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

ORO STOVIS.
Kovo 23, 1017 m.

Chicago ir apylinkės. — šiandie
griausmai ir lietus; po pietų arba
vakare daug šalčiau; rytoj gružus
oras, bet šalta.
Temperatūra vakar augščiausia 65,
žemiausia 45 laipsniai.
Saulė teka 0:46, leidžiasi 6:05.
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visus savo žiemos metu pri
SENOSIOS VYRIAUSY STRATEGINIS VOKIE
BES ŠALININKAI KEM ČIŲ PASITRAUKIMAS. sirengimus ir traukti pas
kui vokiečius.
ŠAMI Į KALĖJIMUS.
Berlynas, kovo 23. — Vo
kiečių
armijos, kpleizdamos Naujosios
Petrogradas, kovo 23. —
vokiečių pozicijos.
Naujos Rusijos vyriausybės žymias Prancūzuos teritori
Socialistų šulams pasiro
Taigi sulyg tų vyriausių
Nereikia pamiršti to, kad
policija energingai ėmė dar jas, atiduodami* talkinin
naujas sau pozicijas, į ku do labai nepatinkančios mu jų socializmo tėvų išeina,
buoties, kad išgaudyti vi kams savo svarbiąsias pozi
rias vokiečiai dabar pasi sų konferencijos. Na, kaip kad šiandien, sakysime, ap
sus senosios vyriausybės ir cijas, kaip Bapaume, Rovė,
traukia, jie dirbdino kuone jos ir patiks, juk ten tie sivedęs su viena mergaite,
biurokratų
šalininkus
ir Noyou ir Peronu e — nebe
du metu.
Tenai per ilgų sa žmonėms išrodyta, o so inerga ar boba, pagyvenai
agentus ir sukimšti juos vi tikslo tai daro.
Tai veikia
laikų pagaminta visokie ar cialistų ir laisvamanių niek- su ja kokį laikų, sakysime,
sus į kalėjimus.
ma sulyg nuodugniai apgal
mijoms liuonumai, paran šystės bei klaidos išvelka porų savaičių, ji tau nebeVyriausybė labai gerai voto
vokiečių
strategikų
kios observaeijos vietos, ko mos aikštėn prieš visų pub patinka, mesk jų šalin, imk
numano, kad autokratijos ir pieno, kurie tuo budu Su
4
ir vesk kitų.
Su kita pa
senose pozicijose, iš kurių likų.
Romanovų dinastijos a-gen- manę
sukonevoikti . visus
“Naujienos,”
negalėda gyvenai, sakysime, keletą
pasitraukia, nebuvo ir todėl
tai dar ne vienų nesmagu priešininkų pienus, pastaty
buvo sunku atlaikyti prie mos išgriauti musų prirodi- dienų, ji tau atsibodo, mesk
mų mėgins iškirsti jai. To dami juos labai blogam pa
nėjimų, kaip merga livsteri- ją šalin “ženykis” su tre
šininko spaudimų.
dėl deda visas pastangas, dėjime.
joje rėkia: meluoja, meluo čia, ta nusibodo, imk ketvir
SUV. VALSTIJOS PRI
CARO RŪMAI — VOKIE
Vienas viršesnis vokiečių
kad tuos visus žmonių lais
Dar pirm mėnesio vokie
ja, neklausykite...! bet tų ta ir t.t. Žodžiu sakant, so
PAŽINO NAUJĄ RUSI
ČIŲ ŠNIPŲ LIZDAS.
vės priešininkus išgaudyti čiai pasitraukė iš žymaus oficieris' išreiškia gailestį, tariamųjų melagysčių priro cializmas į dabartinės mo
JOS VYRIAUSYBĘ.
ir uždaryti į kalėjimus. Te kylio Anerc šone.
Tų savo kad delei šių dienų karinio dyti negali.
terystės vietų žada įves
Petrogradas, kovo 23. —
gu, jie ten apmąsto savo ne pasitraukimų palaikė
di veikimo graži Prancūzijos
Užvis socialistams nepa ti viešų ir visuotinų palei
Petrogradas, kovo 23. — doruosius žingsnius ir dau
Rusi; laikraštis “Russkaja
griuvė
džiausioj slaptybėj.
Kuo dalis pakeičiama
stuvavimų. - Tai patvirti
Volia” ilgu straipsniu pri Vakar Marijinskuosc rū giau nesikešina prieš žmo met buvusieji vokiečių ap siais.
Nors tie sunaikini tikęs mano aiškinimas, kad
socializmas žada panaikinti na ir socialistų mokytojai:
rodinėja, kad Carskam Siele muose valstybės tarybos sa nių laisvę.
Be to vyriau- našai paliko tušti, anglai mai visgi dar nėra taip dabartinę moterystę, o į jos j Stem savo veikale “Thėbuvusiojo caro rūmai yra lėn susirinko naujos rusų Isvbė darbuojasi, kad Rusi juos ėmė bombarduoti ir daug dideli sulyginus mūšių! vietų įvesti “laisvų meilę” J šen ueber den Socialismus.”
ministeriai.
tikras vokiečių šnipų lizdas. vyriausybės
joje nebūtų nei minima bu veikiai užėmė pasigirdami laukus ties Somme, kur bai arba viešų paleistuvavimų. Į1- 17; Kirkup “An Inquiry
Naujoji Rusijos vyriausybė Suv. Valstijų ambasadorius vusi Romanovų dinastija, visam pasauliui, kad atlikę sius daiktus atliko prancū
Girdi, aš taip sakydamas into Socialism;” Oscar Wilpaskyrė komisijų nuodug Francis susirinkusiems as kuri per šimtmečius varžė didžiausią daiktų šįmet ka zai su augiais.
melavęs.
Taip kalba tam- de “The Soul of Man under
niai ištirti, kokios buvo ca meniškai pranešė, kad Suv. žalios pažangumų,
Bet kadangi talkininkai
rės laukuose.
sunų socialistų laikraštis Socialism” ir tt. Tų patį
ro rūmuose daromos intri Valst jų vyriausybė, kurių
atmetė vokiečių taikos pai
Areštuojami juodašimčių
“Naujienos,” kurį redaguo patvirtina ir lietuvių socia
Vokiečiai
gos, kokius Romanovų di jis atstovauja* pripažino tei- vadai.
siulijimų, tatai jie pasiėmė
Tiknijų rusų orga
listų šulas ir “Naujienų”
ja Grigaitis.
nastija turėjo patarėjus ir sota naujųjų rusų vyriausy nizacijos lyderiui vra nuo viską naikina,
ant savęs ir atsokomybę už
direktorius ir rašytojas pa
Vokiečių
apleidžiamoji tolimesnę karę, sunaikini
Suv. Valstijų amba latinėje policijos priėžiuroDabar žiūrėkite, kų tame
kas Rusijų įstūmė tokion bę.
varde Karalius, kurs apsi
teritorija yra upės Sommc mus ir aukas.
dalyke sako socialistų pačių
pragaištin.
Norima patirti sadorius įgaliotas nuo vakar
‘ \
\
dokumentai, tyriausieji so vedęs su viena, kaip ji jam
šone.
Pirm apleidimo vo
ir išvilkti eikštėn, kaip di dienos visus reikalus turėti
Šv. Petro ir Pąuliaus
atsibodo, jų pametė ir ban
Vokiečiai priversti
cializmo tėvai ir socializmo
delę intakų caro rūmuose ir vesti su naująja vyriau tvirtovė, Petrograde, pilnų kiečiai visus plotus sunaiki
dė apsivesti su svetima mo
no; apkasai, sustiprintos po viską naikinti.
mokintojai.
turėjo žinomas arkliavagis sybe.
prigrūsta kalinių, suimtų už
terimi.
Pasitraukdamos vokiečių
zicijos, svarbiausieji obserPasirodo, kad Suv, . Vals
Rasputinas.
Pats vyriausysis dabarti
taisomus suokalbius prieš
Na, o į kokių baisią ver
vacijos punktai suplaišinta. armijos pildo karės vyriau nio socializmo įkūrėjas Kari
-jas laikraštis prirodinė tijas, kaipo pasaulio didžiu
dabartinę vyriausybę. Te
giją
moteris įstumia “lais
Viskas, Marks savo “Die materialipriešinin sybės įsakymus.
ja, kad vokiečiai iš caro rū lė valstybė, pirmutinė pripa nai uždarytus ir buvęs Suo- Atplustantiems
voji meilė,”1 tai geriausiai
mų visuomet šios karės me žino naujų rusų. vyriausybę. roijos ' general-gubemato- kams nepalinkta nieko. Pa kas veikiasi, ty. pasitrauki stischc
Geschichtsauffasaprašytų klasiškame veika
sitraukdami vokiečiai aptu mas ir nakinimas — yra ka sung” aiškiai prirodo, kad
Toks pripažinimas moratu gaudavę visokias rusų
i i
rius.
Prieš vo kartu su kapitalizmu bus le. Devas, “Studies in Fa
ri liuosų savo armijoms ju riniu butinumu.
militarines paslaptis ir ki-|liu žvilgsniu skaitosi labai
Karės ministeris Gučkov
mily Life?’
tokius sloptuosius
doku-1 naudingas.
»
dėjimų ir tai tokį, kad, ro kiečius buvo pienuojamas panaikinta ir dabartinė mo
perorganizuoja karės minis
Bet tamsunas “Naujicdidelis generalis talkininkų terystė. Tų patį patvirtina
mentus.
Vokiečių šnipai
terijų.
Senosios vyriausy dos, jie yra pabaigę kovų
nų
” redaktorius ir dar tam
apkasuose.
Toks pųsitrau- užpuolimas.
Vokiečiams ir “Komunistų manifestas.”
BUVĘS CARAS CARS
dažniausia tas paslaptis ly
bės šalininkai ir pasižymė
kimas privertė anglus iri prisiėjo neprisileisti to už- Gi į dabartinės moterystės sesni jo bendradarbiai pasi
KAM SIELE.
gaudavę nuo girto mužiko
jusieji vagystėmis ir kyšių
rodo pagaliau nei to nežiną.
Petrogradas, kovo 23. —
prancūzus apleisti ir savo puolimo, taigi tas ir pada vietų busianti įvesta “laisva
Rasputino, gi pastarasis vi
ėmimais valdininkai praša
Taigi dabar turbut su
ryta.
Nesunaikinta ir ne meilė,”
apkasus.
Taip aiškina pats
sa tai sužinodavęs jei ne ca Buvęs Rusijos caras Nikolai linami.
Viskas atnaujina
naikinama nieko tokio, kas garbingasis socializmo mo pranti, skaitytojau, ir matai
ro rūmuose, tai nuo biuro Romanov suareštuotas Mo- ma.
Talkininku pienai
nėra būtino karės žvilgsniu. kytojas F. Engei s savo vei lyg ant delno, kaip socialis
gileve. Jį areštavo gen. Akratų valdininkų.
Maskvoje ramu.
Visas nuėjo trekais.
Apsaugota, kas buvo galima kale “Der Ursprung der tu vadas “Naujienų” redaleksiejcv ir ten laikė karei
Gen. Suchomlinov kituomiestus yra naujos vyriau
Svarbiausiuoju šitoj kam apsaugoti.
Nenorėta nai Familic...” 1. 72.
(Tųsa ant 3-čio pusi.)
vių sargyboje, kol neatke
met buvo Kievo general-gusybės rankose’.
panijoj faktu, yra tas, kad kinti ir deginti namai, bet
liavo durnos nuskirtas komi
bematoriųmi. . ■ Jis bičiuoDaugel Rusijos kraštuo talkininkai dabar negali iš
kitaip verčius prisiėjo mū
tetas buvusį carų nugabenti
njai taip pasilaikė, kaip Ilg
liavosi su Austrijos šnipų
se, su kuriais bėra susinėsi pildyti savo pienų, prie ku šių laukus palikti tokiais, ninku laimėjimu, kadangi
į Tarškoje Sielo. Vakar ry
jie atsiima miestus ir mies šiui yra buvę, o vokiečiai poviršininku.
Tas Rusijai
mų geležinkeliais, gyvento rių ruošėsi ilgas laikas. Nuo
kad
jie
butų
tinkami
busi

