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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,

kad tautos dora bujotų ten,

kur tikybiniai principai atme

tami.
Geo. Woshington.
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TAIKOS GANDAS EUROPOS
SOSTINĖSE
Anglai varosi pirmyn
Prancūzijoje
Vokietija prisispyrusi siūlo Ru
sijai taiką

Turkai sumušti Palestinoje
GANDAS APIE TAIKĄ
EUROPOS SOSTINĖSE.
Washington, bal. 13. —
Gauta žinios, kad visų centralių valstybių sostinėse va
kar buvo plačiai pasklydęs
gandas apie taikų. Tečiau
iki šiolei tasai gandas nepa
tvirtinamas.
Gandas apie
taikų, be to, buvo pasklydus
Londone, Paryžiuje, Copenbagenc, Ryme, Šveicarijoje
ir čionai, Washingtone. Bu
enos Aires’e bilvo paąklvdęs gandas, jogei galimas
daiktas, kad ištiks karė
tarp Anglijos ir Ispanijos.
Sakoma, Ispanija susekusi,
kad Anglijos pasiuntinys
Madride įveltas suokalbyje
prieš Ispanijos karalių, kad
šalyj sukelti revoliucijų ir
karalių prašalinti nuo sosto.
Už tai Ispanijos vyriausybė
reikalauja Anglijos atsiimti
savo pasiuntinį, kaipo ne
geistinų Ispanijai žmogų.
Buvo pasklydęs gandas,
kad Rusija atsimeta nuo
talkininkų ir atskyrium tai
kosi su Vokietija.
Rusija
paskui ligi karės pabaigos
palaiko ginkluotų neutralvbę. Rusijų prie taikos ver
čianti Švedija.
Bulgarijos
vyriausybė,
sakoma, indavusi pasportų
Suv. Valstijų pasiuntiniui
ir besidarbuojanti kuogrei
čiau susitaikinti.
Vokietija sumaniusi pra
dėti taikos derybas su Suv.
Valstijomis.

Austrija mėginanti savon
pusėn patraukti popežių ir
maldaujanti, kad šis su sa
vo intekme paskatintų tal
kininkus veikiau baigti ka
rę.
Bet popežius atsisakųs
maišyties į karės reikalus.
Žinomas daiktas, nebe pa
mato pakilę tie gandai apie
taikų Europoje. Gali būti.
Kad centralės valstybės ir
vėl mėgins pasiūlyti talki
ninkams taikų. Gali būti,
kad Vokietija, kuri visuo
met visų savo talkininkių
vardu kalba, nusileis, kad
tik veikiau pabaigti žmoni
jai vargus ir sulaikyti krau
jo praliejimų.
Vokietija juk mato. kad
kuomet prieš jų atsisuko Amerika, gali išeiti daugiau
bloga, nogu gera. Taigi ver
čiau anksčiau pasiūlyti tal
kininkams prieinamas tai
kos išlygas.

ANGLAI ŠTURMUOJA
VOKIEČIŲ POZICIJAS
PRANCŪZIJOJE.

Londonas, bal. 13. — Ar

ras šone, Prancūzijoj, siau
čia didelės sniego pūgos, te
čiaus anglai šturmuoja vo
kiečių pozicijas ir nesulaiko
mai briaujasi pirmyn. Mū
šiai nepertraukiami nei na
ktimis, kraujas visur lata
kais liejasi, vokiečiai pane
ša baisiausius nuostolius,
bet ginasi.
Vakar anglai antpuoliu
paėmė dvi svarbi vokiečių
poziciji, gulinti šiauriuose
nuo Vimy augštumų.
Vienoj vietoj prieš Vimy
augštumas vokiečiai stojo
smarkion kontratakon. Bet
kanadiečiai -juos atmušė.
Oficialiai sakoma, kad vo
kiečiai panešė baisiausius
nuostolius.
Pietuose nuo upės Scarpc
anglai neatsileizdami ata
kuoja vokiečius.
Pranešama, kad Hindenburgas tenai neatsilaikan
tiems vokiečiams iš kitų ka
rės šonų siunčia pagelbų —
kareivius ir anuotas.
Kai-kurie militariniai kri
tikai spėja, kad tenai tar
pe vokiečių ir anglų tomis
dienomis turės įvykti galu
tinas mušis. Anglams pa
gelbon kadangi siunčiami
prancūzai. Tas mušis nu
svers, kieno bus viršus. Išanksto sunku pasakyti ka
tra pusė ims viršų.
Jei
vokiečiai atlaikys
anglų
spaudimų, jų bus viršus —
anglai turės atsimesti atgal
ir gailėsis to savo žygio.
Bet jei anglai ims viršų,
tuomet vokiečiai vakari
niam karės šone neteks jė
gų ir prašys taikos, kuri bus
lygi susimvlėjimo meldi
mui.
“Chronicle”
korespon
dentas iš mušiu lauko pra
neša, kad panašaus didelio
ir baisaus mūšio, koks da
bar seka Arras šone, pasau
lio istorija negirdėjo.
Jis
sako, kad to visa, kas tenai
dabar veikiasi, per šimtų
metų negalėtum smulkme
niškai nupasakoti.
Key West, Fla., bal. 13.—
Netoli salos Kubos vokiečių
nardančioji laivė nuskandi
no anglų laivų “TreveaP’
Įgula išgelbėta.

VOKIETIJA IE VĖL
SIŪLO TAIKĄ RUSIJAI.
Washington, bal. 13.—čia

RUSŲ PASKAITA
APIE LIETUVIUS IR
LIETUVĄ.

salė buvo pilna priėjus žmo
nių. Paskaitos laiku dalijo
publikai pasižiūrėti lietuvi
škų atvirukų.
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S. V. karės laivai patroliuss
Amerikoj pakraščiais
*

gauta oficialės žinios iš DaTomskas, Rusija (koresVyriausias paskaitos tik
nijos, kad Vokietijos vv-[pondeneija). — Pirmomis
slas — supažindinti Tom
riausybė siūlo Rusijai tai-j sausio dienomis rusų pasko rusų visuomenė su lie
kos išlygas. Reikalaujama, skaitų taisomoji draugija
tuvių tauta, apie kurių ypač
kad Rusija atskiriai nuo sutaisė čia teatro salėj prie
žemieji sluogsniai labai matalkininkų susitaikintų. Vo “Nemokamosios
Bibliote
ža tesupranta, ir parodyti
kietija Rusijai dabar paža kos” paskaitų apie lietu
skirtumas tarp lietuvių ir
da leisti liuosas rankas tu sius.
Skaitė gimnazijos
lenku, kad lietuviu nebe lairėti Persijoje ir laisvų jos mokytoja A. N. Poliakova.
Rytų, nebemaišvtų pervien
laivams plaukiojimų DardaSUV. VALSTIJŲ KARĖS SUMOBILIZUOS SUVIRS
Ji padalijo savo paskaitų su lenkais.
neliais.
Tuo budu Rusija
MILIJONĄ .KAREIVIŲ.
LAIVAI PATROLIUOS
į 4 dalis.
I-je dalyje apie
Panašių paskaitų reikėtų
ateityje turėtų liuosų išėji
ATLANTIKO PA
lietuvių istorijos tarpų nuo
taisyti ir kitur, ypač dides
mų į Tarpžemių jūres ir į
Washington, bal. 13. —
KRAŠČIUS.
pradžios iki Liublino unijos
niuose Rusijos miestuose,
Persijos užląją.
Kadangi kongrese išsidirbo
(1569 m.),. Pasakojo ne
Washington, bal. 13. —
kur«daugiau yra inteligentų
Vietos valdiškuose rate
smarki
opozicija prieš pri
smulkiausiai, bet aiškiai.
lietuvių.
Jie galėtų leng Vakar šios šalies vyriausy verstiną kareiviavimą, tatai
liuose netikima, kad laiki
II-ji dalis — tarpas nuo
vai suorganizuoti, surasti bė su talkininkų atstovais sumanyta naujas pienas su
noji Rusijos vyriausybė su
Liublino unijos iki 1864 m.,
skaitytojų ir tt. Nesuradę galutinai nutarė, kad Suv. rinkti reikalingą kariuome
tiks su tais teutonų pasiū
t. y. iki lietuvių spaudos
tokio žmogaus tarp rusų, Valstijų karės laivynas pa nės skaitlių — 777,000 su
lų imais. Bet nereikia pa
užginimo. Čia parodė, ko
galėtų net ir patįs paskai- truliuos visais Atlantiko pa rinkti iš laisvanorių ir 500,miršti ir to, kad dabar Ru
kių žalingi) vaisių atnešė
tvti.
Juk kiek kalbama kraščiais ir naikins pasisu 000 priverstinuoju karei
sijos finansinis stovis atsi
Lietuvai susivienijimas jos
per laikraščius, kad reikia kusias vokiečių nardančias viavimu. Prie laisvanorių
radęs labai blogam padėji
su lenkais ir kiek gera su
me.
Laikina vyriausybė
kelti lietuvių vardas svetim laives ir skraiduolius už skaitliaus yra priskaitoma
teikė jiems lietuvių valsty
neturi pinigų, negali pasek
taučių akyse, kad reikia ra puolikus. Be to Suv. V. ka ir milicija.
bė; parodė, kaip lenkams
mingai ginties prieš rusus
šyti apie lietuvius ir rusų rės laivai lydės prekybi
Kongresas tai aptars.
pasisekė sulenkinti musų
laikraščiuose, kad reikia nius garlaivius, plaukian
socialistus, kurie gundo ru
bajorai ir, apskritai, augšsų tautų, būtinai taikinties
parodyti ir rusų visuomenei čius iš Amerikos uostų į Eu PREZIDENTAS IŠLEItesnisai luomas ir kaip pa
su teutonais, nes kitaip
dabartinis vargingas Lietu ropą. Tuo budu palengvins
SIĄS ATSILIEPIMĄ
galiaus lenkai netekdami
prieš dabartinę vyriausybę
vos ir jos tremtinių padėji talkininkų laivynams, kurie
Į TAUTĄ.
neprigulmybės pražudė ir
sukelsiu naujų revoliucijų.
mas, kad jie rastų geresnės ims smarkiau veikti prieš
lietuvių valstybę.
Vakar todėl prezidentas
užuojautos tarp svetimtau vokiečius Eul’opos pakraš-#
Washjngton, bal. 13. —
3-čioji dalis — tarpas nuo čių; kiek kalbama, kad da eiais ir nardančių laivių
Wilson konferavo su kon
Sužinota, kad prezidentas
Čia bar šiuo sunkiuoju laiku juostoje.
greso “speakertiu” ir pa 1864 m. iki 1904 m.
\Vilsonas nusprendęs pa
skatino. kad kuoveikiau skaitytoja parodė,, kokis di ypač gera proga skelbti
skelbti atsiliepimą į tautą
CARRANZA NETEKO
siai pažadėtoji
talkinin delis smūgis ištiko tautų, pasauliui, kad mes dar gy
priverstinojo kareiviavimo
1,500. KAREIVIŲ.
kams paskola butų praves kad ji nebetiko savos spau vi tebesame, kad dar nori
ir kitais karės reikalais. Jo
ta ir tų pinigų dalis paskir dos Didžiojoje Lietuvoje; me gyventi, kad turime sa
visi kariškieji sumanymai
Laredo, Tex., bal. 13. —
ta dabartinei Rusijos vy parodė, kaip tatai atsitiko, vo siekimų, savų troškimų
niekais eina. Kongrese at
Šičia pasienį pasiekusieji
riausybei.
Kitaip vokie kiek jis žalos padarė lietu ir idealų....
siranda daugelis priešinin
keliauninkai iš Meksikos
čių prispirta Rusijos vy vių kultūrai. Toliaus gana
kų prezidento sumanytiems
Pas mus tiek prakilnių
pasakoja, kad Chihuahua
nupasakojo, koks Į
riausybė turės jiems pasi plačiai
minčių, tiek gražių sumany apylinkėse Vilios kareiviai pienams. Priešinamasi net
duoti ir nuo to daug nuken lietuvių būda fe, kad jie vai
pačiam priverstino kareivia
tės ne tik talkininkai, bet singi, kad jų kalba sena ir mų, tiek iškeltų svarbių turėję didelį mūšį su Car vimo sumanymui ir kito
nueina
vėjais. ranzos kareiviais. Carran
ir Rusijos tautos ir šitos turtinga, kad lietuviai grie klausimų
kiems būtiniems reikalams.
žtai skiriasi nuo lenkų, kad Reikia įtempti visos pajė zos kareivių mūšio lauke
laisvės ateitis.
Paskelbta karė su Vokieti
šie nori lietuvius sulenkin gos ir dėti visiems bendrai žuvę 1,500 užmuštais ir su
ja. Reikia energingo karėn
plytelė po plytelės savo žeistais.
ANGLAI TURKUS MUŠA ti.
pasiruošimo, reikia visko. O
Be to, jie pasakoja, kad
PALESTINOJE.
Paskutinėje IV-je dalyje darbo busimajam Lietuvos
čia kongresas visa tai truk
rumui, pastūmėjus į šalį Vi 11 los kareiviai turį dauge
—
nuo
1904
m.
iki
dabarti

