ORO STOTO.

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

Kovo 80, 1917 m.
Phlcftuo Ir apylinkės. — Šiandie
Ir rytoj ktužus oras;
rytoj vukaro
laukiamu oro utmainos; temperatū
rą kjla palengva.
Temperatūra vakar augSfiuueiu 48,
žemiuusla 38 laipsniai.
Saulė teka 5:34>, leidžiasi ti: 13.
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BUVĘS CARAS KREI
PIASI Į VYRIAUSYBĘ
SU PRAŠYMU.

S. V. PASIUNTINYS SU

LAIKYTAS

įveikė turkus Palestinoje

Revoliucija Ispanijoje?

TRUMPOS
TELEGRAMOS.

BELGIJOJE

Haaga, kovo 30. — Iš tik
rų šaltinių apturėta žinia,
kad vokiečių militarinė vy
resnybė Belgijoje sumaniu
si sulaikyti atšauktą iš te
nai Suv. Valstijų ambasa
dorių AVhitlock’ą ir belgų
šelpimo amerikoninės komi
sijos narius.
Tai daroma
delei “žinių gvaranti jos. ”
Vokiečiai nenori, kad ame
rikonai, pasitraukdami išsi
neštų su savijni tikrąsias ži
nias apie vokiečių pasilaiky-

Londonas, kovo 30. —Bu
vęs Rusijos imperatorius,
Nikolai Romanov, pasiuntė
i naujajai Rusijos vyriausy
ė
bei prašymą, kad jinai leis
tų jo sunui Aleksiejui iške
liauti į Norvegiją sveikatos
žvilgsniu.
Vyriausybė dar
Rusų
vyaiausybė
rūpinasi
nieko neatsakė į tą prašy
mą.
Lenkijos reikalais
Nikolai Romanov daug
laiko praleidžia ramų dar
ANGLAI
SUMUŠĖ
TUR
RUSAI KURSTO SUKIL
že, kur atlikinėja visokius
KUS
PALESTINOJE.
TI VOKIEČIUS IR AUS
darbus:
mą Belgijoje, apie kariuo
Praeitą
sekm/dienį
buvu

menės judėjimą ir t.t. Visa
TRUS.
Londonas, kovo 30.— An siam carai leista eiti cerk- tai amerikonai galėtų in
glai Palestinoje įveikė 20,- vėn pasimelsti.
Jis visas duoti vokiečių priešinin
Petrogradas, kovo 30. —
000 turkų armiją, iŠ kurios laikas klūpojo, kuomet mel kams.
Kovo 28 dieną durnos rū
900 kareivių ir vieną gene stasi už naująją vvriausvAttot pranešimo, “žinių
muose įvyko didelis viešas
rolą paėmė nelaisvėn. Be to be.
gvarantija” turės tęstiesi
darbininką, kareivių ir du
anglai paėmė 53-čios turkų
mažiausia keturias savaites.
rnos atstovų susirinkimas.
divizijos visą štabą.
PANAIKINTAS
8
VAL.
Ir tik praėjus šitam laikui
Pasakyta daug kalbų. Iš
Oficialiai pranešama, kad
DARBAS
DIENOJE.
amerikonai busią paliuosuonešta rezoliucijos su paska
anglai prisivarę vos tik už
«•
r...
tinimu, kad Vokietijos ir
15-kos mylių nuo ViduržePetrogradas, kovo 30. —
Austrijos darbo žmonės su
Matyt,
vokiečiai
non
minių jūrių pakraščių pieti Tuojaus po revoliucijos su
kiltų prieš savo monarchi
drumsti vandenį. Tuo budu
nėj Palestinoj.
naujos vyriausybės sutiki
nes vyriausybes ir pasiga
.jiems
norėtųsi
sulaikyti
visiems
Didžiausias mušis įvyko mu visoj Rusijoj
mintų visų pageidaujamą
Suv. Valstijas nuo karės pa
netolies Gaza. Tarpe tur dirbtuvių darbininkams bu
laisvę.
skelbimo.
kų nelaisvių atrasta kelioli vo pravestas 8-nių valandų
Be to pagaminta į viso
Tas pat
ka austru ir vokiečių ofi darbas dienoje.
BRYAN APELIUOJA
pasaulio darbininkus atsi
įvykinta ir valdiškose dirb
cierių.
Į KONGRESĄ.
liepimas, ypatingai nukrei
Gaza turi apie 35,000 gy tuvėse ir įstaigose.
ptas į centralių valstybių ventojų.
Guli už 50 mylių
Bet praktikoje tos trumMiami, Fla., kovo 30. —
Nuo Gaza
gyventojus, kad sukilę nu mio Jeruzalės.
Ipos darbo valandos, vpae Buvęs Suv/Valstijų; valsty
verstų savo šąlyse autokra už 40 mylių yra Jaffa, Je karės metu, pasirodė kenks
bes sekretorirte Bryan vakar
ruzalės uostas.
* ’ ■
tinį valdymą, kai kad yra
minga.
Todėl
vyriausybė
paskelbė-į susirenkantį kon
- -■ --padarę Rusijos gyventojai,
nusprendė trumpas darbo gresą karštą atsiliepimą,
RUSAI RŪPINASI
valandas dienoje panaikin patardamas
sutraškindami sostą ir atsi
jam
vengti
LENKIJA.
ti, kol pasibaigs karė.
Po maišvties karėn Europoje.
sakydami tolimesniai būti
karės išnaujo bus įvesta 8 Savo atsiliepime Bryan sa
pastumdėliais ir įrankiais
Londonas, kovo 30.—Ru valandos darbo.
karaliams, kapitalistams ir
ko, kad jei kongresas nesu
sijos laikina vyriausybė įsa
bankininkams.
ras jokių priemonių išveng
kiusi sutverti komitetą su
NELEIDO TURĖTI
ti karės su Vokietija, tegu
Kuomet tas bus įkūny
PRIEŠKARINĖE DE
durnos atstovu Lednickiu
tą klausimą palieka išrišti
ta — baigiama atsiliepime
MONSTRACIJOS.
priešakyj.
Tasai
komitetas
gyventojų referendumui. Gi
— tuomet bus galima su
užsiimsiąs
Lenkijos
reikalų
jei žmonės panorėtų karės,
stabdyti tas žmonių sker
BelTeville, III., kovo 30.— tuomet kiekvieno piliečio
sutvarkymu.
Sakoma,
kad
dynes, kurios baisiai paže
busimoje
autonomiškoje Vietos “pažangeiji” socia pareiga imti šautuvą ir
mina žmoniją.
Lenkijoje ir moterįs bus lei listai buvo sumanę surengti traukti karės laukan.
džiamos užimti visas valdiš prieškarinę demonstraciją,
Bryan sako, kad Ameri
REVOLIUCIJA IS
kąsias vietas net ir minis kurios turėti tečiaus nelei
kai nereikia bijoties jokių
PANIJOJE?
do miestelio majoras.
terijoje.
užpuolimų,
nes
Amerika
.. Londonas, kovo 30. —Is
VOKIETIJOS PASIUN pertoli guli nuo įsikaldavu
61 ŽMOGUS ŽUVĘS
sios Europos. Be to, ameri
panijos vyriausybės oficia
TINYS APLEIDO
GELSINGFORGSE. ..
konai neturi jokios svarbios
lis organas vakar pranešė,
KINIJĄ.
priežasties
paskelbti karę
kad karaliaus Alfonso įsa
Stockholm, kovo 30. —
kymu visoj Ispanijoj su
Shanghai, kovo 30.—Vo Vokietijai ir paskui buti be
Revoliucijos metu Rusijoje
spenduota konstitucija ir
kietijos pasiuntinys Kinijo reikalingo kraujo praliejimo
buvo kilusi revoliueija ir
visoj šalyj paskelbta karės
je, admirolas Paul von dalininkais.
Suomijoje prieš rasų biuro
*
stovis.
Vyriausybė tai pa
Hintze, su vokiečių konsnNežinia,
kad į tai pasakys
kratiją. Gelsingforgse gat
dariusi todėl, kad susekta
liais apleido Kiniją. Gar kongresas, kurs šitą pirma
revoliucionierių
suokalbis vėse žuvo 61 žmogus. Da laiviu “Rembrandt” iške
dienį susirenka karinėn se
bar Suomijos sostinėj tvar
sugriauti dabartinę šalies
liavo į San Francisco, Cal.
sijon.
kos
prižiūri
darbininkų
valdymo tvarką.
Revoliu
kliubų nariai ir universite
cionieriai visoj šalyj išpla
to studentai. Senųjų valdi
tinę
atsiliepimus
vardu
ninkų ir policijos nebeliko
“Atsiliepimas į vistis gy
nei pėdsakio.
ventojus,” kurie reiškia Su
kilimą.
Visoj šalyj areš
VISIEMS KARINĖS MAI
tuojami darbininkų vadai.

—Londonas, kovo 30. —■
Oficialiai pranešta, kad per
vieną savaitę, pasibaigusią
kovo 25 d., į Anglijos uos
tus atplaukė 2,314 visokių
prekybinių laivų.
Gi tuo
pačiu laiku išplaukė 2,433
laivai.
,

—New York, kovo 30. —
“New York Herald” pra
neša, kad Long Island pa
kraščiuose aną dieną buvo
pastebėta dvi vokiečių nar
danti laivi.
—Londonas, kovo 30. —Anglijoje taip pritruko ga
zolino, kad nuo balandžio
1 d. nebus leista privati
niams žmonėms naudoties
automobiliais.

—Washington,

Londonas, kovo 30. — Tš
Vevey, Šveicarijos, gauta
žinia, kad Austrijos impera
torius
Karolis
iškeliavęs
Berlynan, kur atlaikysiąs
svarbią
konferenciją
su
kaizeriu Suv. Valstijų krizio reikale.

—Saeramento, Cal., kovo
30. — Legislaturos senate
neperėjo sumanymas, kad
uždrausti gaminti ir vartoti
visokius svaiginančius gė
ralus, turinčius savyje dan
tijau kaip 14 nuoš. alkoho
lio. •

—Oklahoma, kovo 30. —
Jobu M. Coueh, kurs nužu
dė savo svainę, mokytoją
miss Nellie Dunn; teismo
nubaustas kalėjimu ligi gy
vos galvos.

Vokietija niekam nesiūlo
taikos
1

*

'

Nėra išimties nei pa
čiai Rusijai
Suv. Valstijų vyriausybe nustebinta tokiuo
Vokiečių pasielgimu
VOKIETIJA NESIŪLO
, RUSIJAI TAIKOS
IŠLYGŲ.

WASHINGTONAS TIK

RAI NUSTEBINTAS.

Washington, kovo 30. —
Berlynas, kovo 30. — Va Suv. Valstijų vyriausybė įy
kar
Vokietijos
kancleris diplomatiniai rateliai tie
Bethmann-Holhvcg kalbėjo siog nustebinti tokiu atkak
parlamente. Visas kariau liu Vokietijos pasistatymu.
jantis pasaulis su indomyb© Buvo manoma, kad Vokieti
lukeriavo, ką naujo pasakys jos kancleris visgi paskelbs
kancleris. Teeiau jis nieko šiokį-tokį nusileidimą prieš
naujo nepasakė. Tik išluk Ameriką, kiek-nors atmai
šteno savo šalies su užsie nys savo nardančiu laivių
niais politikinius santikius. veikimą, kurs paraližuoja
Apie Suv. Valstijų kareiviš neutralių šalių prekybą. Bet
ką ūpą pasakė tiek, kad Vo Vokietija iš to nieko neda
kietija jokiu budu neatmai ro.
nysianti savo nardančių lai
Vokietijos toks atkaklus,
vių begailestingojo jūrėse
pasistatymas dar labiaus
veikimo, nes vokiečiai kovosantikius paaršino. Nėra da
ją už savo tautos gyvybę.
bar abejonės, kad susirinkęs
Vokietija su Suv. Valsti jo
kongresas nei nebklausvs
mis nenorinti ir vengianti
taikos šalininkų išvedžioji
karės. Bet jei Suv. Valstijos
mų, bet stovės už karę prieš
paskelbsiančios
V< ikietiiai
Vokietiją.
s '
■
'• ’
karę, nž karės pasekmes jos f
Tomis dienomis abelnai
ant savęs
ir atsakomybę
pasiimsiančios.
Vokietija buvo mąnoma. kad Suv. Val
stijos visgi nedrįs dar įsi
daugiau kaip šimtą metų
velti karėn. Bet štai Vo
santaikoje sugyvenusi su
kietijos kancleris tiesiog su
Suv. Valstijomis. Jinai pa
provokuoja Ameriką. Pasa
geidaujanti, kad toji santai
ko, kad jei Suv. Valstijos
ka ir tolesniai gyvuotų. Tai
pageidauja karės, tegu ka
viskas.
riauja ir pasiima ant savęs
Rusijai, kaip buvo tikėta
pasekmes, bet Vokietija nesi, kancleris nepasiūlė tai
atmainvsianti savo nardan
kos išlygų. Tik pažymėjo,
čių laivių veikimo ir viskas.
jogei Rusijai dabartiniais
laikais butų pravartu susi
VOKIEČIAI NAUJOSE
taikinti su Vokietija. Ir jei
LINIJOSE PRAN
Rusija norinti taikos, Vo
CŪZIJOJE.
kietija visuomet mielai su
tiksianti visokį rasų vyriau
sybės pasiulijimą.
Londonas, kovo 30. — Iš

Pasirodo,

RIAUŠĖS PRIEŠ MAISTO
BRANGUMĄ.
Vakar Chicagoje, West
Sidėje, žydų moterįs sukėlė
dideles riaušes prieš košerinio maisto brangumą. Ap
lamdyta apie 40 valgomų
daiktų krautuvių. Daug mo
terių sužeista. Apie 60 mo
terių suareštuota.

No. 76

kad

Vokietija karias

lauko,

Prancūzijoje^

pasiraošiusi ir tolesniai ka- pranešta, kad vokiečiai pa-

riauti, nežiūrint to visa pa- gabaus apsistoję savo nausekmių. Jinai nusprendžiu- jose linijose ir sulindę į ap
si ginklais priversti taikiu- kasus> iS kuriy mėgins suties savo visus priešininkus. Iaikvh priincuzlJ ir mgl
Ir pasitiki savo jėgomis, kad ‘
briovimąsi.
Bet prancūzų
ateityj pasiseks jai tas tik
ir anglų vadai tvirtina, kad
slas atsiekti.
_______ '
\
jie
sunkiomis
armotomis
RIAUŠĖS ITALIJOJE. jau prisirengę ardyti vokie
čių apkasus ir eiti toliaus.
Berlynas, kovo 30.—šiau
rinėj ir eentralėj Ttalįjoje
siaučia
išalkusių žmonių
riaušės. Didžiausios riaušės
pakilusios Turine, Mjlane,
Florencijoj ir Genoa. Daug
žmonių kareiviai
sužeidę
malšindami riaušininkus.

