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Kaip protas, taip u
«3fcri*‘*<P.
mas neleidžia mums tikėuJ.
’3„
kad tautos dora bujotų ten, j 7
kur tikybiniai principai atme
tami.
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PAKILUSI REVOLIUCIJA PORTUGALIJOJE
ATSISTATYDINO VENGRI
JOS MINISTERIAI

RUSIJOS KARIUOMENĖS OFICIERIŲ KONGRESAS
MADRIDAS, geg. 24. —
Čia gauta žinia, kad Portu
galijos karės laivynas bom
barduoja sostinę Lisboną.
Pranešama, kad gyvento
jai revoliuciją sukėlė dėl
maisto stokos. Revoliucio
nierių pusėn perėjo jurinin
kai ir sostinės policija. Iš
sostinės revoliucija platina
si po visą šalį.
Sausžemio
kariuomenė
kol-kas palikusi ištikima
vyriausybei, todėl visur se
ka baisus kraujo pralieji
mas.
iLmin-rfA.fA.Ki-.rfhrt
RevoliTicionienų pilni kalėjimai.
Maištai sostinėj
prasidėjo praeitą pirmadie
nį. Pirmiausia sukilę darbi
ninkai. Paskui prie jų prisi
dėję pašaliniai žmonės.
Už revoliuciją kaltinama
Vokietija, kurios agentai iš
sijuosę kurstę gyventojus
prieš dabartinę vyriausybę.
Praeitą sekmadienį Lisbonoj buvusios riaušės. Už
pulta krautuvės, anot nau
jesnių pranešimų. Apiplėšta
maisto sandeliai ir privati
niai namai.

VIMAS PAVOJUJE.

Geneva, geg. 24. — Čionai
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DVI LINKSMI ŽINI.
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RUSIJOS OFICIERIŲ
KONGRESAS.

Vakar gautame “Darbi Petrogradas, geg. 24. —ninko” numeryj po antgal- Čionai vyriausiem karės stoviu “Kas subytino” praneš vyklon sušauktas rusų ka
ta labai linksma žinia, kad riuomenės ir karės laivyno
So. Bostono Šv. Petro ir Po- ofieierių kongresas. Daly
vylo lietuvių bažnyčioje ge vauja apie 1,600 atstovų.
gužės 20 dieną surinkta $1,Vyriausias msų kariuo
063.39 badaujančiai Lietu menės vadas, gen. Aleksie
vai sušelpti.
jev, kalbėdamas į kongreso
Tą pačią dieną po pietų atstovus tarp kitko šiaip
gavome dar linksmesnį iš atsiliepė:
Worcester, Mass., praneši-j “Rusijos kariuomenė, kū
mą, būtent Šv. Kazimierą rį vakar buvo dar taip daug
lietuvių parapijoje pope- narsi, šiandie paliesta bejėžiaus paskirtoj dienoj su- gUmo ir tai akiveizdoje taip
rinkta be trupučio $1,800.00! baisaus ir besočio priešininVadinasi, worcesteriečiai
,
I ko,' kuris ištiesia savo rangerokai “subytino” bosto- ką prie pietinių Rusijos proniečius.
vineijų,
nepasiganėdindaNėra kas sakyti. Naudin-,mas jau paimtomis provingos ir garbingos lenktynės, rijomis.”

