Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
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CANO RŪMAI PAKEI
ČIAMI VALSTYBĖS

Suomijai sugražinta laisvė
Rusijos

Buvęs

caras atskir

tas nuo pasaulio

Vokiečiai skleidžia neprielan
kias žinias apie Rusiją
Rasų armijos krti Mesopotamijos
SUGRĄŽIN BUVĘS CARAS SU CARIENE ATSKIRTAS NUO
TA SENOBINĖS TEISĖS.
PASAULIO.
PETROGRADAS, kovo24.
SUOMIJAI

BUSTU.
Petrogradas, kovo 24. —
Buvusiojo caro rūmai, vadi
namieji “Žieminiai rūmai,”
kurie ligšiol buvo nepalie
čiami, kur tik retais atsiti
kimais susirinkdavusi rusų
aristokratija, pakeisti vals
tybės bustu. Juose susirin
ksiąs pirmasis 'laisvosios
Rusijos parlamentas. Šian
die aplink tuos rumus ir
ant jo sienų jau nėra caro
emblemų, jokių autokratizmo ženklų.
Plevėsuoja
tiktai raudonoji revoliuci
jos vėliava.
z
Tuose rūmuose yra dau
gelis brangintinių daiktų.
Ten yra carų karūna, skep
tras ir kitokie brangakme
ni mis papuošti daiktai.
Pasakojama, kad tai visa
dabartinė vyriausybė užgrobsiantiirpaimsia nti val
stybės •iždo naudai.

Carskoje Selo, kovo 24. —
Keturi
dūmos komisionieriai
kelbė parėdymą, kuriuomi
buvusį carų čionai į Aleksansugrąžinamos
Suomijai
drovsko rumus pristatė kovo
(Finlandijai) visos senobi
22 d., 1-moj vai. po pietų. Ca
nės teisės, kokias ta šalie
ro rūmai pirmiau buvo su
turėjo pirm 1812 metų, kuo
jungti su išlaukiniu pasau
met ją Rusija prijungė prie
liu telefonais ir telegrafais.
Rusijos imperijos. Panai
Dabar tai visa panaikinta.
kinta visokie priespaudos Sužinota, kad jo visi penki
įstatymaii, kokie buvo išlei
vaikai serga ir guli lovose.
sti varžyti suomius viešpa
Buvusio caro rūmų sargy BUS SUMAŽINTOS DUO
taujant carui Aleksandrui bos komendantu yra pulkinin
NOS PORCIJOS.
III ir Nikalojui II.
kas Kobylinski, pirm karės Amsterdam, kovo 24 — Su
Iš Suomijos senato praša tarnavęs Varšavoj.
Rusijos balandžio 15 d. Vokietijos vy
linta visi rusail senatoriai, vyriausybė dabar jam pavedė
riausybė nusprendė visiems
kurie ten buvo pasiųsti gy saugoti carų.
gyventojams sumažinti duonos
ventojus persekioti ir spau
Durnos komisionieriai, įlei porcijas vienu ketvirtdaliu
sti.
dę carų į rumus, pulkininkui mažiau. Su bulvių porcijo
Vadinasi, Suoipijai; su Kobylinskiui pasakė:
mis nekasių atmainos. Kiek
grąžinta pilnoji autonomi
“Musų misija pristatyti im- vienam asmeniui per savaitę
ja.
peratorių pasibaigė.
Dabar bus skiriama, kaip ir dabar
mes keliausime į Petrogradu penki svarai. Mėsos kiekvie
VOKIEČIAI VIS SAVO ir apie tų faktų pranešime nam skiriama per savaitę 250
ŠNEKA.
gramų.
, x
durnai.
Čionai vienam valdiškam
Berlynas, kovo 24. — Vo buste nauja vyriausybė užda VOKIEČIAI KRAUSTO
kiečių laikraščių korespon riusi laiko apie 200 visokios
SI Į MEKSIKĄ.
dentas iš Stockholmo prane rųšies oficierių ir kareivių,
Washington, kovo 24. —
ša, kad Rusijos revoliucijo kurie visas laikas turėjo arti-' Per pastarąsias 6 savaites
je, anot oficialių žinių, žuvę mus ryšius su buvusio caro į£ Suv. Valstijų Meksikon
apie 4,000 žmonių ir apie 7,- rumais. Tarpe
Tomo kitų
bitu tenai
tonm už-i
įrži nusikraustė suvirs 5,000 vo000 žmonių sužeista. Ne darytas ir princas Putiatln. kiečių. Ir jų vis dar dau
lengvai biurokratai pasida Bustą saugoja civilių gyven giau apleidžia Suv. Valsti
vę. Petrogrado gatvėse per tojų milicija.
jas.

— Rusijos vyriausybė pas

kelias
dienas
kulkasvaidžiais buvo sėjama mirtis.
Gelsingforgse
kareiviai
nužudę apie 100 savo oficierių. Baltijos karės laivyno
jurininkai nužudę laivyno
komendantų admirolą Neponin. ' -

Rusijoje maisto trūksta
taip, kaip ir pirm revoliuci
jos. Iš Petrogrado išleidžia
mos tik cenzūruotos žinios.

SUIMTAS ŠV. SINODO
VALDININKAS.

z

Geo. Washington.

■-

•

Nuo 1883 m. tarp Ame
rikos katalikų yra paprotys
kas metai skirti medalį
Mirusio Dewey’o vietą vienam
pasauliečiui
ka
Suvienytųjų Valstijų kariš talikui,
'
pasižymėju
kame laivyne užėmė admi siam
naudingais
dar
rolas William
Shepherd bais vienoje iš tų sryčių:
Benson, gimęs 1855 m. Pa literatūros, mokslo, dailės,
baigęs jūreivių akademiją pirklybos, filantropijos (ar
Berisimas užėmė neaugštas tymo meilės), sociologijos
vietas laivyne, nes neturė arba šiaip visuomenės tar
jo nei galingi; giminių, nei navimo.
Tas medalis va
intekmingų pažįstamų, pa dinasi “Laetare” dėlto, kad
lengvinančių greitai kilti jis skiriamas subatoje prieš
augštyn.
Jų vietoje Ben- ketvirtą nedėlįą gavėnios,
sonas turėjo protą, darbš kurios Mišios prasideda žo
tumą ir dorą.
Jis prisi džiu “laetare,” ty. džiauglaikydavo taisyklės: “Mine kis.
'
•
the labor, thine the praise,”
Nedaug yra asmenų ga
ty. man darbas, o tau tegul vusių tą medalį, ale daug
bus pagarbu.
naudos jie yra padarę. Gar
Per ilgus protingo ir sąži susis Chicagos mokslininkas
ningo darbo metus, Benso chirurgas John B. Murphy
nas tapo viršininku ant su- buvo gavęs tą medalį. Jį
perdreadnaughto
“Utah.”'5"ra gavęs ir Vyriausias
(Chief Justice)
Ant to milžino karės laivo Teisėjas
urnai ėmė viešpatauti Ben White, nes ir tris yra kata
Tik White tą me
son o dvasia.
Kiekvienas likas.
žinojo saVo darbą, pildė jį dalį gavo seniaus, o Bensosąžiningai, greitai, gražiai įhas šiemet.

Admirolas Benson.

ir gerai.
Oficįeriai ir jū
36 ŽMONĖS ŽUVĘ NUO
reiviai stebėjos; savo virši
URAGANO.
ninko gražu mąndagumu.
Bensonas
tapo laivyno
Louisville, Ky., kovo 24. —
kiemo viršininkas
Philadel»
_
phijoje.
Tenai pasižymė Vakar po pietų baisus uraga
jo organizativišku talentu. nas (vėsulos rųšis) kuone vi

sai sunaikino miestą New Ąlbanv, Ind. Kol-kas sužinota,
kad 36 žmonės užmušta, su
virs 200 žmonių sužeista ir apie 2 milijonu dolerių vertės
nuostolių padaryta. Dauge
lis sužeistųjų nepergyvensią
žaizdų. Iš šito miesto kuo
mus Jūrės Sekratarijato greičiausiai pasiųsta pagelba
gydytojai,
vardu. Admirolas tos val nukentėjusiems:
slaugotojos,
gaisrininkai.
Veidybos viršininkas turi po
ktai iš piliečių sutaisyta spesavo
valdžia
penkiolika
nuolatai dirbančhfoficierių. cialė gvardija, kuriai pavesta
‘ saugoti nukentėjusių mantą.
Paskutiniu laiku BensoNes panašių atsitikimų metu
no priedermė buvo pranešti
nekuomet netrūksta piktadaJūrių Komiteto Namams
rių, visokios rųšies plėšikų.
jureivijos reikalus.

1915 m. pamaryje kilo
mintis sudaryti' Jūrių Veik
smų valdybą (Chief of Na
vai Operation).
Bensunui
tapo pavesta ją organizuoti.
Jis puikiai tą darbą atliko.
1916 m. kongresas* įgaliojo
tą valdybą išdavinėti įsaky

Vokiečių
propaganda
RUSAI ARTI MESOPO prieš Suv. Valstijas Meksi
Dabar Bensonas y ra mi
TAMIJOS.
nėtosios valdybos viršinin
koje vis labiau plečiasi.
kas ir vadinasi Chief of Na
Petrogradas, kovo 24, —
Londonas, kovo 24 — Haavai Operations.
Rusų veikiančioji armija
prieš turkus Persijoje pas
taromis
dienomis
taip
smarkiai pasivarė į vaka
rus nuo Kermanshaho, kad
atsidūrė tik už keliolikos
mylių nuo Mesopotamijos
sienos. Turkai po 16-kos va
landų nuolatinio mūšio atsi
metė į Kerind apylinkes ir
tenai apsikasė.

goje gauta žinios, kad vokie
čių kaizeris susirgęs nervų
(dirksnių) liga.
Gydytojai
kaizeriui patarę apleisti karės
stovyklą ir pasigydyti Ham
burge.

Jis vra, katalikas, pavyz
dingai pildantis savo tikė
jimą.
Jis priklauso prie
Kolumbo Vyčių (Knights
of Columbua) organizacijos,

FABRIKAS.
Šiomis dienomis netoli
nuo Pullmano sprogimas su
naikino dalį iabrikos Sherwin-Williams. Keletas dar
bininkų sužeista. Tardoma
sprogimo priežastįs.

Pulk. Roosevelt gaminasi
karen
36

žuvo

nuo

VEIKIAI BUS MOBILI

ZUOJAMA MILICIJA.

New York, kovo 24. —
Čionai kalbama, kad vietos
gyventojai turčiai nuspren
dę savo lėšomis suorgani
zuoti 100,000 žmonių armi
ją, ją kuoveikiausiai išla
vinti ir, kuomet kils karė
šios šalies su Vokietiją, tą
armiją pasiųsti į Prancūzi
ją kariauti prieš vokiečius.
Tai amerikonų armijai va
dovausiąs buvęs Suv. Val
stijų prezidentas, pulkinin
kas Roosevelt.
Pasakojama, dalis tės ar
ini jos busianti surekrutuo
Karės sekretoriui Baker ta iš amerikonų, tarnaujaninduota instrukcijos pasi ių anglų ir prancūzų ka
riuomenėse.
ruošti mobilizuoti miliciją.
Tuo tikslu Madison Sq.
Darbo sekretoriui WilsoCarden įvyko “mass mitin
iiepta
suorganizuoti gas.”
nui
Kalbėjo įžymiausi
darbininkus
karės reika- , amerikonai.
Pirmininka
kims.'’—------- —'
'
vo Klibu Root. Šitas pir
Karės laivyno sekretoriui miausiai į susirinkusius 'pi
Daniels
įsakyta
kuovei- liečius prabilo:
kiaus
surekrutuoti truk
“Musų šalį visiškai pra
siančius karės laivams juri šalino iš jūrių autokratinė^
ninkus.
Vokietija.
Mes esame už
Vidurinių reikalų sekre puldinėjami.
Musų vyrai,
torius Lane užsiims peržiū musų moterįs ir vaikai žu
rėti šalies gyventojus sulyg domi.”
*
cenzo, kad patirti, kiek ga
Auditoriume
plevesavo
Uma sumobilizuoti vyrų ir sale amerikoninių ir talki
moterių, tinkamų darbuo- ninkų vėliavos.
^ies ^aiP vadinamose uzpaKaip išeis su tos 100 tūk
kalinėse mūšių linijose ka- stantinės armijos suorgani
rt_‘s metu.
zavimu, nežinia.
Bet ži
Kiekvienam kabineto na- nia, kad vokiečiai savo ne
riui sutikta spccialės in leistinu šioje karėje pasiel
strukcijos, palytinčios karę. gimu ti£k košės privirė, kad
Suv. Valstijų oficialiuose ir po ’ karės ilgai nepajėgs
rateliuos#; spėjama, kad da jos iškabinti.
bartinis su Vokietija intempimas negali ilgai tesėti. PLENUOJAMA PASIGA
Manoma, kad Vokietija pir MINTI 4,000 LAKŪNU.
mutinė paskelbs karę Suv.
Washington, kovo 24. —
Valstijoms.
Suv. Valsitjos kad ruošiasi,

Washington, kovo 24. —
Vakar prezidentas Wilson
su savo kabinetu turėjo po
sėdį. Visas laikas buvo ap
kalbama karen pasiruoši
mas. Po posėdžio preziden
tas spaudos atstovams pa
žymėjo, kad karė su Vokie
tija neišvengtina.
Karės
šmėklą prašalinti gali pati
Vokietija atmainydama sa
vo kariavimo metodą jūrė
se.
Kabineto posėdžio pasek
mės tokios:

NUSKANDINTA DAR
VIENAS AMERIKON!