MEKSIKOS PASIUNTI

NYS KELIAUJA Į S. V.

Mexico City, kovo 30. —
rš čionai Washingtonan iš
keliavo Meksikos pasiunti
nys Ygnacio Bonillas. Tas
duoda suprasti, kad meksiNUSKIRTA SALOMS GU konai perdaug nesišiaušia
prieš amerikonus.
BERNATORIUS.

-—Ne\v York, kovo 30. —
Wash;-ngton, kovo 30. —
Karės laivyno sekretorius Kubos revoliucionieriai vie
Daniels nupirktų nuo Dani nam tos salos miestelyj api
jos Vakari; Indijų salų gu plėšė “cirką’.* ir, šito mbais
bernatoriumi nuskvrė rear- apsitaisę, kovoja prieš vyS. V. generolo Funstono laidotuvių San Francisco, Cal. ,admirolą James H. Oliver. Iriausybę.

•
' r.

30.

—Ottawa, Kanada, kovo
30. — Kanadoje su didžiau
sia paskuba dirbama garlai
viai, skiriami Anglijai. No
rima suspėti-pagaminti gar
laivių tiek, kiek vokiečiai
nuskandina.

Londonas, kovo 30.—Suv.
Valstijų ambasadorius Page

Anglijoje su savo štabu ir
palydovais yra priverstas
pasiganėdinti
karinėmis
maisto porcijomis sulyg An
glijos vyriausybės parody
mo. Anglijos kabineto na
riams taippat nėra jokios iš
imties. Visi gyventojai tu
ri delinties karės nelaimė
Reginys iš nesenai mirusio
mis.

kdvo

— Danijos salos: St. Tho
mas, St. John ir St. Croix,
kurios žinomos vardu “Va
karų Indijos,” ir kurias S.
Valstijų vyriausybė nupir
ko už 25 milijonus dolerių,
rytoj oficialiai pereis Suv.
Valstijų rankosna.

STO PORCIJOS.

VALDOVAI TARIASI
APIE KRIZĮ SU S. V.
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centą

Rusai kursto sukilti visų ša
lių darbininkus
Anglai

Oeo. Washington.
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"DRAUGAS”
IlMaelS Katalikų IRearaMIs

Kiną kasdiena išskyrus nedėldleBiua

Prenumeratos

kaina:

Chloagoje metama ......................
• mėnesiams

..............

>8.00
>1.60

S mėnesiams ............ 12.00

Taip,

‘draugai,”

^pažangumu”

savo

pražiopsojo

te tai, kas jūsų pačių nuo
mone, jums priguli ir už tai
dabar bereikalo lieijate tul

KjtaeeeAV. miestuose metams 14.00 žį ant nekaltų žmonių.
(. mėnesiams .... >2 .00
Tikra degeneracija
0 mėnesiams ............ |1.60
Perkant atskirais numeriai* vi
alistų eilėse.
sur po >c.

soci

Katalikams “ultimatomas”
Centralio Lietuvių Die
nos Komiteto šaka trukšmingai pasivadinusi “Centraliniu Amerikos lietuvių
komitetu,” paskelbė savo
suvažiavimo protokolą. Su
važiavimas įvykęs Wilke»Barre’je, Pa., advokato Lo
patto’s ofise.
Dalyvavę
visi laisvamaniai tautinin
kai,
kituomet
buvusieji
Centraliam Lietuvių Dienos
Komitete.
Žinoma, buvo
ten ir “garsusis” St. Šim
kus, d-ro Šliupo adjutantas.
Kaip ir buvo laukta, su
sirinkusieji
laisvamaniai
tautininkai išmetė iš praei
tojo savo susirinkimo pro
tokolo kunigų Augustaičio
ir Bartuškos protestą prieš
laisvamanių
sauvaliavimą
ir visuomenės klaidinimą.

panorėtų pamatyti šios ša
lies sostinę.

vamanių ir socialistų, kuo
met pasirodė, kad reikalin
gos prieš juos ne bi kokios
jau jėgos. Nes laisvamaniai
su socialistais per kelioliką
metų buvo plačiai įsivyravę,
prisisteigę savo visokios rų
šies tvirkinančių visuomenę
laikraščių ir draugijų. To
pasekmės pasirodė labai
liūdnos. Jų tarpe priviso
ne tik paprastų padaužų,
bet net ir galvažudžių. An
tai socialistų leidžiamieji
laikraščiai net džiaugėsi,
kuomet jų išauklėti galva
žudžiai nužudė a. a. kun. J.
Žebrį. Nei vienas tų laik
raščių nepasmerkė to bai
saus darbo, bet dar rūpino
si galvažudžius išteisinti,
paliuosuoti nuo atsakomy
bės. Kur gi jie peiks savo
darbavimosi vaisius.

LIETUVIŲ DIENOS 0ENTRALINIO KOMITETO
NARIŲ KATALIKŲ
Protestas.

: Dienon

I

I
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bankai*

Secind Security Bank
smshOP CHICAOO msm

Kun. Augustaitis laišku
buvo pranešęs, kad jis ne
gali dalyvauti susirinkime
ir prašė susirinkimą atidė
ti.
Bet kur tau klausys
laisvamaniai!
P-as Lukoševičius, prote
stavo, kokiam galui St.
Šimkus maišosi ne į savo
reikalus susirinkime.
Bet
Šliupas su savo pirmarankiu Račkausku paaiškino,
kad Šimkus buvęs kviestas
susirinkiman kaipo Lietu
vių Dr-jos “atstovas.”
Po šito “paaiškinimo^’
Lietuvių Dienos iždininkas
Lukoševičius rezignavo iš
užimamos vietos ir paliko
Atkiutusiems katalikams
vieniems
laisvamaniams su šita tautos “epidemija”
“darbuoties.”
tikrai buvo sunku kovoti
Ant galo nutarta visiems Bet pastaraisiais metais ka
katalikams atstovams, ku talikiška lietuvių visuomenė
rie bendrai su laisvamaniais pagaliau* jau ėmė stelbti
darbavosi Centraliam Lie Įsivyravusias gaujas laisva
tuvių Dienos Komitete, pa manių ir socialistų. Duos
siųsti “ultimatumą” su pa Dievas, kad ateityje Ameri
klausimu: ar jie sutinka to kos lietuvių dirvoje maža
liau darbuoties “centraliam tebeliks tų katalikų, kurie
komitete,” irdavus Lietu teršia javus.

Liet. Dienos C. K-to raš
tinė pirmininko p. J. S. Lo
Prenumerata mokasl Iškalno. Lai
patto įgaliota šaukė C. K.
kas skaitosi nuo utsiraSimo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai MUSŲ LAISVAMANIAI
posėdį į Wilkes-Barre, Pa.
nyti adrese, visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
IR ST. ŠIMKUS.
kovo 11 d. 2 vai. po piet.
sti
lipsrkant
k rasoje ar ezprese
C.
K. kai kurie nariai atsi
"Money Order" arba Įdedant pinigus
1 registruota laiške.
Neseni tai laikai, kuomet
sakė dalyvauti susirinkime
Redakcijai
prisiųstieji raštai Ir
korespondencijos negražinami, jei au Amerikon atkeliavo “daili
ir pareikalovo, kad posėdis
toriuj atslųdamas toki rašte, nepatyml Ir nelndeda krasos ženklelio su ninkas” St. Šimkus.
Sa
butų atidėtas, nes skiriamoji
grąžinimui. Visokiais reikalais krei
kėsi esąs atsiųstas šion ša
susirinkimui diena kaipo
piantis* adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO., INO., lin Letuvių Centralio Ko
sekmadienis, labai neparan
16M W. 4<th Street, Cbleago, Illinois.
Tsl. Drover 0114.
miteto Petrograde.
Iš pir
ki kiekvienam katalikui C.
------------ XX -----------mojo su juo pasimatymo
K. nariui, juo labiau ji ne
"DRAUGAS”
Lithuanian Daily Frlend.
pasirodė, kad jis nei kiek
paranki nariams kunigams.
Published daily szcept Sundays by
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO., nepanašus į “dailininką.”
Be to, nebuvo visai praneš
1800 W. 4*tb Street, Chicago, Illinois.
Tsl. Drorsr <114. Eatabllshed 1908. Ot, sau paprastas gaidys,
ta, kokiu tikslu minėtasai
Terms of Subscription: In Chicago
susirinkimas
šaukiamas.
ieškąs
tik
avanturų.
by mali or carrler
>4.90 per year.
Outslde Chicago by aiail >4.61 per
Vienok, kaip C. raštinė kovo
year. At News
Stands 2c. a copy
Jis čia atvažiavo aukas
Advertlsiag ratee op applicatlon.
14 d. praneša, susirinkimas
rinkti nukentėjusiems dėl
įvyko ir jame net dalyvavo
karės lietuviams. Kadangi
pašaliniai asmenjs.
pasirodė ne ką nusimanąs
Savo “Gelbėjimo Fon
Todėl, męs, C. K. nariai,
apie Lietuvos ir jos gyven
dui” sugrąžino paskolą, o
protestuojame prieš C. K.
tojų vkrgus, be to nemokąs
Tautos Fondo paskolą pri
pirmininko tokį pasielgimą
nukalbėtų aukų rinkimas
skaitė prie Lietuvių Dienos
ir" susirinkimo kovo 11 d.
jam nesisekė.
.
*aukų.
Tos paskolos buvo
nutarimus laikome nelegaĖmėsi todėl jis chorus la inteiktos Centralio Lietu
liškais. Taipo gi išlaidų su
NĖRA KUO PASIGIRTI vinti, paskui vargoninin
vių
Dienos
Komiteto
išlai

sirinkimo įvykdjnimui, jei
IR GANA!
kauti.
Nes su tuščiu pil doms, kuomet Komitetas
____________
f
gu jos buvo padarytos, nevu nėra šposų, o Amerikoj
neturėjo
pinigų
organizuo

užgiriame ir griežtai reika
Socialistai visais laikais be darbo nei vienam nega
ti aukų rinkimą Lietuvių vių Dienos apyskaitą, ar ne.
laujame, kad:
giriasi, kad jie yra didžia. lima pragyventi.
Visgi mums, katalikams,
Dienoje.
1) C. K. pirmininkas
Atsakymas turi būti duo
si darbininkų užtarėjai, lai
Katalikų visuomenė, pa
prisieis dar daug pasidar
Visus
Lietuvių
Dienos
li

tas į dvi savaiti,
Kitaip buoti, kol laisvamaniai ir šaukdamas komiteto posėdį
svės šalininkai, na, ir revo stebėjusi
jame
paprasto
kusius
pinigus
nutarta
pa

laisvamaniai anų vieton pri- socialistai paliks galutinai patsai arba per raštinę pra
liucionieriai.
Be jų, esu, priekabininko gaidžio būdą,
neštų visiems nariams susi
atstovus,
niekur šalyse nepradeda su juo nenorėjo turėti ar siųsti Lietuvių-Švedų Ko siimsią naujus
įveikti.
mitetui. Tų pinigų siunti kaip Šimkų, Bacevičių, Skri
rinkimo tikslą, ir tiktai ga
ma jokia žymi perversme. timesnių . ryšių.
Bet St.
Matome,
kad
šitie
musų
vęs narių didžiumos prita
Jie visuomet stoją pirmose Šimkui labai patiko laisva mo reikalų sutvarkymui nu tulską, Jokubyną, Zimontą
tautos
priešininkai
dar
ne

tarta
AVąsliingtonan,
R.
Kry

rimą paskirtų jam laiką, bet
iT kitus Šliupo šalininkus.
eilėse,
kuomet
priseina maniai.
Šitie kiekvieną
nugalėti.
Jie
dar
štai
pajė

žiaus
dr-jos
biuran,
pasiųsti
jokiu budu ne šventadienėj.
griauti carų ir karalių so naują svetį iš Europos
Bereikalo
laisvamaniai
gia
visucųnenei
statyti
‘
‘
ul

Šliupą
ir
Lopatto.
r
Šitie

2) Susirinkime neprivalo
stai.'
tiek daug sielojasi pasiųzmandagiai
sutinka,
jam
dviem be to leista su savimi dami katalikams atstovams timatumus.” Jie labai gerai būt keliami klausimai nie
Bet štai Rusijoje įvyko nuolankiauja, kad paskui
rnunano, kad katalikai vis ko bendro neturintieji su
pasiimti ir Šalčių, jei jis ‘ ‘ ultimatumą. ’ ’
Katali
revoliucija ir caras praša pasigamintų iš jo įrankį ko
kams atstovams
Šliupas d augiau eina stipryn. Gi ka- “Liet. Dienos” reikalais ir
lintas nuo sosto. Pasirodė, voti prieš katalikus.
su savo bemat, neleido net | ta)’k» . susipratimas-tikras Wilkes-Barre, Pa. visuoti
kad ten socialistai nei ran Tasai laisvamanių /tauti kęs kongresas esą pats pa bendrai "su’" laisvamaniais! Peilis
priešams. Susipra- nojo susivažiavimo nustatyA.____ ‘X— J
•
kos nepridėjo nei prie revo ninkų mandagumas ne vi skelbsiąs karės, stovį su Vo
tusių žmonių nebus galima ta C. ir-rK. veikimo programa,
kietija,
jei
to
nepadarysiąs
baigti
Lietuvių
Dienos
ga