te jis atgabentas į Carskoje
telius be jokių mūšių. Pa senovei sesių terorų plačio - 1
atsiėjo milijonai aukų šios
jai dn'r nežipo apie tas svar praeito rudens pradžios ka
moms kovoms.
Sielo ramus, kur buvęs Ru
*'
sitraukimas
neatsibuna siose jūrėse.
karės metu.
biąsias atmainas
Rusijos dangi talkininkai buvo pra
sijos autokratas išbučiųvęs
Wa shingtono vyriausybė
priešininkui,
Todėl vokiečiai buvo pri spaudžiant
Į tuos kraštus dėję ruošties pavasariniu
Kuomet Rusijos kariuo visus savo tarnus su jais at valdžioje.
bet į tai atsako, kad vokie
vyriausybė pasiuntė savo užpuoliman prieš vokiečius. versti naikinti kelius, gele bet, todėl, kad atsakančiuo
menei kituomet truko šau sisveikindamas.
Buvusitrfn
žinkelius,
namus,
stotis, ju laiku vokiečių armijos čiai tegu nelaukia tokio “sutuvų, Anglija pažadėjo pri carui draugavo nęt ligi ra emisarius, kurie apie visas Nuo praeito lapkričio šimtai
sandelius ir net pačius mie atsisuktų ir stotų užpuoli simylėjimo.” Suv. Valstijos
siųsti pusę milijono šautu mų, kaipo jo palydovas, atmainas praneš vietų gy tūkstančių žmonių pylė ir
tik tuomet prisiimtų tarpi
Žinomas daiktas, kad man.
ventojams.
Žmonės džiau dirbdino apkasus ir lauko stus.
vų. Bet buvusiuju ministe- princas Dolgoraki.
Rumunijos įveikimas ge- ] r.inkavimą, jei Vokietija atgiasi suteikiamąja jiems tvirtumas.
Statvdinta a prancūzams gyventojams yriu Bicliajev ir Sturmer at
Kuomet gen. Aleksicjcv
munucijos sandeliai, tiesta'™ baisus smūgis, bet jie tu- riau^iai parodo, kokios yra j šauktų savo nardančių laimetė tų Anglijos pasiuliji- buvo pasiųstas areštuoti ca laisve.
pasitraukimo vių veikimo parėdymų. Ki
geležinkeliai,
pravedinėta«kentėti už savo vvriausy- dabrfrtinio
rnų.
rų* tuo metu gen. Kornilov
galimybės. Yra tai tik rie taip tegu nei nemano stoti į
DIDELI MŪŠIAI UŽ
telcfonų linijos. Žodžiu ta bės klaidas
“Tai kasgi dabar veik pasiųstas areštuoti buvusio
natinė strategijos rūšis, kuri1 jokias derybas ir tegu nelauNAUJĄ VOKIEČIŲ
riant, viskas, kas yra reika Kovoja už
ti?” klausia “Russkaja Vo caro žmonų Carskam Siele.
gali pagaliaus pabaigti vei- kia nusileidimo,
>
LINIJĄ PRANCŪ
linga prie užpuolimo, buvo savo gyvybę.
lia.” “Leisti Nikalojui Ro Kornilov tenai iš geležinke
kimų vakariniame karės, šo-.
ZIJOJE.
raošiama, taisoma.
Talki
manovui apsigyventi gražio lio stoties per telefonų bu
Vokiečiai labai gerai su ne.
Londonas, kovo 23.—Kuo
Londonas, kovo 23. — Vo ninkai visas laikas manė,
je Livadijoje, kur yra daug vusiai carienei pranešė, jo
pranta, kad jie už tokius
ne visi buvusios Rusijos Ro
gėlfų, kurias jis myli? Lei gei nauja rusų vyriausybė kiečiai Prancūzijoje, kaip jogei ir vokiečiai ne kitaip darbus ir vėl bus apšaukti
VOKIEČIŲ GUDRUMAS. manovų dinastijos ifhriai pa
sti ■ jam ten paskui išnaujo panaikina jos asmeninės žinoma, jau kėlimą savaitė elgiasi, jog ir vokiečiai sti barbarais,
bet
oficieris,
Washmgton, kovo 23. — sidavė naujai rusų vyriau
traukėsi atgal į naujų paga prina savo senąsias pozici
aplink saVe organizuoti juo laisvės teises.
kurs davė viršminėtas in Suv. Valstijų vyriausybė sybei, anot pranešimo iš
mintų sau apsiginimo lini jas.
dašimčius, su kurių pagelba
formacijas, nurodo, kad tie peinformuota, kad Vokieti- Petrogrado. Did. kunig. Ki
Buvusi carienė pasakiusi, ją Arras-St. Qnentin-La Fo
Bet vokiečiai to nedarė.
jis vėl sugražintų Romano kad jinai sutinkanti su vy
patįs vokiečiai kovoja už
norėtųsi sukrėsti naujų rilas rezignavo iš karės lai
re šone. Paskui juos visas Tik staiga išėjo įsakymas
vų dinastijų?”
savo gyvybę.
Talkininkai šposą su Suv. Valstijomis. vyno komendanto vietos.
riausybės parėdymu.
u kas' briov‘<» anglų ir vokiečiams apleisti užima
Taip negali būti, baigia
atmetė
taikos
pasiulijimą,
Tuojaus rūmai apstatyti
Vokietijos vyriausybė kalbi
laikraštis.
Nikolai Roma- stipria sargyba. Buvusioji prancūzų armijos. Pa galui u mas vietas ir traukties atgal vokiečiai ieško tinkamiau na Europos neutrales šalis,
Berlynas, kovo 23.—Marvokiečiai pasiekė savo nau į paskirtąsias pozicijas vi
nov, jei neturi būti kalina sargyba prašalinta.
sių būdų-ir priemonių, kaip kad jos apsiimtų patarpinin- scilles užlajoje vienas pranjų linijų ir čia pat juos už su Somme šonu.
mas, tai turi būti paveda
save apginti, kaip išvengti kauti tarp Suv. Valstijų ir!euzų karės laivas praeitą
Dabar taigi pasirodo, kad
mas aštriai policijos prie Lietuvoje, ant Lidos, netoli puolė tomis pvb mis talki
talkininkų generalio užpuo Vokietijos.
mėnesį nuskandino nnrilanupės Bereziuos. Vokiečiai ninkai. Prasidėt, mušis, ku tas viskas, kų talkininkai
žiūrai.
limo.
Tarpininkavimo visas tik čią laivę. Prancūzai džiau
iškarto atkakliai pasivarė rio pasekmės dar nežinomo-’. atliko, kų parūpino ir ką pa
slas tame, kad Suv. Valsti gėsi, kad nuskandinę vokie
pirmyn, pasiekė net antrųjų Čionai spėjamo, kad talki statė — nuėjo niekais. Ka Norima suklai
MŪŠIAI LIETUVOJE.
jas sulaikyti nuo aktivės ka čių laivę. Dabar paaiškėjo,
vokiečiai traukiasi dinti talkininkus.
Petrogradas, kovo 23. — rasų apsiginimo linijų. Bet ninkai sutraškins tų naujų dangi
pasitraukimas rės prieš Vokietiją. Girdi, kad jie nuskandino savąją
vis toliau ir toliau, tatai f Vokiečiu
Kovo 21 dienų vokiečiai sto veikiai buvo atmušti rasų linijų su kuriųja vokiečiai
‘talkininkams reikia palikti negali būti skaitomas talki- tegu Suv. Valstijos ir toles- nardančių laivę.
tiek dang gyrėsi.
jo smarkian
užpuoliman kontrataka.