Cairo, Egiptas, bal. 13. —
do ir šalį traukia pavojum
lį ginklų ir amunicijos, taip
siaurus savo įtikinimus.
Anglai pasekmingai veikia nio meto—paaiškino, dėl ko
Todėl prezidentas Wilsonas
“L. B.” pat turį pakaktinai maisto.
Gaza apylinkėse, netoli Je vyriausybė sugrųžinusi lie
visa tai išdės šalies gyven
Traukiniai esą užimti su
ruzalės, Palestinoje. Tose tuviams raštų, kokių gerų
tojams savo atsiliepime ir
TIKRI AROGANTAI TIE žeistųjų kareivių gabenimu
vietose anglai po smarkaus vaisių buvo iš to ir pačiai
pareikalaus jų pągelbos.
VOKIEČIAI.
į vyriausiąsias stovyklas.
mūšio paėmė kelias svar
1
/•
valstybei ir lietuviams, ko
bias turkų pozicijas ir daug
BRAZILIJA MOBILIZUO
IR ROOSEVELT
Amsterdam, bal. 13—Vo
kiais
dideliais
šuoliais
pra

turkų.
JA KARIUOMENĘ
UŽ PRIVERSTINĄ
kiečių militarinis kritikas,
dėjo
eiti
pirmyn
Lietuvos
Anot oficialio anglų pra
7 —
KAREIVIAVIMĄ.
majoras Morhat, vokiškuo
nešimo, Gaza apylinkėse to kultūra (buvo paminėta įBuenos Aires, bal. 13. —
se laikraščiuose rašo, kad
mis dienomis turkai netekę vairios draugijos, veikėjai,
Brazilijos vyriausybė Vo
New York, bal. 13. —Pra
Vokietija nei domos neat
8,000 kareivių užmuštais, laikraščiai ir tt.).
kietijos pasiuntiniui Pauli
kreipianti į Suv. Valstfjų džioje pulkininkas Roose
sužestais ir nelaisvėn paim
Bet štai iškįla šis nelem
indavė pasportą ir liepė ap
stojimą karėn. Morhat sa velt buvo priešingas priver
tais.
leisti tą šalį.
Ir tuojaus
tasis pasaulio karas, ir tų,
ko, kad Suv. Valstijų ka stino kareiviavimo įstaty
tik pražydusių šalį, apžioja
visoj šalyj paskelbė kariuo
riuomenė neišlavinta ir nė mui.
Jis manė, kad į vy
BULGARIJA NORI
savo baisiausiais nasrais
menės mobilizaciją. Šaukia
ra reikalo apie ją ir kalbė riausybės pamojimą tuo
TAIKOS.
(toliau trumpai apipasako
mi visi atsarginiai. Gyven
ti. Girdi, dabar prieš 70 jaus atsiras šimtai tūkstan
London, bal. 13. — “Ex- jo musų tremtinių ir pasili
tojai reikalauja, kad vy
milijonų vokiečių sukilo 1,- čių laisvanorių kareivių.
change Telegraph” prane kusiųjų po vokiečiais lietu
riausybė pagaliaus oficia
300 milijonų pasaulio gy Bet kuomet liuosu noru įs
ša, kad iš Šveicarijos Ryme vių vargus). Ko gi trokšta
liai paskelbtų karę Vokie
ventojų.
Tegu sukįla jų tojimas apvylė, pulk. Roose
gauta žinia, jogei Bulgarija tn daug iškentėjusi lietuvių
daugiau,
vokiečiai visus velt dabar jau stovi už pri tijai.
norinti atskirai taikinties su tauta? — Nepriklausomy
juos įveiks.
verstiną kareiviavimą.
talkininkais, 3e«i tie sutiktų bės ar autonomijos (plačia
DANIJAI GRASINA
su prieinamomis Bulgarijai šio žodžio prasme), kurių
VOKIEČIAI.
200 UŽMUŠTŲ IR SUŽEI
KUBAI REIKALINGI
taikos išlygomis. Bulgari turi didžiausios valstybės
STŲ RIAUŠĖSE.
PINIGAI.
Washington, bal. 13. — Iš
ja tuo tikslu net savo atsto už tautos aukas, padėtas
Havana, bal. 13. — Grei Danijos gauta žinia, kad tai
vų pasiunčiusi į Šveicarijų, šiame
baisiajame kare,”
Amsterdam, bal. 13. — tu laiku Washingtone bus šaliai vokiečiai ne juokomis
kuriam įsakyta pasiteirauti baigia skaitytoja savo pa
Daugeliuose Vokietfjos mie tariamasi, kokiuo budu Ku grasina. Danija ilgiau ne
apie taikų pas talkininkų skaitų.
stuose
seka gyventojų riau ba galėtų prisidėti prie ka nori būti neutrale šalimi ir
sukedentų. ,
s
Paskaita buvo labai lanki šės dėl maisto trukumo. lės su Suv. Valstijomis.
tuo tikslu ėmė tarties su
Nežinia, kiek tame tiesos lietuviams ir pavyko gana Hamburge stovis pasibaisė
Kulnis laikraščiai rašo, talkininkais. Sužinojo apie
gali būti.
Vienaip imant, puikiai. Savo gera iškalba tinas. Aix La Chapelle 200 kad salos vyriausybei reika tai vokiečiai.
Šitie liepia
Bulgarija suvargusi, jai ir gerb. A. N. Poliakova mo riaušininkų užmušta ir su lingi pinigai prisirengti ka Danijai ir toliaus palikti
labai norėtųsi
taikinties. kėjo suinteresuoti klausy žeista. Šitos maisto riaušės rėn. Tam tikslui rūpina neutralei, kitaip Ją patik
Bet kitaip, jinai taip dary tojus ir vaizdžiai nupiešti veikiai gali pavirsti politiš masi paskolinti nors 100 siąs Belgijos likimas. Ne
ti negali, nes kaizeris jų svarbiausius Lietuvos gy kuoju sukilimu visoj Vokie milijonų dolerių Suv. Vals žinia, ką dabar pradės Da
sukedintų.
venimo atsitikimus. Didelė tijoj.
tijose.
nija.