suomet
betgi
atneša
jiems
liucijos, nei prie sosto nu
išnaudoti su savo agentais nes to ikišiol nebuvo laikvlutiną apyskaitą, o čia ve
Kartais jie gero prezidentas.
vertimo.
Visa tai atliko vaisius.
Mockais, Mickais, Straz tąsi.
Netoli balandžio 2 d. ir jie reikalauja dar, kad ka
patįs vieni durnos atstovai kai atšimpa į “mylimąjį”
dais, Buzovais ir kitais tam
3) “Liet. Dienom” auko
veikiai
patirsime, talikai prisidėtų prie jų ar
be jokios socialistų pagel svetį savo dantis ir viskas todėl
suoliais.
mis nebūtų padengiamos lė
dymo darbo.
iuos.
' .
į ' % »J nueina niekais.
Tai būva kiek kame yra tiesos.
Antai pemiai katalikai į- šos nieko bendro neturinčios
Katalikams neleidžia prie
Bet arčiau prezidento
Šitaip įvykus
pašėlusi tada, kada jie užtaiko ant
stovintieji ir žinantieji Jo laisvamanių “ėentralio ko sileido į įnamius laisvama su “Liet. Dienos” reikalais.
apmauda pagavo net pačius socialistų.
Su St. Šimkum laisvama būdą tvirtina, kad Wilso- miteto” prisidėti pati lietu nius ir su jais, kaipo su bro
lietuviškus
socialistus.
4) “Liet. Dienos” aukų ir
Juk tai ne bi koks čia -pa niams buvo lengva apsi nas visgi dar ir šiuo kartu vių visuomenė, prieš kurios liais, sutiko bendrai darbuo išlaidų
butų
parengta
Šimkus pateko tie mėginsiąs kaip nors išsi norą sauja laisvamanių, at ties Lietuvių Dienoje. Bet smulkmeniška atskaita ir
prastas daiktas.
Be soci dirbti.
dvasios pagaviman, sukti nuo karės su Vokieti stačiusi savo ragus-nagus, laisvamaniai, pasijutę kata visiems C. K. nariams jąją
alistų sugriauti tokią įsiga siog
Prezidentas supranta, sugalvojo ir tolesniai palik likų šeimynoje liuosi, pra užgvrus, butų paskelbta
lėjusią Rusijos biurokrati kuomet jam laisvamaniai ja.
jų, tai daug reiškia.
Soci pažadėjo duoną pampinti ir kad šita karė nebūtų patei ti Centralį Lietuvių Dienos dėjo perdaug tąja liuosybę spaudoje.
sinama jokiuo budu.
Tie Komitetą. Laisvamaniams ant pikto naudoties. Savo
alistams nebelieka kuo pa be vargonininkavimo.
5. “Liet. Dienos” surink
Tatai tuojaus Šimkus me sa, Vokietija per ištisu du svetimais nuopelnais norė senuoju papročiu jie parei tos aukos privalo būt kuo
sigirti.
Todelgi jie savo apmaudą tė savo užsiėmimą, per lais metu brutaliai laužė Suv. tųsi pasigirti ir pasigrožėti. kalavo savę vadinti ne ko greičiausiai išsiųstos sulyg
išlieja ant katalikų ir jų vamanių laikraščius bjau Valstijų neutralybę, o te ♦Tegu jie nelaukia, kad kiais įnamiais, bet lygiais C. K. nutarimo sausio 16 d.
laikraščių.
Antai čikagl- riausiais žodžiais apšmeižė čiau Suv. Vastijoš visas katalikų visuomenė savo tautos nariais. To dar jiems 1917’ m., būtent: “LituanL
nių lietuviškų socialistu or lietuvių visuomenės veikė laikas kentė, šalinuosi nuo darbštumu ir nukentėjusių neužteko: sugalvojo užgrob jai” $25,000; “Globai” $5,tvarkymo
Tatai šelpimu jiems galvas dabin ti visuomenės
ganas
griežia
dantimis jus ir palindo po d-ro Šliu kraujo praliejimo.
000; visos gi likusios Lietu
Tegu vairą.
prieš katalikų laikraščius. po skraiste. Dabar jis jau argi jau dabar šios šalies tų liaurų vainikais.
von.
vyriausybė turėtų atsiminti jie vieni skyriumu pamėgi
Girdi, tie laikraščiai pir čiasi ten rojų įsigijęs.
Kun. Pr. Augustaitis,
Kuomet jiems katalikų
Ar d-ras Šliupas, keliau- praėjusias nuoskaudas ir na rinkti aukas ir tegu pa veikėjai pasakė, kad nesi\
miau “garbino” carą, gi da
C. K. sekr.
mato savo to atkaklumo kėsintų to daryti, jie šiandie
bar visomis išgalėmis remia damas į Europą, pasiims su įstoti karėn?
J. Miliauskas,
savimi ir Šimkų, nieko tikTaippat prezidentui Wil- vaisius.
naująją rusų vyriausybę.
C. K. narys.
drįsta katalikų veikėjams
Iki pemiai musų visuo statyti “ultimatumą.” Gir
Lietuviškų socialistu są ro nežinoma.
sonui yra žinoma, kad Suv.
K.
jungos organas už sociali
Valstijų karėn įsivėlimas menėje būdavo kaip tik di, jei norite, tai eikite pas
C. K. narys.
AR BUS KARĖ SU
priešingai.
Ypač
prieš
da

stų atšalinimą nuo buvusios
dar labiaus prailgintų da
P. S. P-as V. Lukaševimumis įnamiauti.
VOKIETIJA?
revoliucijos
užsipuldiųėja
bartinę karę Europoje ir bartinę karę Europoje sau
Tokiu savo pasielgimu ta Čius, C. K. iždininkas iš C.
savo šaliai pagamintų dau ja Amerikos lietuviškų lais sauja laisvamanių įžeidžia K jau išstojo. Kun. d-Tas
ant rusų buržujų, kuriems
Paskutiniai Suv. Valstijų gelį nereikalingo vargo.
vamanių mokėjo išnaudoti
patekusi rusų vyriausybė.
lietuvių visuomenę, panie V. Bartuška yra Europoje.
Kiti lietuviškų socialistų vyriausybės parėdymai, ku
Turint tai visa domoje, lietuvių visuomenės silpnąją
kina ir pačią tautą. Nes kas
laikraščiai iš apmaudus tik riais pašaukta kareiviauti sakoma, prezidentas mėgins pusę — lengvatikybą. Dau
Amerikos angliški laik
gi tveria tautą, jei ne visuo
‘‘urrra revoliucija!” sušun kai kurių valstijų milicija, dar nukreipti šalin karės gelis lietuvių katalikų net
menė, jei nei atskiri jos na raščiai vėl ėmė kviesti pa
liudija,
kad
prezidentas pavojų.
Ir gerai jis pa jau buvo pamiršę, kad čia jų riai.
ka.
gelbėti nelaimingąjai Bel
tikrai
aplinky darytų, nes, rasi, į trumpą kituomet buvusieji broliaiKas gi kaltas, kad socia Witsonas
Buvęs prezidentas
Pamatysime, kaip toli nu gijai.
listai savo “pažangumu” bių spiriamas paskelbs ka laiką Europoje galėtų įvyk tautiečiai taiso jiems pra
važiuos laisvamaniai su sa Theodore Roosevelt’as net
taip daug išsigimė, pavirto rę Vokietijai. Kuomet ba ti taika ir ši šalis Išvengtų gaištį, palengva, bet sistenuo savęs išleidė atsišauki
matiskai mėgina juos išves vo tokiu atkaklumu.
į kokių tai puvėsių krūvą, landžio 2 d. susirinks kon didelių nesmagumų.
Mes, katalikai, turime mą į amerikiečius delei bel
Visa nelaimė tame, kad ti į laisvamanijos raistus,
kad kiti jų niekinami luo gresas, tuomet kuogeriaugų šelpimo. O apie Lietuvą,
aiai paaiškės, kaip stovi rei amerikoninė spauda baisiai I per kuriuos jie patįs bren- rupinties, kad ne męs pas
mai ėmė juos ir pralenkė.
Musų visuomenė nei laisvamanius eitumėme, bet apie milijonus badaujančių
Kasgi kaltas, jei toksai kalai. . Tuomet prezidentas kursto šalį stoti karėn. da.
<<revoliucijinis diplomatas” arba praneš kongresui, kad Spauda visuomenėje paga nepasijuto, kaip tie laisva kad jie pas mumis ateitų, jos sūnų čionykštė spauda
Kapsukas arba šliupo už tarpe Suv. Valstijų ir Vo mino tokį militarinį ūpą, maniai, susidėję su sociali- ijei jiems tikrai rupi Lietu ir visuomenė tyli, nors mus
antyje išaugintas Ožvs-Mi- kietijos jau gyvuojąs karės kad prezidentas turės jmro- stais, ėmė veisti net nezalež- vos ir lietuvių tautos gelbė tėvynės vargas kur kas di
desnis. Belgijai pasaulis su
arba pareikalauR dyti nepaprastai stiprų sa- nas parapijas, ėmė kurstyti jimas.
kitonas
pasirodė
tokiais stovis,
Savo
“
ultimatumus
”
te

dėjo 250 milijonų dolerių,
žioplais, jei nepramatė Ru kongreso įgaliojimo paskel vo būdą, jei norės pasiprie- žmones sukilti prieš savo
gu
jie
pasilaiko.
tame skaičiuje Amerika 4eTai sinti visuomenės užgaidoms. į dvasiškiją.
sijoje pervcrsmiiL, ten nc- bti karę Vokietijai.
Gal Dievas • duos, kad ir
Tik tuomet lietuvią katavynius milijonus. Ga musų
praktikoje
visvien
nukeliavo ir nepagamino visa
Skaitykit ir platinkit
tėvynei nei šimtos dalies ne
saviškiems
“draugams” reikštų karę. Bet vra dar nebus karės. Laimingesnė Ūkiškoji visuomenė suskato
giaties nuo tų išperų, lais“Draugą”
žinių ir tokių, kad susirin- tuomet paliktų šita šalis.
davė. Bet męs nepavydime.
kadir dilgėlių vainiko.

Iš Dienos :

būti

Jiuq

■llveelMe Avė. kampu Neštam Ars

3% ant Jūsų Pinigų"
Atdara Panadžliala k Bubėtomis
vakarais iki 8 valandai

A kol! name pinigas ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima
iauti Lalvokartes

ĮSTEIGTA

18» M.

KASPAR
STATE BANK
rO PKIEMUKA

VALSTIJOS!

KAPITALAS $tlO,W
Mes mokame S proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money
Orders f visas dalis svieto.
WiUlam Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar, —;Vice-pirmininkas
Chas, Krupka, Vlve-pirmlnlnkaa
August Fllek—Ass’t. Kaslerius
Joseph sikyta — Kaslerius

1900 Blue Island Avė.
CSCCAGG, KLL.

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL JŪSŲ TAUPUMO
Reiškia laisvę ano rupeečių
Abaolutlškų saugoma
8l banka yra labai patogioji
▼tetoje yra reguliariai per
žluriama U. S. Valdžios, Ju
sų taupinimai yra pageidau
jaml, sur >1.00 ar >1,000.00

JntttsKpt. tUanthtsOsIjl flifrTi

NATISNAL CITY BANK
OF OHIOAGO

David R. Forgan—President
8. E. Kampas, Dearborn and
Monroe St.,
(Apatinės lubos)

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
Chicago Clearing Honse Naryste.

Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po Jos at
sargia priežiūra.
Laike nuo laiko,
bent syki t metus, Clearing House
revizoriai nuodugniai
Ištiria savo
bankų stovi Ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
noton
bondai, mortgagei Ir kitos apsau
gos peržluriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir
ningos ifitlrtos. Tiktai tikra apšau
ti verte gali būti kningos* parodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearing House
teisių, tas yra ženklas jos abėjotlno
stovio.
Tiktai tvtrclauslos Ir saugiausios
banko* gali būt Clearing House na
riais.
The Chicago
Clearing House
priežiūros užmanymas tapo Įvestas
pirm deSlmt metų, ir nuo to laiko
nei viena Clearing House banka ne
■ubankrutljo. Reikalaujant,
Clearing House bankoe ateina viena kl
Ui eu pagelba.
The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi
joe teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas J metus.
JI taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra ragullariškal tirinėjama
ir kas meta Išduoda penkias pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Kilnota
Pinigai sudėti šitoje bemkoje yra
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
Cla galima gantl Pirmus Auk
so Mnrtgages. Teipgi Ankao Mortgage Bondus po >1*9.00 ir >699.9*.
fili bankas
yra Atsakauotausas
Lietuviams
Cla kalba Lietuviškai ir Lenkiš
kai.
Kapitalas tr perviršis: f! 99,919.99

Preeldentas
AMERICAN STATE EU1MK,
Kampas: Blue Island Ava, Lot
ir lt-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėllala Keti
Ir ■uhateme iki 9:8* vai

retnyėio, Kovo 30 d. 1917 *

Dar apie A. A. Kun,
J. Pranaitį.
/
- 1
Nesenai
“Darbininkas”
padėjo straipsnį po antgal
viu “Atkeršijo,” kuriame
gražiai
aprašyta
vienas
nuotikis su musų. gerbiamu
tėvynainiu a. a. kun. prof.
Justinu Pranaičiu laike jo
klebonavimo Taškente.
Šį
įdomų ir įspūdingų aprašy
mų taipo gi persispausdino
ir daugelis lenkiškų laikra
ščių, kaip tai: Misye Ka-

tolickie,”

“Gwiazda

Polar-

- * ' “—

a-

-

“O, ty poliak miatežnik, uidi proč od siuda” 1(0,
lenkas sukilėlis, eik šalin
iš čia).
Jis gi man: “Bro
li, keliauk savo takais ir ne
trukdyk man poterius kal
bėti” ir jau norėjo eit to
liau.
Aš, vietoje pasišalin
ti jam iš kelio, sudaviau
kumsčia į krutinę. Kuni
gas krito ant žemės.
Bu
vau manęs paspirtį jį gu’intį, bet staiga vienas vie
tos gyventojas, sartas, nu
čiupo mane iš užpakalio ir
sugriovė.
Pasikėlęs ren
giaus užpulti sartų, bet šis
išsitraukė peilį.
Tik pei
lio blizgėjimas ir rustus
sarto
žvilgsnis
privertė
mane atsisakyti nuo naujo
užpuolimo.
Sugrįžau į ka

na” ir kiti.
Nors apie
garbingų velionio asmenį
jau mes “Drauge” plačiai
rašėme, bet neiškenčiame
nesupažindinę skaitytojų lr
zarmes.
su minėtu straipsniu, kuris
Kunigas Pranaitis neap
labai vaizdžiai parodo mu
sų kunigo-veikėjo budo pra skundė manės komendantui
ir dėlto manę aplenkė smar
kilnumų.
ki bausmė už užpuolimų.
“Sausio 17 dienoje 1917 me Praslinkus trims savai
tų pavalgęs pietus paėmiau
tėms po šio atsitikimo vėl
pasiskaityti lietuviškų laik gerokai pasigėriau.
Eida
raštį “Žvaigždę.”
Dirban
mas gatve pamačiau septytis toje pačioje įstaigoje nius kareivius iš pėstinin
įusas M. Smimov prisiarti kų pulko.
Nejučiomis už
no prie- manęs.
Paprastai sinorėjau prikibti prie jų.
laike pietų jis mėgsta su “Sveiki, pėsčiosios peles”'
manim kalbėties, nes aš esu — sušukau link jų. Jie ma
vienatinis visoje dirbtuvė nę suniekino.
Aš atsikirje, Žinantis rusų kalbų. Jam tau.
Žodis po žodžio ir
prisiartinus,
aš
padėjau prasidėjo muštynės. Vienas
laikraštį į šalį.
Bet jis su prie manęs iš jų taip smar
spėjo patėmyti laikraštyje kiai
sudavė
man
vei
kun. Pranaičio fotografijų dan,
kan
net
žie
ir tarė: “Tai fotografija žirbos akyse subliksėjo. T5kunigo Justino Pranaičio. sitraukiau kardų.
Kitas
Kam padėtas viršuje kry pėstininkas atėmė jį nuo
žius ir kų reiškia tie juodi manęs ir sutruškino į ak
apvadai, bene jis numirė?” menį.
Tuomet visi septy
Pasakiau, kad kunigas Pra ni pėstininkai puolėsi ma
naitis mirė ir rengiaus už ne mušti, spardyti.
Rodė
klausti Smirnovo iš kur jis si, kad jau paskutinė va-