iš Berlyno atkeliavo atšauk
tas salos Kubos pasiuntinys,
l)r. Aristides Aguero. Jisai
tvirtina, kad su vokiečių
kaizeriui esą, labai blogai, jo
viešpatavimo dienos baigia
si.
Pasiuntinys Aguero Ber
lyne išgyveno 14 metų. Jis
ATSISTATYDINO VEN ten visko matė, daug ką gir
dėjo, ypač pastaromis die
GRIJOS KABINETAS.
nomis.
Aguero keliavo su atšauk
Londonas, geg. 24.—Cen
tral News depeša iš Amster tu Guatemala respublikos
damo praneša, kad atsista pasiuntiniu. Jiedu visas lai
tydino Vengrijos ministerių kas traukinyj lydėjo vokie
kabinetas, kurio pirmininku čių pulkininkas ir neleido
buvo grafas Tiša.
x niekur išlipti iš sustojusio
Tiša yra vadinamas Au traukinio. Kuomet privažia
strijos-Vengrijos “geležinis vo Šveicarijos sieną, iš jų
Gen. Aleksiejev paskatino
vyras.” Jis ilgas laikas bu dviejų atimta duonos ir mė iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim|iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii
sos
tikietai.
atstovus
ofieierius, idant jie
vo lyderiu įvairių provokišRUSAI K1NORI
Anot
Aguero,
Vokietijoje
kų srovių Vengrijoje.
i pavartotų didžiausią savo
KARIAUTI.
Įintekmę, kaip greit sugrįšiu
Kuomet užėmė sostą da maisto stovis visai blogas.
Iš
užimtos
Rumunijos
tikė

,
,
_v į pulkus, kad panaikinti vibartinis Austrijos imperato
Londonas grg 24. - I« dujinius armijose npsutiki.
tasi
pasipelnyti
daug
mai

rius ir Vengrijos karalius
Odesos , “Tūtos” praneša- mus ir
Nes
atsa.
Karolis, Tišos karijera pra- sto. Bet apsivilta. Rumuni
.
. . komos kariuomenės Rusijos
cljįosmukti, kadangi dabar- jos derlingosios lygumos ne
Rusuos
juru,
ge;buTifl
įgalimas.
išdirbtos.
Trūksta
darbiniu-'
finis karalius neperdaug
karės
laivvno
komendantas,
....
favorizuoja Berlyno politi 'kų prie lauko darbų.

Baigiasi kaizerio viešpatavimas
REVOLIUCIJA POR
TUGALIJOJE.

KAIZERIO VIEŠPATA

Pravesta kares mokesčiai
240 AMERIKONŲ SULAIKYTA VOKIETIJOJE
NEDUODA SOCIALISTAMS PASPORTŲ
Ai

PRAVESTA KARĖS
MOKESČIAI.

NELEIDŽIA SOCIALI.
STAMS KELIAUTI Į

EUROPĄ.

Washington. geg. 24. —»
Vakar žemesnysis kongreso
butas 329 balsais prieš 76
pra vedė $1,800,CM M),(MM) ka
rės mokesčių, kurios bus už
krautos ant šios šalies gy
ventojų. Karės mokestis pa
liečia ir laikraščius, už ku
rių siuntinėjimą bus padi
dinta mokestis.
Dabar karės mokesčių bilius pasiųstas senatan. Ma
noma, kad ir senatas veikiai
su juo apsidirbsiąs.
420 AMERIKONŲ SULAI
KYTA VOKIETIJOJE.

Washington, geg. 24. —

Washington, geg. 24. —
Tris Suv. Valstijų sociali
stai: Berger, Hilląuit ir Lee,
pasirengė važiuoti Stoekliolman, Danijon, socialistų suvažiaviman, kur vokiečiai
socialistai būtinai nori ap
kalbėti taikos sąlygas, ko
kios butų prieinamos Vokie
tijai.
Teeinu valstybės departa
mentas atsisakė duoti jiems
pasportus, tvirtindamas, kad
vokiečių sėbrams negali būt
išduodami pasportai.
Valstybės
sekretorius
Lansing sako, kad jei socia
listai drįstų keliauti be
pasportų, bus patraukti at