Washington, kovo 24. —
Vokiečių nardančioji laivė
Olandijos pakraščiuose nu
skandino dar vieną amerikoninį laivą “Healdton,”
prigulintį Standard Oil Co.
Su laivu žuvę apie 30 žmo
nių įgulos, kurių tarpe buvę
8 Suv. Valstijų piliečiai.
Tuo laivu buvo gabenamas
žibalas
iš
Pbiladelphįos,
Pa., į Rotterdamą. Vokie
čiai laivą nuskandino be
'crspėjimo.
<

Photo

džia

Vokietija llieko nedaro iš
Suv. Valstijų grasinimų ir
pasirengimų.
Bet į tai vo
by American Preaa Aaaoeiation.
kiečiams atsakys kongreOlandijos didelis pasažierinis garlaivis, kurio Olandijos vyriausybė neišlei kiečiam*
ii uosto, kad vokiečiai nenuskandintų. Olandija jau
taip bereikalo daug sa- gąs, kurs bal. 2 d. susirinks

vo garlaivių prarado žios ka rėš metu.

uragano

ROOSEVELT PASIREN
GĘS KARĖN.

NIS LAIVAS.

Turkų Armėnijoje rusų
Petrogradas, kovo 24. —
armija irgi pasivarė pir
Naujos vyriausybės įsaky
myn.
mu suimtas nišų pravosla
vų šv. sinodo valdininkas
KETURIOS ŠALĮS PRI
Ražev su buvusiuoju Rusi
PAŽINO RUSIJOS
jos ministerių pirmininku
VYRIAUSYBĘ.
Kokoveevu.
Londonas, kovo 24.—Ru
KAIZERIS KONFERUO- sijos naują vyriausybę pir
JA SU KANCLERIU IR miausia pripažino Suv. Val
stijos.
Paskui šitas vakar
BINDENBURGU.
tai padarė Anglija, Prancū
Londonas, kovo 23.—Vy zija ir Italija. Ypač Anglija j
riausioj vokiečių armijos didžiai džiaugiasi, kad Ru
stovykloj kaizeris konfe- sijos naujoji vyriausybė numoja su savo koneleriumi ^prendžiusi ir tolesniai kair fieldmaršalu von Hinden-jriauti prieš centrales valburg.
Apkalbama užsic- stvbes bendrai au talkininnių politika.
kais.

SUSPROGDINTA

Suv. Valstijos mobili'
zuos miliciją

sfiecialėn sesijon.

....

tai jau ne juokais ruošiasi
karėn.
Visuose departa
mentuose dirbama dienomis
ir naktimis.
Kuomet bal.
2 d. susirinks 1 kongresas,
yra sumanyta pareikalauti,
kad jis karės reikalams pa1’
skirtų du milijardu dolerių.,
Už tuos pinigus bus įsigy
ta keli tūkstančiai laksty
tum, kurie jau dirbami. Tų
pinigų dalis buš sunaudota

kariuomenės ir karės laivy
no mobilizacijoms ir kito
kiems kariniams reikalams.
Suplenuota išlavinti 4,006
lakūnų, kurie bus skiriami1
apsaugoti Ruv. Valstijų pa
kraščius.
Vyriausybė jau sudariusi
visus prisiruošimui karėn
pienus, tik jų pravedimui
yra reikalingi pinigai. Pi
nigus gi pampins kongre

sas.
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kiainas sonapis jų pažįsta
mas
“revoliucionierius”
Kapsukas.
Bet Kapsukas pėr ‘Kovą’
sako, kad jis “revoliucijou”
(kurios jau nebėra) mielai
keliautu, tik visa nelaimė
tame, kad jis nesurandąs
tinkamo redaktoriaus savo
vieton. Jam iškeliavus “revoliucijou” nebusią galima
palaikyti socialiscių-laisvanuuiių moterių sus-mo or
gano, kuri jis rašąs.
Bet didžiausia nelaimė dar
tame, kaipgi grįši dabar ton
“revoliucijou,” jei jos jau
nebėra. O juk už Orgapizaviiną naujos revoliucijos ga
lima
atsidurti
katorgon,
kaip ir seniau yra buvę.
Taigi Kapsukas sakosi
verčiau nebekeliausiąs Ru
sijon.

“Kaltieji" katalikai ir “nekal
tieji” laisvamaniai.

Suhata, Kovo 24 d., 1917 m.
tartų,” ir kad “jie nepri.! taip laisvamaniai daro to
valo su nieku skaityties”! but “"PR* “8aT0 heSal,Sta-

mo” vedami, kad nesuteik

Jn»q piaifa tu r. būti pad^
ti r*rū>i
*tlj<to

Čia jau ne tik pragarsėju
ti patogumo, visiems lygiai t
sia mokytojas” prabilo, bet
BANK
susirinkti ir visiems bend I
ir musų garsių laisvamaniu
rai bendrą reikalą aptarti...
“demokratiškumas,” “beša
QF CH1COO ■■■■■
pakantumas” , N,e«ana
liškumas,”
Mllwaukec av. and Carpeatmr at
W <1 .
4
• . > .V»
.
o-i
• kantus ir bešališki” politiir tt. ir tt. Su nieku nesi-3% ant Jtisų Pinigų
skaityti, nieko nepaisyti, vi- k*™al’ kad ,.sav0 ,ne5’a"al
r.
sus kokiais tai ..stupai. ™ktų darbelių galus pasleAtdara Paoedcliale L* Sabatomlt

SECURITY*

Taip visiems įkalbinėja I uavę nei pavieniai, nei karmusų laisvamaniai, sukau- tu
suirnti
laisvamaniai.
darni po savo laikraščius ir Jaunieji laisvamanių politi
stengdamies savo kaltes su kieriai, kurie pagavo jų
vakarais iki t valandai
Tiesa — ptŲ nU0 V1S°8 visuomenes»
versti ant nekaltųjų.
srovės vairą, mano, kad ka kais” na versti
.
. . , . ’_ . nei nenorėdavo dėti į Centr.
Tverdami Centralinį Ko talikų visuomenė įtikės su- musų ,laisvamaniai
.Skoliname plolgua ant Namų
tai Igyvi „
., ,
SJX.
, ,
; Komiteto posėdžių protokomitetą Wiikes Barre, Pa., keltam laisvamanių laikra - “stupaikai,” stumdomi ke-i.
,
■
■
.
, Pčrsiunčiamc pinigus
1
1 lūs tų visų prietikių ir pro įį Į Europa (r galima
katalikai suėję su laisvama štyje riksmui ir ims juosjlių
Šliupo gardelio šulų. i
testų, katalikų pusėje kilu $ gauti Lalvokartes
niais padarė jiems nepapra sekti, atsižadėdami
savo Bet tas — tiek to! '
sių, kuriais nušviečiama
stas nuolaidas.
Jų nesiti gražios Tautos Tarybos ir
Kad savo srovės reika laisvamanių šiokios ar tokėjo nė patįs laisvamaniai Tautos Fondo.
# lams geriau patarnauti, ir
kios šunybės. O jei tu
net iš gudresniųjų tarpo.
Katalikams palaidojus tas kad į juos įkinkytų katali protestus įrašydavo, tai po
,
į ĮSTEIGTA 1888 M.
Tokias nuolaidas katalikai dvi įstaigas, laisvamanių kus, laisvamaniai ėmė ignopadarė vien tik dėl to, kad veikėjams, visokiems “pra ruoti katalikus Centr. Ko ilgų tąsynių, svarstymų ir
barnių!
Taip elgdamiesi
jiems visų pirma rūpėjo garsėjusiems mokytojams,” mitete, ėmė nepaisyti kata1 4 bešališkieji ’ ’ laisvamaniai
dirbti tėvynės labui ir nu plačiai atsidarytų durįs eiti likų atstovų balso, ėmė lau- j |jan(Įg
užčiaupti
bumas STATE BANK
dirbti kuodaugiausiai. Ka
su savo kromeliais mulkin žyti Komiteto nutarimus, skriaudžiamiems , kad jųjų | PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!
talikai manė, kad bent šia
ti katalikus.
Be katalikų trumpai kalbant, “didžiai nusiskundimo balso neišgir- Į
KAPITALAS $600,000
me skaudžiame momente visuomenės, kuri z sudaro j bešališki ir svetimą uuomostų plačioji visuomenė, kad Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Mohey
laisvamaniai sugebės savo
nę
mokantieji
pagerbti
”
įas balsas nepereitų į istotautos
kamieną,
laisvama

Ordcrs i visos dalis svieto.
Lietuviškų Kapsukų U,
"re- srovės reikalus palikti savo
Tas tur but labiau- William Kasper — Pirmininkas
niams nėra ko veikti, nėra laisvamaniai Centro Komi- riją!
I
e<diucionieriškumas ’ ’ gyvuo srovės garde ir bendrai su
Otto Kaspar, —Ylce-pirmlninkas
I
kam vadovauti.
Visi lais tete, bedirbdami “iš vieno” šiai rūpėjo Dr. Šliupui, kai Chas, Krupka, Vlve-plrmtutnkas
ja tik ant poperos. Tasai kitais lietuviais bešališkai
August Filek—Ass't. Kasierius
vamaniai — vadai kas sau, šu katalikais, ėmė elgties ne, pO garsiam lietuvių tarpe .ioseph sikyta — Kasteriua
pats Kapsukas per sociali mokės siekti bendrą tikslą,
I
ir tik ieško armijos-žmonių, taip, kaip visiems iš vieno tos rųšies istorijos žinovui,
1900 Blue fsland Avė.
stų laikraščius ir perdaug būtent šelpti nukentėjusius
I
i
kad juos kaikur vestį. Del dirbantiems tinka, bet taip, apie kurį paprastai kalba
othuoo
,
cuc.
kovoja už “darbininkų ge nuo karės. Deja, laisvama- j,
to tai jie nevažinėja su kaip tinka vieniems laisva ma, kad tik tuomet daug BXB
Idai, vedami kelių karšino- įrakaIbomis kr su
Utu
rovę.
”
Bet
tai
ir
viskas.
Jis
KAIPGI, KELIAUSIĄS
manių prasimanėliams. Juk žinąs atrodo, kuomet visai
pasprūdo
iš
Rusijos,
kuo

hų,
reikiamo
bendrame
darj
laisvamanijos
visuome
n
ę
,
JIS REVOLIUCIJON!
visi tie katalikų Centr. Ko tyli.
met kiti jo “draugai” atsi ne bešališkume nemokėjo fkurios neturi) bet lankosi
miteto protestai tai ir buvo
Po tų visų suktybių kata
dūrė į kalėjimus už darbi užlaikyti. To padaryti jie ir
Lietuviškų socialistų są
ii* meškerioja katalikų vi rašomi ir keliami viešai tuo likai kalti! Katalikai išga
ninkiškas idėjas. Jis pasprū negalėjo, nes davėsi ves
jungos organe randame pra
suomenėje, sį tą jos tarpe tikslu, kad katalikams gin- mos, satanos juokdariai,
do iš Anglijos, kuomet šitos ti siaurapročiams. Juk pa
nešimą, kad lietuviai soeialpagaudami.
Apsnūdusių ties nuo skriaudų ir sukty- Rasputinai, Rymo agentai
vyriausybė paketino Rusi čioje to Cent. Komiteto už-demokratai, kurie visas lai
gi ir negudrių žuvų visose bių, kuriomis laisvamaniai ir tt. ir tt.!
jos pavaldinius paimti ka mązgoje siaurieji laisvama
kas Rusijoje “darbavosi,”
jūrėse yra. Apgauti katali tikėjosi pasiirti gerokai pir
Ko butų verti ir ko butų
reiviauti arba deportuoti į nių partijos vadai Karužos
myn,
jei
katalikai
nebūtų
po rusų revoliucijos paga
kus riksmais, kliksmais apie
kalti katalikai tuomet, kuo
TAUTIŠKA
! t usiją. Dabar Kapsuko iš lupomis reikalavo, kad ko
budėję.
z
liau susispietė būnu ir kaLietuvos šelpimą, apie kru
met jie į Centr. Komitetą
Amerikos nei su gardžiausiu mitete butų srovės su atsto
BAKU APSAUGA
blegramomis šaukia iš Ame
vinus karėje nukentėjusių
Ne katalikai, bet laisva- reikalautų rinkti ne žmones
pyragu neišprašvsi. Jis ke vais, o ne šiaip jau parin
rikos Rusijon socialistų or
reikalus, apie “judošystę” manių-tautininkų politikie darbui tinkamus, bet parti
DEL JUSU TAUPBUO
liaus Rusijon tik tuomet, kti tam tyčia žmonės, kurie
gano redaktorių Kapsuką,
katalikų vadų ir Rymo a- riai neduodavo katalikų at jos atstovus, kaip kad to
kuomet ten visa šalis visai moka
dalykus bešališkai gentų, laisvam, ant žūt but
Reiškia laisvę ano rapeačių
kaipo kokį vyriausią vadą.
stovams balso, kuomet su reikalavo Karuža, Šliupas,
aprims, kuomet kiti jo svarstyti ir darbą tinkamai
Ir
•
Be jo, mat, ten ųeapsieinamanė katalikus privaryti eidavo “iš vieno” ir imdavo Šalčius, ir kiti.
“draugai” užtikrins jam ten vesti, kaip kad spyrėsi ka
ma šituo svarbiuoju mo
prie to, kad jie atsižadėtų, bcšališkai svarstyti bendrus
Ko butų kalti katalikai
Si banka yra labai patogiojo
atvangą.
talikai, ' norėdami į Cept.
vietoje yra reguliariai permentu. Ką ten lietuviškieji
kas jiems garbinga yra, ir reikalus. Ne katalikai, bet tuomet, kuomet jie ant žūt
JBuriama LJ. S. Vadžios, j»*-Komitetą
ne
srovių
atsto