pažįsta kun. Pranaitį. Bet
staiga iš Smirnovo lupų pa
sigirdo šir^į veriantis šauk
smas “Oį‘ Gospodi!” * (0
Dieve!)
aš susilaikiau
nuo sayo klausimo.
Pa
žvelgiau " į draugo veidų.
Jis 'buvo išblyškęs, o per
skruostus riedėjo ašaros.
Nepaprastai buvau užsdįdomavęs, kas yra priežastimi
to gailesčio, bet nedrįsau
klausti Smirnovo, laukda
mas kol jis nusiramins.
Kuomet jis truputį nurimo,
užklausiau iš kur pažįsta
kunigų Pranaitį ir kodėl
taip giliai atjautė jo mirtį.
Smimov nusišluostė su no
sine ašaras, atsiduso ir ėmė
pasakoti:

tarnui pasakęs kelhfls VELTLAIDYtiTl: S. VAL Netikusių metodų var
žodžius man nesuptantamoSTIJŲ PILIEČIAMS
tojimas............ 702,000,000
KASMET LĖŠUOJA
je kalboje.
Tarnas tuo
Šis straipsnis gan aiškiai pa
10 MILIJARDŲ
jaus atsitolino.
Neilgai
rodo, kad Suv. Valstijos toli
DOLERIŲ.
trukus užgirdau ratų bilde
gražu yra ne taip ekonomiškos,
kaip tat rodosi iš pažiūros.
sį. Matyt, tarnas nuvažia
(Pabaiga iš 73 num.)
Veltlaidystė suėda ne milijo
vo tuo pačiu vežimu, kuriuo
kunigas Pranaitis atvežė Nuostoliai dėl mirties ir ligų. nus, bet milijardus dolerių.
mane pas daktarų.
Tuo
Darbininkų ligos kasmet Prie didesnio išmanymo, ge
tarpu kunigas Pranaitis pa Dėdei Šamui atsieina $750,- resnės tvarkos, domesnio ir
rašė kitų laiškų ir įteikda 000,000. Tie nuostoliai pasida stropesnio prižiūrėjimo, gali
mas jį man pasakė perduo ro iš nesveikų sąlygų, kuriuo- ma butų išvengti jei ne visų,
UŽmokėti se darbininkams reikia dirbti. tai labai didelės dalies tųjų
ti kapitonui.
daktarui už apžiūrinėjimų Prie sanitariškesnio fabrikų veltlaidystės nuostolių.
davė man du rubliu, bet j įrengimo tų nuostolių beveik
daktaras nepriėmė užmokė- j visai nebūtų. Nelaimingi atsi-

ro

landa man prisiartino. Tuo
tarpu Dievas atsiuntė man
nelaukiamų pagelbų.
Tai
Pranaitis.
Pravažiuoda
mas pamatė muštynes, lie
pė vežėjui sustoti ir išsėdo
iš vežimo.
Pamatę kuni
gų, mušantieji mane pėsti
ninkai, pabėgo.
Kunigas
Pranaitis padavė man ran
ką, pagelbėdamas atsikelti.
Paskui išsitraukė narinę ir
jąja nušluostė kraujų nuo
mano veido.
Pažinau savo
išgelbėtojį.
Drauge jau
čiau tokių didelę gėdų, kad
nė nedrįsau pažvelgti augš
tyn.
Kunigas
Pranaitis
prilaikydamas mane už pe
čių insodino į savo vežimų,
o pats nuėjo ieškoti maniš
kės kepurės ir kardo.
Bet
“Šeši metai atgal tarna
abu tie daiktas buvo sunai
vau vienoje artilerijos bakinti ir tik jų kąsneliai vie
, tarėjoje, kuri buvo Turke
nur kitur voliojosi.
Kuni
stano mieste Taškente. Ka
gas Pranaitis įsėdo į veži
reiviškų tarnybų greit su
mų ir riščiu nuvežė mane
pratau ir nejaučiau didelio
vieno privatiško daktaro
sunkumo uždavinių pildy
butan. Apžiūrint daktarui
me.
Bet ant nelaimės la
užklausė manęs, kas bus už
bai girtuokliavau ir pasigė
sunaikinimų kardo ir kepu
ręs, kaip paprastai' būna,
rės.
Atsakiau, kad dabar
visur ieškodavau priekabių.
sulauksiu bausmės už vis
Nors nesykį už tų buvau
kų, o ypač už pavartojimų
baudžiamas, bet vis gi ne
kardo prieš kareivius, prie
paliaudavau būti turkšmakurių prikibau be jokio rei
dariu.
Vienų nedėldienį,
kalo.
Taipo gi paaiškinau,
pavasaryj, grįžau į kazarkad neturiu pinigų nupirk
mes labai įkaušęs. Kelias
ti kardų ir kepurę ir užtat
ėjo pro šalį katalikų bažny
busiu kariško teismo tei
čios.
Žiuriu ant švento
siamas ir už naikinimą-val
riaus vaikštinėją katalikų
diškų daiktų.
Pagaliaus
kunigas, tas pats garbinga
pranešiau, kad apskritai la
sis kunigas Pranaitis (čia
bai didelės bausmės laukia.
Smimov nurodė į fotografi
Išktousęs mano pasakoji
jų,
padėtų
laikraštyje).
mą/ kunigas Pranaitis pa
Vaikštinėjo jis be kepurės,
skaitydamas kningų. Prie- klausė, koks buvo numeris
Gavęs
bių noras užviešpatavo kepurės ir kardo.
nyje.
Taigi pastojau nuo manęs atsakymų, para
gui kelių, šaukdamas: šė laišką ir įdavė jį dakta-

snio.
Valandėlei praslin-jtikimai Prie darbo» kuriuose
kus vėl užgirdau vežimo, darbininkai užmušama arba
tarškėjimų.
Juorni atva- i sužeidžiama, lėšuoja valstijai
iiavo daktaro tarnas, atve-! Pusantr° ™W<io
dolerių,
ięs man kardų ir kepurę. Vežiojimas įyairių siuntiniu

Suvienytoms Valstijoms duo

Kunigas Pranaitis paliepė
da $25,000,000 nuostolių, gi
man užsikabinti kardų ir
Vokietijai ramiuose laikuose
padavė kepurę.
Prie at- .g tQ Uek& $28
lno
sisveikimmo
paduodamas
„ .
...
,
Gaisrai vietos gyventojams
rankų, tarė: “Broli, dabar
kasmet sunaikina turto už
atsimokėjome viens kitam.
$250,00,000, o gaisrininkų iš
Atkeršijau tau už tąjį pa
laidos siekia $400,000,000.
vaišinimų trįs savaitės at
Neužtektinas prižiūrėjimas
gal.”
Užgirdęs šiuos žo
džius pajaučiau gėdų ir gai lokomotivų, katilų, kurių vi
suakmenėjęs
lestį už savo pasielgimų ir duje pasidaro
sluogsnis^ reikalauja suvartoti
apkainavau didžiai prakil
15 milijonų tonų anglio dau
nų kunigo pasielgimų. Pra
giau negu reikia. Kad katilus
dėjau verkti yt vaikas. Jis
gerai valytų, tai nebūtų tojo
tų pamatęs prabilo: “Nusisuakmenėjusio sluogsnio, van
ramink ir eik į kasamės.” du0
ičiau įsiltų
3ntaupy.
Pagaliaus pakepė savo ve-15 roilijoni! tonų
žėjui nuvežti mane stovyk
anglio.
lon.
Kiaušinių brangumas dau

•

•__ 1

Padaviau jam kunigo Pranaičio

laiškų.

neprieinamas. Kiaušiniai butų

žymiai pigesni, jei atsargiau
perskaitęs laiškų ir rūsčiai vežant nesudužtų ir sandeliuo
Į manę pažiūrėjęs tarė: se neputų didelė jų daugybė.
<4 Tavo laimė, šun’s vaike, Išviso kasmet sudaužoma bei
kad atradai apginėjį ir glo-, suPudoma kiaušinių už $40,
bėjį asmenyje taip visų ger- i

Lietuvių Komitetais Šveica
rijoje ir Švedijoje. Prie to
laukiama iš Šveicarijos su
rašo lietuvių kareivių, pate
kusių vokiečių nelaisvėn, gi
iš Centralio Komiteto Pet
rograde laukiama surašo pa
bėgėlių, išsisklaidžiusių po
Rusiją. Giminių paieškoji

mo darbas dirbama tvarkin
gai ir sistematingai, kad vi
sados butų galima turėti
pilnas informacijas.

nešame, kad persiunčiant
mums tokius laiškus, reikia
prisilaikyti sekančios tvar

kos:
1. Laiškas turi būti suraSytas labai aiškiai ir

trumpiausiai.

2. Persiuntimo lėšoms rei
biamo ir dideliai prakilnaus Žemės vaisių bereikalingas
naikinimas.
kia pridėti krasos ženkle
vyro.
Jau senai užsitar
Amerikiečiai pykdami ant liais 20c, nes tiek apseina
navai rykščių pataisos batanegirdėtos
bulvių brangeny persiuntimas.
lijone.
Eik savo vieton ir
bės privalo atsiminti ir šį da
pasitaisyk.”
3. Adresas turi būti už

lyką, kad kasmet čia jų supū

rašytas labai aiškiai. Jei
Ir tikrai pasitaisiau ir doma už $25,000,000. Dalis tų
daugiau jau degtinės nei į nuostolių paeina iš tos prie kas nežino, kaip reikia ad
resuoti, lai parašo adresą
lupas neėmiau.”
žasties, kad Suv. Valstijos ne
vartojo bulvių džiovinimo me- ant atskiro sklypelio ir pri
Tų pasakęs Smimov gi
todos, kuri seniai priimta Vo siunčia mums su savo laiš
liai atsiduso ir ašaros pra
kietijoje. 12 milijonų dolerių ku; męs jį teisingai užadrelojo blizgėti jo akyse.
nuostolių atneša amerikie suosime. Ligsiol jau išsiun
Tuotarpu dirbtuvės sire
čiams farmeriams nesinaudoji tėme tokių laiškų labai
na sušvilpė.
Smimov nuė
mas bulvių kotais dėl gany daug tarp jų buvo keletas
jo prie ddrbo ir aš taipo gi
klos ir tręšimo. Vokietijoj pel ir Žemaičių vyskupui Kare
paėmiau kūjį.
nas iš to šaltinio yra užtekti vičiui.
Pastaruoju
laiku
prie
nas ūkininkui apmokėti visus
DELEI PHĮLADELPHILiet. Atst. Bendrovės prisivalstybinius mokesčius

Taigi minėtasai Rudolph! rasė sekantieji nauji nariai,
M. Binder tokiu hųdu apskai- paėmę po 10 ir po daugiau
STREIKO.
tliavo, kad Suv. Valstijoms šėrų:
•
veltlaidystė lėšuoja $10,000,
M. Dabrikas iš WorccsPhiladelphijos
cukraus 000,000 ir suvedė savo visas
ter, Mass.; A. T. Rečiokas
JOS CUKERNIŲ

darbininkų streikas jau tęsiasi aštunta savaitė, nes
abiejų šonų užsispyrimas di
delis. Kovo 19 d. darbdaviai
buvo pasišaukę streikininkų
komitetų ir pranešė, kad jie
sutinka pakelti užmokesnį
tik dviem centais į valandų,
ir kad jie darban priims tik
tokius darbininkus, kokie
užveizdoms patinka. Strei
kininkų komitetas, žinoma,
tokį kompanijos pasiulijimų
atmetė ir nutarė toliau va
ryti streikų.

Anglų dienraštis “ITie
Chicago Dailv Tribūne” ko
vo 29 d. paduoda žinių, buk
lietuvės moterįs protestuo
jančios prieš militarį jau
nuomenės lavinimų. Tų pa
darė “Pažangiųjų Mioterų
Sąjunga ” utarninke 837
iko.
14-tos gatvės.

Pranešimas iš Lietuvos
Atstatymo Bendrovės
Veikimo.

‘ stas tapo net daugeliui visai Lietuvon, laiškus. Šiuo pra
. .
x- • • v

Kapitonas

21 metus vyrų, kurie sųliningai laike 5 metų tarnavo Suv.
Valstijų laivyne ir 3) nuo
įstojusių į laivyno korpusų.
Taipo-gi nereikalaujama išgy
venti Suv. Valstijose 5 metų
nuo tų, kurie baigė tarnybų
kareivijoje bei per 3 motus
darbavosi ant kokio nors Suv.
Valstijų laivo, nors ir privati-

Pirmus raštus tegali gauti
Kada Amerika karės pa baigusieji 18 metų amžiaus ir
vojuje, tai lengva pagarsė mokantieji parašyti savo var
ti protestuojant prieš rengi dų ir pavardę. Pirmieji raštai
mąsi karėn. Kitados Gero- išduodami teisme už vienų do
stratas išrado dar lengvesnį lerį. Gauti vienoje valstijoje
būdų pragarsėti:
uždegė jie yra taip pat geri ir kitoje
gražiausių triobų dideliame valstijoje S. V.
mieste.
Idant gauti antruosius raš
Už gerostratiškų lietuvių
Lietuvos Atstatymo Ben vardo garsinimų męs turime tus, reikia: 1) turėti bent 21
drovė šiomis deinomis iš dėkoti savo ponioms soeia- metus amžiaus; 2) išgyventi
siuntė į Europą 100 paieš listėms, kurios pasivadino Suv. Valstijose nemažiau 5
kojimų giminių ir pažįsta “Paž. Mot. Sąjunga.” Lie-lmetV» 3> &auti Pirmus ra5tua
visuomenė lanksčiau 2 metų ir nevėliau
mų. Bendrovė paieškojimų tuviu moterų
paikų
darbų
nedirba.
7 metl* _ PrasliSkus 7-iems
reikalais
susirašinėja
su

Daugelis klausinėja, ar
Atvykęs į kazarmes tuo- geliui šeimininkių jau visiškai Bendrovė persiunčia Euro
jaus sutikau savo kapitonę., sugadino dirksHius ir Sis mai- pon, ypatingai užimtoj on

r> j

Neprotingas Žingsnis.’