Suv. Valstijos pripažino Rusijos vyriausybę
Buvęs Rusijos caras Carskam Siele uždarytas

Romanovai pasiduoda naujai
vyriausybei
Mūšiai Vilniaus apylinkėje

Laiškas Redakcijai
Naujas prirodymas Grigaičio tamsumo

jimus, tarp tų ir kataliky

Rusų sodiečiai mėgsta
Jiuų pinigą turi būti ped*šnekėti apie augštus tikėji
stę.
tl
Magioje va *tl|M
mo dalykus, nors jų neišma
bambele
Tas atidalinimas bus di
Lietuviški socialistai savo
Prenumeratos kaina:
no. Iš to kįla kuoįvairiausių
Chicagoje metams .......... e.... *0.00 tamsesnių už save pasekėjų
Dabartinė permaina Rusi nyčios, religijos, ir tuja ži džiausias smūgis pravoslaviir kuonuostabiausių sektų.
( mėnesiams ............ *2.00
Pakreipus jai. Ji iki Šiol nemokėjo
S mėnesiams ............ *2.00 akyse, tiesiog kalnus verčia joje, beabejo, turės daug pa nia naudojasi
Prie cetkvės juos laiko vieš
Kituose 8. V. miestuose metama *4.(0 ant katalikų,
■■■■ op cHicao *■■■
gintis
savomis
jėgomis
nuo
politikų
prieš
tikėjimų,
visa
Bažnyčios.
sekmių.
Tarp
kitko
ji
smar

4. mėnesiams .... *2.40
patijos tvarka. Kad įvyks
Mllwnuk«« av. and Carpnntor at
2 mėnesiams ............ *l.G0 Tuomet jie nori išrodyti di kiai palies ir tikėjimą. Pra- socialistų doma suklimpsta į kitų tikėjimų ir nuo netikė
Perkant atakirala numeriais vi
cerkvės nuo viešpatijos ati
3% ant Jūsų Pinigų
sur po 2c.džiai mokytais, daug išma voslavija smarkiausiai ir tikėjiminę kovų. Tada radi jimo. Viešpatija priversda
dalinimas, tada cerkvės dauPrenumerata mokas! lškulno. Lai
skaudžiausiai pajus senosios kalai gali ramiai varyti savo vo visus valdininkus eiti kas
kau skaitosi nuo užsirašlmo dienon, nančiais.
▲Mara PaMdėlials Iv Snfaafomlt
liks tuščios.
ne nuo Naujų Metų. Norint'permai
vakarai* iki 8 TaUodai
švente
į
cerkvę,
kas
metai
buržujiškų
politikų:
sociali

tvarkos
išnykimų.
Nuo
kitų
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir
Bet kuomet stoja diskusi.- -■
. I i
, - į Jomis pasinaudos sodžių is••nas adresas.' Pinigai geriausia sll|... f
_ ,
.... f
tikėjimų dabartinė Rusija stai, užsiėmę kunigienos val įspazinties, todėl cerkvese
Skoliname pinigus ant Namų
atl
Išperkant
krasoje ar ezprese josna su apšviestesniais ka
gstantieji nosį
»
. , ,
'minčiai mcgstantien
žmonių būdavo. Viešpatija
“Money Order" arba Įdedant pinigus
gymu,
nekliudo
jiems.
nuims
slegiančią
naštą,
bet
talikais, savo pliauškimus
tringauti apie augštus daik
| registruotų laišką.
Pėrslunčlame pinigus
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ATDARAS: Panedėllais, Ketvertų
ir
pačios
vyriausybės
in(Tąsa ant 3-čio pusi.)
t •šM
prastas, stebėtinas. Ir dar
lr Sahatossa Iki *:>l vai vak.