socialistai mano pradėti,
to vieton priimtų ant savęs laisvamaniai
nepriimdavo but imtų užsispirtą išnau
eų taupinlmai yra pageidau
Ir dar tokie bernai gi vus įvesti, bet parinkti bile
jami, ar *1.00 ar *1,000.00
sunku žinoti.
laisvamanių apinasrį. Pa ant rašto' duotų įgaliojimų doti Centr. Komitetą savo
riasi savo “revoliucionieriš- iš kur tinkamiausius į tą
starųjų laikų laisvamanių katalikų atstovų, jei katras srovės neva politikai, kaip
*Mii|t lig. il4aiw fuifiėij) iki I t.i
kumu!” Jie “dideli revoliu Komitetą darbininkus.
Kiek žinoma, rusams re
“garsus politikierius” ir jų negalėjo į posėdį laiku kad darė laisvamaniai, ir
cionieriai” pasirodo tik ko
Laisvamanių
pastangos dar “garsesnis mokytojas” atvykti. Ne katalikai, bet paskelbtų slaptai ar viešai
voliucija pasekmingai išėjo
KAT1MAL CITY BAU
voje prieš katalikus. Bet panaudoti Centralinį Koir be Kapsukų ir kitų jo
Šalčius rašė, kad. “jie (lais laisvamaniai
parinkdavo kruciatą prieš laisvamanių
OF CHICAGO
kuomet ateina reikalas sto komįtetą savo partijos rei
plauki) “draugų.” Caro au
Įstaigas dirbančias su tikslu
vamaniai iš' Centr. Komite Komiteto
susirinkimams
David B. Forgaa—President
vi kovon už darbo žmonių kalams ir agitacijai 'netru
S. E. Kampas, Dearboru and
tokrato Rusijoje jau nebėra,
to) darys savo užmanytą laiką neparankų ir nepato šelpti Lietuvą.
teises, kaip žvirbliai sulenda kus viešai pasirodė, nemi
Blouroe St.,
gyventojams suteikta visuo
darbą,
nors
ir
niekas
neprigų
katalikų
atstovams.
Ir
Į žagarus pamatę belapsuo(Tąsa ant 4-to ir 5-to p.)
nint visokių pašalinių pasi
(Apatinės lubos)
tinoji laisvė, politiškieji
jantį vanagą.
tarimų, kaip čia po Centr.
prasižengėliai paliuosuoti iš
Visi socialistų šlamštų ve Komiteto priedanga savo
kalėjimų, duota laisvė spau
ri "jai yra tokie pat “revo- srovei pralobus.
dai, Rusiją šiandie jau val
’iucionicriai s”
ZENKIjAS BANKOS SAUGOMO.
do žmonių laisvės šalininkai.
Nepaisydami to, kad tas
Chicago Clearing Heose Naryste.
Nestebėtina tat, jei darbo
Jei taip yra, tai kokiam
Centr. Komitetas tapo įkur
žmonės nuo jų daug nuken
gi tikslui Kapsukas i Rusi
tas tik vienos Lietuvių Die
Bankos priklausančios prie Chi*
ją šaukiamas l 'Bene ar tik čia.
nago Clearing House yra po jos at
nos aukų reikalams tvarky
sargia priežiūra.
Laike nuo laiko,
nesukelti kokią na uj$ revo
ti, laisvamanių partijos po
bent syki į metus, ClcoHng Houso
revizoriai nuodugniai
ištiria savo.
Žmonės tokie pat kaip ir jus naudojasi.Vien tik skirtumas tarpe jūsų ir tą žmo
liuciją prieš dabartinę* tvar DŽIAUGSMAS ŽMONIŲ, litikieriai, pradžioje jaunes
banku atovj ir būda jų vedimo. Vi
nių katrie eina bagotin, net dabartinio maisto brangumo yra: kad jus esate maisto
ĮGIJUSIŲ LAISVĘ,
si pinigai yra suskaitomi, * notos,
ką.
nieji, o paskui ir senesnie
bondai, mortgagel ir kitos apsau
suvartotojai. O jei yra čionai Naujoj Lietuvoj Vilas paviete Wis. maisto dirbėjai.
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
ji, pasiryžo visokiais jiems
Praeita
vasara
jie užaugino bulvių už 15c ant puro-bušelio, dabr jie dar duo
nigai kitose bankuose patikrinti Ir
Londonas, kovo 23. — Ne prieinamais budais įtikrinti
44Associated Press” tele
uingos ištirtos. Tiktai tikra apsauda bulvės už.$2.50 ant puro-bušelio. Dabar aš pasakysiu jums kaip galima pasinau
gi verta gali būti kningose parodydot ir kaip pasinaudotum.
gramos andai praneši, kad išpasakytas džiaugsmas Ru žmones, kad tas Centr. Ko
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
rusai social-demokratai po sijos žmonių, įgijusių staiga mitetas susidarė ne vienai
Ar nepasinaudotumėte jus jeigu kas duotų jum, pasiulijimą tokį? Jeigu kas
banka austoje savo Clearing House
teisiu, tas yra ženklas Jos aitėjotlao
šitos revoliucijos sus katę laisvę. Iš Gercinsko kalėji- dienai, bet visam laikui vi
nupirktų jum storą ir pasakytą varyk bizni, ir ką uždirbsi tai bus tavo. Po trijų
stovio.
paliuosuotimokiems įvairiausiems lietumetų galėsi pradėti mokėt man po truputį.
darbuoties
ir
tinkamose 1'10’.
Tiktai tvlrciauaioe Ir saugiauMso
bankos gali but Clearing Houso na
politiškieji
prasižengUiai
reikalams
tvarkyti.
Jie
Rusijos vietose sukurstyti
Dabar žiūrėk mes duosime jum tokį pat .pasiulijimą, ir su kuriuomi tikrai jus
rtais.
atkeliavo
į
Čitą,
kur
jie
iš

The Chicago
Clearing House
gyventojus prieš dabartinę
pasinaudosite. Mes duosime jum 40 akrų triušios juodžemio žemės, tarpe daug
norėjo tam Centr. Komite
priežiūros užmanymas tapo Įvestas
kilmingai
buvo
sutikti.
Tar

puikių ežerų, ir garsių vasarnamių Vilas Didelio Pienininkystės Dolerio Pavieto.
naują vyriausybę. Atrodytų
tui kuriame katalikai įsiso
pirm dešimt matu, it aus to laiko
nei viena Clearing House banka ne
A{es
pastatysim
namus
«luosime
gerą
melžiamą
karvę,
2
kiaules,
12
vištų.
Vi

pe
paliuosuotojų
yra
ir
Ma

lyg jie norėtų pagelbėti ru
dino sau lygią .pusę laisva
subankrutljo. Reikalaujant,
Clcasus tuos ant užmokėjimą $250.00. Nebus tolimesnių mokesčių per tris metus.
rlng Houas bankos ateina viena Id
Žmonių manių, išgauti iš žmonių
sų biurokratams atgauti ten ria Spiridonova.
tai su pagelba.
Tiktai pamislykit! ūkė su namais ir gyvuliais laukia jufcų dėl pradėjimo tuo
minios ją Į»agavo ir ant ran autoritetą vyriausios lietu
The American State Bank pri
valdžią.
jaus šiame pavasarvj, be didelio kapitalo, ir be jokio rūpesčio, kaip tik -reikia
klauso prie Chicago Clearing Hou
kų
nešiojo
gatvėmis.
vių ■ įstaigos
Amerikoje.
Bet ne. Jie sumanę da
prailėti ūkininkauti.
se. yra po Jos priežiūra, naudpjaal
jos teisėmis Ir Ifiduoda penkias pil
Maria Spiridonova yra ge Laisvamaniams ypač rūpėjo
bartinėj
laisvoj
Rusijoj
i
nas atskaitas | motus
Mes pradėsime dėl jūsų, pagelbėsim jums, ir rūpinsimės dėl jūsų pasisekimo.
J) taipgi yra po Valstijos prie
įsteigti dar vieną atskvrią nerolo duktė. Jinai 1906 m. tą autoritetą gauti iš kata
Mes užtikriname jūsų pragyvenimą. Mes parduodam 40 akrų ir augštyn. Tiktai
žiūra. yra regullarMkai tiria ėjama
ir kas meta ifiduoda penkias pilnas
paTėmykit kitą: Jeigu nelaimė atsitiktų jum numirti po nupirkimo ūkės nuo mu»ų,
valstvlndę, kurioje seiminin- nužudė Tambovo policmei likų skaitlingiausios visuo
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
jūsų imti ir vaikai gaus deed- ir titulą žemės—užrašus visai be tolimesnių mokes
Tuomet laisvama
stijos Iliinois.
kauttj vieni “‘pasaulio lygin sterį. Už tai buvo pasmerkta menės.
Pinigai sudėti Ritoje bankojs yra
čių.
Kada
norite
jus
ar
jūsų
šeimyna
gauti
darbą
kitur
mes
paieškosime
jum
dar

miriop,
bet,
jiaskui
mirties
niai lygiais su katalikais sė
tojai.” Šita nišų liauja vv(įmokami ant ktokvleao pareikala
bą vasaros ar žiemos laike.
vimo.
riausylie nišai social-demo bausmė pakeista 20 metais dėdami Centr. Komitete im
Cla gulima‘gauti Pirmos Auk
Nebūkite šitam suklydime ir nemislykite, kad jus pragyvenate lengvai mieste,
kratai nepasiga liūdinę už katorga. Jinai baisiai buvo tų vesti įr demoralizuoti ka
so Mortgegea Talpai Aukso Mortgage Bondua po *160 #0 Ir *648.84.
ir jum taip nėra ir kud Įnikai miestuose vis eis prastyn.
t.ni, kad revoliucija prieš policijos kankinama, kad talikų visuomenę, kaip kad
šis bankas
yra atsakaaoiaama
Uetuvlame.
Miesto žmonės turi užmokėti kožną centą jie uždirba dėl pasišildymo, randos ir
biurokratizmą pasekmingai išgauti iš jos apie revoliucio- jie vedė ir demoralizavo
Cla kalba lJetuvtfikai Ir Lenklflpragyvenimo. Ūkininkams tai yra auksinės mainos dabar jie paima dubiltnkal.
atlikta durnos soeial-demo- nierių veikimą. Keli jos pirm to.
Laisvamaniams
Kapitalas ir pervirš)*: *«fie,eee.*i
vus pinigus už savo prinluktus. Kaip jus rašysite mums, jus gausit atsakymą nuo
kratams nežinant. Social-de lenkintojai buvo nužudyti. rūpėjo ir<teberupi iškėlimu
M. J. Augulio Lietuviškos kolonijos direktoriaus. Jis ėjo Kolegijon ir yra išsila
mokratai dabar neturi pro
Centralinio
Komiteto, o
vinęs gerai kas link ukininkystės.
NENORI PLAUTI
gos pasauliui girties, knd jie
drauge su juom ir savęs, pa
sugriovę caro sostą. Ir tas
sirausti p<^ pamatais Ameri
ŽUVŲ.
juos labiausiai skaudina ir
— Teklyt, buk gera, nu- kos Tautos Tarybos ir Tau
tos Fondo, kurie stovi ant
itž tai naujai vyriausybei plauk žuvįs.
Prezidentes
AMKR1CAA STATC BANK,
norima atkeršyti.
— Kam, nmnia, jas plauti, j sargybos lietuvių visuomeKampas: Blue lelaad Ava., Lašėk
EAGLE RIVER, WIS.
/o Lithuanian Cdony
Rusams
social-dcnuikia- Juk žuvįs visą laiką vande- nės ir lig šiam laikui nuir 18-tos gatvių.
ATnARAgi Puwd4Uala
tanis pagelbou taigi ir sau-į nyj gyveno.
i veikė tiek, kiek nėra aapAkt hM
MMMNMMM
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KAS NAUDOJASI SU DABARTINIU
; MAISTO BRANGUMU?