Nauji pienai surinkti reikalau
jamą skaitlių kareivių
Brazilija mobilizuoja kariuomenę
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3 mėnesiams ............ 81.60
Ketvergo laida .............................. 82.00
Perkant atskirais numeriais visur
po 80.
Prenumerata mokasl lėkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiroivmo dienos,
ne nuo Nauju Metu- Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
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Iš Dianos :
; Dienon
KATALIKAI IR KARĖ.
“Draugo” 86 numeryje
trumpai paminėjome, kad
praeito antradienio Vakare
Chicagos
arkivyskupijos
dvaaiškija ir svietiškieji
veikėjai turėjo susirinkimu
La Šalie viešbutyj.
Susi
rinkimas sušauktas Jo Augštosios Malonybės Arkivy
skupo Mundelein iniciaty*
va.
Svarbiausias tikslas
buvo aptarti budus, kaip
parankiau ir pasekmingiau
šelpti katalikiškose prie
glaudose užlaikomus našlai
čius ir atlikinėti kitokius
labdaringuosius darbus.
Susirinkime buvo ir pa
tsai Arkivyskupas. Kadan
gi šita šalis įsivėlusi pasaulinėn karėn, tatai Arkivyskūpąs į susirinkusius kal
bėdamas, daugiausia ir pa
lietė kataliku reikalus, su
rištus su šita kare. Jo kal
bos turinys labai indomus
katalikams.
Nemažiau jis
indomus ir katalikų prieši
ninkams—socialistams, ku
rie nuolat melagingai tvir
tina, kad katalikai nori ka

Pėtnycia, Bat 13 3. 1917 ra.

bų, bet ne iš žodžių.

Daugelis.musų jaunų vy
rų veikiai apleis namus,
įstodami kariuomenėn ir
kaiJės laivynan. Senoji ba
žnyčia jiems bus uždaryta,
nes jie bus atsidūrę karės
laukuose. Dievas žino, kaip
dnUg mums trūksta kunigų,
bet mes pajėgsime taip su
sitvarkyti, kad daugelis ku
nigų galės eiti drauge su
musų kareiviais vaikinais
karės laukan.
Musų arki
vyskupijos du jaunu kuni
gu įau paliuosuota nuo pa
reigi) parapijose ir jiedu
pasirengusiu keliauti su sa
vais pulkais. Prireikus ir
kiti kunigai bus pasiųsti ne
šti dvasišką pagelbą karei
viams.”
Toliaus Arkivyskupas pa
žymėjo, kad daugelis gai
lestingumo seserių katali
kių eis karėn, kurios globos
sužeistuosius ir sergančius
kareivius.
Jauniems vy
rams išėjus karėn, namie
pasiliks tik vienos bejėgės
moterįs su vaikeliais. Ta
tai ir šitų nereikia pamirš
ti ir apleisti. Vyrai grumsis su išlaukiniu priešinin
ku už savo šalį, už tėvynę,
žmonės labdariai šelps čia
likusias jų žmonas su ma
žais vaikeliais. Pastarasis
darbas nei kiek nemažesnės
svarbos ir nelengvesnis už
karės laukuose veikimą.
Nežinia, kokios gali būti
karės pasekmės. Todėl iš
laiko reikia prisiruošti, kad
paskui lengviau btitų kovo
ti prieš atpludusias sunke
nybes.
Toje Arkivyskupo kalbo
je kaip veidrodyj atspindi
katalikų stovis karės žvilg
sniu.. Katalikai karei prie
šingi, bet jei aplinkybės ją
pagamina, katalikai kaip
vienas stoja ginti savo ša
lį, ištikimai pildo vyriausy
bės įsakymus ir rūpinasi
j oš ateitimi.

1

Parapija ir Demokratija,
“Vienybė Lietuvninkų”
ir kortos.
Kas ką labiausiai mėgsta,
apie tą nuolat ir kalba. “V:
Liet.” dar nesiliauja rašius
apie kortas. Mes turėjome
nuomonių, ne kortų, tų nuo
monių nei neslėpėme. Laisvamaniai-tautininkai buvo
kviečiami pasakyti, ką jie
mintija apie Petrogrado
Centralio Komiteto sustaty
tąjį Autonomijos projekto
skyrių, kur kalba apie Baž
nyčios ir viešpatijos santikius, bet žado netekę, atsa
kyti negali.
Į to vietą Brooklyn’o lai
svamanių- tautininkų orga
nas atkaitina Prancūzijos
radikalų dainelę, buk kata
likas negalįs būti demokra
tu.
Paskutiniame (14) nume
ryje “Vienybė Liet. ”, pasi
sako
nenorėjusi
kalbėti
apie sakramentus, o tiktai
apie parapijinę ir ekonomi
nę tvarką. Teėiaus trimis
savaitėmis pirina to /‘Vien.
Liet.” tvirtindama, buk ku
nigai negalį būti demokra
tai, šia kokiu prirodymu rė
mėsi:
“Kristus,
Tas Šven
čiausias Žmogus mokino,
skelbė naują mokslą, ra
miems suteikė meilę ir
malonumą, piktiems kar
dą. Ką Jis mokino, ką

Jis skelbė — didžiuma
nesuprato, nesupranta ir
šiandien, Bet Jis mokino
ne demokratijos, bet ko
tai kito. Jis Pats mokidamas niekuomet men
kiausiuose gyvenimo klau
simuose nesiklausė nei
apaštalų, nei mokinių, bet
viską Pats darė. Jis tik
liepė taip ar kitaip daryti,
net neaiškindamas delko
taip reikia daryti. Jis net
Šv. Petrui prašant visai
neaiškino, delko jis kojas
mazgoja apaštalams. Pa
sakė, kad taip reikia tai
ir viskas. O Kristus ži
nojo, ką Jis daro. Antgalo Jis įsteigė savo Baž
nyčią ir Šv. Petrą paliko
jos galva, visiškai nesa
kydamas, kad jus valdy
site sulyg visų tikinčių
noro. M
Tikimės, kad “V. Liet.”
neužgins šitų savo žodžių.
Juose aiškiai kalbama apie
Jėzaus palikimą, t. y. apie
Jo mokslą, apie Jo duotą šv.
Petrui ir apaštalams val
džią, o ne apie prakiurusius
klebonijų stogus, kuriuos
“Vien. Liet.” atsiminė tik
tai tada, kada į Brooklyn’ą
nuėjo musų straipsnis, išro
dantis Bažnyčios ir viešpa
tijos skirtumą.
V. Jėzus apie
parapijas
ipi
at ir apie jų
neminėjo visai,
triobas neištarė nei žodžio.
Jei-gu tat “Vienybė Liet.”
V. Jėzaus apsėjimu ir mo
kinimu bandė prirodyti ku
nigų nedemokratiškumą, tai
ne apie parapijų triobas ga
lėjo kalbėti. -
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3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Paaadillaia far Sebatomis
vakarais iki 8 valandai

Skoliname plnlgna ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima
šauti Laivokartes
I8TEIOTA 1888

M.

KASPAR
STATE BANK
PO

PMIEtlUKA

VAJJITUO1I

KAPITALAS $600,008
Mes mokame 8 proc. ant Pinigo.
Mes parduodame Foreign Money
OiMkera J visas dalis svieto.
WiUiam Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas
Chas, Krupka, Vlve-pirmlninkaa
August Fllek—Ass’t Kasierius
Joseph sikyta — Kasierius

1900

Blue Island

Avė.
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Chicago Clearing House Mary sto.

O
O

į
O

Helmar yra rū
komas per augš
tos kilmes vyrus
Kiekvienas žino Helmar
gerumą.
Nusipirkęs viena pakeli Helmar pa

5 -=

Bankos prlklaiuaiuloe prie Chi
cago Clearing House yra po Jos at
sargia priežiūra.
Laike nuo laiko,
bent syki 1 metus, Clearing House
revizoriai nuodugniai
ištiria savo
bankų stovį ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
notoe,
bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržlurlamoa„lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir
nlngoa ištirtos. Tiktai tikra apsaugi verte gali būti kningose parodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleldžiamas.
Jeigr
banka nustoja savo Clearing Hoiuteisių, tas yra ženklas joa ab4Joti>**t
stovio.
Tiktai tvlrclausios ir saugiau*1'-a
bankos gali būt Clearing House
Hale.
The Chicago
Clearing Home
priežiūros užmanymas topo įvestas
pirm dellmt metų, ir nuo to laiko
nei viena Clearing House banka ne
subankrutijo. Reikalaujant,
Clearlng House bankos ateina viena ki
tai su pagelba.
The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hon
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
nas atskaitas į metus.
Jį taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarltkai tirlnėjama
ir kas meta Uduoda penktas pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos IUibOla
Pinigai sudėti žitojs bankoje yra

