane, jeigu kurie ne
gautumėt kokią dieną iš prie
žasties vaiko neatnešimo, mel
džiu duoti man žinią tuojaus,
o aš stengsiuosi surasti iš ko
kios priežasties negavote.

S
■
S

Gyvenimo vieta
3255 So. Haisted Street
Tel. Drover 5326

Iš Lietuvos pabėgėlių gyveni
mo. Keliai, kuriais bėgo nuo
karės baisenybių. Vokiečių
gaspadoriavimas
Lietuvoje.
Iliustruotas naujas daineles
sudainuos p-nia EI. Račiūnie
nė. Bus rodoma šiose vieto
se:
Nedėlios vakare, geg. 20 d.
bažnytinėje salėje, Fairfield
avė. ir 44tos gatvės.
Utarninko vakare, geg. 22 d. Čia rasite Įdėtą .. ......................................................................
šv. Jurgio bažn. salėje, 33 pi. Vardas....... *........................................................................ .
ir Auburn avė. Chicago, III.
Seredos ir Ketvergo vaka Adersas....... ..............................................................................
Draugas
rais, geg. 23-24 d. d. Apveizdos Dievo bažn. salėje, W. 18J
tos gatv. ir Union.
Visu: durįs atsidarys nu«
7:15; prasidės 8:15.
Tik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausių rožonžių įvairių

Nesenai keturi Chicagos
lenkiški dienraščiai buvo
pakelę kainą už prenumera
tą, bet atskiri egzemplioriai
buvo pardavinėjami kaip
paprastai po vieną centą.
Bet laikraštinės medžiagos
nuolatinis brangimas di
džiai tuština laikraščių lei
dėjų kišenes ir todėl nutar
ta taipo gi padidinti ir at
ATYDA NORTHSIDIEskirų egzempliorų kaina.
ČIAMS.
Nuo šio pirmbadienio vi Visiems dienraščio “Drausi vietiniai lenkiški dien go” skaitytojams pranešu,
raščiai lėšuoja po 2 centu. kad dabar “Draugas, M5' parei

cbance for advancement; give age and past exp. Adress
S. 126, Daily News.
JUODUKŲ OFICIERIŲ
Kas lietuviškai reiškia:
MOKYKLA.
(Reikalingi lietuviai prie
fabriko darbo; $4 ant die
Suv. Valstijose yra dau
nos; gera proga avansavi- gybė juodukų kareivių, bet
mui; paduok savo amžių ir labai mažai tų pačių oficie
patyrimą praeityj'. Adre rių. Chicagoj ketinama įs
suok:
_ S. 126, Daily News. teigti tam tikrą oficierių
Vertėta mūsiškiems pakurioje bug lavi.
bandyti, kas ten per darbai įnami tik vieni juodukai.
i kuriuos kviečia specialiai Vyriausybė kviečia stoti į
lietuvius.
,
tą mokyklą baigusius kole
gijas bei kitokias mokyklas.
P-O RAČIŪNO JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI.

Apskelbimai

kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites.
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
So. Kedzie Avė., arti 2 2-ros gatv.
Chicago, Iii.

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

A. Nausiedas,

1658 Wabansia avė., ant 3 lub.

tt

ANTON KIEDIS,
People* State Bank Bldg.,

Bcottville, Mich.

TIKYBA ir DORA”
Laikraštis leidžiamas Kunigą Marijoną Chlcagojt.
eina du kartu ] menes]

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali.
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė.
Chicago, III.

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos g
ženklelį.
»
•

_

•

į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
<§

Ant Darą, Lentą Rėmą Ir Stoginio Popleres

|

CARR BROS. WRECKING CO.

g 3003-3039 S. HAL8TED ST.,

•

CHICAdO

'No. 1437.

Pajieškojimai.
Paieškau Bavo brolio Viktoro Gu
sto, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Kražių valsčiaus, Vejų
sodos.
Girdėjau kad gyvena Bosto
ne.
Jis ar kitas kas meldžiu pra
nešti šiuomi antrašu:
JUOZAPAS GUSTAS,
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago

•To. 1439. Galama gauti įvairių
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”, Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiunti
mu ................................... $2.00

Taipjaugi paieškau Antano Semonto , paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Pašelių parapjios iš
miešto. Girdėjau kad gyvena Chicagoje. Jis pats ar kas kitas praneš
kite šiuo antrašu:
JUOZAPAS GUSTAS,
2334 So. Oakley avė.,
Chicago.