Sanborn Company
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moristas; gana tik paminė kuriame buvo svarstyta,
ti jojo vardą, publika nesu kaip pasekmingiau darbuo
silaiko juokais. Bet tas juo ties aukų rinkime musų nu
kas yra didžiai skaudus, vargintai tėvynei; nutarta
ypač musų “draugučiams”- leisti išlaimėjimui auksinis
pardavinėti
-cicilikučiams, iš kurių gy laikrodėlis;
venimo
tasai
kalbėtojas kningutes: “Delegatų kelio
mėgsta šį tą papasakoti, ir nė po Lietuvą didžiosios ka
ROCHESTER, N. Y.
tai tikrus atsitikimus, bet rės metu,” kurių partraukti
juokingoj formoj nupieštus. 100 ir jąs galima gauti pas
Tautos Šventė.
Taip ir šį kartą jo kalbos vieniems metams valdyba,
Vietos lietuviai kovo 4 d. tema buvo: Bulota — socia kuri, nariams reikalaujant,
iškilmingai šventė. Ryte, vi listų agentas; daug gražių ir pasiliko ta pati, t. y. pirm.—
soms draugijoms dalyvau juokingi) atsitikimų pripa- Vyt. Danilevičius; rašt. —
jant, bažnyčioje buvo pa iki sočiai. Po jo antru kar- p-lė L. Jančaičiutė; rašt. pamaldos už brolius žuvusius sakojo. publiką prijuokino gelbininkė — p-lė K. Degu
Plianas, kuris yra priduodamas per City
ER paskutinius dvidešimts metų politi
karėje, po kurių kun. J. Ka- tu kalbėjo p. A. Staknevi čiukė; iždin. — Kaz. An
kieriai kurie šaukdavo “Allen Bill” bu
Traction ir Subway Komisija štai koks Rei
sakaitis pasakė pritaikintą čius. Plačiai aiškino apie S. driuškevičius; iždo globėjai:
vo
persistatė
save
kaipo
Traction
Dak

kalaujama įdėti$ 500,000,000 pinigų už kuriuos
iškilmei pamokslą. Vakare L. R. K. A. feikalus, išrodi- Mat. Zdanevičius ir Ant.
tarais.
bus budavojama suvirš 200 mylių požeminių
pobažnytinėje svetainėje bu nėjo, kaip naudinga yra Širvinskas.
gatvekarių ir elevatorių ir suvirš 500 mylių
“Tiktai išrinkite mus’’, jie sakydavo “o
vo prakalbos ir aukų rin kiekvienam lietuviui glausSusirinkusieji rankų plo
Surface linijų.
mes tikrai užbaigsime Traction Klausima.
kimas
nukentė ties prie savos organizacijos, jimu podėkojo valdybai už
Nieko! Ne mažausio dalyko!
Šis plianas duoda miestui teisė valdyti ir
jusiems nuo karės šelpti. nes daug pigiau ir daugiau gražų darbavimąsi praėju
Jų laikas pasibaigė, jie išėjo iš tu vietų
prižiūrėti apart to dar duoda žmonijai teisė
Prakalbas surengė T. F. yra priklausyti prie josios, siais metais, pasitikėdami,
negu
prie
kokios
ten
svetim

palikdami
tą
klausima
taip
kaip
jie
rado.
reikalauti geresnio patarnavimo.
skyrius ir SLRKA. 103 kp.
jog ir šiais metais nesuma
taučių
organizacijos;
už

Dabar
jie
vėl
važinėjasi
su
tuo
pačių
klau

Kun. Kasakaičiui atidarius
Svarbiausia dalis šio klausymo yra kad
žės tasai naudingas ir pra
«
baigdamas,
ragino
visus,
simu.
vakarą gražia įžangine pra
duoda žmonėms teisės ant to balsuoti ar Jie no
kilnus darbas musų sunai
kaip
pavienius,
taip
ir
drau

Miestas
norį
šį
Traction
Klausymą
už

kalba apie svarbą šios musų
kintos tėvynės atgaivini
ri ar ne.
baigti ant visados kol politikieriai gaus proga
tautiškos šventės, p-lė L. gijas, prisirašyti prie šios mui.
R Jus galite pamatyti arba duoti kokia
jį pavartoti dėl savo politiškos naudos.
Jančaičiutė, T. F. skyriaus organizacijos, kuri didele
Lietuvos Sūnūs.
priežasti kad Miesto Plianas neturėtų
raštininkė, perskaitė, ką pra naudą neša nariams ir vi
Politikieriai yra tam priešingi bet neturė
pereiti ?
dami gerų argumentų tiktai rėkia “Allen
eitais metais tasai skyrius suomenei. Prie kalbų buvo
RACINE, WIS.
Visą svarba yra kad jie nori žmonės ap
nuveikė tautos labui, kiek deklemacijų; gražiai pasakė
Bill”.
gauti
kad Tractiąn Klausimas paliktų neuž
aukų įplaukė ir t.t. Pasiro šiam apvaikščiojimui pritai
Panedėlvj, 1<ovq 19 diena,
Vistiek Allen Billa buvo panaikinta dvi
baigtas.
dė, jog tasai skyrius surinko kintas eilutes, p-lės Mich. 1917 m. atvyko pas mus Adešimts metų atgalios.
Kad užbaigus tą klausymo tuomet poli
arti 17 šimtų dol., nepri- Kščanačiutė ir E. Karaliūtė. merikos Lietuvių Tautos
TZ" ODEL Allen Billa buvo panaikinta?
tikieriai netektų darbo.
skaitant aukų Lietuvių Die
Tarybos prezidentas Dr. J.
Užtat kad jį nedave miestui teisės pir
*
»
Aukos.
nos,! ir visi. pinigai pasiųsti
Ar Jus ir ilgiau Rausysite tų politikierių
i Bielskis ir daug įdomių da
kti žeme, nedave žmonėms teisė balsuoti.
Centrą^, išskyrus kelis dekurių idealas yra prisipilti kišenės ir palaiky
Kun. J. Kasakaitis $3.00. lykų papasakojo apie tėvy
Užtat kad Miestas po tą bila neturėjo tei
sėtkus dolerių, kurie randa
ti ta Dalyką neužbaigta ?
Po $2.00: Juoz. Nbvikas, nę. Pirmoj dalyj savo kal
sės valdyti ir prižiūrėt kompanijos, nei geres
si pas skyriaus iždininką. M. Urmelevičiutė, Vinc. Pa- bos jis nupiešė vargus mu
Ar Jus norite požeminių gatvekarių ir ki
nio patarnavimo reikalauti.
Už tokį gražų skyriaus pa luikaitė, Pr. Šūkis.
tų geresnių ir greitesnių patarnavimų kurie
sų viengenčiu, esančių Lie
’enuostabu kad Allen Billa buvo panai
sidarbavimą publika padė
bus kiekvienam piliečiui ant naudos?
Po $1.00: J. Peleckaitė, P. tuvoje po vokiečių valdžia.
kinta!
kojo rankų plojimu.
Širvinskas. P. Pikunas. V. Antrojoj dalyj papasakojo
«
Paskui kalbėjo p-as A. Pikunas, J. Godinavičius, P. apie vargus musų brolių pa
Staknevičius iš Bloomfield, Kučinskas, M. Zdanevičius, lėkusių į vokiečių nelaisvę.
N. J. Pirmoj savo kalbos P. Praninckas, J. Jokšas, K. Gerbiamo daktaro kalba la
dalyj gana ilgokai kalbėjo Andriuškevičius, A’ Žuraus- bai buvo jausminga. Klau
apie Lietuvos reikalus; gra kas, P. Milevičius, D. Ba- sytojai giliai atjautė vargus
7
žiai ir nuosekliai išdėstė ganskis, A. Kščanaitis, J. savo viengenčių, net verkė.
Pirm prasidėsiant pra
musų priedermes savo tėvy Stašaitis, E. Bernatoniutė,
nei, ypač dabartiniais nelai A. Balaišis, J. Bardzilaus- kalbai p-lė Ag. Zizminskai-mingais laikais, svarbiausia kas, M. Kulbis, O. gdanevi-|tė padeklemavo eilęs “Var
?.W.,JVsW.V.WAW/W^^«V.^W.W.WLIB.WLW.W»W
A Ormlokia
_T SJ+aSaimus visų priedermė nesigai pinis
čiutė, A.
Opulskis, J.
Stašai- (rinom
ginga tčwni>
tėvynė, ” Paskui pTHE KEISTER’S
lėti aukų plutos gyvybei ir tis, A. Pacevičiutė, P. Gri- lė M. Masiulytė padeklema- mas Zizminskas.
$ P. Birnjtailčlit
Geistina,
H.
Shanost
TeL Yards 1332
LADIES TAILORING
laisvei; skaitlinėmis pripa - bauskas, A. Gribauskas, P. Įvo “Lietuva Brangi.” Lai- kad kuodaugiausia vietos
DR. J. KŪLIS
rodė kuoaiškiausiai, jog ne Aleksa, M. Stukienė, P. Or- j ke šių prakalbų apie tėvy- lietuvių prisirašytų prie T.
COLLEGE.
LIETUVIS GYDYTOJAS IB
Jus nusistebesite kaip puiki ir len
labai dar mums rupi badau- lauskiutė, J. Anusevičiutė, i nės vargus taipgi buvo ren- Fondo skyriaus.
5
1641 W. 4716 Street
CHIBUKGA3,
gva yra musų metodą padirbimo dra
H
Tel. Drover 8833
3259
8.
Halsted
st.
Ohleago,
HL
jantieji musų broliai ir se- O. Peredniukė, K. Dapšis, karna ir aukos sušelpti neM
Atliekame vieok) electrlhoe
. J. Lazdauskas. bužių.
Todėl Keister College yra popula
(lydo visokias ligas moterų lr
darbą' pigiaus, geriaus lr greiserįs, jei per tris metus į vi- K. Stašaičiutė, A. Bemata- laimingą'kraštą. Išviso su
riSka. Pamatykite mus apie speeiale
vaikų.
6 ciaus. negu kiti. Suvedani elockaina dėl siuto.
sus fondus, drauge paėmus, vičiutė, N. Juodviršis, M. rinkta $41.80.
tros (tratas ) namus;
geso ir
Priėmimo Valandos: nno » ryto
IŠLAVINTA TURISTE.
KAINOS MOKYNIAMS:
$ jlektros lempas. Taisome moiki 12; 0 iki 9.
N ėdė liomis:
taip maža suaukavome, kuo Baltrušaitis, K. Degučiukė.
Už apgarsinimus išlaidų
Pilnas
kursas su instrukcijoms
torus, fanus ir visokius daly
nuo 9 iki 2 po pietų; nno • ▼.
*25.00 Siuvimo kursas IU dienų $5.00
je «us surištus su Elektriką.
met nepalyginamai daug 8. Davidonis, M. Ventis, J. buvo
1.63
Iki 8 v.
V
Reikale suteikiame
patart
— Na, mylimoji, neužilgo 40 ir Cottage Orove Avė., Ohleago,
oj ną lr apkainuojame darbų.
III. Telefonas Oakland 5252.
daugiau praleidžiame svai Šokelis, A. Širvinskas, A.
Pasiųsta į T. F.
$40.15 privažiuosime ekvatorių.
galams. -Toliaus kalbėtojas Staknevičius. M.. KščanaiStambesnes aukas davė
— Ak, tai bus įdomų. Aš Seniausia ir geriausia vyrų ir
v•
aiškino apie sroves, prieža čiutė, L. Jančaičiutė, K. Du- sic:
labai daug apie ekvatorių moterų drapaną dirbtuvė. Dir
stį nesuėjimo į vienybę su biekiutė, M. Mikaiauskiutė.
Kun. V. Slavynas $5.00 girdėjau, bet nekuomet ne bame ant užsakymo.. Kaina
tautininkais; priparodė aiš N. Bružiutė, P. Černius, V.
1.00 mačiau.
J. Kesminas
Duok
greičiau pigi — darbas, gvarantuojakiai, koks yra skirtumas Danilevičius, 8. Klimaitis,
J. Lazdauskas
1.00 žiūroną...
mas.
tarp tautininkų-katalikų ir M. Stučka, B. Danilevičius,
J. Steponas
1.00
Prisiartinant dienai lan
Čystinam ir prosijam.
tautininkų-laisvamanių, be K. Aleksandravičius, K.
kymo kapynių (Decoration
D. Jackevičius
1.00 SUMANINGA GIRTUO
. A. METRIKIS,
dievių, kurie būdami ne- Kairis, J. Norkevičius, J.
Day) milintėje suteikia tų
P. Juška
1.00
1710 W. 47-ta Gatvė
KLIO
PATI.
dieną,
kokią nors dovana sa
neskaitlingi, kuriems dau Kairis, V. Norkevičius, K.
K. Balsevičia
1.00
Tarpe Paulina ir Hermitage vo giminėms, arba drau
giau rupi išvyti iš Lietuvos Vendauskas, P. Kepalas, J.
St. Urbonas
1.00,
gams nuneša ant kapo kokį
Girtuoklis.
Geriau nuDievas, negu tautos reikalai Aleliunas, A. Aleliunas, D.
P. Atkočiūnas
1.00
nors gelių pluokšta. Bet bu
tilk...
Tu nieko nežinai.
ir kurie, nežiūrint į katali- Senkevičienė, S. Levickas,
P. Burokas
tų daug naudingiau
šutei
Juk ir Aleksandras Didysis
kų-tautininkų nuveiktą mil M. Bartusevičius, J. Levic
kus nenuvistancia
atminti
P.- Burokas
1.00
gėrė, ir Bismarkas, gėrė, ir
palikti ant visados kuris žižinišką musų tautos labui kas, B. Vėželis, J. Saunora, j A. Gudžiūnas
1.00
dės žiema
lr vasara, t. y.
Petras Didysis gere....
darbą, norėtų vienok vado J. Malcevičius, P. Sakalau
K. Brazdžionis
1.00
nors mažiausia
iš akmėns
vauti lietuvių visuomenei, skas, P. Pabijanskas, K. į L. Ancen
Pati. Taip, jie gėrė, bet
1.00
padaryta Paminkai. Norlntie
kurią sudaro žmonės tikin Glušokas, A. Stukas, J.
M. Maliui itė
1.00 jie nedirbo Chicagos gyvu
ji
malonėsite
užsisakyti
tieji. Ir pertai, kaipo su to Broknis, V. Uzdila, P. Kralių
skerdyklose
už
14
dole