“DRAUGAS”
Lietuvių Katalikų Dienraštis
Eina kasdisDų išskyrus nedėldisalus.

jie kėsinasi vadovauti nūriioms.

Rusijos atgijimas ir tikėjimas

SECURITY BANK

KASPAR

STATE BANK

I
I

Dienon

Petnyčia, kovo 23 d., 1917
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RU8U0S ATGIJIMAS
Dėlto, socialistai, nepralei
IR TIKĖJIMAS. ~
GRIGAIČIO TAMSUMO. skite šitos progos pasirody
ti su savo “mokslais” prieš
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
visų Amerikos lietuvių vi
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
suomenę. Laukiame tų jū
Tada katalikiškasis tikin
ktorius Grigaitis su savo sų vadinamųjų “diskusi čių rusų krypsnys jau netu
sėbrais nežino nei pamati ją”
rės vienos žymios kliūties.
A. Maliauskis. To vietoje jis turės didelę
nių socializmo
taisyklių.
Pagalvok pats, skaitytojau,
priežastį artintis prie kata
kaip TAS AKLAS VADAS PATARIMAI, KAIP KO likų, nes abejiems reikės ko
VOTI PRIEŠ DŽIOVĄ. voti išvien su įsigalėjusiais
gali vesti savo SOCIALIS
TUS, kurie yra ir UŽ J}
tikėjimo priešais.
PATĮ AKLESNL
Suv. Vtalstijose kas me
Kitas tikinčių rusų kryp
tai
džiova
prarįja
kelis
šim

snys mesis prie protestantų.
Prie tos progos turiu pri
tus
tūkstančių
aukų.
GhiMist, daugelis rusų giliai per
durti, kad socialistai kuone
plyšta iš pavydo, kam pei cagoje, kaip liudija statisti siėmę tomis nesąmonėmis,
mano konferencijas paga ka, daugiau žmonių žųsta kurias rusų mokyklos ir
*1 liaus ir vaikai paklausti at nuo džiovos, negu kitam ko laikraštija, semdamos iš blo
sakinėjo.
Tą socialistų pa kiam nors Amerikos mieste. gų vokiškų šaltinių, skelbda
b
Iįžiova yra užkrečiamoji vo prieš katalikystę. Kurių
vvdą pigu suprasti. Mat
ir
pavojinga liga.
Bet ta* širdys daug tąja neapykanta
socialistai norėjo pasirodyti
šviesiais mokintojais, o čia nereiškia dar, kad nebūtų persiėmusios, kurie ir į praprieš visų susirinkusiųjų galima tos ligos apsisaugoti voslavijos dogmatus tetikėjo
tik per miglas, tie negalės
publiką pasirodė, kad jie arba nuo jos pagydyti.
priimti visiškai formuluoto
nesupranta, nežino nei tiek
Gydytojų patyrimai prikatalikystės mokslo ir nuo
kiek mažas vaikas.
Bei
rodo, kad svarbiausios pa
seklios bažnytinės organiza
• juk čia mes esame nekalti
gauti džiovų priežastįa yra
cijos. Protestantizme jie ras
ponai socialistai,- jei jusr
girtuoklybė ir nešvarumas.
tokį tikėjimo laipsnį, kokis
galvelės pasirodo tokios tu
Taigi kas negirtuokliauja ir
atsakys jų* širdžių troški
ščios ir jūsų protas toks su
tvariai pasilaiko — tokiam
mams.
Jie taps protestantai.
pendėjęs. Kaltinkite už ta?
žmogui džiova nėra pavojin
Trečias
ir -mažiausias
socialistiškuosius
šlamštus
III
» J t t
k
I »
»k
ga.
.
- *• • f.'Pr' krypsnys tikinčių rusų ban
kurie jumis paskandino to
Džiovos liga užsikrečiama dys laikytis savo pravoslakiose tamsybėse ir jūsų pro
Ižiovos mikrobais — mažu vijos, susijungdamas su ser
tą taip bjauriai atbukino.
•i
I * ' ..
.
bų, graikų ir kitų tokių ša
Per konferencijas visiems iyeiais ligos peraislių pravoslavais. Bet cerk
— Iš kur paeina peraiI
mes duodame progą sužinoti
vės
nuo viešpatijos atidali— Nuo sergančio džiova.
• tiesą.
Dėlto kas ko nesu
nimo vilnis užgriebs ir tas
— Kokiuo budu?
pranta, ar abejoja ir nori
— Kuomet sergąs ta liga viešpatijas. Jos iki šiol ne
sužinoti privatiškai, tas gal?
Spjaudaluose tų drįso to daryti labiausiai
ateiti į musų namus ir mes spjaudo.
dėlto, kad bijojosi galingos
jam noriai klausimūs ir abe perų yra milijonai. Išdžiu
Rusijos.
Pasidrąsinę bando
;u•
jojimus paaiškinsime. Kas vusius spjaudalus su mikro
me spėti, kad prie šito nedi
nori • gauti viešą atsakymą, bais vėjas kaipo dulkes iš
delio skaitliaus tvirtos Va
tas gali savo paklausimų į- nešioja į visas puses. Svei
lios ir augšto proto žmonių,
mesti į tam tyčia pritaisy ki žmonės tų dulkių įgeria
norinčių išgelbėti pravoslatą dėžutę ir tokie krausimai ir taip užsikrečia šita ligą.
viją prigulės mitropolitas
yra viešai gvildenami pa Taigi spjaudyti gatvekaVladimiras, Samarinas ir is
skirtą vakarą.
Kuriam ir riuose, ant šaligatvių, viešo
torikas kunigaikštis Eugeni
<*?< 7*
Nes
tai butų nepatogu, tam nu se vietose negalima.
nusispjovinias jus Trubeckoi.
rodome per konferencijas kiekvienas
Katalikams atidalinimas
galybės moksliškų veikahj, vra intariamas. Jis gali dau
Bažnyčios nuo viešpatijos
kur tie klausimai plačiai ir gel žmonių p įdaryti pelaiRusijoje atneš ir naudos ir
į dingais.
u
nuodugniai išgvildenti.
nuostolių. • Pirmutinis nuo
Sveikiems žmonėms tatai
Bet kaikuriems socialis
stolis bus, kad viešpatija atams tiesa matyti nerupi. prideria alsuoti ne burna, tims tuos 5 milijonus rub
Jie matomai norėtų sukelti bet nosimi, kad dulkės su lių, kurie skaitėsi katalikų
socialistiškų jomarką, dėlto figos perais nepatektų į Bažnyčios nuosavybė. Tie
plaučius. Alsavimas nosimi
. jie pyksta, kam konferenci
pinigai gulėjo viešpatijos iž
jos yra bažnyčioje, kur ne prieš dulkes yra išganin de. Viešpatija jais naudojo
galima lermuoti, dėlto jie giausias daiktas.
si, o katalikystei tekdavo tik
Džiovos perai patekę į
sakos norį viešų diskusijų.
dalis procentų, ir tai da vi
Gerai, mes ir su tuo sutin žmogaus plaučius ne visuo dujinių dalykų ministras su
kame.
Bet reikalaujame, met gali pagaminti ligą. Pe jais darė ką norėjo. Iš sve
kad tos diskusijos butų tik rams yra reikalinga atrasti timų tikėjimų departamen
rai viešos, kad jus, socialis- plaučius sugadintus girtuok- to kas metai buvo įmokama
z tai, negalėtumėte išsiginti lybe arba kitokiais palaidu 40 tūkstančių Isaakijaus
Perams prigyti
savo klaidų ir mano žodžius na vimais.
cerkvei taisyti Petrograde
reikalingas
kuom-nors nu
iškreipti.
Dėlto tos disku
ir 33 Išganytojo cerkvei
sijos turi būti akyvaizdoje stelbtas visas žmogaus or Maskvoje. Tikėjimų depar
visos lietuvių visuomenės, ganizmas. Kitaip perai gau tamentas neturėjo savo ži
tai yra per laikraščius. Jus na galų.
nioje taip daug protestantiš
Organizmą
gi
labiausiai
rašykite į savo “Naujie
kų ir žydiškų pinigų, kad
nustelbia
arba
susilpnina
nas,” o mes per “Draugų”
butų galėjęs iš jų daryti to
girtuoklybė.
0
jums duosime atsakymą.
kią karališką auką. Tai bu
Iš
100
girtuoklių
70
jų
vi