Valstybės
departamentas
praneša, kad Vokietijos vy
<
riausybė imtiniais paėmė ' sakomybėn.
'
•
' v- 420 amerikonų Vokietijoje'
UŽ ANGLIŲ ATPI
U‘
admirolas fiolėak, aplankęs
A]bcrt
ir Belgijoje.
GINIMĄ. U
b
etrogra ę praneša, jogei b-jo darbininku ir kareiviu Be to, Vokietija nelaisvė
•
________ •ti i ' ic , ų
rusu armijos karės Irojituo-: , ,
,
,
• • i •
d
....
x
atstovu tarybos susirinkime je laiko dar apie 120 kitų
Washington, geg. 24.
se nieko neveikia. Galima i
amen komi, kuriuos suėmė
! Maskvoje. Jis pažymėjo, jo
Federalė pramonės komisi
drąsiai pasakyti, kad rusų
gei tūkstančiai prancūzų ir nuo įvairių nuskandintų lai ja praneša, jogei jifaai imkariuomenė padarė taiką su
vu.
anglų kareivių šiandie guldt
jsianti nagan anglekasių ša1- '
Vokietija ir tai tuo laiku,
savo galvas lukeriuodami
vininkus ir kietųjų anglių1’
PASTATYDINS 32
kuomet rusu užpuolimas ga-1
,
• •
n
, .
misų kareivių pagelbos šito.
pardavinėjimo
tarpiriinkiis,
Įėjo nusverti europinę karę, , . . . ,
_. ‘
.
. . .
MIESTELIU.
_
i - /-i u_i.
1
baisioj karėj. Tie kareiviai
jei anglies kaina nuolatos
pasakė Goleak.
juk turi pilną teisę laukti
Washington, geg. 24. — paliksianti augšta. Minėta
nišų paramos, gi nišų ne Suv. Valstijų vyriausybė komisija išsiuntinėjo į anTAI GERIAUSIAS
veiklumas rytiniam karės nusprendė įvairiose šalies glekasyklų apylinkes- savo
DAIKTAS.
fronte reiškia ne kitką, dalyse pastatydinti 32 mie agentus, kuriems įsakyta
kaip tik atskiriu taiką su steliu, skiriamu kariuome uoliai tėmyties į angleka- 1
Copenhagen, geg. 23. — vokiečiais.
nės stovykloms, bet galės sykių savininkų veikimą.
Kadangi Vokietijoje vis la
gyventi ir civiliai gyvento
Tai vis tai pati sena paša-1
biau trūksta maisto, tai vie PADIDINO GAZOLINO
G
jai, bet kurių neturėsią būti ka.
nas vokiečių profesorius,
KAINĄ.
daugiaus, kaip apie 30,000.
kažkoks Weldner iš Bavari
UŽDARYTA DU BANKU.
New York, geg. 24.—Vie
jos, pataria Vokietijos gy
ATSTATYS SUDEGUSĮ
ventojams valgyti žolę. Jis tos Standard Oil Companv
Vakar Chicagoje uždary
MIESTĄ.
tvirtina, kad gerus valgius praneša, kad jinai gazolino
tu du banku—Aubum State
galima pagaminti iš raudo kainą padidino 2c. daugiau
Atlanta, Ga., geg. 24. — Bank, 7914 S. Halsted gat.,
nų dobilų.
galionui.
Nutarta tuojaus pradėti at-lir Morgan Park Bank, 1937
statymą šito miesto išdegu Montcherey avė.
Abudu
šią dalį. Nukentėjusioms dėl banku uždarė valstijos augaisro surinkta apie šimtas ditoras ir pradėjo tardymus.
tūkstančių dolerių.
"Turės žūti daug žmonių pi
Gaisras sunaikino 1,563 nigų, kurie buvo taupiami
namus, tame skaitliuje daug “juodąjai valandai.”
'
krautuvių, bažnyčių. Nuo
stoliai apskaitomi ligi pus ŠALNA PADARĖ DAUG
ketvirto milijono dolerių.
NUOSTOLIŲ. ;