Šiomis dienomis Chicagon
'No. 1439.
atvyko eroTai lietuviams ži Krautuvininkai pasakoja,
Užsisakaat paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Pinigas
nomas kmtamu’ių paveiks kad pastaromis dienomis
D galite siųsti iŠperkant money order, registruotame laiške, arba vieaĮ centiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
lu pramonininkas p. Račiū Chicagos šeimyninkės pra
DRAUGAS PUBLISHIV: O’MPANY
nas.
Jis žada cbicagie- dėjo pirkti daugiau maisto
S
1800
W. 46th Street,
Chicago, III.
REIKALINGA.
Čiams lietuviams parodyti .produktų, negu joms paReikalinga*; vargonininkas,
kuris
'daug
nuveiksiu
apie musu
SS —
__ V
»• prastai reikalinga.. Taip ei- dirbdamas
nuošaliai, šventomis gi
pabėgėlių rvvenima, apie giamąsi delei dviejų priežas dienomis galėtų padirbėti ir bažny
Vokiečiu
šeimynipkavima čių: bijoma didesnio pa čioje. KUN. J. RAŠTUTIS,
1449 Lehlgh 8t..
Easton, Pa. |
Lietuvoje ir tt’.
brangimo ir bado.
Reikalingas yra vargonininkas lie
Antradienyj, 22 gegužės, Reikia pastebėti, kad tuvis,
ne vedęs, mokąs vesti chorą.
šiuo adresu:
— Šv. Jurgio parap. svetai maisto taupymas žymiai pa Kreipties REV.
S. BYSTRAS,
Lietuviški Škapleriai.
St. Peter and Paul's Church,
nėje (Bridgeport).
kelia jo kaina. Galimas
Westville, III.
Tik ką aplaikėme siuntinį Lietnviškųjų Karmelitans-1
Trečiadienyj ir ketvirta- dalykas, kad ilgainiu pati Reikalauju gerą atsakantį vargo
nininką mokantį vesti chorą ir mo
kų
Škaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. UŽ-1
dienyj, 23 ir 24 gegužės, — vyriausybė ims persekioti kyti vaikus.
KUN. J. JONAITIS,
Apveizdos Dievo bažnytinė maisto taupytojus.
sakimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su saiOmaha, Neb.
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
je svetainėje (prie 18-tos
gatves).
Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
PASIKALBĖJIMAS.
Atidirymas naujoj (Intoj
Patartina
skaitytojams
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
(Pradžia ant 2-ro pusi.)
nuvykti pažiūrėti įdomių p.
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia
Laikrodžiy Kraitinės.
Račiūno krutamu paveiks liaudis gerbia inteligentus
mi ir pinigai kartu.
Turėsiu dideli Išpardavimą atida
nelietuviškai
kalbančius, ryme naujos vietos.. Viską, kaipo
lų.
vietoje parduosiu piglans,
' Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
Kazimieras sugrįžęs į naujoje
kaip tik galima, tai yra ui tiek, ui
suojant:
aš pats pirksiu, kad tuo nau
SVEIKATINGUMO VIR kambarį, jau kningos ne- kiek
joje vietoje užganėdinus kiekvieną,
Taigi, kam tik
SININKO PATARIMAI. skaitė. Jisai paskendo min kuris tik ateis pirkti.
ko reikalinga iš auk
"Draugas” Pub. Co.
tyse: “Jie gilumoje širdies
sinių, sidabrinių ar
kitokių daiktų, malo
Paskutinieji
Sveikatos myli, savo tėvynę, kartojo
nėkite atsilankyti pas
mane, Ir Jus persitik
1800W. 46 St, Chicago, III
Departamento viršilos Dr. Kazimieras, tik neišdrįsta to
rinsite, kad nei vie
name auksintų daik
Robertsono patarimai yra išreikšti.
tų Store negalit gau
ti piglans, kaip pas
sekantieji: nevalgykite sal Ak, kad visi Amerikos lie
mane, nes aš norėdamas užganėdin
dainių ir naikinkite kates. tuviai suprastų, kaip turi ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
pigiai viską parduoda.
Girdi, naudojanties šiais būti mums brangi musų tė
Taipgi, Jeigu
reikia aki
Ar Jus norite įsigyti farmą lengviu budu. Nudviem patarimais busite vynė ir kaip mes privalome kam
nių dėl skauda
mų
aklų,
tai
a___
_
sipirkit
farmą dailiausią, puikiausią ir sveikiau
sveikesni ir ekonomiškesni ginti savo tautos garbę, tai teikite pas mane, o aš Jums prirink
sioj vietoj Amerike. Vilas paviete Eagle River, Wis.
greičiau pasiektum ir savo siu akinius knogerlausla.
Taipgi užprašau visus senus savo
Šimtais žmonių atvažiuoja ir perka farmas. Taigi
tautinį tikslą.
kostnmerlns J naują vietą Ir meldžiu,
GREITAS VAŽINĖ
aš kviečiu visus lietuvius, kurie tik nori pirkti far
ir ant tollaus mane remtnmėt,
Red. prierašas. Patariame kad
JIMAS.
kaip plrmlaus, o aš Iš savo pusės
mą atvažiuot ir apsirinkt farmą ir pamatyt kaip
vi<nemq lietuviams
kiekvieną užganėdinti. Flr
Nuo gegužės 1 d. š.'ųn. iki Visiems
ueuiviams moksleimOKSiei
gyvenau: 22M W. 23 st.
miksų lietuviai čionai gyvuoja. Ankščiau atvažiuo
sit turėsit geresnę progą išsirinkti. Dar musų ko
į...jų katali- JPS*?
‘kė,,,nu Į
”
pastarųjų dienų Chicagoje viams įsirašyti
*
J
2*28 W. 22 8t., tarp Lcavltt Ir Hoyne
lonijoje
yra apie 50 farmų vienoj vietoj, tarp pui
avė.,
prie
pat
didžio
teatro.
Kiek