tuojaus,
nes
mes
jau
turime
Ag. Zizminskaitė ’
1.00
kiais, vienybė yra negalima. ieris, A. Buitvida, J. Gailihs, J T. Zizminskas
keletą tokių kurie bus gata
1.00 rių į savaitę.
vi ant paženklintos dienos.
Šioji p. A. Staknevičiaus J. Saverinas, J. Rasimas, J.
A. Jelinskas
1.00
Mano darbas liudija Išdlrkalba patiko visiems, ku Bartmonas, P. Kaieckis, J.
FAEMOSII
bysteje per S metus. Atvųėuo
O. Vinckutė
1.00 FARMOSII
DIRBTUVE
DldManstoje » Ameri
riems rupi išgirsti teisybės Baranauskas, J. Dauda, T.
iantlejl su šiuo reikalų mel
J. Martinkus
,1.00 koja Parsiduoda
Įsteigta 1898 m. '
Lietuvių
kolionljoj
kame yra
žodis apie musų dabartinius Bomblauskas, J. Rickis, S.
džiame pašaukti per ^telefo
1.00 380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
A. Brazinskaitė
Artistiškų išdirbinią, kaip
no,
busite patikti su auto
Bagdonas J. Keliauskas, J.
srovinius santikius.
A. Red vi las .
1.00 sioj apielinkėje Seottville, Mich. km tai: įvairių bažnytinių parėmobilių kuris atveš juos lyg
kraštas lietuviams apsigyventi, Cio
Po to kalbėjo kun. Ka Černius, A. Pumeris, A. Gu
Z. Umbrozas
1.00 nais yra Farmerų Draugystė, yra dų, rilbų, karunų,
tautiškų šv. Kaslmlero Kapinių. Dir
sakaitis; priminė apie Lie dinąs, A. Novikas, J. SanPabaigoje prakalbų liko lietuviškų parapija. Todėl krelpismes vėliavų, draugystėm^ Karpų, btuvė lr ofisisas priešais var
( Jus kurte norite turėti geresni gy
tuvos dabartinį sunkų padė vaitis, A. Mašauskas.
«
sutvertas T. Fondo skyrius, venime pirkite pee mus farmas kad guzikučių, maršalkoms parė tus.
jimą, josios vargus ir karš
Smulkesnių aukų $20:06. i kurį kol kas prisirašė 14 galėtumėm visus Anglus lr Vokie jiu, antspaudų, ir tt. Darbą
tai žadino visus prie duos- Viso surinkta $123.06.
narių, pasižadėjusių kas čius, U tos k°llonljos Išprašyti. Mas darome artistiškai ir atsakan
turima iš jų suėmė jų farmas lr nori
numo; tuojaus, patsai ir V.
Garbė rochesteriečiams už mėnuo mokėti nuolatines me jas parduoti, turime didelių lr mi čiai. Užsakymus priimame iš
Danilevičius T. F. skyriaus gausią auką savo nuvargin
farmų, glvnlial, mašinos lr kiti visur ir teisingai išpildome.
duokles Lietuvos vargus pa tų
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
pirmininkas išėjo rinkti au tai tėvynei!
lengvinti.
Į naujai susi me ant išmokesčio. Norint g antį dau Reikale, prašome, kreipties
giau Informaeljų rašykite
mums,
kų.
/
Z.
Tautos Foėdo Skyriaus
tverusio T. F. skyriaus val o gausite grašų katalloga 1r mapa. .. prie tikros lietuvaitės.
Laike rinkliavos kalbėjo
T. I. ANDRUSZEWICZ irCo
ANTON KIEDIS,
dybą pateko sekanti: pirm.
R. F. D. 2 Box 104
Worth, III.
Susirinkimas.
p. S. Klimaitis, kuris yra
1908 W. Division st.,
Peoples
State
Bank
Bldg.,
Juozas
Kesminas,
rašt.
JuoKovo 8 d. T. F. skyrius
gerai žinomas Roehesterio
Pbone Mt. Greenwood 20
Chicago, III
Seottville, Mich.
lietuviams kaipo gabus bu- turėjo metinį susirinkimą,'
Lazdauskas ir ižd. Ta-

LIETUVIAI
AMERIKOJE,
¥NV%ix«xnmmmeixr»«xnm(

Allen Billos “Neteisingumai”
Niekurie Politikierai yra labai išsigandę kad

yra progą užbaigti Chicagos Traction
- Klausimas ant visados.
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TEGUL ŽMONES SPRENDŽIA
Chicago Surface Lines

M.

g THE ELECTRIC SROP

VISUOMENES DOMAI!

K. SIDLAUSKIS

Subata, Kovo 24 <1., <i9!7 m
► “KALTIEJI”

K «. t ...I JI* ■

KATALI jingesni už Kraką ir Mont-

KAI IR ‘‘NEKALTIEJI’
LAISVAMANIAI.

Phono Yards 2721

vidą.
Šitie nelaimingi žu
vo, bet tie liko ir dar tolyn
platins musų visuomenėje
dorišką, išgverimą...

DR. J. JONIKAITIS

Lietuvis Advokatas;
ATTORNEY AT LAW
J

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
8837 8o. Morgan, St.
CHICAGO. ILL.

Nemanau čia teisinti tų,
kurie dabar kalti platinime
doriško išgverimo “Laisvė
je,” bet negaliu užtylėti ir
to, kad vienu iš uolesnių ir
senesnių to “doriško išgve
rimo” platintojų pasirodo
Dr-as Šliupas ir jis pats to
nesigina. Kiti jam pripa
žįsta tą garbę, kad po jojo
sparnų prasidėjo doriškas
išgverimas.
Jis beplatindamas “tautišką susiprati
mą” savo “apšvieta ir mo
kslu” išperėjo karštesnius
laisvamanius, kurie išsivys
tė taip, kad virto Krakais,, ¥'
Montvidais,
Pruseikomis, ,
Neviaekais ir kitokiais, ku- <
rie laisvamanybės kulmind-i;
cijinį punktą ar jau pasiekė, !
jar neužilgo pasieks.
Juk •
žmogžudystės idėją, pagiežą ;
ir neapykantą vardan kokio j
tai augštesnio tikslo prie <
“tautiško susipratimo,” pir

J

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 St. Halsted

|

CHICAGO, ILL. S

COKNKK Mth STRSKT

'

Lietuvaiti Piano
Mokytoja

NERVŲ LIGŲ.
t. 4 Tjcriln nans. Rugsėjis 1015.
r ta 23 metų aš sirgau nervais, ma-

e v'.v% skaudėdavo, jaučiausi prlslėgas, bet visuomet turėjau gerų, norą
algyt. Klebono Koenig’o
Nervinė
ane išgydė.
James Seott.
J. Glamann iš W. Point Miss. rašo,
ad jis persmarkial
dirbdamas savo
armoje neteko muskulų
jiegos Jį
mė gydytis klebono Koenigo Nervine
r dabar jų perša visiems.
Taip pat rašo Klotilda Merz iš St.
’abriel, Tex., kad ji baisiai
sirgusi
ervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gyytis klebono Koen*so Nervinė, nes
i pasekminga.
Sesuo
Katarina,
vienuolė iš La
rosse Wis., sakosi klebono Koenigo
ervine išsigydžiusi iš nervišaumo ir
emiegos,
nors tiedvi ligos buvo jų.
arginusios per du metu.
DYKAI l)ran&i knyga
sergan
Į
tiems nervais. Jų. siun
i ame kiekvienam,
kuris paprašo.
Neturtėliams duodame
ir vaistus
ykai. Tuos vaistus -nuo 1876 išdirinėdavo gerbiamasis klebonas Koe
iig. Fort Wayne, Ind., o dabar po
KOENIG MEDICINE C
prižiūra išdirbinėja
Chicago, III.
Dvarborn
62 W. Lake st,. netoli
Vaistinėse bonka ateina
1, o šešios boukos $5.

Telefonas: McKIoley 8764

įa
\

Specialiste Motėm tr

STATE BANK
| Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
$
•į
į
$
*
$
I

CICERO, ILL.
Kapitalas
ir perviršis
$125,000.00 3 nuoš. mokame ant padėtų pinigų.
Po Valstijos ir Chicago
Clearing House priežura.
Taip pat turi skyrių Suvienytų Valstijų pačtos

Priimame Savings
Account, Checking Account
turime si angas geležines
skrynias (vaults). Fire In
į (Postai Saving Funds.
surance, atliekame visus
Atdara Paned. Ketbankinius reikalus. Atdara
5; vergais ir Subatomis iki
kas vakara ir nedėlios ryta. b 8 vai. vakare.
B

| Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?
Š

*!5SS5B8SHS3SnE^SSS39gH«Eau«
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių
naminių radankų k. t.

Valku Ligose

5
UTAISYTAS iš formulo3* recepto; suteikto išmintin
gu Egypto stokoninku,

DAKTARE

f

O

\
Kuomet Jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie *

OFISO VALANDOS

šokioms dienoms nuo
vai. ryta;
Vakarais.
Nedėlioms tiktai sutarus.

seno

ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25?.
už bonkutę visose aptiekose,
arba gulite užaidakyti tiesiai iš

gyvenimo vieta
S255 So. Halsted Street
TeL Drover 632*

D-ro Šliupo surašytą knin- i
gutę “Dievas, dangus ir
pragaras.” Ir toje tai knin» gutėje ant 18 pusi. D-ras
1 šliupas ragina savo veda-

Pabaigus daktaro mokaia
Illinois Universitete.
Praktikavus ligonbutije metus

kirs skaudėjimo, dusulio, galvot
tkaudfjim". nustojimo apetito,
<iaUio galvoje, tel., ecl., Sutai-

Htil somas išuirbėju labai pagarsėjusio

Miesto ofisas:
Boom *1*
1* So. La Baile •»., Chicago, HL
Tel. Bandolph 884*

rakandų pečių, divonų,
siuvamų mašinų, pianų
grofonolų, viskas ipas
mus gaunama.

S. A. Slakiene

apaireiSkia <“M|« sS'bf-tinai pasekmingu
nuo gėlimo pilvo ir kimu, grr-

sipratusiojoje sąžinėje susi5 dėjo mintis patekusios į

ADRESAS:

F. AD. BICHTER A CO. •
74—80 Nžthlngioo Jtree*. Ne*

York.

3255 SO. HALSTED ST
(Prie 33-filoa gatvės)

CHICAGO, ILL.
Tol. Drover 5326

PAUL KVORKA
£ 1551-53 Chicago, Avė., Chicago, 111.
Arti Ashland Avė.
Telefonas Monroe 2500

H

Norint daugiau informacijų ra-šykite mums, o mes prisiusime ka
halioga.

----

' j mus prie tautiško susipra' įtimo žmones vieną gražią
- dieną užpulti kunigus, sųr kišti kryžius į pečius, bažr,nyčias paversti į arklydes,
s kunigus ir vienuolius iškarl’ styti varpnyčiose ir t.t.

V
Specialiai padaryta, skaibia kaip storus taeip
ir
plonus.