kai, kuri vedama su Austri
JOFFRE IR VIVIANI
jos-Vengrijos skriauda.
JAU NAMIE.
Pastaraisiais laikais pa
reikalauta Vengrijoje pra
Paryžius, geg. 24. — Gen.
vesti demokratiškesnes ša
Joffre ir buvęs Prancūzijos
lies valdyme reformas. Gra
ministerių pirmininkas Vifas Tiša tokioms reformoms
viani su savo palydovais lai
buvo labai priešingas. Todėl
mingai sugrįžo iš Suv. Val
prieš jį pakilo smarki opo
stijų.
zicija ir pastaroji privertė
jį pasitraukti iš užimamos
SUDEGĖ JAPONŲ
vietos.
MIESTAS.
Berlynas neteko stipraus
savo šulo Vengrijoje.
Tokyo, geg. 24. — Sudegė
Iš Viennos gauta žinia,
miestas Yonezava, YamagaPRAŠALINTAS KINIJOS
kad imperatorius Karolis
ta apskričio sostinė. Apie
MINISTERIŲ PIR
nuskyręs ligi gyvos galvos
3,500 namų pavirto į nuodė
MININKAS.
Austrijos .parlamento auggulius.
štesnin butan atstovu buvu
Pekinas, geg. 24. — Kini
sį Suv. Valstijose ambasa
Londonas, geg. 24.—Pra
jos prezidentas Li Yuan
dorių Dumba.
eitą savaitę žuvo 30 Angli
Ilung prašalino iš užima
jos: laivų nuo nardančių lai
mos vietos ministerių pirmi
ITALAI ATSIĖMĖ SAVO
svių ir pliuduruojančių minų.
ninką Tuan Chi Jui, kuris
POZICIJAS.
buvo priešingas karei Kini
jos su Vokietija. Dabar gal
Rymas, geg. 24. — Pasi
Kinija ir paskelbs karę Vo
baisėtini mūšiai teka italų
kietijai.
su austrais. Travigolo klo
nyj, Trentino fronte, kur
SOCIALISTAI PADARY
italai atsiėmė nuo austrų sa
SIĄ GALĄ KARĖMS.
vo prarastas aną dieną po
Stockholmas, geg. 24. — zicijas ir varosi pirnivn.
Čionai turi savo suvažiavi
DANIJA NETEKUSI
mą tarptautiniai socialistai,
150 LAIVŲ.
kuriems vadovauja vokiečių
socialistai.
Londonas, geg. 24. — Tš i
Jie tariasi įvykinti pasau
pranešama,
lin amžiną taiką. Kad tai at Copenbageno
siekti, jie sumanę sukel kad nuo karės pradžios Da
ti
visose
kariaujančiose nija netekusi savo 150 pre
šalyse kares prieš kares, ty. kybos laivu, be to 210 danu
sukelti revoliucijas ir kaip jurininkų žuvę. O juk Da
su šluota nušluoti dabarti nija nekariauja.
Visi tie laivai arba vokie
nį, anot jų, sugedusį pasau
lio valdyme surėdymą,. Re čių nardančių laivių sutorPhoto by Amorlcon Prono A»oetatl«n.
voliucija neaplenksianti nei peduoti arba žuvę nuo pliu
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ JURININKAI NEWP0RT NEWS, VA.
Suv. Valstijų.
duruojančių minų.

Užpereitos nakties šaltas
oras ir šalna padarė didelius
nuostolius daržuose Illinois
Petrogradas, geg. 24. — valstijoj. Tokio šalto oro
Paskutiniam valstiečių kon gegužės 23 d. nebūta nuo
greso susirinkime kalbėjo 1873 metu.
naujas žemdirbystės miriisteris Černov. Jis pažymėjo,
ORAS.
kad sušaukiamas įsteigia
Gegužės 24, 1917 m. ,
masis parlamentarinis su vad
Chieago ir apylinkės. —»
žia vimas apteiks žeme visus
(bežemius ir darbininkus. Vi Šiandie giedra ir šilčiau.
siems Rusijos gyventojams Ryto regis ir gi bus gražus
(teks žemės.
oras.

BEŽEMIAMS DUOS
ŽEMĖS.

Ketvergas, gcg. 24 d. 1917.