nors dvi dieni savaitėje gy
lieka jo rūkytojas visada.
ventojams butų uždrausta
Helmar yra geresnis cigaretas negu
vartoti mėsą, nes, anot jo,
daugumą ruko neatsižvelgiant į jo pre
šiai šaliai ir mėsos veikiai
pritruksią. Jei dabar išankė
užtat kad jis yra . padirbtas iš
Del ko parapijų turtai
ksto tai nebusią prideramai
grynai Turkiško Tabako.
sutvarkyta, ateinančią žie
Užrašyti vyskupams.
Lengviausiai tabakas dėl cigaretų yra Tnrklikas.
mą gali būti blogai ir su
Skaitytojui vis-gi akyva
f
Oerlaaatoa tabakas dėl cigaretę yra TarMikai.
mėsa.
žinoti delko Amerikoje Ba
Visoje šalyj maistas eina žnyčios turtai užrašyti vys
jeigu rūkysi viena syki
tai rūkysi
Umokaml ant kiekvieno pareikala
vis brangyn. Reikia visuo kupams, o ne .para pi jonams.
vimo.
visados.
menę supažindinti su tuo Atsakymas labai aiškus,
Čia galima gauti Pirmas Auk
so Mortgages. Teipgl Aukso MortVYRIAUSYBĖ TURĖTŲ grasinančiu pavojumi. Rei dėlto, kad Amerikoje vieš
gage Bondus po 9100.80 ir 8800.00.
gis bankas
yra atsakančiai
TVARKYTI MAISTĄ.
kia išanksto apsidrausti vi patija nepripažįsta vienos
Lietuviams.
Čia kalba LletuvISkal Ir
sokiais prieinamais budais. visuresančios Katalikų Baž
Chicagos gyvulių skerdy
Kapitalai }r pervlrBi; 9880.08t.00
Kitas milijonierius Ja nyčios. Tie turtai yra nuo
klų vienas savininkas, mili mes A. Patten priešingas savybė ne vyskupų, o visos
✓
jonierius J. Ogden Armour, sumanymui, kad vyriausy didžios, visame pasaulyje ra valdomas sulig noro tų nai valdžios rųsiai jis turi
angliškuose
laikraščiuose bė imtų tvarkyti maistą. praplitusios Katalikų Baž žmonių, kurie to pinigyno pagelbininką, kurs Suvie
paskelbė, kad Suv. Valsti Jis sako, kad darbininkams nyčios.
namuose gyvena, nei sulyg nytose Valstijose vadinasi
jų gyventojams ateinantį perdaug augštos algos mo
Kaip visose draugijose vi noro Washingtono gyvento sekretorius. Kitose viešpaPrezidentai
rės.
'
rudenį pritruks maisto ir kamos. Iš to ir maistas pa- sas jų turtas priklauso visai jų, o sulig noro pinigyno tijose tokie viršininkų paAMKRICAK STATE BANK,
“Bidžiąjį Penktadienį po todėl šalį ištiks didelis pa brangęs. Žmonės todėl pri jos draugijai, o ne jos da sekretoriaus.
gelbininkai vadinasi n i mis Kampas: Kine Iitand Arą, Loomu
ir 10-to« gatrtų.
pintų-” kalbėjo Arkivysku- vojus, jei šios šalies vy valėtų mažiau’ valgyti,
Čia minėtieji pavyzdžiai teriais. pav. Prancūzijoje.
ATDARAS: Panedėliaia Kitnrlims, taip ir Bažnyčioje.
Ir arhatMnr tai
««i »•*
pas, “musų šalis formaliai riausybė laiku neužbėgs už daugiau dirbti. Tuo budu
Šveicarijoje
'jie
vadinasi
Są

Turtas demokratiškose
parodo, kad ir demokratiš
stojo karėn.
II gą laikų akių tai pavojaus šmėklai. butų galima išvengti ir mai
FARMOS!!
FARMOS!!
valstijose.
kiausiose viešpatijose tur jungos Tarybos Nariais.
mes glamonėjome viltį ir Suv. Valstijoms gali pritru sto brangumo.
DidMautlOJo Ameri
Imkime pavyzdį iš demo tas priklauso ne tai dalelei
Katalikų Bažnyčioje vie koji rartfdttcda
Lietuvių kohonžjoj kata* yra
Puolat meldėmės, kad mes kti maisto taip, kaip jo trū
Anot Patten’o,
maisto kratiškiausios Šveicarijos. žmonių, kuri su juo susidu nijantis įvairias tikėjimo 380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau■loj apleilnkėje 8cottville, Mich. kur
busime apsaugoti nuo daly ksta kariaujančioms šalims kaina nesumažesianti karės Lozannoje stovi didžiulis ria, arba net jį savo mokes
gyvenimo šakas asmuo yra kraštai lietuviams apsigyvenu. (Mo
vavimo šitoj pasaulinėj tra Europoje.
yr» Farmerų Draugystė, yra
metu, kadangi Suv. Vai sti k rasų minas. Į jį Lozan- čiu ir gyvasčia prilaiko, vyskupas.
Jis turi pilną n*is
lieturiik* parapija. Todėl kreipiamės
gedijoj, kuri prarijo dauge
Armour’as
tatai stato jos
privalo
pasigaminti nos gyventojui suneša sa kaip karės įstaigose, o vi kunigystės valdžią, jis yra | Jųa kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas tam firmas kad
lį gyvasčių ir išliejo daug reikalavimą, kad vyriausy maisto ne tik sau, bet ir vo frankus ir santimus už sai valstijai. Tuomi žvilgs
vyskupijos teisėjas, jam pri galėtumėm visua Angim ir Vokiežmonių kraujo. Bet Dievo bė
kuogreičiausiai
imtų savo talkininkams Europo krasos ženklelius ir siunti niu Bažnyčia nesiskiria nuo klauso adminištratyvė val ttus, 18 tos k°honljoi UpražyU. Mes
turime U Jų suėmė Jų firmai ir nori
Apveizda parėdė priešingai. tvarkyti visoj šalyj maistą
mus.
Tos incigos atpildė valstijų. '
jedžia, jis yra ir visos Baž au Jai parduoti, turimi didelių ir mi
tų farmų, glvutlai, maM»m ir kiti
;‘Ir kuomet dabar šitas ir jo kainas.
Pataria tai
Tai tau ir komedija! Dar kapitalą, įdėtąjį į triobos
nyčios atstovas jai priklau-. reikalingi daiktai prlo ūkio. Duoda
Valdžių susivienijimas.
faktas įvyko, nei venas daryti tuojaus. kad paskui bininkams perdidelės algos statymą, jos užmoka už vi
me ant ItaokeeMo. Norint gutt dau
Bažnyčia ir valstija ne sančių tūrių valdyme.
giau informacijų rąžykite
mums,
musų negali pasakyt), kaip nebūtų pervėlu. Kaipo pa mokamos! Bet kodėl šitas sus pataisymus ir pageriniKad vyskupas ištiesų ga o gausite grotų katalloga ir mapa. ..
siskiria dar ir tuomi, kad įilgai mes busime karėje, vyzdį nurodo kariaujančias kapitalistas nei puse žodžio i mus, jų dar ir lieka.
ANTON KIEDIS,
Te- vairios rųšies valdžia suei lėtų atstovauti Suvienytų
kiek daug tas atne š žmo Europos šalis, kur vyriau neprisimena, kad jis per čiaus ta trioba netik nepri
na į vieną asmenį. Taip Valstijų nepripažintą Baž Peoplei State Bank Bldg.,
nių •gyvasčių ir kaip didelio sybė kontroliuoja visokį daug didelį pelną ima iš klauso
joje
dirbantiems laivo kapitonas turi trilinką nyčią jos turtų valdyme,
Scottville, Mich.
reikė* musų pasišventimo. maistą.
Armour pripažį darbininkų?
žmonėms, bet nei Lozannos valdžią ant jo 1-a kaipo ka dėlto darosi tų Valstijų tei
'•Kitoje sunkioje valan sta, kad šitie jo pasiulijiMilijonieriaus Armour’o gyventojams, sunešantiems rinis jo viršininkas, 2-a kai ses patenkinantis dokumen
doje užtikrinu mūrų katali mai yra radikaliai.
Bet patarimai visgi sveikesni. į ją pinigus, Tos triobos
po šeinųiininkas esančio ant tas — parapijos turto užra
kų žmonių
lojali škui n?, maisto stovis toks blogas Nes jei vyriausybė imtų savininkė yra Šveicarijos
jo turto, 3-ia kaipo teisėjas. šymas vyskupui. Kur vieš
pradėjus mažu prieglaudas Suv. Valstijose, kad tai ga
tvarkyti maistą ir jo kai respublika.
Visoms toms trims rųšims patija pripažįsta katalikų
našlaičiu vaikeliu ir baigus lima sutvarkyti tik radika nas, pamatytum, kaip mai
Taippat begalės visokios jis gali turėti, ir dažniausiai Bažnyčią, kaipo asmenį, tu
senyvuoju veteranu, besiu lėmis priemonėmis.
stas butų pigesnis ir nebūtų rųšies nuosavybės priklau turi, pagelbininkų.
Kapi rintį teisę valdyti įgyti ir
siančiu senelių įstaigose,
Toliaus milijonierius pa rugonių nei riaušių, kokios so lygiai demokratiškai Su
tono uždavinys yra sutelkti perleisti turtus, tenai nėra
kiekvienu kunigu, vienuole taria, kad kiekvienas šios šiandie pasitaiko dėl maisto vienytų Valstijų respubli
ir sutaikinti tų trijų val reikalo užrašinėti vyskupui
ir mokyklų vaiku, loįjališ- šalies žemės sklypelis butų brangumo.
kai.
Nei vienas šarvuotis džių veiksmus į vieną tiks parapijų turtus.
kutną musų šaliai ir musų sunaudotas maisto pagami
Suv. Valstijose visokio karės laivas nėra vedamas lą. Tokiu budu Suvienytų
(Paliaiga sekančiame tium.)
vėliavai. Ir tai sakau ne nimui. Jis sako, kad savo maisto yra pakaktinai. Tik sulig noro esančių jame
jų Valstijų prezidentas yra
dėl didesnio entuziazmo, visą ūkį netolies Chicagos reikia padaryti galas spe
jūreivių, o sulig kapitono ir pinigyno, ir kariuomenės, ŠKAlfYKITT PLATINKIT
koks galėtų pakilti iš šio šįmet sunaudosiąs javams kuliantams, kurie, prisiden įsakymų ir jūreivių sekre
ir laivyno, ir teismų, ir kra
momento. Taip nėra. Mes arba gyvulių pasaldei,
gdami kare, beširdžiai iš toriaus paliepimų. Suvie nų ir kitų viešpatijos val
< “DRAUGI"
busime teisiami iš savo dar- Be to jis pataria, kad naudoja visuomenę.
nytų Valstijų pinigynas nė džių viršininkas. Kiekvie-

Quality Superb

•‘DRKUGAi”

TAUTOS FONDO REIKALAI.

sipuola ant kitų žmonių.
“ Draugo ” gerbia Ame
Barzdaskutis taip gi žmo rikos konstituciją, bet sako,
gus. • Norėdamas • geresnio kad musų tėvynei reikia sa