Mažai tokių didvyrių laiŲ mingų, kaip D-ras Šliupas,
J" kuriam dar tebegyvenant jo
l" įsėtas grūdas įleido šaknis i

>

Š
f

|

Skalbimas

»

Palengvintas

(

OI

ir diegus parodėt Jo idėją jo
2‘ ■ paties akyse imta vykinti
! gyvenime. Vieną gražią die-

FEDERAL1

Pagerinta

mokantis visokius

Electric Skalbama Maši-j
na skalbia

geriau ir švariau.

reikia trinti nepalieka
mės.
Sutaupo laiko,
Elektra yra drabužiai
teikite
jų.
pamatyti
SHOP. 72 W. Adaifis
kitę pamatyti Federal

Į1 ną du laisviausiu laisvamal.r niu užpuolė Rymo agento j

l" butą ir jame nužudė a. a.
111 kun. Žebrį, neradę gi vie3S nuolių pakarti, pasmaugė

šo^

i

Ne- į

nei jokios dė- '
ir darbo. Net ;
išsukami.. AELECTRIC
St. Paprašy- .
maohine.

Edison

Commonwealth

dievobaimingą Galminiutę.
s’ Nei kiek neabejoju, kad
®" D-ras Šliupas iš savo pasėlio
|1_; susilauktų dar gausesnės
la pjūties, jei jo “tautiškiems

kius, armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau
rusiškas balalaikos ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomolaikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Muši? kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Co.

ELECTRIC SHOP ELECTRIC SHOP
72 VV. Aliams, Michigan A Jackson
Al’STIN: 5646 VVest Laka st.
BROADWAY: 4523 liroadfcay
LOGAN SQUARE: 8127 Logafl Blvd.

TELEPHONE DROVER 7369

Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampų.

SOUTH CHICAGO:

susipratėliams” nebūtų toks
Įs baisus galas, kaip kad buvo į
1S įsimaišius Amerikos polici-i

9163 South Chicago Avė.

VAISIAI ŽMOGAUS DARBO

jai ir teismui! Srityje gi, <
kur tokių kliūčių nėra, kaip £
V’! va tikybos srityje, D-ras į

Šliupas susilaukė
žymiai
11S ( didesnių vaisių. Jis čia suim į silaukė nevieną, antrą kokią
ill“ it
•V
—1 •
•
. doros išgverelį, ne vieną, ans1’ j trą kokį Kraką ar Montvi|U' dą. bet visą būrelį visokių
1O" j “nezaležninką” su jų va1,1 8 dais, kurie&s 'patentus is?° gauti ir lietuvių visuomenei

J
‘
į
.
j
i

Geriausia vieta pirkti Deiuien

tus

ir

žiedus

aukso

Ir

laikrodėlių

laketų koloneku špilkų
su Lietuviška krautuvė yra Vie

na
iš didžiausių
ir
seniausia
Chicagoje Musų tavoral yra tei
singai gvarantuotl ir prekės pi
gesnės negu kitur.

Tiktai ekonomija ir taupumas
tegali atnešti pageidaujama vai
kių dėl pasilinksminimo
Bankas yra tojį žemė, kurioje jus pasėti
pinigus, o bankos knygutė tai yra vaistus.
Mes mokame 3 nuošimti į metus už jųsų
pinigus.
PRADEKITE SĖTI Š1ENDIENĄ

Ashland Avė. Kampas 47th Street

platinti syvų ir jėgos. SteJr‘ bėtina su tuo musų daktaru.

Episkopalai ir pravoslavai
atsitraukė nuo “nezalež-

aukso

paauksuotu

i tarpti tiek pastangų D-ras
ir Šliupas dėjo ir tebededa, pas
r°a išgverėlius^ ieškodamas savo
a" “tautiškam
susipratimui”

’’

|į

Telephone Tardė 2390

nėję “gerbiamas” iš dviejų i
Gydytojas Ir Chirurgas
S467 S. kistiri Uit Ir N. 36 (t., Chlct|i

A. YUSKA

OR

SO N. LaSALE BT, CHICAGOJ
Boomi 1107-1114
a
Telephone Franklin 117*
•
Gyv.: 3112 8. Halsted 84.

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Cliicago yra labai parankioje vietoj, ant
kertės Wasliington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausių jų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

mas platino musų visuome- ;
universitetų daktaras Šliu- 1
pas.
Nevien prakalbose, 'I*
&
gyvu žodžiu jis tą skelbė,
bet ir tam tikrą kningtitę
' parašė, kaip kokį rankvedė- į
’ Ii ar testamentą savo “viš’čiukams.” Juk tai ne kitur
’ kur,-tret D-ro Šliupo moky-:
' kloję ir jo mokinių nesu-

F. P. Bradchulis*

Didžiausia Valstijos

Kapitalas ir Parviršis S75l.OOQ.oa.
CHICAGO

Bankas apart miosto

-z Tirtas sutirš $7.000.009.oo

§

8

I R K 0 I X ,9

Subata, Kovo 24 d., 1917 m.

5

Tenai teikia pagelbų nuo reuma vaikščiojimo, jus perdaug t
immurn r»v*ė* t ************ *ox**x*« t
“KALTIEJI” KATALI me, mės mylime Dievų Kaip madienį į Munickų,
:
PIRMU
NEGU
PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
KAI IR “NEKALTIEJI” ir visi, męs gerbiame tokius tų dienų busianti didelė vo tizmo, neuralgijos, išsisuki atsišviežinsite. Kaina 25 ir •
— Ant Durų, Lentų Kernų ir Stoginio Popieroa
kunigus, kaip va: vyskupas kiečių tautinė demonstraci mų, niksterėjimų, sutinimų, 50c. aptiekose, krasa 35 ir
LAISVAMANIAI).

Baronas, vyskupas Valan
čius ir kt.! Ir daug kito
(Tųsa nuo 4-to pusi.
kios garbės jie parodo. Bet
ninku.” kaipo nuo išgverė
ta visa garbe jie garbina jau
liu ir palaidų žmonių jokiai
nesančius kunigus ir vysku
visuomenei netinkamų, o
pus, su kuriais laisvama
D-ras Šliupas juos visus
niams neprisieina
dirbti
perša lietuvių tautai, turbešališkai” ir ‘išvieno,’ ir
-but, kad jos išgvėrimo ir
' kurie jau nemato laisvama
palaidumo elementus su
nių suktybių. Taigi jie gerstiprintų ir tuomi “tėvy
j bia tuos visus, kurie jiems
nei” patarnautų 1
nestovi ant kelio! Bet jie iš
Taip dalykams esant nėra koneveikta visus gyvus ir
kuo stebėtis, kad Central. veikiančius kunigus, kurie
Komitete pasidarė nesantai ir patįs augštoje doroje gy
ka, kilo suirutė ir kolioji- vena ir savo tautiečius nuo
mai.
Savo partijos tikslui iaisvamaniško
ištvirkimo,
pasiekti ir Centr. Komiteto kurio D-ro Šliupo receptai
laisvamaniai panaudojo “ga veda, saugoja.
labijimo” taktų, kad dide
Kad dar smarkiau savo
snį “tautiškų susipratimų” partijų iškėlus žmonių akypagal laisvamanių normos I se, kai kurie karštesnieji
įvestų pas katalikus. Čia D-ro agentai, savo prafcalbolaisvamaniai ir pavartojo e lygina D-rų Šliupų su
moralės žmogžudystės prie vysk. Baronu, su vysk. Va
mones savo srovės reikalų lančiu, su D-ru Basanavičių.
vedami, augštesnių taip sa Tų tur būt jie daro, norėda
kant tikslų siekdami patįs mi atsilyginti D-rui už
vieni! Taigi ir susilaukėme ‘guolį ir lovį,’ mes gi nuo sa
nešvariausios
agitacijos vęs pridėti galime, kad tuo
prieš katalikus ir kruvinos lenkesnis
ir
niekesnis
kruciatos prieš gerb. kun. D-ras Šliupas- atrodo, kuo
Kemešį, prieš gerb. kun. rčiau jį statoma su tikrais
Augustaitį, prieš gerb. ku - ’T.iusų tautos veikėjais, mylė
Bartušku. Norėta juos “nu tojais ir tėvais, kaip kad bu
galabyti,” atimti jiems var vo vysk. Baronas, vysk. Vadų ir apšaukti juos: Judo- ’ančius. Visi tur būt sutikšiais, išgamais, veidmainiais, .vme, ant to, kad nei vienas
Rasputinais, juodašimčiais, iš tų Lietuvos didvyrių, prie
Rymo agentais ir t.t. ir t.t. vurių norima pridėti ir D-rų
Visi tie laisvamanių tulžies Įfšliupų, “tautiškų susiprati
perlai, visi tie jų proto, suži mą” savo mokslu nėra pla
nos ir jų literatiškų gabumų tinę taip, kad kokios nors
padarai, tie visi “Vieši Žo nedorybės pirmapradės butų
džiai” ir laisvamaniškų laik galima ieškoti ir rasti jų žo
raščių
koliojimų
pilnos džiuose ar raštuose, kaip
skiltys, tai šūviai paraleliš- kad randame pas D-rų Šliu
kf (gretimi) šūviams, iš pą, kur net žmogžudžiavimo
kurių mirė kun. Žebris, tik idėja nėra svetima...
šūviai kitoje srityje. Susi
Ir čia tur būt bus kalti
laukėme dviejopos rųšies katalikai. Kaltas Baronas,
Krakų ir Montvidų: vieni
kaltas Valančius, kad jie to
“Raudonrankių”
agentai,
li :e skaistus, tokie prakil
kurie užrašė savo vardų gy nus, o jų šviesoje taip men
vu svetimu krauju, kiti-gi
kas tas D-ras Šliupas, pa
tai D-ro Šliupo su “gražia
laidųjų didvyris! Kalti ka
siela” ir su “skaisčia dva
talikai, kam juose nėra tiek
sia’ “viščiukai,” laisvamaenumo, kiek jo yra ir taip
nijos agentai, kurie savo
apsčiai yra pas musų tautie
vardų užrašė šmeižtais, pra čiu s-laisvamanius!
Katali
vardžiavimais ir koliojimais, kai kalti.
kad jais užmuštų garbę ir
Š—is.
gerų vardų tiems, kurie lais
vamanių prasimanymams ir PRIEŠ ANGLIŠKAS SU
suktybėms kelių užstojo!
SIRINKIMAS.
, Šiandienų, kad pridengus
visus savo nešvarumus nuo
žmonių akių, laisvamaniai
leidosi po lietuvių kolionijas
su savo apgynimo agitacija,
su visokiomis paskaitomis ir
prakalbomis. Jie čia veid
mainiškai sako: “Mįes tiki

Amsterdam, kdvo 22. —

Kalės pradžioje Vokietijoje
sutverta organizacija, ku
rios tikslas kovoti prieš An
gliją, kad ją visiškai nudai
goti. Tos organizacijos ko
mitetas sušaukia savo narių
slaptų posėdį ateinantį pir-

Apd rauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. ApsiIrausk save ir savo šeimynų viršminėtoje kompanijoje,
<uri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus’po 3-jų metų.
Paip-gi apsidraudę fojė kompanijoje gali važinėtis po vi<ų pasaulį ir gali savo apdraudų užsimokėti kožnoje val
stijoje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen
tų visose dalyse miesto Chicago; turi būti teisingi ir pa
mokyti vyrukai. Tokiom ypatom geras uždari)!s ir dar
bas gvarantuotas. Turi turėti gerus paliudijimus ir
Bonsų, atsišaukite į ofisų.

K. J. FILIPOVICH
Geaeralis Agentas
c 670 West 18th Street,

Telefonas Ganai 2190 3

CARR BROS. WRECKING CO.
sustingimo kaklo.
Trinda 60c. Jos Triner, Mfg. Che
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAčO
BERLYNAS LAUKIA KA mas muskulus arba kojas mist, 1333-1339 So. Ashland **X*******.**********.******
po sunkaus darbo arba ilgo Avė., Chicago, III.
Adv.
RĖS PASKELBIMO.
ja.

„

Amsterdam, kovo 22. —

Čionai pasklydęs gandas,
kad į 48 valandas busianti
paskelbta karė Vokietijis su
Suv. Valstijomis. įžymes
nieji amerikonai ir laikraš
čių korespondentai Berlyne
koi-kas nesikrausto iš sosti
nės, bet jieihs pranešta buti
pasiruošusioms.

Teisėjas. Už kų, nedorė
li, mušei savo pačių I
Kaltininkas.. Ne iš pik
tumo, ponuli, bet tik iš pri
pratimo. Labai sunku at
prasti... Aš nekaltas...