2

rr»Trrr»v»irr»T«YrrrrTrr»»T taįrįŲ tauta tikrai butų lai
"DRAUGAS”

Žmonija ir atskyros tautos

italų, mes neturėtum

Lco-įtais, kurie naikina atskirasl SVARBIAUSIEJI MILl-

nardo da .Vinci, Rafaelio ir tautas.
Nekuomet neapsi- TABINI0 REGISTRAVIminga.
Kuomet gi lietuviams bus
kitų dailės milžinų, taipo gi, nkstanti prigimtis kvieste
MOSI -ĮSAKYMAI.
Prenumeratos kaina:
leista taip rišti savo tėvy Paprastai vardu žmonija
vo savoms tautoms, bet ne kad ne italai pasaulis nega- Į kviečia kiekvieną tautą liuo
Chicagoja metams ................... 16.00
i
t l
■- - t - - . i
i
lėtų gerėties tokia muzika, sybėje gyventi, didėti, stip
6 menesiams ...... ji.50 nės likimo klausimą?
mes
vadiname
visus
žmones,
mažesnis
jų
nuopelnas
ir
vi

8 mėnesiams ................ 62.88
Suv. Valstiją karės de
Kituose S. V. miestuose metams 64.10
gyvenančius ant žemės. sai žmonijai. Užtat vykiau kokia mes turime dabar. rėti, visomis išgalėmis sten6 mėnesiams ........... 61.68
partamentas paskelbė se
NORI KONTROLIUOTI
3 mėnesiams ........... 81.68
Žmonija susideda iš daugy sioji istorijos išmintis ir Išbrėšk vokiečius — nebū gties eiti prie tobulesnės
Ketvergo laida .............................. 62.00
kančius septynius militariFONDUS.
bės įvairiausių tautų taute šventoji teisybė griežtai rei tum džiaugėsi Šilleriu, Gė teisybės, gražybės, gerada
Perkant atskirais numeriais visur
nio registravimąsi įsaky
po 8a
lių: lietuvių, vokiečių, grai kalauja, kad kiekviena tau te, Vagneriu, nieks taip tin ringumo.
Prenumerata mokasl lkkalno. Lai
1 '1 ‘
Tai visai naujau, negirdė kų, žydų, italų, buriatų, ja ta, ar ji maža ar didelė, pri kamai, kaip vokiečiai, ne- Pavergtos tautos tai — mus: ■
kas skaitosi nuo užsirašvmo dienos,
ne nuo Naujų lietų. Norint permai
mus tvarkingu kraujais pasruvusios žmoni 1. Registrąvimuisi nus
nyti adresų, visada reikia prisiųsti Ir tas, nematytas ir podraug ponų, polinėzijiečių ir 1.1. valo turėti pilną liuosybę mbkintų
senas adresas. Pinigai geriausia sių paikas sumanymas.
Šitai Augščiausia žmonijos už plėtoti savo dvasišką galy mo, sumaniugumo, švaru jos žaizdos, kurios reikia kirta tiktai viena diena, bir
sti * išperkant kratoje ar erprese
želio 9 d., 1917 iii.
•‘Money Order” arba {dedant pinigus išgalvojo ponas Martus, ku
duotis yra tverti mokslui, bę, tverti tautinę kultūrą ir mo. Kiekviena tauta turi kuogreičiausiaį pradėti gy
t registruotų, laiškų.
2. Kiekvienas
gyvenąs
Redakcijai prisiųstieji raštai ir ris, apkeliaudamas lietuviųK.eligijaį ~ teisei,
menui, tuomi pačių prisidėti prie daug tokių privalumų, ko dyti . Suteikimas visoms
korespondencijos negražinami, jsi
kių neturi kitos tautos, Vi tautoms jei ne politikinūs, Suv. Valstijose vyras, ku
autorius, atsiųsdamas toki raitų, ne kolionijas,
stiprina
musų
s
t
ell
gtj
es
prie
teisybės,
grabendro
žmonijos
iždo.
pažymi ir nelndeda krasos ženklslie
si tie privalumai yra pagir tai bent pilniausios kultūri riam suėjo 21 metai am