Tuomet bus naudinga ir
vo greičiausia, katalikų pi
jums, nes turėsite VIE- suomet gali užsikrėsti arba nigai.
8IAUSIAS DISKUSIJAS užsikrečia džiova.
Antras nuostolis bus žy
Gydytojai
tvirtina,
kad
Bus naudinga ir mums, nes
mus. Pasiremdama apšvienevalgius
išgerti
stiklelį
jus negalėsite tuomet nei
tos monopoliu, valdžia užda
svaigalų
—
reiškia
sveika

MANO ŽODŽIŲ ISKBEI
rys katalikiškas mokyklas ir
tai
pavojų.
Nes
tuomet
žmo

seminarijas. Už tą kils kuoPTI, nei SAVO KLAIDŲ
gaus
organizmas
netenka
arUŽSIGINTI BEI PASLE
smarkiausia karė tarp kata
taunumo
prieš
džiovos
pe

likų ir valdžios. Ilgus metus
PTI prieš visuomenę. Tuo
skaitę Rusijos K.-D. parti
met ir jūsų ir musų kalba rus ir kitokias ligas.
Tatai užuot leisti pinigus jos literatūrą męs gavome
stovės juodas ant balto pa
rašytas, ir kiekvienas galės svaigalams, ar negeriau bu tvirtą įsitikinimą, kad už iš
patikrinti, ką kas sakė ir tų juos suvartoti kokiam metimą Dievo iš mokyklų jį
smarkiau
negu
kas suklydo.
Bus nauda ir nors pagerintajam maistui? kariaus
Be
kitko,
žmogui
visuo

Prancūzijos
radikalai.
K.-D.
visuomenei, nes savo disku
sijomis mums duosite progą met reikia būti švariam ir
dar
kartą
SUTRINTI vėdinti miegamuojus kam biausia Šituos tris daiktus:
1. Negirtuokliauti.
“NAUJIENAS” ir dar kar barius. Į miegamuojus kam
2. Visuomet alsuoti Švie
tą prirodyti musų visuome barius turi ineiti saulės
Šitie užmuša žiu oru.
nei, kaip “Naujienų” reda spinduliai.
3. Užlaikyti kūno švaru
ktoriai ir jų pagelbininkni džiovos ir kitų ligi) perus.

NAUJAS PRIRODYMAS

' lt;

apie Tai jau tokia saulės spindu mą.
Kas tuos patarimus pil
socializmą, ir kaip jie ap lių ypatybė.
Vadinasi, kad apsisaugoti dys, ištik ro jausis laimingu
gaudinėja
nesusipratusius
džiovos, reikia pildyti svar- ir ilgai gyvens.
darbininkus.
n Auri nei supratimo

.

1

BBS

partija skelbia savo progra likystę Rusijoje. Antra, ka
moj tikėjimų laisvę, bet tą talikystė gaus pilną laisvę
laisvę ji savotiškai supran žodžio. Trečia, draugijų lai
ta. Kas tikės į Dievą ir Jo svė duos progą katalikams
Sūnų Jėzų Kristų, kas pri sugrąžinti į Rusiją vienuoli
gulės prie bažnytinės orga jas. Prancūzijoje uždrausta
nizacijos, tas skaitysis senos būti Jėzuitams ir vienuo
tvarkos šalininkas, laisvės liams, bet valia būti liuosų
priešas. Taip daro prancūzų profesijų draugijoms. Todėl
radikalai
Prancūzijoje. Prancuijoje šiandie yra ke
“Rieč” ir kiti “kadetų” turios jėzuitų provincijos.
partijos organai nuolatai iš Piliečio teisių užaugimas vi
reiškia prancūzų radika suomet išeina katalikystei
lams savo pritarimą už ta ant naudos. Naujoji Rusijos
tai. Nėra abejo, kad “kade tvarka tas teises žymiai pa
tai” eis prancūzų radikalų daugins, ne dėl mus, o dėl
ramintu taku.
Kaip Pran savęs. Męs, katalikai, pasi
cūzijoj taip ir Rusijoje ka naudosime Naujoji Rusijos
talikystės kova su valdžia tvarka, męs džiaugiamės dėl
eis apie mokyklas. Nors Ru ■to, kad žmonėms joje bus
sijos tamsybę mažinant rei lengviau. Podraugiai džiau
kėtų remti privatines mo giamės ir dėlto, kad katali
kyklas, tečiaus naujoji val kystei rojaus, t^esa, nebus,
džia pasilaikys mokinimo bet pasidarys naturališkes
monopolį. Tas buvo numa-i nės sąlygos būti ir kovoti už
nu iš “kadetų” apsiėjimo su savo įsitikinimus.
cerkvinėmis mokyklomis.
Bet K.-D. partijai valdant
katalikai Rusijoje daug pel
nys. Nors pats atidalinimo
principas yra klaidingas ir
neteisingas, bet Rusijoje jis
atneš
katalikams naudą,
pirmiausiai, tuomi, kad į
vyskupų ir dvasiškijos pa
skyrimą viešpatija negales
kištis. Tokiu budu išnyks
vėžio liga, kuri graužė kata-

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poploros

: CARR BROS. WRECKING CO.
: 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO
a£taaaia«AUAaajA*Aat*ax84tT¥TOTtTrYmvTvrk*v*rvs'ai

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Sikančiis yra {anos Draugo knygyną

Veikia Kaip Stebuklai.

I

Ko. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjun
ga. Cla tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos,Vožancius, tretininkų (statai, įvairios maldos
ir tt. Drūtais drobės apdarais-, aukso krašteliais ............ 40c.
Ka 3. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą pati kaip No. L skurelės ap
darais ...................................................
............ 00a

25c.

..28e.
35c.

....

Daugumas lietuvių
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliškai rašyti. 2inoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliškai rašyti.
Prekė ...................................
1S20. Lietuvos Gaepadlnš.
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
valgius iš tų pačių dalykų, o nežinanti seimininkė suga
dina valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
terįs ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jds nori
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik *.......................................
120. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus iš spaudos
knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygel.. Kaina ............................................

35e.

25c

25c.

Užsisakydami virš pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą Ir
numerį. .Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Adresuokite:

|

DRAUGAS BUBLISHING CO.
1800 W. 46 St.,
Chlcago, III.

i

DAR NEVELU INGYTI

I

KALENDORIŲ 1917
METAMS.

g

i

ANIOLAS SARGAS.

i

Adresuokite:
/ DRAUGAS PUB. OO.,

CHICAGO, ILLINOIS.

Naudinga
Kninga Kiekvienam
o

Dvasiško Gyvenimo
VADOVĖLIS

neapdaryta

Apdaryta ..................
1105. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika.

Maldaknyges

1800 Weet 48tb Street.,

1.00

kiuoja

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

Va 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai
449 pusi. ............................................. .................................... .. *1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa
kiniai velkiai lšpldomi.