UŽ VARGĄ $10.00 AUKSU!
Naujai susiorganizavusi LIETUVIŲ ŪKĖS korpo
racija užpirko didelius žemės plotus
LOUISIANOS
VALSTIJOJE ir nori tojų korpocijų užvardinti gražiu
ir tam tinkamu vardu. Kas patars gerų tinkamų vardų,
tam bus išmokėta $10 00 auksu. Galima patarti bent
po kelius vardus, rasi vienas iš jų bus priimtas ir gausi
dovanų. Atsitikime, jei keliatas asmenų patars tų patį
gerų vardų, pirmutinis gaus $10.00 auksu, kiti tų patį pa
tarusieji gaus po 10 šėrų tos naujos korporacijos. Laiš
kai ar telegramai su patarimais to naujo vardo turi pa
siekti mus nevėliaus Kovo 2S dienų, 6 vai. vakare.
Adresuokite:

6329 S0. FAIRF1ELD AVĖ.,

>1

<

A STATE

BANK

Banko pasirinkimas yra didžiausios svarbos daly
kas. Delei trijų sekančių priežasčių: Mes tvirtiname,
kad šitas Bankas yra pilnai atsakantis ir vertas Jūsų
užsitikėjimo. PIRMAS: Jisai yra čarteruotas ir stovi
po Illinois valstijos įstatymu ir priežiūra, ANTRAS: Jisai turi kapitalo ir perviršio $300,000.00, TREČIAS: Jo
\‘
•
•
• • r
savininkais yra draugovė didelio kapitalo žmonių ir Jo
reikalai yra po gabiu, patyrusiu ir atsakomu biznierių.
f Augšeius pasakyta teisybė užtikrina pilnų apsaugų d eį pozitoriams. Jūs persitikrinsite, kad musų valdininkai
mandagiai, ir Rūpestingai patarnaus. Daugelis rado,
$ kad tai yra teisybė ir Jus esate kviečiami patikrinti tų
tvirtinimų.
J

Central Manufacturing

|
&
§
33

$

hm

neloli Morgan gatvės

1800 W. 46 St.,

?
■

KONFERENCIJOS

jos.

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
turi 128, kaina tik 25c.
«
i
Kas užsirašys “Darbininką”.metams ir atsiųs $3.00
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnių pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sųjunga, tam “Kalendo
rius” bus duotas dykai.

Pažink savo tikėjimų ir nesiduok savęs suvedžioti
$
visokiems ištvirkusių žmonių pliauškalams.
| Atvažiuoja į WKST PULLMAN, ILL. KUN. A. MALIAU S-^
■ KIS, filosofijos ir sociologijos Daktaras.
Jis kalbės Šv. PETRO ir POVILO bažnyčioje per visų “
i savaitę laiko aiškins svarbiausius gyvenimo klausimus.
DAKTARAS KALBĖS TOKIOJE TVARKOJE.
įPANEDĖLYJ, Kovo 26 d., — Ar yrn Dievas?
jUTARNINKE, Kovo 27 d. — Ar žmogus paeina nuo bez-

Socialistai, laisvamaniai, niežaiiežninkai ir visi velnių
jKupčiaus pasekėjai nepraleiskite progos. Pažinti tiesų!
Vigoe konferencijos bus moksliškai paremtos.
Kviečia
KOMITETAS.

C

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 por me
tų metus.
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių;» yra svarbus
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis,
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci

|

/2ANGA Į BAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui
lėšų auka iš litioso noro.

Chicago, III.

KALENDORIŲ 1917
METAMS.

Chicago

WEST PULLMAN, ILL.

į Visos konferencijos, išėmus paskutinę, prasidės 7:30 v. vak.
Paskutinioji bus pasakyta Balandžio 1 d. per sumų.

<»

DAR NEVELU INGYTĮ

Kalbama Lietuviškai.
Sukatos vakarais atdaras iki 9 vai. prastomis dienomis
iki 4 vai. po pietų.

džionės? ir ar žmogus turi dusių?
’įSEREDOJ, Kovo 28 d., — ^Tamsybių ir nelaimių didžiau
siu versmė*.
$ KETVERGE, Kovo 29 d., — Ar Kristus yra Dievas, Išriši
mas prasi platinusiųjų abejonių tikėjimo dalykuose.
įPĖTNYČTOJ, Kovo 30 d., — Apie Inkvizieijų.
!SUBATOJ, Kovo 31 d., — Apie .Socializmų. Jo istorija,j
v
mokslų ir kritikų.
$NEDĖLI0J, Balandžio 1 d., — Apie žmogaus augščiausiųl
M
tikslų. Ar sunku jį pasiekti?

:

______________________ „_____________ ___________

KAPITALAS• IR PERVIRS
$300,000.00
**
-

LABAI SVARBIOS

&

DRAUGAS BUBLISHING CO.

District Bank
1112 W. 35-0.,

1

w

$

BANKO PASIRINKIMAS*
Bankų savo taupimo Suskaitai.

KNYGOS

1137. Naujas Budas Išmokti Rašyti. Senas ar jaunas, vyras ar
i»
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
I*
it
sipirkę iią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
$
mant išmokti tik po vien? raidę į dieną, per 24 dienas
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku! Argi Tam
<*
I»
sia negalėtum išmokti rašyti! Žinoma, tik norėk ir
iI
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik .......................
10c.
1133. Naujas Elementorius.
Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dieną reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
*
Elementoriaus kaina ................................................. -.............
10c.
1020. Šventa Istorija Beno ir Naujo Įstatym0. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje
u
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai .............................................................
1.00
1022. Trumpa Šventa istorija Seno lr Naujo Įstatymo apdaryta 25c.
735. Lietuvos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
nieko nežino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jaus patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta ..................................................................... ,25c.
35c.
Apdaryta ............... .*........................ .......... ..................<...........
1105. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas liėtuvią
šiek tiek moka, rašyti, bet mažai kurie moka taisykliš
kai rašyti. Žinoma, kiti ir nežino, kaip roikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
35c. « ►
išmokins taisykliškai rašyti.
Prekė ...............................
1820. Lietuvos Gaspadinė. šioje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa-’
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
H
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius
valgius iš tą pačią dalyką, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
25c
kad vyrai jas mylėtą. 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 ..............................................
25c. <
Užsisakydami virš pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą lr
numerį. .Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Adresuokite:

CHICAGO, ILL.

Keletas priežasčių, kodėl Jus turėtute pa| sirinkti Central Manufacturing District

S

Šutančios yra gaunamos Draugo knygyne

NEW ERA ADV’G. AGENCY.

VIDURIŲ~KĖBLUMAI.

Vidurių keblumai yra svar
bus dalykai. Medikališkas ra
šytojas sako: “Viduriai taip
pat kaip automobiliai; taip
daug remiasi ant nuotikio,
kuriuomi yra vartojami. Abu turi apribotų spėkų, kuri
negali buti peržengta nė be
nuobaudos. Suirimas vidurių
paprastai yra kaltė jų savinis Karčyitųapetaoinslirdluem
ninko. Trinerio Amerikoninis Karčiojo Vyno Elixiras yra geriausias taisytojas. Jis
išvalo žarnas ir atitaiso visų
virškinimo sistemų.
Jeigu
jus kenčiate nuo užkietėjimo,
nemalimo, galvos skaudėjimo,
nervuotumo, nustojimo ener
gijos ir tt., vartokite Trine
rio Amerikoninį Karčiojo Vy
no
Elixirų,
kuris
nė
ra
prieiasčia
pagelbė
jimo į trumpų laikų ir blo
gų atmainų, kaip alkoholi
niai “kartumai,” bet kuris
prailgina pasekmes pagelbos, būdamas sutaisytu iš
medikųliškų karčiųjų žolių,
kurios reikalingos išvaly
mui, ir st įpras, tyras natū
ra Ii s raudonasis vvnas, kuris priduoda stiprumo. Kai
na $1.00 aptiekose. Trine
rio Linimentas neturi būt
maišomas su kitais pana
šiais sutaisyniais taipgi. Jis
yra daug stipresnis ir nesuIvginamai geresnis. Jis su-

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

Užsakymus siųskite adresų:

“DARBININKAS”
|

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Pasinaudokite su Proga!
Mes atradom daug žmonią, kurie norėtą pirkti farmus, bet
negali dėl to, kad yra reikalinga turėti
pusėtina kapitalą. Su
1 Sanborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali nusipirkti Ur
mą stebėtinai pigiai Ir lengvais išmokesčials.
Pirkti farmas kur žemė yra pigi tr gvarantuota, kur mes tu
rim 80,000 akru žemės, kur yra klampią ir sotnilių, kur Žmogus
nusipirkęs farmą gali gaut darbą prlo kompanijos farmą arba
klampią bile kokią dieną metuose. Farmos su dalim išdirbtos
žemės lr namais ir gyvuliais dėl pradėjimo. Galime duot geriausi
paliudijimą nuo lietuvišką farmerlą.
z

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director
EAGLE RIVER, WIS.

O R A UG*i

CHICAGOS
ŽINIOS
įga^BBKBsaKBaasaffiBHa
ŽODIS Į TOWN OF LA
KE’IECIUS.

Gerbiamieji!
Nors daug
mes darbuojamės lietuvių
katalikų
visuomenės,
o
draug, žinoma, ir Lietuvos
labui, bet spragų vis dar
yra.
Ištikro, jart turime
suorganizavę pačių reikalin
giausių organizacijų kuo
pas, nestinga ir visokių
draugijų, draugijėlių, ku
rios neša visuomenei bei tė
vynei naudų.
Taipgi gali
me pasidžiaugti gražia baž
nyčia, kurioje sulaukus sek
madienio
visus savo sielvar<
tėlnis bei nubudimus suma
žiname, kurioje atrandame
neišsemiamų šaltini visokių i
malonių. To visko niekas
mums nepadovanojo, aitva-1

TIKRAI NUOSTABU.
nų rinkimo dclot.
Tame
skaičiuje vyru yra 490,605,
Apie stebuklingų išsigel
o moterų 297,931. Preziden
to rinkimuose Chieagoj bal bėjimų nuo mirties gali kal
bėti tūlas Jonas Ryttpoll
savo virš 800,000 piliečių.
(1108 Fulton ave.) kuris
bedirbdamas prie statymo
ŠIANDIE VYČIŲ 16 tos
namų
kertėje gatvių 18-tos
KP. IŠPAŽINTIS.
ir Canal nukrito nuo 4-to
Lietuvos Vyčių 16-ta kuo i.ugšto ir tik truputį susi
pa Šv. Jurgio parapijoje nu žeidė. Valandėlę pasilsėjęs
tarė in corpore atlikti išpa laimingasis vėl dirbo.

Sulįsta, Kovo 24 d., 1917 m.

čio adresu:
A. J. SUTKUS
6329 S0. FAIRFIELD AVE.,

ning Dept. Atsišaukite

tuo

jaus:

Tel. Prospect 456.

220 N. Green St.,
Chicago.

Parduoda Jeveler krautu

vė su rnkandomis.

ANT RANDOS.

Biznio iš

— liga.

S. BARRY,
4551 S. Ashland ave.,
Chicago, III.

Drover 1071
P. S. Taipgi parduodu
arba bundullais.

Tik ką apteikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitanskų škaplerių, kurių ilgą. laiką negalėjome gauti. Už
sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su šal
teliate) ' 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Taipgi apteikėme siuntinį naujų rožančių. Kaunfleja po 10c., 15c., 20c., 25o„ 75c., $L25 ir $2.00. Užsa
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia- |

mi ir pinigai kartu.
Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:
. ’

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

|

ANGELES VY
ras neatnešė, bet mums pa
SKUPIJĄ.
tiems reikėjo pasigaminti
pasidarbuoti.
Vakarykštės telegramos iš
J tai atsižvelgus norisi
priminti apie Lietuvių Dar Rymo praneša, kad gerai
PETRAS KVIETKAUSKAS,
žinomas!
bininkų Sųjungos kuopų, chieagiečiams
*
“GENOVAITE”
220 Hartford Road,
1
Joekfordo
vvskupas
Peter
1
kultos dar musų kolonijoje
So. Manchester, Conn.
ANT TOWN OF LAKE
James
Muldoon
Vatikano
nėra, nors jau senai kalba
LIET. TEATR. KLIUBAS
Paieftkau savo pusbrolio Antano
Spaustinalčio, paeina iš Kauno gub.,
ma sutverti.
Kaikurios paskirtas į Los Angeles vy
Raseinių pav., Jurbarko par., Mon
tvilų kaimo, pirmiaus gyveno,. Chi
priežastįs buvo darbą su skupiją..
Stato Scenoje viena iš gražiau- £
III cago, III., o dabar nežinau kur. Pra
trukdę, bet dabar reikia Įkū
šau atsišaukti ant adreso:
šių Lietuviškų Veikalų.
Vyskupas Muldoon gimė
FRANK GERVILVS,
GENOVAITE
nyti savo užmanymų.
Lie Stockton, Cal. Pirmų para
Detrolt, Mich,
Diena, kurioje atsibus Lie 1845 Dubois St.,
tuvių R. K. Darbininkų Są pijų jis gavo Chicagoje
7
REIKALAVIMAI.
NEDĖLIOJĘ,
junga yra labai mums nau- 1886 metuose. Roekfordo vy tuvos Vyčių Chicagos Apskri
Reikalinga pardavėja — lietuvaitė
Kovo
29, 1917
Dry Goods Dept Store.
•dinga, tai vienintelė musų skupu liko paskirtas 1908 čio Choro koncentas — arti- prie CVT
RATE DEPT STORE,
Šv. Kryžiaus Par. Svet.
! tinasi. Atsibus šeštadienyje ba 10824 Mk'higan Ave., Roseland, Iii. »
organizacija, kuri daugiau metuose.
(Senojoj Bažnyčioj)
REIKALINGOS
DVI
MERGINOS
48-ta
ir Wood Gatvių
landžio 14 d., šv. Jurgio par., i drapanų krautuvę už pardavėjas.
sia rūpinasi darbininkų bū
Prasidės 7 vai. vak.
Turi būti patyrusios savo darbe. Ge
vio pagerinimu.
Mes, vie
BRIGHTON PARK.
! svetainėje.
ra alga, darbas nuolatinis.
Gerbiamosios ir gerbiamieji :tiniai vyčiai, savo susirinki
K. BRVCHAS,
"Genovaitės” lošimas yra vie •
•
Programas sudaryta iš po- 3323 So. P.Halsted
st.,
Chicago, III.
nas iš gražiausių.
Genovaitę a
me svarstėme šį reikalų ir
Kaip paprastai Tautos puieriškiausiųju lietuviškų ir
visi labai myli, taip-gi šis vei- o
Reikalingi vyrai ir moteris dieni
kalas yra labai tinkantis loši- •
pasižadėjome pagelbėti su b’ondo 60 skyriaus Brighton
niam ir naktiniam darbui prie po- įo mui laike gavėnios.
Prio to «
svetimtaučių
dainų.
Prisirengi