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krsi- laisvamanių-tautininkų po žybės, geradaringumo. Ka
piantles adresuokite:
,
Vargas, — kad žmpnės tini ir pageidaujami žmoni nės laisvės bus pasaulio są žiaus, ir kuris nepasiekė 31
DRAUGAS PUBUSHING OO„ INO-, zicijas, tverdamas sandaros dangi žmonija yra sudėta iš
metų amžiaus prieš birže
1800 W. 46tl» Street, Cliicago, Illinois kuopas ir platindamas ka
atskirų tautų, tai prie tų iki šiol netaip buvo susi jos gyvehime. Kad kosmo žinės atgimimas, bus krik
Tsl. McKtnley 0114.
xx —————
talikų visuomenėje nepasi kultūrinių gyvenimo užduo tvarkę, kaip ta tiesa reika politizmas, kuris dažniau ščionijos triumfas. Ji vi lio a d., privalo registruo“D R A U G A S”
ties. Nuo šitos pareigos patikėjimą savo veikėjais.
I.ltliuanian Daily Friend
čių atlikimo privalo prisi lauja. Verksmas ima žiū siai virsta visuomeniniu in sur ir visuomet skaudžiai
Publlshed daily except Sundays by
liuosuojami vientik karei
DRAUGAS PCBLISHING OOM INC.,
Tikras “galvočius” tas dėti ir prisideda visos gy rint į dabartinius tautų diferentizmu, tikrai silpni smerkia visokios rūšies ver
viai, jurininkai ir atsargos
1800 W. 40th Street, Chlcago, Dlinoių.
santykius.
Biauri žmonių na tverybos jėgą tai tą ge gijąTel. McKlnley 6114. Established 1006 Martus. Bevažinėdamas su vuojančios tautos. Tokiu buofieieriai.
‘
'Terma of Subscriptlon: In Chlcago
tauta turi vergija apšviestesnėse šaly- riausiai parodo Suv. Valsfi- Nematydami galo ilgos ir
by mali or carrler per year 66.00 prakalbomis jis pastebėjo,! du kiekviena
• 3. Rekrutų registravimąČia tautybė
Outslde Chlcago by mali 84.(8 kad žmonės juo nepasitiki'reikšmingą ir savo ypatingą se jau beveik panaikinta,! jų pavyzdis.
Thursday edltlcn 62.00. At Nsws
žiaurios
karės,
įneš
esame
s
įs neturi nieko bendra su
Stands <le. a copy. Advertlsing ratea ir jam mažai duoda aukų, prasmę visatoje. Ji yra pa bet nemažiau kenksminga neturi aiškios išreiškos, di•n applieation.
*
tautų vergija gyvuoja ir žy- ’ dėlė dauguma vietos gyven- begalo ištroškę taikos įr’rekrutavimu.’ Nei t. vienas
MMAAA«AAAttUA*AAtA*A«AA kurias jis renka laisvama matas žmonijos kultūros ir
juo ilgiau karė tęsis su vi- paminėto amžiaus vyras lie
nių tautininkų Gelbėjimo jos veikianti jėga. Beveik dėte žydi. Negarbingas iš- J tojų jau nepripažįsta savo somis savo baisenybėmis, paliuosu'ojamas nuo- šitJs
I
tautiškumo ir todėl ši šalis
Fondui. Tatai jis ima svar kiekviena tauta turi savo tautėjimo darbas dvidešim- yra
» i
labiausiai kosmopolitiš- 1"° “““ didėja visuotinos pareigos.1
I
atskirą
kalbą
ir
būdą,
savo
■
tame
amžiuje
varomas
su
styti tokį “keistą” apsireiš
: .v .
v.
T ir amžinos ramybes
amybės troskika
iš
visų
mums
žinomų.
Ir
gabumus
ir
antropologiškų
'
ypatingu
atsidėjimu
ir
pakimą ir prieina prie išva
(Pabaiga ant 4 pusi.)
I
ką gi matome? O gi sukos- mas. Bet tvirtas ramybės
bei
fiziškų
ypatybių,
štai
n
'
5
8
irau
-..
E
'
ctuviai
>.
lenkai,
dų,
kad
turbut
žmonės
ne