KAIP LIKTI SUVIENYTŲ

VALSTIJŲ

PILIEČIUI

metams, pirmieji raštai nusto
ja savo vertės; 4) mokėti ga
nėtinai angličkai, idant suge
bėti atsakyti ant visų užklau
simų; 5) parodyti atvažiavi
mo paliudijimų; 6) žinoti
svarbiausius dalykus Suv.
Valstijų konstitucijos; 7) at
vesti teisman du Suv. Valstijų
piliečiu, kurie galėtų paliudy
ti apie dorų. Paskui reikia su
dėti tam tikrų prisiegą.

Kickvicnas žmogus gimęs
bei naturalizuotas Suv. Valsti
jose, rokuojas piliečiu visos
respublikos ir valstijos, kurio
je gyvena. Žmonės gimę Suv.
Valstijose ir neesantieji pilie
čiais nei vienos valstijos, taipo
gi priskaitomi prie Dėdės Ša
mo sūnų. Iš tos taisyklės tik Suv. Valstijų pilietybės raš
išskiriami nemokantieji moke tai išviso lėšuoja 5 doleriai.
sčių indijonai. Vaikai gimę ki Vienas doleris reikia užsimo
tuose kraštuose iš Suv. Valsti kėti išsiėmus pirmus raštus,
jų piliečių, vistiek rokuojami du doleriai—padavus aplika
amerikonais. Pilietybės teise cijų antriemsiems ir kiti dn
nesinaudoja tik vaikai tų tėvų, doleriai—gavus juos.
kurie nekuomet negyveno Suv.
Kiekvienas Suv. Valstijų
Valstijose. Kiekviena moteris
pilietis, neatsižvelgiant į tai,
ištekėjusi už Suv. Valstijų pi
ar čia gimė ar liko naturaliliečio
neeio ir turinti teisę būti
nuti pi-1
.
,
. . .
. . . ..
naudojasi pilietybe.

Čia

/

t?0

To
gimę vaikai iš tų išeivių, ku
daryti tik karės laiku.
rie neturi pilietybės teisių, lie
ka piliečiais. Jeigu svetimša Jeigu Suv. Valstijų pilietislis, kuris išreiškė nuoširdų išeivis pragyveno 2 metu toje
norų likti Suv. Valstijų pilie šalyje iš kur atvažiavo, ar
čiu, mirė prieš natūralizacijų, 5 metus kitoje šalyje, tai'
tai našlė ir vaikai rokuojami tuomi pačiu jis netenka S. V.
pilnateisiais piliečiais. Pilietė pilietybės teisių. Tik su pagel
moteris ištekėjusi už nepilie ba ambasadorių bei pasiunti
čio, nustoja teisių pilietybės. nių galima išvengti pilietybės
Išeivių vaikai gimę kokiame netekimo šiame atvėjuje.
nors laive, esančiame ant Suv. Kaip jau minėjome, nustoja
Valstijų vandenų, negali būt būti pilietėmis ir moterįs ište
šaukiami piliečiais tos valsti kėjusios už nepiliečio. Bet vy
jos, kuriai priguli laivas. Pa rui mirus, jos per teismų gali
bėgėliai (dizertirai) iš Suv. atgauti prarastų pilietybę.
Valstijų armijos ir laivyno,
nustoja pilietybės. Suv. V ai- PABĖGĖLIU PAJTE3KOJIMAI.
kines rasės žmogus, išskiriant
stijų piliečiu gali likti kiek
vienas laisvas baltos arba afri- Juozas Dapkunas ieško savo
kiniečius, japoniečius, birma- giminių ir pažįstamų, gyve
jėčius ir indiječius. Natūrali nančių Amerikoje. Jo adresas:
zacijos teisės lygios moterims Russia, Tambov, Komendahtir vyrams Negali gauti pilįe-iskaja ui., 4.

skaitlines į sekančių lentelę:
tybės rašto tie,kurie priklauso .Kareivis Povilas Simanaviiš Worcester, Mass.; Dr. E.
.. t
Dėl gaisrų........ $50,000,000
G. Klimas iš Philadelphia, prie organizacijų, nepripaž;- į čius ieško Amerikoje brolių

Netinkamo anglies
kasimo................

. .

___

325,000,000 Pa- ; A- Hzendzoleta iš Sparrows Point, Mjd.; Silv. Na vi
Vandens energijos
neišnaudojimo—600,000,000 Kas iš New Haven, Conn.;
Potvynių .............. 238,000,000 K. S. Karpavičaus iš New
Kenksmingų vabalų blėdies: York, N. Y.; Adv. J. S. Loa) augmenims.... 659,000,000 patto iš Wilkes Barre, Pa.;
b) gyvuliams.... 267,000,000 T. Paukštis iš Pittston, Pa.;
c) žmonėms.......... 150,000,000 P. Maslauskas iš Philadel
phia, Pa.; A. Jelinskas iš
Pėlių, vilkų ir t. t. padaryti
nnostoliai............... 100,000,000 Raeine, Wis.

Darbininkų ligų.. 750,000,000
Visokiomis informacijo
Nelaimingų atsitikimų, kurie mis, kaip tai paieškojimų,

galėtų būti prašalinti
ar prisirašymo prie Bendro
Policija darbuojasi išsi
150,000,000
vės reikalais reikia kreip
juosus, malšindama streikų.
Valdžios veltlaidy
ties šiuo adresu: Lithuanian
Dažnai būna ir areštai.
stė ..................... 3oo,ooo,ooq
Developement Corporation,
Tikimasi, kad streikas tę Krasos veltlaidystė..25,000,000
200 Pifth ave., Room 1125sis dar ilgai.
Streikieriai Gaisrų .................. 250,000,000
-A, New York, N. Y.
reikalauja
kuogreiČiausios Geležinkelių veltlai
dystė................. 650,000,000
pinigiškos paramos. Reikė
tų visuomenei neapleisti sa Kiaušinių pervežimo 40,000,000 IŠEIVIAI, NEPALIAU
vų brolių, kovojančių už di Nesutvarkyta bulvių
KITE ŠELPTI BADAU
ūkė...................
25,000,000 JANČIU LIETUVĄ.
desnį duonos kąsnį.

stančių organizuotos valdžios, Vytauto ir Miko Simanavičių,
kaip antai: anarchistų ir kitų.! Atsišaukti šiuo adresu: St.
Taipogi Suv. Valstijų pilie- Pridnieprovskaja Riaz. ž. dor.
čiais nevalia būti žmonėms, Upravlenio Gurtov feldšeru
gyvenantiems su keliomis pa- Simanoviču.
čiomis. Natūralizacijos aktas Boleslavas Vilimavičius, iesusideda iš dviejų dalių: l)Įško giminių ir pažįstamų, J ne
viešo pranešimo, kad turi ti-; zapo Šinbelo, Julijono Mokrą norų likti piliečiu; 2) ga- ckaus, Stanislovo Puodžiuno
vimo pilnų teisių Suv. Valsti ir Jono Malašausko.'Visi yra
jų pilietybės. Paprastai tas Kauno gub., Panevėžio pav.,
vadinama pirmaisiais ir an Pasvalio parapijos. Adresas:
traisiais pilietybės raštais. Russia, g. Egorjevsk, RiazanKad gauti antruosius piliety skoi gub., Kasimovskaja ui.,
bės raštus, reikia pragyventi d. Harsiamova, kv. 15, Ivanu
Suv. Valstijose bent penke Diauziaru, dlia Boleslava Vilirius metus ir mažiausia pirm moviča.
dviejų metų gauti pirmuosius Adelija Stukytė, ieško bro
raštus. Bet yra kai-kurio išė lio Jono Stuko, Kauno gub.,
mimai. Pirmųjų raštų nereika Vilkmergės pav., Skopiškio
laujama: 1) nuo sukakusių 21 par. Seniau gyveno Chieagoj.
metus vyrų, kurie sąžiningai Adresas: Russia, g. Petrograd,
baigė tarnybą Suv. Valstijų 8-ja Rozdestven&kaja d. 38,
armijoje; 2) nuo sukakusių kv. No. 17. Adelija Stukas.

Klausimai ir Atsakymai.

IS LIETU1flŲ G’rVEMI10
AMIERIKO.IE
RACINE, WIS.
Nedėlioję, balandžio 1 (L
3 yal. po pietų bažnytinėje
lietuvių svetainėje bus pra
kalbos apie Lietuvių R.-K.
Susivienijimų
Amerikoje.
Užkviesti rimti ir visiems
žinomi kalbėtojai, kurie ža
da pranešti naudingų daik
tų.

CUMBOLA, PA.
Šiame mesčiuke yra pu
sėtinai ir lietuvių. Darbai
eina gerai. Kaikurie uždir
ba gan daug pinigų, bet vi
sa kam pabrangus su šei
mynomis labai sunku pra
gyventi.
Lietuviai čia neperdaug susipratę.
Apart
-įvairių pramogų čia retkar
čiais surengiami ir vakarai.
Bet tie vakarai kaž kodėl
buna neįdomus ir bežiūrint
snaudulys nenoroms lenkia
galvų žemyn.
Štai kovo 18
d. man teko būti vakare
New Pbiladelphijoj,
kur
Coaldale
artistai-mėgėjąi
lošė veikalų ‘‘Genovaitė.”
Publika iki ašarų gėrėjosi
gražiu vaidinimu ir delnų
plojimams nebuvo galo. Į
tokį vakarų tai naudinga ir
įdomu atvykti.

RACINE, WIS.
Vietos klebonas kun. Sla
vėnas šiomis dienomis buvo
surengęs iškilmingas pra
kalbas, kuriose dalyvavo
daugelis svetimų kunigų,
idant raciniečiai galėtų len
gvai atlikti gavėnios tikybiškas priedermes.
Geros
valios tautiečiai noriai lankė
šias naudingas pamaldas ir
dar dabar tebesidžiaugia jo
mis. Tik socialistai ir lais
vamaniai bijojo įeiti į baž
nyčių ir stengėsi atkalbinti
kitus. Jie atsikvietė garsų
jį tamsybės apaštalų švent
vagį Mockų, kuris neteisėtai
vadina save kunigu, nors
kunigiškų šventimų nėra
gavęs. Ištvirkėliai atlikę su
jo pagelba neva savo velyki
nę surengė balių.
Gėda
jums,
tautiečiai,
kad duodatės mulkinti to
kiems apgaudinėtojams.
L. Statkeviče.

Įstatyme.
Bet tų pagelbų' kuomet Dievas nematomas. ■■■■■■•■■••■■•■■■■■■••••N
Dievas
nenorėjo
duo(r Kur čia tiesai

tiems, kurie butų jomis pa-'

Kl. 1. Kodėl V. Dievas
sutvėrė žmogų taip silpnų,
jog jam sunku tikėti į Die
vų? Juk būdamas visaga
lis, galėjo sutverti žmo
gų neklaidingų.
Atsakymas.
Dievas su
tvėrė žmogų taip, kad len
gva buvo tikėti į Dievų, bet
žmogus Dievo nepaklausė:
valgė uždraustų vaisių. De
gtinė iš augalų varoma pri

dirba žmonėms daug kenks
mo ir protų mažina. Už
draustasis vaisius Rojuje
visai pasaulio tvarkai, turbut buvo naudingas, bet,
patekęs į žmogaus vidurius
per jo nepaklusnybę, pri
dirbo daugiau kenksmo ne
gu degtinė: įžeidė žmogaus
prigimtį, aptemdė
protų,
nusilpnino valių. Ačiū Die
vui, kad ne visai panaikino.

Atsakymas. Ne kūnas, o

■ •

Kada patriarchų, dūšia, žmogaus yra sutver- i
Maižiešiaus (Mozės) ir pra ta Dievo paveikslu? Dūšia u
našų darbai atvedė vaisių taip pat nematoma, kaip ir 1
žydų tautoje, o tyloji Ap- Dievas,

Tik ką išleista Knygele

niekinę.

■

■

veizdos įtekmė prirengė dvi
šviesias stabmeldžių tautas,
tada atsirado žymus skai
čius žmonių ganėtinai pra
silavinusių doroje, kad ga
lėtų pasinaudoti augštomis
Jėzaus dovanomis.
Tada
ir užgimė Jėzus ir davė
Naująjį Įstatymų ir įkūrė
Bažnyčių su Sakramentais.
Matant, kad daugelis dar
buvo nepriaugę prie Jėzaus
mokslo, galima padaryti už
metimų, kodėl Dievo Sūnūs
taip skubinosi ant žemės,
kad atėjo beširdžių krauge
rių laikais, kurie Jį prie
kryžiaus prikalė? Tamistai
tas klausimas neparėjo į
galvų, nes žinojai, kad Die

Momento
Žiežirbos.

*o

'

Surengi Kun. P. Gugis

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

■

Kaina tik 15c.

Nors Suv. Valstijos labai ■ *
sn prisiuntimu.
myli taikų, bet jos nepaImant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agenbugs stverties kardo, ginant
■ tams nuleidžiama. didelis nuošimtis.
savo nepaliečiamybę ir gar
■
Užsakimai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pinibę, nors menkai prisirengu
1 gai galima siųsti krasos ženkleliais.
sios prie kruvinos kovos.

—:—::O::-—:—

■

Į

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.