NUOLATINIAI AUKOTOJAI KAIM NUKBNTEJU8ISMS
(Lietuvos gelbėtojų armija.)
05 Tautos Fondo Skyriaus:
1916 m., 1917 m.
Gruod. Sausis Vas. Kov. Išviso
o
2
$6.00
filaveikis Pranas .......................... o
7.00
iki
pirmo
liepos
Kun. J. Židanavičius .................. 7
MUSKEGAN, MICH.
2.00
1
Valikoniutė Vincenta.................. 1
2.00
1
Valikoniutė Vincenta.................. 1
Lietuva; čia yra nedau4.00
1
1
1
Rozenbergiutė Emilija .............. 1
4.00 giausia. Apart dorų, susi
1
1
1
Aleksandravičiūtė Karolina ----- 1
3.00 pratusių tautiečių, čia yra
1
1
1
Janonis Petras ..............................
4.00 keliolika ir socialistų. Pa
1
1
1
Aleksandravičiūtė Ona .............. 1
4.00 starieji taip nepadoriai el
1
1
1
I
Ašakytė Emikija ..........................
4.00
1
1
1
Butkus Antanas ir Salomėja .. 1
giasi, kad tik gėdų daro mu
4.00
1
1
1
Radžiunintė Marijona .............. 1
5.00 sų tautai Apšvietimo jie
2
1
1
Čepliutė Anelė .............................. 1
4.00 retur ir nesistengia pala
1
1
1
Plankytė Ona .............................. 1
4.00 vinti savo smagenįs. Visų
i
1
1
Strikulintė Uršulė ...................... 1
4.00 laiką jie dažniausiai pralei
1
1
1
Juozapavičiūtė Ona ..................... 1
3.00 džia begirtuokliaudami. Ve
1
1
Gndžinskaitė Alena .................. 1
3.00
1
1
dtariukė Salomėja ...................... 1
lykų diendje riestaskiaute4.00
1
1
1
Grincevičiutė Kotrina.................. 1
4.00 riai “raudonkakliai” net
1
1
1
Šidlauskaitė Mikalina ............... 1
4.00 susimušė besrėbdami praga
1
1
1
Gudžinskaitė Ona ...................... 1
3.00 rišką skystimėlį.
1
1
Virbickaitė Stanislava .............. 1
3.00
1
1
1
Juozapavičiūtė Julijona ...........
Užklydęs.
3.00
1
1
1
Vaičiūnas Karolis ......................
3.00
1
1
1
Valeravičius Adolfas ..................
WORCESTER, MASS.
3.00
1
I
1
Raila Stasis ..................................
Neseniai tilpusioje “Drau
3.00
1
1
1
Vasiliauskas Simonas ...............
3.00 ge” Tautos Fondo skyriaus
1
1
1
Anga Jonas ..................................
3.00
1
1
1
atskaitoje
įsibriovė
šios
Rusiliutė Marijona ......................
3.00 klaidos:
1
1
1
Mieliauskas Feliksas ..................
3.00
1
1
1
Daumantas Feliksas ..................
Išlaidų buvo $129.55, bet
2.00
1
*
1
Rindzevičius Tamošius ..............
2.00 ne $120.00. Vasario 10 d. iš
1
1
Oreškiutė Pranciška ..................
2.00 siųsta į centrą $121.55, bet
1
1
Stankuniutė Brigita ..................
3.00 ne $21.55.
1
1
1
Vaitelis Jurgis ..............................
1.00
1
Laureckaitė Antonina ..............
3.00
1
1
1
Sirvei Petras ir Barbora ..........
RACINE, WIS.
3.00
1
1
1
Grigoniutė Ona ..........................
4.00
1
1
1
Griniūtė Ona .............................. 1
4.00 Domai Šv. Kazimiero dr-jos
1
1
1
Liberiutė Uršulė .......................... 1
narių.
3.00
1
1
1
Degutis Aleksandras ..................
Kadangi delei
Velykų
4.00
1
1
1
Mockevičius Jonas ...................... 1
1.00 švenčių balandžio 8 d. š. m.
1
Tamoše vičius Juozas ..................
4.00 neįvyko
1
1
1
Kerbelis Mikolas .......................... 1
Šv.
Kazimiero
4.00
1
1
1
Gaška Jurgis .............................. 1
draugijos narių susirinki
4.00
1
Simonavičius Stasys ir Marijona 1
1 . 1
mas, tai artimiausia bertai4.00
1
1
1
Vainauskai Antanas ir Vincenta 1
4.00 ninis susirinkimas bus ne
1
1
1
Karbočiutė Zofija ...................... 1
4.00 dėlioję, balandžio 15 dienoj.
1
1
1
Varnas Jonas ir Bronislava .... 1
1.00 Visi galintieji ateiti susirin
Kentą Juozas .............................. 1
3.00 kiman nariai išpildykite sa
1
1
Babrauskaitė Petronėlė.............. 1
3.00 vo priedermę, nes reikės ap
1
1
1
Kažukauskienė Liudvika ...........
1
l.V'J
JamiškevičiutČ Agota..................
tarti daug svarbių dalykų.
4.00
1
1
1
Ambrasas Simonas ...................... 1
F. Gališovski.
3.00
1
1
1
Tiešis Stasys..................................
3.00
1
1
1
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1
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Ne barzdaskučiai kalti'.

Išviso mėnesinės

$185.00

duonos kąsnio ir negalėda
mas išsirašyti visų laikraš
čių, jis išsirašo tuos, kurių
iš jo smarkiausiai reikalau
ja.
Toliaus barzdaskučių kal
tintojas rašo, buk jie ištvir
kimą ir nedorą platina savo
kalbomis. Tas netiesa, to nė
ra ir negali butt Nieks pas
barzdaskučius neitą, jei >jie
taip darytų. Barzdaskučiai
kalba, kad svečius užimtą,
bet tejudina tik tokius daly
kus, kurie nei vieno neuž
gauna, Jei kitaip darytą,
kostumerių netektą.
Barzdaskučiai kalba apie
Londoną, Petrogradą ir ki
tas tokias vietas, nes tomis
kalbomis nei vieną neužgau
na. Bet visai netiesa, kad jie
butą politikieriai. Jei dirba
taip ilgai ir taip smarkiai,
kad jiems nėra nei kada už
siimti kokiais politikos dar
bais. Apie tai, kad barzda
skučiai rengtų kokius ten
pienus karėms, netik negir
dėti, bet to nei būti negali.
P-as Suderga, gal, matė, o
gal, tik svajote išsvajojo
vieną kokį barzdaskutį ren
giantį kares, o paskui apkal
tino didžiumą. Negražu taip
daryti. .
Taip gi netiesa, buk barz
daskučiai vieni laisvamaniai
ir socialistai. Tai^ barzda
skučių yra ir gerą katalikų;
tiktai jie neišsiduoda, kuo
mi esą ir turi tam savo svar
bią priežasčių.
Daug barzdaskučių prigu
lėjo į naudingas organizaci
jas, ir jose darbavosi, bet ar
jos juos daug rėmė, tai kitas klausimas. Apie tai, apie
geruosius barzdaskučių dar
bus, apie neteisingumą kitų
barzdaskučiams daromų pri
kišimų galima butų kitu
kartu parašyti daugiaus.

Justinas Barzdaskutis.
Redakcijos prierašas. Ger

“Draugo” No. 82 p. A. biamasis J. Barzdaskutis
Sudargą visai bereikalo už pajudino labai svarbų daly
1916 m., 1917 m.
Gruod. Sausis Vas. Kov. Išviso sipuola ant barzdaskučių, ką — katalikų paprotį pasi
$185.00 norėdamas duoti jiems vėjo. tenkinti tais laikraščiais,
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1 šskaitliavęs blogąsias vie kuriuos 'jie randa skutyklo
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$6.00 už visą 1917 m
Mockaitė Emilija ......................
$6.00 už visą 1917 m. barzdaskučių. Jų įstaigos, ir socialistai nėra taip man
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girdi, dar blogesnės už ga dagus: jie savųjų laikraščių
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50
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Tamošauskas Jurgis ..................
blogai, jei redakcija jų ne
Mes nepatariame katali
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Blažienė Emilija..........................
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kams atsižadėti mandagu
50
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P-as Sudargą, tiesa, kalba mo, bet norime, kad ir jie
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tai yra perdaug. Ne didžiu ėję į skutyklą, valgyklą ar
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Urbelis Jurgis ..............................
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Lukšis Antanas ..........................
50
ma yra kalta, o mažuma.
kitokią laikraščius prilai
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Gobis Pranas ..............................
M
Anam ponui nepatinka, kančią įstaigą, reikalautų
50 $4
50
Stok na Antanas ..........................
kad skutyklose yra visokių katalikiško laikraščio rim[
50
50
Kybortienė Alena ......................
laikraščių: lietuviškų, ang tai, bet mandagiai. Kurie
50 lt
50
Saldžiutė Marijona ..................
liškų ir šlamštų. Barzdasku- nedrįsta nei tiek padaryti,
50
50 4t
Blinviutė Veronika ..................
tvklose, tiesa, yra visokių tegul neina antrąsyk į barz50 50
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Urbšys Antanas ..........................
laikraščių netik angliškų daskutyklą ar valgyklą, kur
50
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Bereckas Jonas .......................... 50
'bei lietuviškų, bet ir lenkiš neranda katalikiško laikraš
50 $22.00 $9.00 $5.00 $36.50 kų ir kitokių. Už tatai barz čio. Juk yra užtektinai skudaskučius reikia pagirti, o tvklu, kurios nori ir moka
Mokantieji po 25c. i mėnesį:
ne peikti, kad jie patenkina pagerbti katalikus, ir nelau
1916 m., 1917 m.
Gruod. Sausis Vas. Kov. Išviso visokių tautų žmones, užei kia kol kas jas nemandagu
$221.50 nančius pas juos.
mu privers patiekti katali
Kubiliunaitė Antonina..............
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Už šlamštus taip gi ne kams katalikišką laikraštį.
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barzdaskučiai kalti. Viena,
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toli ne visose barzdaskutyk- KARDINOLAS GIBBONS
Kreiviutė Morta ..........................
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lose yra šlamštų. Ten kur
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Siurkienė Marijona ..................
IR “DRAUGO”
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Eibokiutė Ona ..........................
jų yra, taip gi kostumieriai
NUOMONES.
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RabaČauskaitė Antonina..........
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Dirsė Petras ..............................
barzdaskučius. Įėjęs į mus
“Lietuva” nori, kad Lie
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, Padvilykis Bronislovas ...........
butą laisvamanis arba socia tuvoje Bažnyčia butų atida
25 25
25
Lužiniutė Anastazija ..............
listas prisispyręs reikalauja linta nuo viešpatijos.
Tą
25' 25
Čopliutė Kotrina .....................
savojtr
laikraščio,
o
katali