10e

1090. šventa istorija Bono ir Naujo Įstatymo. 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 .......................................................................

viešpatavimą. (Jei dar Beturi Lietuvos Istorijos, tai tuo

Geras nno remenlo, širdioe skausmo

BREVIOREL1AI.
XTo. L. 13. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skurinlal, gražus
išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni ................. 35c.
Ko. L. 14 Juodos francusiškos skurelės apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
apvalus kampai ................ .......................................................... 75c.
Ka L. 1*. Juodos francusiškos skurelės minkšti apdarai, auksi' nial parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai 91-00
Ka L. 18. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus Išspausti Iš
marginimai, lapų kraštai auksuoti .................................. 50c.
Va L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžiutls ir pa
rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai.............................. 40c.

10c. i

1139. Naujas Elementoriui.
Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir' rašymo vadovėlis. Vaikai auo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nno
anksto pradėsi lenkti, .prie to ir užaugęs bus palinkęs.
Elementoriaus kaina ..................... ......
'.........

jaus patariame nusipirk, šioje knygelėje trumpai, bet
aiškiai ir suprantamai Lietuva* istorija aprašyta. Prą>

ir kitų negerumu, GaoaMmua pas visus
aptiekorna
H

Ko. L. 01. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau
nelės apkaustuos pasidabrotomla blėkelemls, au kabute (0c.
Ko. L. 03 Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais apdarais, ap
valiais kampais, auksinti karštai, parašai Ir auksinta
kvletka ............................................................................................. *1.00.
Ka L. 04 Francusiškos juodos slidžios skurelės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvletka, kryžutis ir pa
rašai, auksinti krašteliai
.......................................... 91.25
Ko. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos, 2 sida
briniai medalikėliai prie šono, metalinės briaunelės, ąu
auksinti kraštai .......................................................................... 91.09
Ko. L. 08. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant Šio pa
veikslėlio ir kitokį, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
bute................. ..................................................................................... 91-90
Ko. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šone kvietkuotas
kielikas, su kauline kabute, auksinti lapų kraštai. Yra
tai viena 18 gražiausių knygelių ............................................ 91.75

1137. Naujas Budas Išmoku Rašyti. Benas ar jaunas, vyras ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę iią knygelę gali Išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi suakuf Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f * Žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik ..........................

1022. Trumpa šventa Istorija Beno tr Naujo Įstatymo apdaryta
735. Idetntos Istorija (Pranus).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
nieko nešino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jot

Tas priduoda rnah daug džiaugsmo
kad aš galiu tarti žodi už Eatonic, AS
etų biznoje per ilgus metus bet dar
tokių vaistų neesu matės, mes parduo
dame jų tuzinais kas diena, ir nei vie
nas pakelia iki šiol dar neesą sugrįžęs.
Aš kiekvienam nuoširdžiai- rekomen
duoju kuris kenčia nuo blogų vidurių.
J. G. Hali, Aptiekorius per Pittman
Oiford. N C.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
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Geriausia Šiems 1917 metams Kalendorių išleido
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
raštas apie Lietuvos neprigulmybę; yra ilgas straipsnis
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.
‘
‘ /
Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
turi 128, kaina tik 25c.
>
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo
rius” bus duotas dykai.
*
Užsakymus siųskite adresų:
i
A

•

5

<4

DARBININKAS'

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Paraiyta Kun. Dr. A. Stanlukyno

-W-0-^8-0.
ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje
raadasi daug naudingų patarimų.

Kaina tiktai $1.00.
4

f

Adresuokite

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th A t.,

-

Chlcago, III.

Pasinaudokite su Proga!
Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti , farmas, bet
negali dol to, kad yra reikalinga turėti
pusėtiną kapitalą. Su
Sanborna pilonu trečiu kožnas vienas žmogus gali nusipirkti far
mą stebėtinai pigiai ir lengvais išmokesčials.
Pirkti farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur mes tu
rim 40,000 akrų žemės, kur yra klampių Ir somlllų, kur žmogus
nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos farmų arba
klampių bile kokią dieną metuose. Karmos su dalim išdirbtos
žemės Ir namais ir gyvuliais dėl pradėjimo. Galime duot geriausi
paliudijimą nuo lietuviškų farmerlų.

sanborn’company
C-o Lithuanian Colony director
EAOLE RIVER, WIS.

Petnvčia, kovo 23 d., 1917

DRAUGAI
rxisXl5MWMMlKMJKR!

CHICAGOS
ŽINIOS
TOWN OF LAKE.
Nezaležnfnkų “Spyčiai. M

Kovo 18 d., š. m., Lietu
vos Kunigaikščio Gėdeinino
Dr-ja No. 1 laikė savo mė
nesinį susirinkimą Piežynskio svetainėje (4500 S.* Pau
lina St.).
Apsvarsčius drjos bėgamuosius reikalus —
tūlas Morkūnas, vienas iš
nezaležninkų
mulkinyčios
komitetų pasistojis ant kė
dės užkvietė susirinkusius
į nepraustaburnio, apgaudi
nėtojo Bužynsko prakalbas.
Sarmata tai draugijai ne
šiojančiai Lietuvos didvy
rio vardą duoties save va
do vauties atskalunu*■
bernams.
Me$ iki'šiol manė
me, kad L. K. G. Dr-ja $b.

Lošimui pasibaigus Z. Marilinkaitė ir F. Vaičikauskaitė atvaizdino trumpą veika
lėlį “Dvi sesuti,”
Jame
i buvo parodyta ydos kaiku
rių lengvapročių merginų.
| Paskui deklemavo sekantie
ji: K. Norvilaitė, F. Dautoraitė, A, Dautaraitė ir 4
metų amžiaus B, Dautarai
tė,
Ypač visiems patiko
pastarosios
deklemacija.
Pabaigoje programos moks
leivis J. Poška pasakė gra
žią prakalbą apie Lietuvos
vyčių organizaciją. Žmonių
atvyko gana daug.
Visas
vakaro pelnas eis bažnyčios
naudai.
Kuopos korespond.

Tą pačią dieną Roselan- FARMOS!!

do socialistai buvo surengę
vakarą su šokiais, neatsi

FARMOS!!

Parsiduoda Dldttauslojų Ameri
Tel Drover 7041
koja Lietuvių kollonljoj kame yra
Dr. C. Z. Yezelis
380 Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkėje ScottvlUe, Mlch. kur
LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
kraštas lietuviams apsigyventi. Mo
Nedėliomis pagal sutarimą.
uais yra Farmerų Draugystė, yra
4712 So. Ashland Ava.
lietuvišką parapija. Todėl krelplames
art 47-toa gatvės
Į Jus kurie norite turėti geresni gy
venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, Iš tos k°UonlJos išprašyti. Mes I Vyrišky DripinyBarginii |
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
4Į
me jas parduoti, turime didelių Ir mi
Nauji, neatimti, daryti ant L
šų farmų, givullal. mašinos Ir kiti “ užsakymo
siutai ir overkotai,
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
nuo ISO iki |&0
|50 .dabar
me ant išmokesčio. Norint gauti dau f vertės
giau Informacijų rašykite
mums, f parsiduoda po |15 ir 25 dol. J*
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..
Nauji, daryti gatavimi nuo

žvelgdami į tai, kad gavė
nioje doriems žmonėms ne
valia šokti. Su šokiais jie
manė atitraukti publiką nuo
katalikų vakaro.
Bet na
bagams “triksas” nepavy
ko.
Roselando lietuviai
susipratę ir katalikų vaka
re beveik sienos braškėjo
nuo skaitlingos publikos.
Kun. Dr. Maliausko kon
ANTON KIEDIS,
1
ferencijos katalikų dvasią Peoples State Bank Bldg.,
dar labiau sustiprino, o so
Scottville, Mieh.
cialistams uždavė didžiausį
I
smūgį.
Kad atsigauti po
kun. Maliausko bombų, jie
tuojaus po katalikiškų kon
ferencijų parsikvietė net
iį)
1
f
garsųjį apgaudinėtoji Moc
kų.
*

BRIGHTON PARK.
Kovo 11 d. bažnytinėje
svetainėje buvo surengtos
prakalbos apie labdarybę.
Lietuvių Labdarių sąjungos g
centras atsiuntė pasižymėju- ti

|15 iki |35 siutai ir overkotai,
nuo |7.G0 iki 18 dolerių.