' vieną užprašau
............
buvo teisiama 3,400 šoferių kiškąjį susivienijimą. Bet
atsilankyti | naują
kių laukų. Dar nėra pervėlu pradėt šį pavasarį
už pergreitai važinėimą au turime čia pridėti, kad ir Jo vietą.
jeigu
atvažiuosit tuojau. Atvažiuokit arba rašy
tomobiliais. Kaikurie kai nas ir Kazimieras klysta
P. Miller
kit M. J. AUGULIS, Lith. Col. “Gausa” Director,
tininkai gan smarkiai nu mintydami, buk lietuvių 9128 West 22nd 8L, Chicago, III.
Sanborn Co., EAGLE RIVER, WIS.
Gal taip ir yra viename ar
bausti.

EXTRA!2

HA5TER
Puikiausia

5Y5TEH

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

PASEKMINGI MOKINIAI

VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

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

MASTER DESIONJNO 8CH00L

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris

416-417

Prieš City Hali

Tai Drevar 704$

Telefonas McKInley E7M

Dr. C. Z. Vezelis
Lnmrvia dimtistai
Valandos: nuo $ ryto Iki 9 vak.
Nadšliomia pagal satariną.
4719 «o. Aaklaad Ava.
art 47-toa gatvės

DR. A K RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS

1417 ti. Wnt»n IIH.

kiapat N. II gatrii

Ligoniu Priėmimo Valandoa:
rrto meta r no 8 Iki 10 valandoa po pieta
nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 Iki 8^0.
Sventomli dlenomia II ryto S-l#
Ir nuo 2 Iki 3 po pietų.

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES
COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir
po 80c.......................................

A.RYŽIAI
rl-- —.11.-

I ai L
COCOA

f^rleneta Rankee,
•u'rzne'n
bent aokla.

1-2 ev.

Pulkas Stalam
Sviestas

37c

OBTH SIDV
4 S W. Wv1 eloa et.
nn w. North av*
2840 Lincoln av.
S41S N. Clark St.