Daugelis amerikonų ne
gana rimtai žiuri į busian
Chicago, IU.
čią karę. Buvęs preziden ■ 1800 W. 46th Street
tas Taftas juos perspėja,
sakydamas: “Ponuliai,, ne
manykite,
kad karė tai pik
vas gerai darė pasiskubin
,
Kl. 2. V. Dievas, sutvė damas.
Jis norėjo gelbė nikas.”
ręs taip silpnų žmogų, su ti tuos, kuriuos jau galima
•
■L • e O • 4
•
tvėrė dar ir velnių, kad buvo išgelbėti.
Patriotizmo jausmas yra ’
žmogų gundytų?
“DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
| pagirtinas, tik; reikia mokė- Į
i
batonais.
Atsakymas.
Dievas su
Šit mieste
Kl. 5. Ar-gi Kristus nega ti jį valdyti.
“DARBININKAS" paduoda daug žinią iš darbo lau
tvėrė tik aniuolus.
Ne iš
ko,
apie upijas, apie darbininku judėjimų.
silpnybės, o iš liuosos va lėjo atpirkti žmonių nemir St. Louis anti-vokiecių mi
“DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
lios, kaikurie aniuolai nuo damas ant kryžiaus? Juk nia įsiveržė f butų vokiečių
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
dainininkų draugijos ir su
dėmę padarė ir tapo vel Jėzus buvo Dievas.
“DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
STEGER, ILL.
draskė į mažiausius šmo
niais.
Jie buvo sutverti
visame pasaulyje, indomiausias Žinias ir žingeidžiausius atAtsakymas. Beabejo V7 telius kaizerio Viliaus alie
’ sitikimus.
ne žmonėms gundyti, o
Jėzus buvo Dievas ir beabe jinį paveikslų 1100.00 ver
Šiame miestelyje gyvena
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
džiaugtis gyvybės jausmu
diktokas būrelis lietuvių.
jo galėjo atpirkti žmones tės. Bet kažin ar daugelis
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
»
ir mylėti juos mylintį Die
Nors savos parapijos ir lie
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
lengvesniu budu. Bet jeigu iš tų karštųjų patriotų pa
vų.
ninkui svarbu,
naudinga,
i n d o m u ir
tuvio kunigo jie neturi, bet
Jis ne visiems žmonėms įti- klausys prezidento balso ir
suprantama.
geros valios žmonės neati
ko gyvendamas neturte ir prisirasys pie laivyno, kur
Kl. 3. Kodėl V. Dievas,
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, kutolo nuo tikėjimo; gyvenai
mirdamas kančiose be gar-1kbai stinga žmonių.
,
i
rios
dailumu,
gražumu, turiningumu, pigumu vir
Lietuvių! matydamas žmogaus silp b«8, tei dar mažiau butų įtiVincas Kedenis. dorai, susipratę.
™ dalykai greit atšija visas išleistuves.
katalikų dvasiškus reikalus numų, leido tam žmogui
Skaitykite ir platykite “Darbininkų” ir jo leidinius.
kęs, jei butų gyvenęs gar- aus aATHOL, MASS.
čia aprūpindavo vokiečių valdyti pasaulį? Juk butų
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
— •— • •" •
.$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
parapijos klebonas kun. Th. galėjęs sutverti kitų neklai bingai ir Savo buvimų ant
dingų,
kurs
butų
klausęs
žemės
perleidęs
turtų
linkį
tik aubatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
Išvažiavo kun. P. MešGrose (1).
Ilgainiui jis
Telegramos iš
Haagos
75c.
Dievo.
smybėse.
Dabar
retas
Jį
kauskas.
pramoko lietuviškai ir mes
v
*
skelbia, kad kaizeris gavęs
Adresas:
Atsakymas.
Laisva va kaltina už kentėjimus ir ne dirksnių ligą, esųs labai su
gan legvai su jo pagelba ga-,
Kovo 4 dienoj šių metų, su
daiktas: ir turtų; tada daugelis butų erzintas, neramus.
Įėjome atlikti savo reikalus. | lia galingas
vietine lietuvių parapija išsi-j
Stegerio lietuviai minėtų-Į aniuolus ji gali paversti Jį kaltinę už ištaigas. Jam
Nenuostabu. Jis juk tur
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
skyrė klebonas kun. Pr. Meš-;
rūpėjo,
kad
mažiau
butų
jį
vokietį
klebonų
labai
pabūt
girdėjo
apie
savo
švogei
velniais
ir
žmones
nelaimin

kauskas. Jis čia klebonavo su-į
kaltinti j pj0 likimų,
Bet ji yra ir begalo progos žmonėms
virš trijų metų. Už savo uolų i mylo ir gyvena su juo di gais.
Dievas neatima savo Geradarį Dievų, nes
'«•--- •• • A •• ••— •darbavimosi parapijos ir vi-! džiausioje santarvėje. Kun. brangi.
•
Th.
Grose
yra
labai
meilus,
tas
kaltinimas
jiems,
ne
jos nuo Savo sutvėrimo, nei
suomenės naudai, kun. Pr. Me-,
Kronštadto tvirtovės ko-'
Skauskas buvo visų nuošir darbštus visuomet pasiren tada, kada tas sutvėrimas Jam, kenksmingas.
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
mendanju naujoji Rusijos;
džiai mylimas ir gerbiamas. gęs patarnauti savo arty- jų suvartoja blogam tiksliu.
valdžia paskyrė buvusį Pet- Į
Užtat nenuostabu,
Užtat jo išvažiavimas parapi- mui.
Esant valios laisvei žmonių
Kl. 6. Kodėl Kristus mel rogrado krautuvių tamau- j
jonams yra labai skaudus. kad vietos lietuviai labai buvo gerų ir blogų. Blo
Vpač daug kun. Pr. Meškau nuliūdo užgirdę, kad vys-* guosius pati jų bloguma dėsi prie Dievo, kad pats tojį Popieliajev’ų.
1137. Naujės Budas Išmoku Kalyti. Senas ar jaunai, vyras ar
buvo Dievas?
skas pasidarbavo busiančios kūpąs perkelia jį į kitų pa kankina.
Nėr ko sakyti, demokra
Geruosius Die
moteris risai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
rapijų.
Bet
išvažiuodamas
bažnyčios
reikale.
Dabar
sipirkę iią knygelę gali išmokti tik per 24 dienai. Pai
vas prilaiko Savo Sakra
Atsakymas.
Kristus buvo tiška valdžia demokratiškai
Atholio lietuviai neturi savos į kaimyninį miestelį kun.
mant
išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
ir
elgiasi.
vienas
Asmuo,
bet
turėjo
mentais ir kitokiomis malo
mokinamoti, jas ir moki rašyti. Ar gi ennkuf Argi Tam
bažnyčios ir susirenka mei Th. Grose pasižadėjo neap
nėmis.
Tokiu budu blogų dvi prigimti: Dievo ir žmo
~• 1 • .O • • •
sta negalėtum išmokti rašyti! tinome, tik nerėk ir
stres tam tyčia parengtoje sve leisti mylimų Stegerio lie
pradėk mokiatis. Ai knygelė prekiuoja tik ................ lOe.
gaus.
Doro
žmogaus
prigimNikalojus
Romanovas
gal
jų skaičius*mažta, o gerųjų
tainėje. Atvažiavus čia kun. tuvių ir dažnai juos aplan
1138.
Naujai
Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams
auga.
Gerieji prilaiko pa* tyje yra priedermė neišties, nieko blogesnio Vokietijos
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
Meškauskui čia pradėta rinkti kyti.
tės dieną reikia prstiat prie raito. 'Prie ko kūdikį nno
Tėvynainis. šaulio tvarkų, o blogieji juos Žmogiškoji Jėzaus prigim imperatoriui negalėjo pada
mėnesines duokles bažnyčiai
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
ryti
už
pasirašymų
po
ab

dilgina.
Galų gale gerieji tis buvo dora, dėlto ji ir
pastatyti. Nors daugelis tųjų
Elementoriaus kaina ........................................... .
10c.
dikacijos manifestu.
pasaulį veda pirmyn ir ge melsdavosi.
RACINE, WIS.
duoklių nemokėjo, bet ačiū su1ŠN. Arenta Istorija Beno Ir Naujo Įstatym0. šventoje Ieto- - - •■ - o * •ryn.
Mokėkime ir mes
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jau
maningumui buvusio klebono
Susimildami,
juokų
laik

nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra žventoje
liuosųjų
valių,
Vietos lietuviai katalikai branginti
laike trijų metų Atholiečiai
Kl. 7. Ar tik V. Dievas raščių dabar nepirkite. Ge
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
jų
augštam
bažnyčios naudai surinko virš labai yra dėkingi savo darb naudokimės
prasti,
Kaina tiktai ................ .....................
1.00
yra nematoma Dvasia, o riausiai nusipirkite šių me
1088. Trumpa šventa istorija Beno Ir Naujo Įstatymo apdaryta 25c. < 1
dešimties tūkstančių dolerių. ščiam klebonui kun. Slavy- Dievo meilės tikslui, o ne Kristus, Dievo Sūnūs, yra
tų “Laisvės” No. 23, kuria
788. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuvio Iventa
Vieton kun. Meškauskio į mu nui už surengimų naudingi; kreipkime, kad taptų mums
priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
matomas?
me
beskaitydami
socialistų
sų parapijų atvažiavo kun. misijų, laike kurių visi no pražūties šaltiniu.
nieko aežiao apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir joe
L
atsišaukimų apie Rusijos
Atsakymas.
Dieviškoji
V.
viešpatavimą. Jei dar .neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
O^^_
‘
—
•S
rintieji
lengvai
galėjo
priei

Augustinas Petraitis iš Wor• • •
revoliucijų turėsite juokų
jaus patariame nusipirk, šioje knygelėje trumpai, bet
cėstero, Mass. Tikimasi, kad ti prie išpažinties ir pasi
Kl. 4. Kodėl V. Dievas Jėzaus prigimtis buvo ne
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kaip krakeno ištisai savai
naująjį klebonų parapijonai klausyti naudingų pamoki taip ilgai neatpirko žmonių matoma, nes Ji yra ta pati
kiuoja neapdaryta ................. .......... ....................... 25c.
Apdaryta .............................................................. ................................
35e.
nimų kaip gyventi.
Misi ir leido taip daugeliui pra kaip ir Dievo Tėvo ir Šven tei.
nemažiau pamylės už genųjį.
1108.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvią
P. K. jas laikė kun. Jakštys. Ko žūti, nors galėjo išgelbėji tosios Dvasios. Tiktai žmo
liek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taiayklišB rangumėlis! — trįs me
vo, 24 d. į pagelbą buvo at mų atsiųsti greičiau?
giškoji V. Jėzaus prigimtis
kai rašyti, tinome, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
tai atgal visas teliukas pilietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
FREDERICKTOWN, PA. važiavęs ir kun. Balinskas
Atsakymas. Mes nežino turėjo kūnų, dėlto ji ir buvo giaus kaštavo, negu dabar
išmokinę taieykilikai rašyti.
Prekė .................... 83e. <)
iš Kenosha, Wis. Misijos
HM. Ltetav*a Gaspadinė. šioje knygelėje pamokina virėjai
me, kiek žmonių pražuvo matoma. X* Tamista atsimeni,1
viena jo oda.
,
atsakaniiai pagaminti valgius, šeimininkė, kuri nepa
Daugumas vietos darbin- tęsėsi tris dienas.
prieš V. Jėzui ateisiant ant kaip katekizme mokinomėsi
taiso
gerai valgio, yra bloga teimininkė. Nno valgio pa.
—
•
1,
1
•
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•
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Radnietis.
kų dirba anglių kasyklose.
žemės, dėlto iš tų pražuvu apie vienų V. Jėzaus asme
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Viskas
brangsta,
tik
žmo

Darbai eina gerai.
Dirba
Virėjos, karioe žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius
sių skaičiaus negalime da nį ir apie dvi Jo prigimti.
gaus
gyvenimas
atpinga.
REDAKCIJOS ATSA
valgius U tų pačią dalyką, o nežinanti šeimininkė suga
ma dienomis ir naktimis.
ryti nei kokio išvedimo. Ten buvo ir paaiškinimų, Šiomis dienomis Coloradoje
dina valgį. įgykite visos virėjas šią knygatę. Mo
KYMAI.
Uždarbis nemenkas:
nuo
Norintiems
išsigelbėti
iš kuomi asmuo skiriasi nuo
terį!
ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei joe nori
teismas už mirtį vieno dar
$40.00 iki $90.00 į pusę mė
prigimties.
kad
vyrai
jae mylėtą.' Prekiuoja tik .i......... 25c.
nuodėmių Dievas duodavo
bininko pripažino 3 dolerius
P-ui A. D. Šį kartą Tam;
180.
Karės
Baisenybės
Lietuvoje. Tik ką ičėjns iš spaudos
nesio.
-- - *• - • •
, ,
jiems prieinamų ir supran
knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
ir 75 centus atlyginimo.
stos korespondencija netilps
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
Lietuviškų šeimynų čia
Kl. 8.
Vakar girdėjau
“Drauge.” Ginčai nepagir tamų pagelbų ir prieš V. Jė
perskaityti
šią knygai.. Kaina ....................... 25c.
yra arti 30 ir pavienių šim
Nenorin per pamokslų, kad Dievas
tinas dalykas ir plačiųjai zui užgimsiant.
Aeimininkėa, eidamos kų
Užsisakydami viri pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą Ir
telis.
Neužilgio vietos lie
.Pimpis galinu riąstl kraaoa ženkleliais. Adresuokite:
visuomenei neįdomus. Malo tiems ji buvo nenaudinga. yra nematomas. Paskui ku nors pirkti, žengkite spar
tuviai mano įsteigti SLRK.
nėkite parašyti iš savo ko- V. Jėzus atnešė daug dau nigas sakė; kad Dievas Su čiai, nes maistas gali dar la
DRAUGAS BUBLISHING CO.
A. kuopų.
giau
ir
daug
geresnių
patvėrė
Žmogų
savo
paveikslu.
lionijos apie lietuvių veikibiau pabrangti.
1800 W. 46 St.,
Chicago, 11L
Imų.
L
i
geibų negu jų buvo Sename į O gi šmogus yra matomas,
Pipiru.
v* “I• r i*

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

—t

“DARBININKAS”

KNYGOS
Sekančias yra pinamos Draugo knygyne

i
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PARDUOTI UZ $15,000

MES

PER 15 DIENU
Geriaus mus paklausyti nagu
vekseli įgyti

Neapsirikite

Didelis Išpardavimas Dabar

Pirkite sau rubtj, intną Ir naminių rakandų
DABAR tokia budu sutaurinsite
mažiausiai pusę

Įsižiūrėkite gerai

3248 So. Halsted St.

Bridgeport Clothing Co,

Didelis Išpardavimas
Dabar

Bridgeport
Clothing Co.

3246-48 So. Halsted St.

Bridgeport Clothing Go.
3248 So. Halsted Street

Musų gvarantija

Didelis Išpardavimas
Dabar

rankomis padirbtą Pavasario ir Vasaros Siutų, Overkočių, Plosčiu nuo lietaus, Čeveryką ir
kitokių tavorą vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigij Padaugini
mo Išpardavimo laiku tik už pusę regulerės pardavimo kainos. Šitam dideliam išpardavi
me jus rasite garsius augštojo laipsnio tavorus, tokius kaip: Hart, Schaffner and Marx Clothing, Manhattan Marškinius, Wilson Bros., Furnishing Goods and Selz Shoes. Yra daug ir kitokių tavorą iš pagarsėjusią fabriką. Išpardavimas prasidės
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jąs sutaupysite labai daug pinigą, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn ir pirksite sau reikalin-,
guosius daiktus. Jąs čionai atrasite naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs aprėdysime vyrus žemus, suliesusius ir didelius. Šitas išpardavimas visiems Chicagos gyventojams tikrai bus svarbus. Toksai iš
pardavimas vieną, kartą pasitaikys jusą gyvenimę. Gera proga jums nusipirkti Velykoms rubus ir kitokius daiktus už men
kus pinigus.
-

$50,000 Vertes

Mes gvarantuojame kiekvieną
pirkinį absoliučiai su pasiganėdinilkiu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus
visu šito išpardavimo laiku.
Nežiūrint to, kokia priežastis
nebūtą..