25
Petrulaičiutė Emilija ..............
25 25
savo norą ji remia Ameri
25
25 25
Švagždžiutė Barbora ..............
kas pasitenkina tuomi, ką kos konsitucijos pavyzdžiu
25
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Kiselienė Antonina ..................
randa ant stalo. Gal ir p. ir kardinolo nuomone, iirei25
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Bereckas Vincentas .................. 25
Sudargą įėjęs į barzdasku- kšta jo paskutiniame veika
25c. $4.00 $3.50 $1.75 $9.50 tvklą nepareikalavo katali le: “A Retrospect of Fifty
Viso labo surinkta $231.00 kiško laikraščio, o dabar ūž I Ycara.”
Mokantieji po 50c. į mėnesį:

vos konstitucijos. Tame ka
talikiškasis Amerikos lietu
vių dienraštis nesiskiria
nuo nuomonių žmogaus la
biausiai gerbiamo visc/je
Amerikoje. Kardinolas Gib
bons minėtame
veikale
štai ką rašo:
Amerikos
Katalikai
džiaugiasi musų Bažny
čios ir Viešpatijos atidalinimu; ir aš negaliu pra
matyti tokių aplinkybių,
kurios galėtų padaryti,
kad Bažnyčios ir Viešpa
tijos susivienijimas taptų
geistinas. . Mes žinome
kiek daug yra palaimos iš
musą dabartinės tvarkos;
ji duoda mums laisvę, o
kunigus ir žmones suriša
labiau į vienybę, negu
Bažnyčios ir Vešpatijos
sujungimas. Kitoms ša
lims, kitoki budai; mes
netikime, kad musų siste
ma tiktų visoms aplinky
bėms; kitų šalių Bažny
čiai ir viešpatijoms mes
paliekame išrišti jų santikią klausimus joms pa
čioms sulyg jų reikalų.
Iš savo pusės mes dėkoja
me Dievui, kad gyvena' me Amerikoje: “toji lai
mingoje mūsiškių žemėje,
kurioje, anot p. Roosėvelt’o, religija ir laisvė iš
prigimties yra “draugės.”
Gibbons, o. c. v. I p. '234.
Laisvamanių - tautinin
kų laikraštis šitų kardinolo
žodžią nemato. Turbut‘Lie
tuva” neskaitė Gibbons’o
veikalo ištisai. Šiaip ji ne
būtų galėjusi tvirtinti, kad
niusų nuomonės skiriasi

nuo kardinolo nuomonių. Ir
jis ir mes sakome, kad
Amerikos
konstitucija
Amerikai tinka. Mes dar
pažymėjome, kad Katalikų
Bažnyčia, ačiū tai konstitu
cijai taip pralenkė kitas re
ligiją organizacijas, jog Pobiedonoscevas bijojo duoti
laisvę katalikams Rusijoje.
Kardinolas sakosi netikįs,
kad Amerikos sistema tiktų
visoms aplinkybėms, o mes
sakome, kad ji netinka Lie
tuvai.
Mes apseiname su
lyg kardinolo taisyklių, nes
jis kitą salią Bažnyčiai ir
viešpatijoms pataria sude
rinti savo santikius sulyg
savų reikalų.
Kitąsyk garsusis vokie
čių generolas Moltke pasa
kė: “Liepkite kokiam nors
žmogui prirašyti į dvi ėiluti ką jisai nori ir neslėpki
te nuo jo ką aš su jo raš
tu padarysiu. Aš tą raštą
įduosiu teisininkams.
Jei
aš norėsiu tą žmogų pakar
ti, teisininkai iš tų dviejų
eilttčią išras užtektinai pri
rodymą, kad žmogus, kurs
jiedvi parašė yra vertas pa
karti. Jei aš norėsiu, tam
žmogui išreikšti augščiausią, kokia tik gali būti, pa
garbą, teisininkai iš tų pa
čių eilučių prirodys, kad jų
dviejų rašėjas turi gauti
augSčiausią

Vokietijos or

derįJeigu

“Lietuva”

išrasti skirtumą

mokėjo

tarp

kardi

nolo Gibbons’o - ir “Drau
go” pažiūri; į Bažnyčios ir
Viešpatijos atidalinimą bei
į Amerikos konstituciją, tai
matyt, kad “Lietuvos” re
dakcijoje esama teisininkų.

KURIJOJE
NEAIAKUS STOVIS

SENOJI VYRIAUSYBE
FALIUOSAVO DAUGELĮ
KRIMINALISTŲ.

Ačių rusų socialistų knisimui po laisvosios Rusijos
pamatais, galimas daiktas,
kad Rusija išnaujo gali su
silaukti sau ant sprando
Romanovų dinastiją.
Tuo
tiksiu veikia vokiečių soci
alistai,
kuriuos
kaizeris
siuntinėja į Stockholmą,
kad rusai socialistai griau
tų dabartinę Rusijoje tvar
ką, nes kodelgi Rusijos val
dymas neturėjo tekti jiems,
rusams
socialistams, bet
buržujams.
Antai Londone gauta ži
nios, kad Rusijos dūmos at
stovai socialistai (kurie pir
miau buvo prisidengę kitų
srovių vardais) pakelia ko
vą prieš dabartinę vyriau
sybę, reikalaudami būtinai
taikinties su Vokietija. Prie

Stockholmas, bai. 13. —Naująjai rusų vyriausybei
ir ramiems gyventojams pa
darė daug nesmagumų ir
baimės paleisti iš kalėjimų
aršiausi kaliniui kriminalis
tai. Kuomet Rusijoje už
stojo naujoji vyriausybe ir
kuomet biurokratai imta
uždarinėti į kalėjimus, tuo
met didesnių Rusijos kalė
jimų viršininkai, biurokra
tų ištikimiausieji tarnai ati
darė kalėjimus ir paleido
kriminalistus.
Kai kurių
kalėjimų
kriminalistams
dar induota ginklai.
Vis tai padaryta, kad pa
kenkti naujajai vyriausy
bei. Tečiaus kareiviai su
iuiliciantais veikiai daugelį
pavojingųjų kalinių sugau
dė ir atgal uždarė į kalėji
mus. Tečiaus daugelis anų
dar naudojasi laisvo ir už
puldinėja randuosiąs -gy
ventojus. . ,
,
Todėl gyventojams leista
su savim namie turėti gin
klus ir intariamuosius atė
jūnus suimdinėti ir pavesti
policijai. Su laiku visi pa
leisti kriminalistai bus išgaudvt.
Už kelinių paleidimą su
imta daugelis kalėjimų vir
šininkų ir sargų.

taikos juos gundo vokiečių
socialistai, kurie ištikimai
tarnauja kaizeriui ir savo
šaliai, ir kurie pageidauja
Rusijai pražūties.
Suprantama, kad vokie
čių socialistams rupi nei so
cializmas, nei darbininkų
labas arba internacionaliz
mas, bet kad palaikyti kai
zerio dinastiją, kuriai gra
sia pavojus. O pavojus la
bai aiškus iš laisvosios Ru
sijos pusės. Tatai su rusų
socialistų pagelba kodėl ne
galima Rusijai sugrąžinti
biurokratijos arba nors pri
versti ją padaryti negarbin
gą taiką su Vokietija?
Vokietijos socialistai per
daug gudrąs, kad jie turė
tą džiaugties laisvąja Rusi
ja.
O rusų socialistai per
daug žiopli, kad suprasti
pragaištingą vokiečių socia
listų darbą. .

SKAITYKIT IRPLAT1NKIT
“DRAUGI”

nfl5TEB

,5Y5TEn

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpitno
ir designing, vyrą ir moterų drabužių.
PASEKMINGI MOKINIAI
VISUR.

Musų sistema ir ypatižkas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir. siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti iri
pamatyti musų mokyklą bile laiku—I
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mie
rą—bile stailės arba dydžio, iš bils
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL
3. F. KĄSNIUKĄ, Pirm.