Pilnas
pamuštų

pasirinkimas
overkotų.

a. e.

“GENOVAITE”

-g)

$

LIET. TBATR. KL1UBAS

LIETUVA

Vienatinis būdas giminės su
rasti yra paieškojimas per “D.”
Paieškodami per '‘Draugų” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir pažjstamus, kurie per il
gų laikų nebuvo žinomi. Jei noS ri bile kų surasti, siųsk paieško- &
b Jimų J “Draugų” šiandien.

NORTH SIDE.
ROSELAND, ILL.
Sąraše aukotojų šv. My
Kovo 11d. Liet. Vyčių 5kolo parapijos svetainėj va tn kuopa buvo surengusi
sario 9 d. laike Dr. Biels-1 vakarą paminėti Šv. Kazikio prakalbų, kuris tilpo 'nvero dieną.
Visais žvilg“Draugo” No. 44, įsibriovė
viena klaida: vietoje vardo
K. Šarkelis privalo būti Ka
zimieras Šerpetis.
A. N.

GENOVAITE
NEDĖLIOJĘ.
Kovo 29, 1917
JOSEPH c. VVOLON

Šv. Kryžiaus Par. Svet.

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg;
29 So. LaSalle etM
Vakarais 1568 Milvraukee avė j
Central 6390

Rasidence Humbold 97

CHICAGO, ILL.

A. A. SLAKIS

(Senojoj Bažnyčioj)
46-ta ir Wood Gatvių
Prasidės 7 vai. vak.
'

Gerbiamosios ir gerbiamieji:“Genovaitės” lošimas yra vie
nas iš gražiausių.
Genovaitę
visi labai myli, taip-gi šis vei
kalas yra labai tinkantis loši
mui laike gavėnios.
Prie to
taipgi L. T. K. L. aktoriai yra
gabiausi ir atlošia visokius vei
kalus geriausiai. Todėl užkviečiame visus, kas nebus, tas gai
lėsis, meldžiame nesivėluoti.
L. T. K. L.

.
SIUVĖJŲ STREIKAS.
Chicagos moterių siuvėj i
streikas dar nepasibaigė,
nes dardavių atkaklumas
dar nesulaužytas.
Streikiįlinkės reikalauja padidinti
algą dešimčių nuošimčių.
Policija remia fabrikantus.
Teisėjas Baldivin vieną “piketninką” šiomis dienomis
pasodino ant 60 dienų į ka
lėjimą.

Reikalingos merginos j Can-

ANT PARDAVIMO!!

veikėjo padarė didelį įspūdį oras tyras ir visi parankumai.
ant klausytojų,‘o socialistai namas įtaisytas pagal naujau
tai vt vėžiai raudonavo sios mados. Kas nori įsigyti
klausydami tiesos žodžių. puiku narna ir už pigia kaina
Nei vienas nedrįso ir klau lai atsišaukia tuojaus sekan
simų uždavinėti, kadangi čio adresu:
aiškiai matė, kad jų tam
A. J. SUTKUS
sioms galvelėms nepavyks 6329 SO. FAIRFIELD AVĖ.,
L. VYČIŲ 13 KUOPOS
vesti ginčus suv mokslavy- Tel. Prospeet 456.
VAKARAS.
rin.
ANT pardavimo
Pienlnynkystės
Sekmadienyje, kovo 18 d J
Kun. Maliausko prakal- krautuve, biznis yra gerai Išdirbtas,
atsišaukite:

L. bai pasibaigus deklemavo
Vyčių 10-ta kuopa surengė Grigalavičiūtė, Žukauskaitė
labai gražų vakarą.
, V.‘ Bobeliutė padainavo so
Pirmiausiai kun. J. Stat lo, M. Misiūnas pasakė pra
kus jausmingai prabįlo į su- kalbėję, parapijos choras
surinksią
publiką.
Pas- padainavo ir parodyta kro
kui buvo sulošta veikalas (ta mie ji paveikslai.
‘‘‘Kas Bailys.” Lošėjai buŽmonių vakare buvo labai
nė sėdynių neužtevo šie: V. Sraševičius, O. daug
Kv. Kryžiaus parapijos

ujuuumAM,

1

Miesto ofisas:
Booss *1S
19 So. La Šalie »t., Chicago, DL
Tel. Bandolph M4«

Krensaitė

ir P. Kvietinis. ko.

Tik ką išleista Knygele

2700 E. ANN St PHILADELPHIA Pl.|

EXTRA!!!
....... / .. ■
Lietuviški

ž

|

Škapleriai.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre- J
suojant:

fi

“Draugas” Pub. Co. J |
1800W. 46 St., Chicago, III f

Didžiausis Teatras

rh

- į z i . * -1 I i I ,’ i i
“GENAVAITE”
Statomas Scenoj Ciceroje

=

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus

Stato scenoje viena iš Puikiausių Lietuviškų veikalų

1

B
B
n

NEDĖLIOJĘ IR PANEDĖLYJE.

Kovo-March 25 ir 26,1917
ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE, ....
Kampas 49th Ct. ir 15-tos gatvės, Cicero,
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus jaunus ir senus atsilankyti ant
šito perstatymo, nes šitas veikalas yra puikiąusis iš
lietuviškų historiškų veikalų. Roles atliks geriahsi ar
tistai L. Vyčių 14 kuopos, kurie jau yra atsižymėję ant
lietuviškos scenos.
,
--------

ĮŽANGA 25-35-50 CENTŲ.

BANKĖS
COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

Surengė Kun. P. Gugis

Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje.
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose.
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa
maldų.
■Kaina

ii

_

tik

15c.

su prisiuntimu.
,

’ '

Imant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
Užsakimai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.
■
- i
Adresuokite:

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

ARBATA »

RYŽIAI

SVIESTAS

Geriaaitoa amato-

s 43c

nla, neari
kur Jua _
lit gauti

WGST'8IDC
1371 MilwaukM av.
20M Milvraukee av;
1064 Milwaueee av.
1610 W Madl«on at.
ttJO w Madlaaa at.

aeriaualoS ruaiea,
rullet.,
10c vertfla,
paraįduoda
ui

□aia. GvaGraPrlinrnlBuaia.
rantuota.
vertOa 80c
peraiduoda
po

5!c

1844 W Ctileaao av.
1836 Blue laland av.
2612 W. North av.
1217 S. Halated it,
1832 S. Hal.ted lt.
1318 W. Uth it. —

j. 40c

8101 W. 22nd at.
SOUTH 8IDE
3032 Wentworth av
3427 S. Halated at.
4729 S. Aahland av.

NoRTH S1DB
406 W, Divl.ion lt.
720 w. Nor< h av' _
2640 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
3413 N. Clark St.

Dabokite Savo Akis

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

Chicago, III.

■ ■■■ ■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■

DIDELE NAUJIENA

4410 SO. WOOD RT.,

Parduoda Jcweler krautu
vė su rnkandomis. Bizniu iš
dirbta. Priežastis pardavimo
— liga.
Atsišaukite pas:
S. BARRY,
4551 S. Ashland avė.,
Chicago, III.
Tel. Drover 2285.