Bridgeport

tai ta, kad musą krautuvėje susirinko perdaug
tavorą, ne sulyg normos augštos rąšies Rūbą, vi
sokiu kitokią Aprėdalą, Skrybėlių ir Čeveryką
Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dieną iš musą $50,000 vertės
prekią. M ęs pa švęsime viską, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devyneriais metais nrusu bizniškos karijeros Chi
cagoje męs nekuomt nesigatsinome laikraščiuose, kad męs neprodukuotumėin. Per tą laiką'kiekvienas'visuomet galėjo ma

Priežastis šito didelio išpardavimo

Clothing Co.
3246 So. Halsted St.

Neperlijami rūbai
Mes gvarantuojame kiekvieną pirkini
absoliučiai su pasiganėdlnimu ir mes pir
kinius atmainome arba sugrąžiname pi
nigus visu šito išpardavimo laiku.
Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų.
Neperlijami rūbai bus parduoti už
pusę prekės ir dar pigiaus sulig to kiek
paprastai už juos Imama ir bus išdalinti
žmonėms J namus.
Kiekvk-nas rūbas
kuotikriausiai gvarantuotas prieš per-

lijiiuą.

$7.50 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai ....
$12.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai............

3.95
6.95

$15.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai. ....

8.95

$20.00 Vyrų neperlijami rūbai 1 A JĮK
Pardavimo kaina tiktai. .... A

tyti, kokie augštos rąšies tavorai per musą krautuvę buvo perleidžiami
ni. Pirmu kartu šitos krautuvės istorijoje męs padėjome išpardaviman musą visus tavorus per 15-ką dieną gerbiamo
sios publikos malonei.
malonei, Dabar
llabar prasidėjus sezonui, kuomet visokią
visokiu tavorą kainos
kai n
augštai pakilusios, tikra bus naujiena žmonėms perkant ir sutaupiant daug pinigą. Toks pigus rūbą išpardavimas
negirdėtas Chicagos istorijoj, koks dabar įvyksta BRIDGEPORT CLOTHING
krautuvėje. Visi stebėsis liau
naujausios
pavasariniais
kurie taip
neišpasakytai nimai'kne
pigiai'bus r.aninnrkmi
parduodami.
OO CO. krautuvėlė.
iausios mados nava
Kariniai s rūbais,
Pilimis Vnvip
tain UManaanlrv+ni

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR .

Pažiūrėk Kainų Pažymėtų Kiekvienoje čia 'Eiieje
: r»

ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI. NIEKO NEPASILAIKOME.

Siutai dcl vyrų ir

Vaikų Mokyklą

Jaunų vaikynų

Lankančių Siutai

Čionais rasite dideliame pasirinkime pa-

vasarinų siutų ir overkotų kurie yra dirbti
per Hart Schaffner and Marx, šie siutai

yra parduodami už pusę prekes.
drižuoti visados parsiduodavo po $12.00, o dabar tik....

<1*/? OC?

»
Puikus vyrų siutai tamsaus materijolo
f
Kitas puikus lotas gražus Vyriškų siutų,

Musų Vaikų Skyriuje Jus rasite didelia

parsiduodavo mažiausia už
$18.00, o dabar tik ............

parsiduodavo po $20.00 pas
mus dabar tik .........................

f O

A C.

pavasariui ir vasarai. Jų vertė yra $25.00
ateikite Ir pamatykite..,^ da fl*! Z? OC
bar parduosime už .................
Štai geriausi siutai kaip sakosi "Smeto
ną” musų stocko, padirbta per geriausius

kriaučius kurie randasi pas Hart Schaffner
& Marx. Nei viena krautuvė visoje Chica
goje jų neparduos už mažiau kaip $30.00.

šiame musų depurtainenle Jus rasite dide

liame pasirinkime vėliausios mados kelnės.
Suvirš 1,5000 porų kelnų iš kurių galėsite

per šj didelį išpardavima, pasiskubinkite,

Vaikų ,Siutai vertės 43.00

dabar ant

šio išpardavimo parsiduos
tiktai už . ’....................................

$1.95

tamsu, siutai vėliausios

vertės $4.00, o dabar parsi
duos tik už ................................

mados

39c

Vyrų Kelnės, gerą materijolo, apie 100
porų šiame lote,
vertės
ėl 1Q
$2.00, o dabar tik ......................... T A • AI/

$2.35

Vaikų Norfolk Siutai kaip tik tinkami
pavasariui Ir vasarai, vertės
ėO
$6.00, dabar tik ..................................

AC

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su Knickerbacker kelnėm didžio nuo 18
ir augščiau visados parsi<t*/j
duoda po $8.00, o dabar už ... t "

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb

tų su dideliais kišeniais pavasarinės mados,
geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerai,
niekur kitur

Vaikų Knlckerbockers,
vilnonės, vertės 75c. o dabar

negausite už mažiau kaip

Vyrų geros darbinės Kelnės gerai ir gra
žiai pasiutoB Iš gero drūto materijolo ver
tės $4.00, o ant šio išpar
davimo tik ..................................

$1.95

Vyrų kelnės iš gražiaus fcashmero) ir
kitokio poplonio materijolo
O OQ
vertės $5.00, o dabar tik ..............

175 poros Vyry tikros vilnos kelnės vė
liausios mados, nekųr visoje Chicagoje to-z
kių nerasite ir už tokia kaina, nes kitur
parsiduoda po $6.00, o ųas
O ftJT
mus tiktai ............................. >.
Geriausio rųšies kelnės, kurias mes parduodavom po $0.00 ir $9.00
CC
o per šj išpardavimą tik................

$10.00, o ant šio išpardavi
O mes atiduodame Jums tik
už ....................................................

Mes

mo

$18.95

$7.45

ir

............................

$5.85

Vyru Apredalai
Vyrų apatiniai, paprastai 75c.
padavimo pinigų išpardavi
me kaina ......................................

vertė.

45c

Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c.
Padarinio pinigų dabar tik...............
Vyrų Union Siuts, vidutiniški ir stori
vilnoniai, $1.75 vertės šiame
išpardavime po ........................
Vyrų dviejų šmotų apatiniai, reguliarės
vertės $1.50, o dabar tiktai

$1.29

nes greitai jas išpirks.

Už $16,85 dideliame pasirinkime gražiau

sių sutių, apie 20 kitokių stylių tinkamų

x

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų drižais ir langeliais gero materijolo, visados

•

pasirinkti. Žemiau s rasite jų žemas kainas

Vaikų

$9.85

••

me pasirinkime gražiausių ir tinkamiausių

tamsaus ihaterijolo drižuotas Hart Schaff
ner and Marx darbo

Kelnes Vyrams
Jauniems Vaikinams

Siut Kęsai (cases) ir Drabužiam Skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame Iš
pardavime.

95c

Vyriški pasiredimo
marškiniai vertės
$1.00 Pinigų darimo išpardavime po ................................... •............... V«/V
Vyriškos medvilnės pančiakos vertės 15c.
o dabar parsiduoda pora
tiktai po.......................................
Vyrų pančiakos vertos
35c. dabar po.........................
Vyrų nosinės, baltos ir koleruotos, vertės 10c. po ...
Vyrų šleikos, regulerės
kainos 50c. po ..........................
Vyrų svederiai, puikiausių vilnų, dldelių kainerių, vertės $7.00, o
. ant šio išpardavimo po ..
Vyrų svederiai,
vertės
$3.00 dabar po ................... ..
-on” rusvų,
Vyrų "Raincoatai” ir “Slip-on
rudų plynių ir rauktų nugarų, visi siūti ir
klijuoti,
šiame lote ran
dasi visi musų $7.50 "rain
coatai”, išsiparduos po ..
avasarinlų
Vienas rinkinys naujų pavasarinių
elio, pirskrybėlių, naujausio 1917 modelio,
pir
ktos parduoti po $2.50, da
bar tik po................................
Ivory Brand “garters”
vertės 25c. po.........................

9c
21c
4c
21c

$2.69
$1.45

$3.95
$1.95
19c

VISKAS IŠPARDUODAMA. c-v

Vyrų Čeverykai
Vyrų darbiniai čeverykai
d* O O C
$3.30 išsiparduoda po ..................... ųlZ-OJ
<
Vyrų stori darbiniai čeveZ? C
rykai $3.50 po ...................................

Vyrų puikus reguleriškos vertės
čeverykai, visokių mierų dabar tik po .............................................

$4.00

Ofi

«P«-.OZ/

Vyrų čeverykai, vertės $5.00, juodi ar
raudoni
su guzikais
ar
(PO Q C
šnureliais po ....................................
Vyriški vertės $6.00 ir $7.00 čeverykai,
guzikais ar šnureliais, juodi
fl? ,4 O C
ar rudi po .......................................... V

Vaikų Čeverykai
Vaikų mokyklos čeverykai
vertės $2.50 dabar po ...

Vaikų čeverykai vertės
$3.00 po.......................................

$1.95
$2.39

Vaikų čeverykai vertės
$4.00 po......................................

$2.98

Vyrų Apredalai
60c. vertės
šilkiniai
"garters” po .............. ................

39c

Vyrų naktiniai marškiniai
vertės 75c. po ......... .............

47c
$1.19

Vyrų puikios "Pajamas”
vertės $1.50 po ..............
Vyrų kaklaraiščiai vertės
35c. po..........................................

21c

Vyrų kaklaraiščiai visokių
parvų vertės 75c. po ..........

39c

Vyrų
šilko pirštinės
vertos $1.50 po ...................

95c

visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomet ją nemainome savo apgarsinimuose

Specialis
Pranešimas
Krautuve atdara
kiekviena vakara

Iki 9 vai.

Specialis
Pranešimas

Bridgeport Clothing Co,

S

Krautuvė atdara

4-6-48 So. Halsted St.

kiekviena vakara
iki 9 vaL
*

Nedėliomis
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Nedėlloms

iki pietų

iki pistų
tj
.a

.iA
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T0WN OF LAKE.
stų velnikštį pasižiūrėjimui1
nusipirkti.
Bet pasirodo,
kad Nortli Sidės vyčiai iš
Nedėlioję, balandžio 1 d.
baidė visus Mockaus velniu- moterį} ir merginų damgija,
kus, o naujo “orderio” dar Šv. Veronikos vardu, Šv.
Kryžiaus bažnyčioje eis prie
negavo.
, Vakaro programoj buvo šv. komunijos in corpore
Be to parapijonams dar veikalas
“Kontrabandn in per mišias, kurios bus laiko
BRIDGEPORT’AS.
pavyko išgelbėti kaikurias kai.” Nors jį labai bjauriai mos jų intencija.
brangiąsias stovylas, pa sulošė, bet veikalo turinys
'si' '
A
Panedėlio vakare kovo 26
SUSTREIKAVO 900
veikslus, bažnytinius drabu dar
bjauresnis.
Šiame
d. buvo Tautos Fondo val
IŠVE2I0T0JŲ.
žius.
šlamšte apdrabstyti purvais
dybos susirinkimas su tik
Energiški
parapijonal kunigai, išjuokta tikinti be
siu apsvarstyti, kaip geriau
Šiomis dienomis Chicago
draug su savo narsiais ku dievio moteris.
siai išnaudojus Šv. Tėvo pa
je sustreikavo 900 pelenų ir
nigais tuojaus žada pradėti
skirtąją, lietuviams dieną.
Ten parodoma, kad kuni
įvairių kitokių liekanų-nerinkliavą naujai bažnyčiai
Pirmiausiai kalba ėjo apie
gas skundęs žandarams lie
švarybių išvežiotojų.
Taigi
pastatyti.
sudarymą vieno komiteto ar
tuviškų kningų gabentojus,
laike streiko šios nehigieniš
kitokio centro, kurs rūpin
kad dvasiškąja įvairiais bu
kos atmatos nebus vežamos
tųsi tų rinkimų prirengimu
NORTH SIDE.
dais juos persekiojus ir t.t. šalyn. Streikieriai reikalau
visose katalikiškose Ameri
Lietuviškų kningų gabento
ja septynių dolerių algos į
kos vyskupijose. Paskui su
Šv. Mykolo parap. L. Vy jų aplinkybė daugeliui yra dieną. Ligšiol jie gaudavo
sirinkusieji svarstė Chica- čių 5 kp. nariai Verbų ųe- gerai žinoma. Tr nuo pačių
šesius dolerius.
Pakėlus
ginio komiteto reikalą Ir dėlioj lialandžio 1 d., 8 vai. kontrabandninkų
dažnai jiems alga miesto išlaidos
priedermes.
iš ryto eis in corpore prie tenka girdėti, kad kunigai padidėtų į metus 243,000 do
Išpažintis netik, kad nedrausdavo ga
Svarbiausias
klausimas Šv. Komunijos.
leriais. Dr. Rohertson sako,
buvo apie tai, ką daryti, jei bus subatos vakare kovo
benti iš Prūsų lietuviškas kad Chicagoje kasdien rei
gu dėl kariškos cenzūros 31 d.
kningas, bet dar jiems kuo kia prašalinti 600 tonų at
kliūčių, ar kitos kokios nors
Geistina, kad visi vyčiai
galėdami gelbėjo ir savo pi matų. Paryžiuje vienai šei
priežasties vyskupo Karevi ir vvtės pasistengtų daly
nigais
nupirkę
atneštas mynai išpuola pusė svarų
čiaus laiškas nepasiektų A- vauti. Tuomi atiduosime di
kningas žmonėms veltui da atmatų, o Chicago — visas
merikos vyskupų, arba ne desnę pagarbą savo Rėdyto
Matyt chicagietės
lindavo.
O kiek kunigų už svaras.
visus pasiektų. Čia iškilo la jui, pasirodysime ištikimais
tai ištremta Sibiran! Litera šeimyninkės mažiau ekono
bai geras sumanymas, kuris, bažnyčios kareiviais ir bran
tūros istorikai net susekė, miškos už parizietės.
jei pasiseks, rinkliava įvyks ginančiais lietuvių tautos
Rodosi, kad miesto valdy
kad vyskupas Valančius
net ir tuo atveju, jei vysku ypatybes.
pirmas atrado šį būdą aprū ba sutiks išpildyti streikiepo Karevičiaus laiškai žūtų
Nedėlios rytą, 7:30 vai. pinti Lietuvą savomis knin- rių reikalavimus.
pakelyje.
reikia susirinkti į bažnytinę gomis.
svetainę; iš ten viąi drauge
Pagaliaus po to melagin
PABRANGS BARZDŲ
DIEVO APVEIZDOS
eisime į bažnyčią.
go veikalo prabįlo socialistų
SKUTIMAS.
Pr. Mykolaitis.
PARAPIJA.
nuskurusios dvasios vadas
Mockus.
Tik pamačius šį
Artvmiausioje
ateityje
Utaminke kovo 24 d. 4:30
MERGINOS KALBINS pliovotojį jau galima supras Chicagos barzdaskučiai už
vai. po pietų kunigo Krušo
PILIEČIUS TAPTI
ti, kad teismas neveltui pri skutimą žada imti penktuku
namuose
įvyko
Chicagos
pažino tą velnių kupčių ne- daugiau. Dabar šis dalykas
KAREIVIAIS.
kunigų lietuvių susirinki
normališku žmogum, bei ne- lėšuoja 15 centų. Taigi spė
mas. Tarp kitko svarsto ir
Ir ištikrųjų, jama, kad greit reikės mo
Chicagos rekratacijos biu pilnapročių.
rinkimų
sutvarkymą Šv.
smagenų
žmogus kėti ne 15 centų, bet 20.
rai reikalauja tarnybon 20 sveikų
Tėvo paskirtoje dienoje.
gražių merginų. Jos aprė drovėtųsi panašias blevizgas Taip esą nutarusi barzdasku
Visuose
svarbesniuose
dytos tam tikrais patriotiš pliaukšti, kokiomis Mockus čių unija.
klausimuose kunigai pasiro
kais drabužiais vaikštinės vaišino West Sidės “drau
dė esą tos pačios nuorponės
gatvėmis, kalbindamos vai gus.” Nors nabagas virš va
NELAUŽYKITE
kaip ir Tautos Fondo valdy
kinus tapti kareiviais. Spė landos prakaitavo, bet var
PRIŽADŲ.
ba, tiktai vietinio komiteto
jama, kad šis rekrutaeijbs giai begu atnešė socialis
Tūlas Dariiel GrandalI,
reikale kunigai buvo kito
tams
naudos,
nes
katalikai
būdas busiąs labai pasek
čhieagietis, buvo prisižadė
kios nuomonės. Kunigai iš
nepilnapročio
burnojimų
mingas.
jęs vesti panelę Nettie Mar
rodė, kad tas komitetas ne
nenorėjo klausyti ir į jo ke viez iš AVrt'rth, Ind. Bet
turės ką veikti, nes visų
prakalbas neatėjo.
WEST SIDE.
ilgainiui jo mintijimas kas
tautų kunigija geriau išpil
link
vedimo ‘ persikeitė ir
Garbė Aušros Vartų pa
dys rinkimo darbą, Arkivy
Mockinių prakalbos.
rapijonams, kad nesidavėte jis pranešė, kad jau neno
skupo liepiamą, negu mus
apgaudinėtojams mulkinti. rįs vesti minėtosios panelės
komiteto kviečiama.
Vietos socialistai ir jų gi
Ex-SociaJistas. Markeviez. Tuomet ši savo
Kaip Tautos Fondo ap
zeliai nekartą jau čia pasi
buvusį sužiedotinį patraukė
skričio valdyba, taip ir kuni
žymėjo
savo
šunybėmis.
teisman už nąišpildymą pri
gai išrado, kad nėra naudos
CICERO.
Ypač Lietuvių Dienoje jie
žado. Teismai nubaudė jau
daryti lietuvių ramią mani
gal ir nenoroms parodė savo
nikį penkiaię tūkstančiais
festaciją gegužio 19 d.
Praeitame ketverge, kovo dolerių.
tikrąjį veidą. Nuo to laiko
Su anglų laikraštija ir su geros valios žmonės aiškiai 22 d. š. m. Cicero Lietuvos
-------------- -----------------J. K. Arkivyskupu rinkimų
pamatė, kaip žemai gali nu Vyčių 14-oji kuopa surengė CHICAGIEČIAI PROTE
reikaluose apsiėmė pakalbė
pulti nedorybių purvan socia prakalbas išaiškinti vyčių SfUOSIĄ PRIEŠ KAR?.
ti atskiri asmenįs.
listų vado akli pasekėjai. Bei tikslą. Kalbėtoju bubo pa
Prezidentas
“GermarKiti penki to susirinkimo
Kalbėtoju buvo pa- -Trish Alliande of America”
to dar “Draugas” kaip ant tiksią.
sutarimai tapo palikti kaipo
delno išrodė visos socialistų Apart jo dar kalbėjo gerb.
medžiaga busiančiam Cen- melagystes' ir jų mokslo ban vietos klebonas kun. A. Gottlieb F. Thimmel prane
ša vietos laikraščių korestraliui Komitetui.
Ežerskis apie draugiškumą
krutą.
Musų socialistai supratę, ir p-lė Elena Šlegaitė gra-|