118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
Nėra kitokio išėjimo, kaip
apsigyventi ant ūkės. Aš gy
venau po visokius miestus i*
miestelius Rusijoje ir ant
Kaukazo ir čionai jau dešimtį
metų. Aš manau, kad dau
gel
mano tą
paveikslėlį
pažins. Aš per keturis metus
važinėjau po šiaurines ir pie
tines farmas, nes supratau ge
rą svarbą miestą ir ūkininką
gyvenimo ir apsirinkau ge
riausia bėdnam žmogui apsi
gyventi Lousianoj, nes čionai
yra pigią ūkią ir žiemos
trumpos; nėra vargo su gy
vuliais; labai lengva aug uti
kiaules. Visokią ūkią yra nuo
mažiausių iki didžiausią, čio
nai nieko daugel negaliu ra
šyti, nes lėšuoja. Jeigu kas
norėtų plačiau dažinoti kreip
kitės sekančiu antrašu: .
•.v

Prieš City Hali

W. GAIŽEWSKI,
Box 14,
Dodson, La.

'•DRAUGAS”

Pčtnvčįa, Bal. 13 d. 1917 m.
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CHICAGOS Į
ŽINIOS

I

ATSIŠAUKIMAS Į CHICAGIEČIUS.
Plačiai žinomas Suv. Val
stijose žemdirbi'jos žinovas
ir dabartinis neseniai čia su
sitverusio daržų biuro pir
mininkas, p. P. G. Holden,
prašo mus paskelbti tokį at
sišaukimų:
Prieš 30 dienų praslinksiant paaiškės ar Amerika
ateinančiais metais turės už
tektinai maisto ar ne. Pertą
laiką reikės: apsodinti ku
kurūzais arti 110,000,000 ak
rų; apsėti milijonus akrų ki
tokiais 'javais; pasigaminti
milijonų dolerių vertės na
minių daržovių.
Vienuolikoje didžių Euro
pos tautų, kurios jau treti
metai veda tarp savęs bai
siausią karę, maisto produk
tai beveik visiškai išsibaigė.
Kainos reikalingiausių žmo
gaus gyvenimui dalykų ten
jau beveik neprieinamos.
1917 metų pavasario kvie
čių derlius yra blogiausias
negu kuomet nors buvęs. Iš
Kansas, Nebraska, Southern
Illinois ir gi pranešama, kad
ten sėja nepavyko. Gegu
žio kviečių kaina siekia virš
$2. Daugelyje šeimynų bul
vės retenybė. Kasdieninių
maisto dalykų ir mėsos kai
na nuolat kįla ir kįla. Da
bartinį maisto klausimą pir
miausia reikia mums rimčiaus ir nuosekliaus apmintyti ir ištirti.
Ir Suv. Valstijos jau pri
sidėjo prie karės. Visoje ša
lyje patriotizmo dvasia nuo
lat eina smarkyn. Visur ver
da prisiruošimas prie karės.
Pramonininkai dovanai siū
lo savo lėšas jų šalies gero
vei.
Jauni vyrai tūkstan
čiais stoja į armifją ir laivy
ną. Moterįs taipo gi spiečia
si po vėliava, norėdamos pa
gelbėti tėvynei.
Taigi, milijonai žmonių
apsiima savo asmenis pa
švęsti — milijonai pasiren
gę patarnaut savo šaliai,
kuomet ji to reikalauja. Nei
vienas negali pasakyti, kad
gyventojai pasiryžę aukoti
savo jėgas kokiam nors ki
tam tikslui, o ne Amerikos
gerovei.
Mums reikia armijos ir
laivyno, o užpakalyj armijos
ir laivyno privalo buti san

tarvinga tauta.

Bet žmonėms

reikia maitinties. Vaikinai
ir merginos kariuomenėje
taipo gi negali apsieiti be
maisto. Tauta, kuri kovoja
už žmogiškumą privalo tu
rėti ką valgyti.
• Nors 5,000,000 žmonių da
lyvaus aktivėje karėje, bet
dar 25,000,000 pasilieka na
mie. Musų priedermė yra
gaminti armijai amuniciją
ir maistą. Ir taipo gi tuo pa
čiu laiku mes turime mai
tinti save.
Karės laukas užkrauna
ant žmonių labai dideles
priedermes. Daugelis aiškiai
eupranta
tų
priedermių
svarbumą. Bet daugelis ne
ganėtinai gerai jas atjaučia.
Chicagos gyventojai ne
privalo užmiršti tą, kad nuo
dabar iki pirmos dienos ge
gužės mes turime progą at
likti tą, kas mus vėliau paliuosuos nuo bereikalingų

PASKUTINIS PRIMINIMAS

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras

TAISO DIDELĮ KONCERTĄ

Į Šeštadienyje, Balandžio 14 d., 1917 m.
S

ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 32-ra ir Auburn Avė.

;

Programas prasidės 8 valandą vakare.

Programas bus rinktų lietuvių ir svetimtaučių veikalų. Pajėgos rinktos ir
gerai išlavintos. Be choro, solo dainuos pagarsėjusio Paulistų
choro
narys,
James McGrath; sekstetas žymiausių mūsiškių dainininkų.
Tikietų kainos: 25c., 50c., 75c. ir $1.00.
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Reikalinga mergina supran
kančių ir skurdo. Po pirmo Redakcijos prierašas. Nors LIETUVOS VYČIŲ CHIOAtanti knygvedystę ir typwrijo gegužio jau bus vėlu. apie šį naudingą sumanymą GOS APSKRIČIO CHORO
ter.
Turi mokėti lietuviškai
Atkreipkime domą į šį krizį jau mes kelis kartus rašėme
NARIAMS.
ir angliškai. Darbas ant vi
ir stverkimės priemonių jį “Drauge,” bet prie progos
Šiandien
Choro paskutinė sados.
neiškenčiame nepakartoję
prašalinti. ‘
repeticija, o rytoj koncertas. BRIDGEPORT CLOTEING
Chieagon kasmet atveža daržų pasigaminimo reikalą.
Repeticija prasidės nuo pu
COMPANY,
ma už $100,000,000 daržo Mums butų labai džiaug
siau
aštuontos (7:30) vakaro, 3246 So. Halsted St., Chicago.
vių, nors ji turi užtektinai sminga, jei chicagiečiai lie
Šv. Jurgio par. sv*»t. Visi cho
kuoskaitlingiausiai
žemės kaip savo ribose taip tuviai
ristai teiksis pribūti laiku.
Phone Kensington 3S21
ir priemiesčiuose, kad padi pasinaudotų šia pelninga
Valdyba.
dintų skaičių savo išaugintų proga gauti dovanai žemės
Dr. E. G. KLIMAS
daržovių. Kiekviena liuosa daržams. Prie dabartinio ne
Reikalingas jaunas vyras prie ve
LIETUVIS GYDYTOJAS
popieros (driver).
žemės pėda privalo buti sn girdėto Brangumo tat butų žiojimo
Atsišaukite pas
2700 E. ANN St PMILADELPHIA Pi.
KRAUS AND GOI.BVS,
naudota. Kol kas tai tik pa labai didelis palengvinimas,
15835 So. Throop Street, Chicago, III.
tariame: nelaukkime, kad jeigu nepatingėtumėte išsi
nelaimė verste priverstų ją auginti sau visai žiemai svo
gūnų,
morkvų,
burokų,
pildyti.
Visi negalime apsigink agurkų ir kitokių reikalin ■ Pirmas Lietuviu Valstijinis Bankas g
luoti šautuvais, bet mes ga gų daržovių. Nors jus so
VARDU
lime lygiai naudingai patar dinsite daržoves ant sveti
nauti tėvynei, apsiginkluo mos žemės, už kurią nieko
dami matikais. Ne visi gali nereikės mokėti, bet viskas,
me tarnauti savąljai vėliavai kas ant tos žemės užaugs
kovose, bet visi galime jai bus jūsų nuosavybė, o ne to,
tarnauti javų laukuose ir kam žemė priklauso. Mums
rodosi, kad miestinis daržų
daržuose.
ATSIDARĖ KOVO 3, 1917, PO ADRESU:
Daržų Biuras susiorgani biuras suteiks 'jums netik
3252 S. Halsted St., kam. 33-ios gatv.
zavo su tikslu pagelbėti ta dovanai žemės, bet duos be
me reikale gyventojams. Jis užmokesnio ir sėklų ir įran
Chicago, Illinois.
panaudos visas prieinamas kių įgyventi žemei ir t.t.
ŠIS BANKAS yra savastimi didelės Lietuvių Kor-I
jėgas ir šaltinius, idant kuo Taigi jūsų išlaidos bus labai
poraeijos
susidedančios iš su virš 500 šėrininkų. Inkor- jj
geriausiai tą atliktų. Bet no menkos, o nauda iš daržo
poruotas pagal Bankines tiesas Valstijos Illinois ir po !
rėdami suteikti Chicagos didelė. Žemę daržams galite
absoliutiška kontrole Valstijinės Valdžios. Taipgi po |
gyventojams
kuodaugiau gauti arti savo gyvenamo
sangausia priežiūra 15 gabių ir ištikimų korporacijos iš- ■
Kuris lotas
siai naudos, mes taipo gi ir sios vietos.
rinktų Direktorių, po kurių priežiūra ir Valstijinės Vai- Į
džios supervizija šiton Bankon sudėti pinigai yra pilnai !
nuo jų reikalaujame pagel jums tinka, tą galite ir pa
apsaugoti.
prašyti, kad jį jums paves
bos.
Kiekvienoje visuomenėje tų. Kadangi tai yra labai
MOKA 3 NUOŠIMTĮ ANT PADĖTŲ PINIGŲ.
RANDAVOJA BANKINES SKRYNUTES
mums reikia moterų ir vyrų, svarbus ir darbininkams ne
PO $3.00 METAMS.
abejotinai
naudingas
daly

£urie galėtų ištyrinėti savo
apylinkę, surašyti tuščius kas, tai mes pasiryžę esame
VALDYBA:
kuomi
galėdami
patarpi

lotus, jeigu galima sužinotų
JOSEPH J. EI JAS, Prezidentas,
ANTANAS OLSZEVSK1S, Vice-prezidentas, Wm M. J
jų savininkus bei agentų ninkauti lietuviams šiame
ANTONISEN, Vice-prezidentas, FRANK J. PALT, Vi- į
vardus ir adresus ir praneš reikale. Kas nori turėti dar
ce-prezidentas, JONAS 1. BAGDŽIUNAS, Kąsięrius.
tų adresus tų šeimynų, ku žą, o pats nesugeba kreipties
DIREKTORIAI:
rios nori auginti daržoves. tiesiog į tą biurą, dalinantį
Krank J. Palt, pirm.
žemes
ir
suteikią
įvairus
pa