peros. Patyrmas nereikalingas. At
taipgi L. T. K. L. aktoriai yra o
tverti darbininkų sąjungos Parke
susirinkimai būna
sišaukite pas:.-.
gabiausi ir atlošia visokius vei- ®
KRAUS AND GOLDUS,
kuopų. 13 vyčių sutiko pri- paskutinėj savaitėj kiek- mas geras.
to kalus geriausiai. Todėl užkvie- e
5833T35 S. Tlufoop st., Chicago, I1L £» čiame visus, kas nebus, tas gai- °
sirašyti prie busiančios kuo- vieno mėnesio; taip gi ir daTikietai parduodami. Gali
S lėsis, meldžiame nesivėluoti.
o
I to
L. T. K. L. •
pos.
Taipgi vietinis klebo- Į ’ ar kovo 25 d. tuoj po pa ma gauti “Draugo” Admin. ir
JOSEPH C. VVOLON
sutana”
nas žadėjo pagelbų tame
laidų paprastoj svetainėj pas choristus.
LIETUVIS ADVOKATAS
reikale.
vyks susirinkimas.
Kamb. 002 National Life Bldg.j
VALDYBA.
HATTER
2» So. LaSalle at..
ST5TEn
Taigi, broliai darbininkai,
Gerbiamieji nariai malo
. Vokamie 1566 Milvraukee
Central 6390
stokime į darbą visi iki vie nėkite atsilankyti ir duok
Gražiausia
lr Ge
Rasidence Humbold 97
nam! Organizuokimės, spie- les užsimokėti. Prie to išgir5 riausia mokykla Chi
CHICAGO, ILL.
cagoje kuri mokina
skimės f vienų kūną, susior- rite kų nors naujo.
•
kirpimą Ir siuvimą
vyrų ir moterų dra
gnnizavę atrasime būdų pa- Į
J. A. Poška, T. F. rašt.
bužių.
siliuosuoti nuo darbininkų
Elektra varomo,
AKYS EGZAMINUOJAMOS mašinos
musų siuvi
priešų, kurie ant kiekvieno
no skyriuose.
Jus esate^ užkalė
žingsnio mums išnaudoja, ii
dami apsilankyti ir
daug daugiau galėsime nu
pamatyti musų mo
kyklą
bile
laiku ______ _____
Akynlat pritaikomi per .mij
veikti Lietuvai.
— dieną ir vakarais ir gauti spe
gydytojus. Mes už savo darba
liškai musų kaina laike šio mėnesio.
gvarantuojame
arba pinigus
Pirmas darbininkų susi
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
grąžiname.
rinkimas ant Town of Lake
—bile stailės arba dydžio, ii bile me
PETER A. MILLER
i
ių knygos.
Deimontai, Laikrodėliai tr
įvyks nedėlioję, 25 kovo
Diplomai duodami mokiniams.
geriausios rųšies auksiniai
(march) Šv. Kryžiaus para
Master
Designing School
dalykai.
J.
F.
KASNICKA,
principalas,
2256 West
22-ra gatvė
pijinėje svetainėje, tuojaus,
118 N. La Baile St. Kambarys 416-417
po sumos. Susirinkime bus}
Prie* City Hali

Didžiausis Teatras <
Statomas Scenoj Ciceroje
Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus
Stato scenoje vienų iš Puikiausiu Lietuviškų veikalų

“GENAVAITE”

LIETUVAI

VIS ARTYN IR ARTYN

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 vra puikiausis iš

lietuviškų historiškų veikalų.

■■■■

lietuviškos scenos.

ĮŽANGA 25-35-50 CENTŲ.

BANKES
COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir

Elevatorių

J

S. A. D. VytisDarbininkas.

788 535 PILIEČIU CHICA
GOJĘ DALYVAUS AL
DERMANU RINKIME.
Pasirodo, kad Chicagoje
išviso užsiregistravo 788,535
piliečių busiančių alderma-

GALITE

parsiduoda puikus namas
dėl vienos šeimynos, labai pa
togioj vietoj gyventi, nes čia
Town. of Lake apylinkėje oras tyras ir visi parankumai.
per tris mėnesius surado! namas įtaisytas pagal naujau200 dienraščio “Draugo” sios mados. Kas nori įsigyti
kostumeriu. Už tai jam kun. puįku narna ir už pigia kaina
Statkus dovanų davė $30.00.j Jai atsišaukia tuojaus sekant

n ■■ ■ ■ S
WEST 8IDB
1371 Mllmokm av.
2064 Ml(waakee av;
1064 Milvrauaaa av.
1M0 W Hid>«ae .t,
3830 w Hadiaan «t.

5}c

1644 W Chiearoav.
1886 Blue t.land av.
2812 W. North av.
1217 8. Hal.tad at,
1832 S. Halated et.
1318 W. 12th et.

Geriausia B nkee.
■alyrloa iu
bent kokia.
1-8 ev.

31« W. 23nd et.

8OUTH SIDE
8032 Wentworih av
3427 S. Halaied at.
4729 S. Ashland av.

north side
406 W. btvtisloa et.
720 w. Nori h av'
2640 Linco'n ev.
3244 I iiH-oln av,
8413 N. Clark Kt.

mum

Gauti

ANT PARDAVIMO!!
Juozapas Martinkus.
Sis jaunas lietuvis tėviaiuis yra uolus katalikiškų
’nikraščių platintojas. Jis

oertanatart
10c vert#1*,
para įduoda
oi

bile ko-

kioj vietoj Chiiagoie ir važiuo
ti | Mllwaukee, North Hhorc
Electric truk) gulima gauti Evanstone ant Central Gatvės.
J 2 valandas Ir 48 minutaa ga
lima nuvažiuoti | Milwankee ir
dar sutaupysite $1.08.
Norint
daugiau informacijų paprašy
kite elevatoriaus agento,
kad
duotu Jums laiko kortelę ar
ba pašaukite mus per telefo
ną.
Telefonas Centrai 8280
1234 Edison llblg
7{ž \V cs f _A< la m sS t r<-«-t, ^C11 i cn go

5,000 CHICAGIEČIŲ
TINGE DEL RUSŲ
VOLIVCIJOS.
Seredoje TVest Side audi
torium svetainėje buvo chi-i
cagicriu mitingas flel Rusi
jos revoliuri ios.
Mitinge
dalyvavo virš 5.000. Nutar
ta nusiųsti pasveikinimus
naujųjai valdžiai.

UP

IML

RYŽIAI

Tik ką išleista Knygele

Į MILWAUKEE.
GERIAUSIAS KELIAS

Roles atliks geriausi ar

tistai L. Vyčių 14 kuopos, kurie jau yra atsižymėję ant

NORTH SHORE

plačiai išaiškinta L. D. Są
jungos tikslas.
Tat kviečiame visus kuoskaitlingiausiai ateiti į šį
įsteigiamąjį susirinkimą.

Škapleriai.

Lietuviški

overkotai vertės nuo $.25 iki
Nariai
r.oužsimokėję
mėnesinių
A $85, dabar $5 ir augščiau. Kelmokesčių malonėkite sekančiame su
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaisirinkime užsimokėti.
( Advertising Dept)
kų siutai nuo $3.00 iki $7.60.
J. Kudirka, raštin.
S Valizos ir Kuperai.
1800 W. 46th St., Chicago, III.S
Atdara kasdiena, nedeliomis
ir vakarais.
•*» +
Paleškau
savo
brolio
Juozapo
S. GORDON,
Kvietkausko iš Suvalkų gub., Ma
1415
S.
Halsted st., Chicago.
rijampolės pavieto, Srunkių gmino,
Į
Mokolų kaimo. Kas apie jj žinote
arba jis pats atsišaukite ant sekan
j
čio adreso:

PASKIRTAS Į LOS

kortais

*

Amerikos Lietinio Mokykla

“DRAUGAS”

LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 ryto iki • vak
Nedėliomia pagal sutarimą.
4712 So. Aahlanl Avo.
art 47-tos gatvės

EXTRAH!

žintį. Išpažintis bus subato
AMERIKOS LIETUVIU Mok.
SKAIČIUS NIGERIŲ
Tel. Drover 2285.
je, kovo 24 d. Visi nariai
Mokinama: angliškos ir lletuviftkos kalbų, aritmetikos, knygvedysCHICAGOJE DI
kviečiami 7:15 vai. ryto su
tės, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst.
istorijos,
DINAS.
sirinkti į vyčių kambarį Šv.
abelnos istorijos, geografijos, pollth
I PAIEŠKOJIMAI
kinės ekonomijos, pilietystės, dailiau
Jurgio parapijos svetainėje,
rašystės.
Beveik
kasdien
Chicagon
g Vienatinis budas giminės su
o iš ten visi drauge eis baž
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryte
rasti yra paieškojimas per “D.”
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
atvažiuoja
minios
juoda

nyčion. Prie Šv. Komunijos
Paieškodami |kt “Draugų" dau
3380 Emerald ave., CHICAGO. įl,L.
gelis surado savo gentis, drau
odžių
darbininkų.
Vietos
ni

artinsimos nedėlios ryte, ko
gus ir pažįstamus, kurie per il
gerių
organizacijos
išsijuosę
gą
laikų nebuvo žinomi. Jei no
vo 25 d.
ri bile lių surasti, siusk paieško- j I Vyrišky Drapanų Bargenai
darbuojasi
aprupindamos
jimų j “Draugų” šiandien.
!
Labai butų geistina, kad
ateivius viengenčius. Nori
Nauji, neatimti, daryti ant
—
:
—
Paieškojimų
kaina:
—
5
visi nariai ir narės minėto
užsakymo siutai ir overkotai,
ma juos visus apgyvendinti
Vienų kartų ........................ 50c.|
vertės nuo $30 iki $50 .dabar
sios vyčių kuopos dalyvautų
parsiduoda po $15 ir 25 dol.
krūvoje, idant išvengti genTrjs kartus .......................... *1.00 į
bendroje išpažintyje, n< i tinės kovos.
Nauji, daryti gatavimi nuo
Vienų savaitę ......................... fl.SOį
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
bus iškilmingos pamaldos už
nuo $7.60 iki 18 dolerių.
v
Pinigus galima sius krasos žen-i
klėliais, arba registruotame iaiš-t
vyčius.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
Tautos Fondas 31-mas skyrius lai
ke. Paieškojimas turi būt sura-;
$ pamuštų overkotų.
Parvus. kys savo susirinkimu Ned., Kovo
šyląs aiškiai.
•
25-tą d., 1917 m. Dievo Apveizdos
g
Visai mažai vartoti siutai ir
Adresuokite:
p
Parap. svet. 8-čiam Kambaryje.
VYSKUPAS MULDOON

Dr. C. Z. Vezelis

J. T. Jl’KNIH
3357—» Anbum Ave., Chicago, UI.
Telefonas Yards 5853

J. LBA6AUSKAS,
3337 So. Morgan -St.,
Chicago, III.

Atsišaukite pas:

Tel Drover 7041

Norėdami rauti pakuroms malkas,
ypačiai dėl auonkepyniu tpeaarnlų)
Kreipkitės pas:

Atsiduoda
ant randos 6 didėli
kambariai dėl daktaro, virš apteko*.
Atsišaukite tuojaus.
,

partlavimo

dirbta. Priežastis

NA.JAH BIZNIS

Reikalingos merginos į Can-

■

Surengė Kun. P. Gugis

Dabokite Savo Akis

Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje.

Inu daugelis klebonų užsisakė ir vartoja

Parankiausia knygele

laike Gavėnios

bažnyčiose.

vakarinių pa

maldų.
Kaina

tik

15c.

su prisiuntimu.

InltalRykite gerai parlnktuit akiniu* atiklun. Paveskite aprūpinti aa
vo aki* npeoijaliMtui. kurą 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos rIbono. Altinius parenkame belaukiant.

Imant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas
TĖMYKIT NAMO UŽRASA.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.

Į

1800 W. 46th Street
Chicago, III. 1
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B1

Kampas 18-tos gat. Ant P latt’s Aptiekos 2-ras augštas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto ikį 12-tai
Tel. Canal 5335.