apgraibomis < tarp durnų
liepsnos liežuvių . pasiekė
altorių ir išnešė kieliką su
šv. Komunija. Kelioms mi
nutėms po to praslinkus
įgriuvo į bažnyčios vidų de
gantis bokštas.

GAISRAS SUNAIKINO
BAŽNYČIĄ.

kad žmonės jau nuo jų pra žiai padeklemavo.
Žmonių buvo nedaugiaudeda šalinties, baisiai įtūžo.
Girdi, tai vyčiai kalti ir sia.
Didvyriškas Kunigų
Pranas Zdankus.
danu
šmeižti
vyčius,
» Pasielgimas.
kam jie peikia socialistus ir
platina “Draugą,” tą socia IŠ GYVENIMO LIETU
Seredos vakare, prieš pat listų skaudųjį botagą.
VIŲ KRAUTUVmišparus, nemielaširdingoji
Vargšai, jie nežino, kad
NINKŲ.
ugnelė Austine, prie gatvių tame ne vyčiai kalti, bet jų
Parkside avė. ir Washing- mokslo nenuoseklumas ir jų
Chicagos lietuviai mėsi
ton boul., beveik iki pamatų vadų stebėtinas tamsumas.
ninkai (bučeriai) laikytame
sunaikino Šv. Kotrynos Si- Tą juk visuomenė ir neno
nusirinkime kovo 7 d. nuta
jennietės katalikų bažnyčią. roms mato ir užtat į socia
rė daugiau nedavinėti įvai
Atvykę gaisrininkai jokiu listus žiuri ne kaipo į susi
rių dovaninių kuponų (mar
budu negalėjo liepsną su pratusius žmones, bet kaipo kių, bilietėlių ir t.t.). Pasi
stabdyti.
Apart, bažnyčios į ištvirkėlius. Kad sustipri
rodo, kad sąžiningiau bus
dar sudegė dvi krautuvi pie nus savo begriunantį be2numažinus truputį kainas,
tinėje dalyj prie bažnyčios džionizmą, soeialistai suma
negu išnaudoti pirkėjus su
ir apdegė kaikurie parapijos nė pasikviesti su prakalbo
minėtais kuponais. įvairus
namai. Tšviso nuostolių pri mis žinomą apgaudinėtoji
agentai prikalbinėja kraudaryta arti 50 tūkstančių velnių kupčių Mbcku.
tuvninkams pirkti tuos dodolerių.
Kovo 24 d. jie negarbin- vaninins ženklelius tik su
Kuomet bažnyčia buvo gąjam Mockui parengė va tikslu pasipelnyti patiems.
pačiame gaisro sukuryj du karą. Nuėjau ir aš ten. Sa
Lietuvd Mėsininką ir
kunigai (Bowen ir Mugan) kau, gal pavyks kokį socialiGroserninkė.

pondentams, kad jie siųs
Washingtonan
delegaciją
užprotestuoti prieš karę su
..
.
Vokietija. Toji delegacija
busianti Washingtone balandžio 2 dienoje, kuomet
kongresas gal galutinai nu
tars kariauti ar ne.

DIENRAŠTIS

Ji
2

si
g
—----------

Lotas 3814 Emerald avenue
ut
pigią kuiną, nes savininkui reika
Reikalinga pardavėja — lietuvaitė lingi pinigai. Norėdami pirkti utslšaukit pas savininką.
prie Dry Ooods Dept Store.
J. KKIDAK,
CIT RATE DEPT STORE,
17OH S. Halsted St.,
l<»»24 Mk-lUgan Avė., Rooelaud, 111.
antros lubos Iš priešakio.
MAROZAS KIKILIAI
Parsiduoda viena šėpa (wallcaue)j
4017 Ko. Paulina Street
Atsišaukite koJ
Reikalingas geras jaunas vaikinas Ir 2 "»how csses”.
krautuvą.
dėl Išvežiojltno duonos. Darbas ge greičiausia j laikrodžių
ras, galima uždirbti *10.0Q j dieną Taip-pat turtu rakundų ant pardavi
mo.
tiktai turi turėti pinigų 1500.00.
PETER A. MILLERIS,
Malonėkite atsišaukti ant viršmi
2250 West 22nd St.,
nėto adreso.

REIKALAVIMAI.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda ant pirmo mortgečto
bučernės ir grosernės (fixtures) Ir
Ant pardavimo Seklyčios (Parlor) furniture) už pigią kalną, tik du
1
Atsišaukite sekan
ir valgomojo
kambario
rakandai. metai vartoti.
’ ; Taip geri kaip nauji, mažai vartoti, čiu adresu atsišaukite
FRANK JUODIS,
5726 Calumet Avė.,
lflat front
928 W. 33rd st.

l

_„
—

DRAUGAS^Kituose Miestuose

| Kainuoja tiktai f
$_________________________ s

$4.50
Metams
CHICAGOJE

I

Svarbus
Depositoriu Mykolo J. Tananeviczo Bankos
t
Ą

Atsibus Subatoje, 81 d. kovo (March), 1917 m., 7:30
vai. vakare, Apveizdos Dievo parapijos didžiojoj sve
tainėje, kampas 18-tos gatvės ir Union Avenue.
Ant šito Susirinkimo yra kviečiami visi depozitoriai, ant kurio bus pranešta apie išmokėjimą pinigų ir <į>
Į
daug kitokių svarbių reikalų.
'
P. S. Atsineškit kožnas savo depozitų kningutę,
51 nes be kningutės ne bus inleidžiami.
*

i

$6.00
•*4*4*»ėt4*«*ė4ttėWlė»ėVt

’ I

Kviečia,
MIKOLAS J. TANANEVICZE.
WM. MAKAVECKI,
JONAS PETRAUSKAS,
FRANK VAITEKAITIS..

Kenosha Lietuvių Domai
Geras patarnavimas pirmiau- |
sis dalykas.
|
TEMYKITE.
Parduodu namus, skolinu pinigus
ant mortgegžių, apdraudžiu nuo ug
nies namus, rakandus ir bile ką kas
yra apdraudžiama. Išdirbu Įvairius
dokumentus. Taip-gi užsiimu su
vairiais susirašinėjimais.

S. B. BACEVIČIA,

225 Mibvaukee Avė.,
KENOSHA, WIS.
Tel. 2806,
Paieškau savo sesers
Antoninos
Bagdonaitės po vyrui Buinickienėa.
Gyveno Thomsonville, Conn. Dabar
nežinau kur. Ji pati ar kas apie ją
žino meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu:
FRANK BAGDONAS, .. ..
2042 So. Wabasli avc., Chicago, «|.

&

§

Tai Drover 7041

SY5TEn

Dr. C. Z. Vezelif
LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo B ryto iki B vak.

Gražiausia
tr Ge
riausia mokykla Chi
cagoje kuri mokina
kirpimą Ir siuvimą
vyrų ir moterų dra
bužių.

Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Ava.
art 47-toe gatvrs

•w*a*k»t{*2*2»K«at»»'Z*as3e»*

Elektra varomo,
mašinos musų siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkalė
dami apsilankyti ir
pamatyti musų mo
kyklą
bile
laiku, į______

JOSCPH e. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 802 National Life Bldg
29 So. LaSalle st..

— dieną ir vakarais ir guuti cpeeia
liikai musų kaina laike šio mėnet'a
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
—bile stailės arba dydžio, iš bile mr
dą knygos.
Diplomai duodami mokiniame.

Master Designing School
J. F. KASNICKA, principalas,
118 N. La Šalis St. Kambarys 416-417
Prieš City Hali

Vakarai. 1566 Milvvaukee ase
Central 0390

Rasidence Humbold 37
CHICAGO, ILL.

A

*K«»*9s*K*:.ia»*sc*f-29»a2{«se*ss««

ssr*** •

2 A. A. ŠLAKIS i
ADVOKATAS

«YS EGZAMIkUOJAMOS

•

Mieato ofisas:
Boom SIS
lt So. La Balis Sk, OUea<o, HL
Tel. Bandolph 8241

* TA«mHM:«lcKlntoy 8744

IR. A. K. HUTRAUSKAS
Kas turite silpnas akis ir trumj žiūrėjimo arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateikite pas
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER A. MILLER
2256 West 22-ra gatvė

gyvenime vieta
S255 So. Halsted Street '

Oydytojaa Ir Chirurgas
CMcap

9U1S. (MnlIM. lrS.»|L,

.ttnmmmronrnrirn

*

Tel. Drover 6320
vrrrvvY»>AhTrrrrrrkvsv*n

į

* PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros

: CARR BROS. WRECKING CO.
; 3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAGO ;
aanaanaAt* » > «< «a
» • • • * arsvYvrrTSTSTVWTVYr*YVnE

BANKES
COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

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

SVIESTAS

Geriausio, .metonia
kur ia, _
lit gauti

Naudinga Kninga Kiekvienam

Dvasiško Gyvenimo
Vadovėlis

43c

WEST RIDI
1871 Mllvrankas av.
2064 Mi[waukse av;
1064 Mllvrauaaa av.
1610 W Madl«oa at,
HOOvr lladlsanist.

|
I

I Mis

oarlauaioš ruMaa,
rusiaa,
Wr v.rtff.,
parsiduoda
ni

I,

Priiiriaiiauali
rau tuota,
vert,. SOc
parsiduoda
po

5}c

1644 W Chleasvav.
18M Bio. laland av.
2612 W. North av.
1217 8. Halated st.
1882 S. Halstad st.
1218 W. 12th st. _

8101

W. 22 Bd

at.

8OUTH SIDE
8082 Wentwerth av
8427 S. Halsted at.
4729 8. Ashland av.

va

NoRTITSIDE

406 W. Division st.
720 w. North av'
2640 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
8418 N. Clark RL

Dabokite Savo Akis

Parašyta Kun. Dr. A. Stanlukyno

ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje
randasi daug naudingų patarimų.

Kaina tiktai $1.00.

Jaltalsyklte gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specljallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

’ John J. Šmetana
Akiu Specialistas

TtMYKIT NAMO UŽRASA.

Adresuokite

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Draugas Publishing Co.
: 1800 W. 46th St.,

-

Chicago, III.

Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras angštE
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-|

Tel. Canal 5335.