Taipo gi geistina, kad kuo
.Tonas
I.
Ragdžiunas
Joseph J. Elias
Antanas (Hszeuskis
daugiausiai žmonių prisidė tarimus, tai tegu praneša
Mikolas J. Kiras
James P. Doody
A. H. Brautigam
St. Vilimnviėins
Dr. J. Kulis
Juozas Ki-asauckas
tų prie surengimo mitingų musų redakcijai savo adre
Otto H. Ileutler
Wm. M. Antonien
Fellx I.ukaszevrskis
įvairiose miesto dalyse. Tie są, o mes nuo savęs praneI.aurinas Azukas
Vin. Rutkauskas
mitingai išaiškintų daržų jšime apie tai į Daržų Biurą.
BANKINES VALANDOS: Panedėliais, Seredomis h
veisimo naudą. Mes gausime Padarykite tą greičiausiai.
1
ir
Pėtnyčiomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utar- I
kalbėtojų ir juos nuvesime Musų adresas toks: “Drau
| niukais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki !
gas,” 1800 W. 46th St., tele
į mitingų vietas.
| 8:30 vai. vakaro.
Mums reikia liuosų lotų ir fonas McKinley 6114, nuo 8
šiaip jau nenaudojamų že ryto iki 4 vai. vakaro, išsky
rus šventadienius.
mės plotų.
Mums reikia vardų visų
___
t.
Paprastas
Pakalbčjimas
tų šeimynų, kurios nori šį
VISŲ DOMAI!
pavasarį pasigaminti sau
apie Amerikoniškus
daržovių.
Musų agentas Vincas RukšMums reikia kalbėtojų, talis dabar lankosi po Illinois
kurie pagelbėtų vesti šiame valstiją. Pas jj galite užsira
Laikrodėlius
reikale agitaciją.
šyti Dienraštį “Draugą” ir
Mes turime arklių ir akė užsimokėti prenumeratą.
čių, bet mums reikia plūgų
NGER8OLL Išdirbo daugiau laikrodė
“
Draugo
”
Admin.
lių. negu visi Amerikos išdirbėjai su
Šiauresniems žemės plotams
dėjus j krūvų — 50 milijonų išviso.
Tas jums rodo, kad Ingersoll supranta, ko
išarti.
Amerikos žmonės nori.
Mums reikia pinigų neati
Žmonės reikalauja VVaterbury, nes Jis pa
rankus ir tikrai laikų rodo, taipgi stiprumu
dedamoms išlaidoms.
atstoja visus brangius laikrodėlius. Su viso
mis tomis ypatybėmis, jo kaina tik $3.00.
Mums reikia pagelbos vi
Nauji, neatimti, daryti ant
sose šakose. Norėdami pra
užsakymo siutai ir overkotai,
vertės nuo $30 iki $50 .dabar
šalinti
maisto klausimo
parsiduoda po $15 ir 25 dol.
opumą, veikime bendrai ir
Nauji, daryti gatavimi nuo
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
smarkiai.
Pramonininkai
nuo $7.60 iki 18 dolerių.
pagelbėkite tautai. Piliečiai
NATERBURY
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pamuštų overkotų.
pagelbėkite Chicagai ir AVisai mažai vartoti siutai ir
raerikai. Kiekvienas gali pa
overkotai vertės nuo $25 iki
$85, dabar $6 Ir augžėiau. Kel
gelbėti tais ar kitais budais.
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vai
kų siutai nuo $3.00 iki $7.50.
Jeigu jus norite pagelbė
Valizos ir Kuperai.
ti mums, pagelbėt, Chica
Atdara kasdiena, nedėllomls
lr vakarais.
gai pačiai išsimaitinti atei
8. GORDON,
kite į Daržų Biuro ofisą, t
• 1415 8. Halsted st, Chicago.
City Hali, Room 507 arba
patelefonuokite: Main 447
ir paklauskite minėtojo biu RENDAVOJAM Stora su fizehePlain Dial $3
Radiolito $4
ro. Mes paaiškinsime jums, rais, arba galite pirkti narna. Renda
Akmenuotas,
su kitų Rodo laikų
patamsyj.
visai pigi, Storas yra labai
geroj
brangių
laikrodėlių
yR
Od
y
k
ie
lr
numeriai
kaip jus galite mums ge vietoj ir galėtu gera bizni pasidaryti
te
kad esi mokytas. Kad nori renduvolc žėri eu radlumu. Lai
varpstis, Rrluhellai
riausiai sandarbininkauti.
tt arba pirkti narna, taipgi pasisku-

i ||niversal State Bank;
1 Kapitalu $200,000,01,

Perviršiniu $25,000.00. |

S

S

Paieškau savo sesers
Julijonos
Straukutės ir J. Gečo. Julijona pa
eina iš Kauno gub., Telšių pavieto,
Plungės volasties, Repešaičių kaimo.
Ji pirmiaus
gyveno Melrose Park,
111.
Aš aplaikiau nuo jos laiškų ir
rašiau atgalios, bet laiškas sugrįžo
atgalios. Kas apie jų žinote praneakit
man sekančiu adresu:
Justin Straukas,
1718 Fos St., S. S.
Pittsburgh, P*.

O-tlS KEPURINIS BALIUS!
Parengtas Draugystės Mote
rių ir mergaičių Ražancavos,
kuris atsibus 15 d. balandžio,
1917 m. Šv. Jurgio parapijos
salėje, 32-ro PI. ir Auburn
avė. Vakaras prasidės 6 vai.
vakare. Muzika bus Brolių
Sarpaliu. Nepamirškite atei
dami atsinešti kepurėles, nes
tai bus kepurinis balius; kas
turės gražesnę kepurę, tas
gaus PIRMĄ DOVANĄ. Ne
pamirškite, k ad moters ir
mergaitės parengia puikius
vakarus, tad prašom atsilan
kyti ir persitikrinti. Įžanga
25 centai ypatai.
Kviečia
KOMITETAI.
Tslofeaas: McKtalay 3764

IR. A. K. RUTKAUSKAS

§i

»
Oydytejas Ir Chirurgą*
$417 L tatai liti. ir W. M it, tllcagi

DIDELIS IŠKILMINGAS

BALIUS!

Parengtas Liet. Giesm. Dra
matiškos Dr-stės po priegloba
šv. Cecilijos. . Atsibus nedėl.
balandžio (Apr.) 15 d., 1917,
Scboenboffen didž. svet., Ash
land ir Mihvaukee gatv. Pra
džia 4-tų vai. po pietų. Įžan
ga 25c. ypatai.
Malonei kviečiame gerbia
mą visuomenę kuoskaitlin
giausiai atsilankyti ant virš
minėtos Dr-stės baliaus. Šio
baliaus pelnas bus skiriamas
knygyno naudai.
Kvečia
KOMITETAS.

A.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat Darų, Lentų Rėmų Ir Sferinio Popieres

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO
Mii„ui»tn»ttMuinMmwmwiiwninrnmit
3

I
■

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėliu. Deimontų ir kitu auksiniu da
likli, viskas turi buti parduota už pusė prekės.

Po Gegužio 1-mii mus izlatlai krautuvė pu uua.

2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER
2256 W. 22 Gt.,
Arti Oakley A ▼

BANKES
?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

I

i Vyrišky DripinyBargtnil “

Du iš 10
Modeliu.
Pasiklausk
Pardavėju

P. G. Holden,

Daržų Biuro Pirmin.

tt Gvarantuotas.

bek prie Šito adreso:

JOHN PETRAITIS
4109 80. Campbell avė., Chicago, III.

■PP
i

ko daugiau 10 metų.

A.

f

VLADISI.OVOS EL$ERIS mirė 9
d. balandžio, 1917 m., ir llkpsi palai
dotu Av. Kazimiero kapinėse 11 dien*
balandžio lėšomis dr-Jas.. Lietuvos
Mokslų Vyties. Laidojimu paslrupinia
graborius Aleks. Masalskis,
kurio
ofisas yra 8305 Auburn avė. ftraborius Masalskis yra mandagus žmogus
ir labai užganėdina kostnmerlus, verta
yra Jj remti, ir reikale kreiptis prie
JO.
Draugijos Vyties ateinantis susi
rinkimus bu Baėkio svetainėje 32 .ir
Auburn Avc., 1 vai. po pietų 15 d.
balandžio, Fžkvieėiame prisirašyti j
tų draugijų, kurj apžiūri ligoje, palai
doja mintinis, ir šelpia visose nelai
mėse. įstojimas pigus.
Jei yra kokie gimines a. a. Fiše
rio tegul atsišaukė. Radom jo valskava bilietą, paroti* kad buvo ženotas paėjo iš Vilniaus.. gub., apie 53
metų. Amerikoj išgyveno apie 10 me
tų. Del platesnių žinių. . kreipkities
prie draugijos Vyties prezidento,
A. RAZBADAVSKO,
3311 Auburn avė., ..
Chicago, III.

The

GARSI SANTOS KAVA.

26
a lb.

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

RYŽIAI
oorianaiod rados,
10c vertes. A 4
paraidned. gi 0

11 WBST S1DB 1
187* Miltrankoo av.
2064 Mlf*ankaa av;
1064 Mllmooeo av.
1610 W Modi'oa at
1820 w Madiiealat.

1444 WjChlea*onv,
IBM Blue Island av.
2612 W. North av.
1217 S. Halated (at.
1822 S. Halatad at.
1818 W. 12th at.

Prlimaleoais,
ia, dva
O’ 
ran teota,
v«rt«a 00e
pan įduoda
po

40c

810JCW. 22nd «L
SOUTH 8 IDE
3082 Wvntworth av
8421 S. Halatad at.
4729 8. Ashland av.

NoSTOlDB

!

406 W. Bivialoa aL
720 *. North av'
2640 Lincoln av.
8244 Lincoln av.
2413 N. Clark 8L

Dabokite Savo Akis

įsitaisykite gerai parlnktua akinius etiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specljalistul, kurs 15 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus
[parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant,

John J. Smetana
Akiu Specialistas

TtMYKIT NAMO U2RAMA.
1801 SOUTH ASHLAND AVE.
į Kampu 18-tos gat Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augėtas
|Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nno 9 ryto iki 12-tal
Tel. Canal 5335.