F

GYDYTOJAS

ADVOKATAS

Reikalingi vyrai ir moterjs dieni
niam ir naktiniam darbui prie po
peros.
Patyrmas nereikalingas. At
sišaukite pas:
JCRAUS AND C.OLBI S,
5833-35 S. Throop st., Chicago, III.

sniais vakaras nusisekė kuo- ning Dept. Atsišaukite
tuo
geriausiai.
Ypatingai šį jaus:
kartą pavyko patiekti sve
220 N. Green St.,
čiams turtingą ir įdomią
Chicago.
programą.
Pirmiausia kalbėjo kun.
Dr. A. Maliauskis. Jis aiškino nenuoseklumą socialisparsiduoda puikus namas
tų mokslo.
Giliai moksliš- dėl vienos šeimynos, labai pa
ka kalba šio pasižymėjusio togioj vietoj gyventi, nes čia

LIETUVIS

Stato Scenoje viena iš gražiau- 9
sių Lietuviškų Veikalų.

aukoti, sušelpti nelaimingus
5TEH
I1A5TER
SERO, ILL.
■ našlaičius.
I
gyvenime vieta
Parapijonai džiaugiasi kun.
Gražiausia
ir Ge
Aukavo sekančios ypatos:
8255 So. Halsted Street
riausia mokykla Chi
Maliauskio konferencijomis.
TeL
Drover
682$
ANT RANDOS.
$5.00!
J. J. Elijošius
cagoje kuri mokina
kjrpima ir siuvimą
rrvaYTYrvrhTrrm^rvvvrvvvv
Praeitą savaitę čia buvo
A. Paukštienė
1.50
Atsiduoda
ant randos 6 didėli
vyrų ir/ moterų dra
dėl daktaro, virš aptekos.
bužių.
kun. Dr. Maliausko konfe
Kun. Vaičiūnas
1.00 kambariai
Atsišaukite tuojaus.
,
Elektra varomorencijos.
Gerbiamas vei
AKYS EGZAMINUOJAMOS mašinos
J. LEŠČAUSKAS,
P. Maskaitis
1.00
musų siuvi
3337 So. Morgan ^5t.,
Chicago, III.
mo skyriuose.
kėjas mums suprantamai,
B. Sekreckis
1.00
Jus esate užkvle■NA OJAS BIZNIS
moksliškai ir įdomiai aiški
J. Žilaitė
ciami apsilankyti ir
1.00
Norėdami gauti pakurams malkas,
pamatyti musų mo
no apie svarbiausius žmo
J. Radzevičienė
1.00 ypačiai dėl CuonKepyKiu (peaarnlu)
bile
laiku
_
Akyniai pritaikomi per a.ių kyklų
kreipkitės pas:
gydytojus. Mes už savo darba — dienų ir vakarais ir gauti upeciagaus gyvenime reikalus. Jo
V. Zarimanskaitė
1.00
J. T. JUKNIS
gvarantuojame
arba pinigus liškai musų kaina laike šio mėneEio.
3357—9 Auburn Avė., Chicago, III.
kalba visiems klausytojams
grųžiname.
Peternos daromos pagal Jūsų mierų
Smulkių aukų
6.56 Telefonas Yards 5853
—bile stailės arba dydžio, iš bile ma
PETER
A.
MILLER
labai patiko.
Šv. Antano
Drover
1071
Tokiup budu išviso surin
dų knygos.
P. S. Taipgi parduodu kortais
Deimontal, Laikrodėliai ir
Diplomai duodami mokiniams.
parapijonai labai yra dėkin k' -i $19.06.
arba bunduliais.
geriausios rųšies auksiniai
Master
Designing School
dalykai.
gi klebonui kun. Ežerskiui
Pinigai įduoti p-iai Va
REIKALAVIMAI.
J. F. KASNICKA, principalas,
2256 West 22-ra gatvė
li? pakvietimą kun. Maliau- j runavičienei dėl pasiuntimo
į 118 N. La Šalie St. Kambarys 416-417
I
Prieš City Hali
REIKALINGOS DVI MERGINOS
sko su taip naudingomis į į centrą,
j drapanų krautuvę už pardavėjas.
būti patyrusios savo darbe. Ge
konferencijomis.
J. M. Į
Kuopos narys Turi
ra alga, darbas nuolatinis.
P. K. BRUCHAS,
3323 So. Hi^stcd st.,
Chiengo, IU.

dydyte|as Ir Chirurgas
Mi? I. Nuttri IK Ir N. II <t., Ctlcan

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa- |
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčiami ir pinigai kartu.
|

ANT TOWN OF LAKE

PAIEŠKOJIMAI

arba jis pats atsišaukite ant sekan
čio adreso:
PETRAS K VIETK AT SKAS,
220 Hartford Road,
So. Manchester, Conn.

D. E. G. KLIMAS

.

v

sius kalbėtojus.
Pirmiausia gerb. vietos
klebonas kun. A. Briško ati
dengdamas prakalbas paai
1 yra šviesių žmonių kuopa,
škino jų tikslą ir perstatė
fe
mylinčių savo tėvynę ir kalbėtojus.
K
—:— Paieškojimų kaina: —
jos garbingą praeitį.
Bet
Vienų
kartų ............................... 50c.
P-as Elijošius labai daidabar
paaiškėjo, kad jos paį kalbėjo apie lietuvių
Trjs kartus ............................ $1.00
Vienų savaitę . .7................... $1.50
tarpe atsiranda išgamų, kn- fpUfa ir labdarybės reikalinPinigus galima sius krasos žen- ę
riems vien tik tempi negar- gnmį
Po to kalb6j0 p.lg
Įdėliais, arba ragistruotarac laiš- S
bingas meškeriavimas tarpAlonika. Gurinskaitė.
Ji Įį ke. Paieškojimas turi būt sura- y,
įl šytas aiškiai.
nesusipratusių žmonelių ir į gražiai aiškino apie našlai- i* Adresuokite:
m
pataikavimas nezaležninkų (v.jtl auklėjimą pas svetim“DRAUGAS”
tamsunų gaujai.
(
taučius ir karštai ragino |
(Advertising Dept.)
Patarėme L. G. K. Dr-jai klausytojus rašyties prie 4 1800 W. 46th St., Chiengo, III. “
No. 1 pakeisti savo vardą: labdarių sąjungos. Trečiuonezaležninkų
mulkintojo iu kalbėtoju buvo kun. Vai
Paieškau
savo
brolio
Juozapo
Kvietkausko iš Suvalkų gub., Ma
Bužynsko “spyeiaį” No. 1. čiūnas.
Pastarasis kalbė rijampolės pavieto, Srunkių gmino,
,
Lietuvis. tojas kvietė susirinkusius Mokolų kaimo. Kas apie jj žinote

X. RUTKAUSKAS

IR. A.

f

kailiu

Chicago.

Phone Kenelngton 3521

: McKIntoy 8764

Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- 2
kų Škaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. Už, sakimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (sd sai-1
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo |25 iki
185, dabar |5 ir augščiau. Kel
nės nuo 11.50 iki 14.60. Val
kų siutai nuo |3.00 iki |7.50.
Valizos ir Kuperai.
Atdara kasdiena, nedėliomis
ir vakarais.
S. GORDON,

1415 S. Halsted st.,

T.l

Tik kų išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga antgalviu: ”KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai
senybė smis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavėnė mu
sų tėvynę ši Karė, patartinai įsigyti J. Kudirko* lai
minėtų knygų. Kaina 20 centų. Galima moti pas
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emeralo A»e^
Cbieago, III.,
Taip-pat “DRAUGO” Adm. IWW. tt <Ath St,
Chicago, BĮ.

Įsitaisykite (ferai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkamo belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas
TĖMYKIT NAMO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
X■.■
t
Kampas 18-tos gat. Ant P latt’s Aptiekos 2-ras augštas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai
Tel. Canal 5335.

I