I
pamatas tegali būti tik tei
, . , • • .
, . lukramiečiaL armėnai, čekai, mopolitėjęs amerikietis tve sybė. Tokiuo budu jeigu
£i
pasitiki tuo jo fondu jei ne lietuvis
skinasi nuo vokie-įb , ,
iTr-.i , .
v
.
.
,
,
v,.
.
^Kat
alaunai,
. slovakai, airiai, rvbos srityje slenka vėžio po šiai karei pavergtų tau Jūsų pinigai turi būti pa-a
duoda pinigų. ■ s. > n u cio tuomi, kad mūsiškio vei-latviai>
chorvatai žingsniu. Nei mokslu, nei
SVARSTYS SAVO
dėti geroje saugioje vals
tų
klausimas
nebus
teisin

}
Norėdamas
sugrąžinti
TĖVYNĖS LIKIMĄ.
tijos bankoje
das dažniausiai pailgas, | įr_virtinių virtinės kitų tau- menu, nei muzika, nei ki
gai
išrištas,
tai
nesitikėki

tam fondui pradinę “skais akįs mėlynos, plaukai šviesunkiai vaitoja vergijoje. tais dvasios vaisiais ši šalis
Buk
Pirmu kartu Šių laikų pa tybę,” jis sumano tą fondą sus, oda baltesnė ir t.t. Tas rpos tautos, negali pačios nepasižymi ir, matomai, me ilgos ramybės, nes ka
rės
sėkla
nepanaikinta.
Is

pavesti
visuomenės
kontro

saulio istorijoje įvyksta ne
OF CHICAGO
tautų dvasiškas ir fiziškas bufį savos žemės šeimynin- taip bus ir ateityje.
torija
parodo,
kad
įvairus
lei.
Bet
pavesti
tokiai
kon

Miluatikec Avennc,
paprastas nuotikis. Angli
skirtingumas apsireiškia vi- ^mįs^ joms draudžiama Be to, tautybės naikini
kampas Wcstcm Ate.
sumišimai,
visos,
revoliuci

trolei
tik
šitą
vieną
fondą,
jos vyriausybė leidžia per
šame kame: ir papročiuose, Į pildyti istorijos paskirtą mas labai silpnina žmonių
jos kildavo dėlto, kad vie
3% ant Jūsų Pinigų
šimtmečius vergavusiems ai butų kaip ir nejauku, atro ir daiuose, ir muzikoje, ir darbą.
Kartais ponai
dorą.
Karšta
tėvynės
mei

na
dalis
žmonių
išnaudojo
riams suvažiuoti ir patiems dytų lyg pažeminimas ne namų statyme, ir rūbuose ir valstijos draudžia tautoms- lė, bei patriotizmas yra la
Atdara Pancdėliais Ir Subatomls
, Vikarais iki 8 valandai
išrišti savo tėvynes Airijos tik to fondo valdybai, bet ir t.t. Ši tautų ypatybė yra di baudžiauųinkėms net pri+ bai prakilnus jausmai. Iš kitą, kad tautos gniužino
Skoliname pinigus ant Namu
tautas. Jeigu ir po šiai ka
•likimo klausimą, Anglijos visiems lietuviškiems libe džiausias žemės skritulio gimtą kalbą, vartoti, kaip įgverusiame
doros
žvilgsniu
Persiunčiame pinigus i
vyriausvbė leidžia airiams ralams. papuošalas.' Ji labai daug jnanydamos varžo tikybą ir žmoguje savos tautos mei rei pažeista teisybė nebus
atiteista,
tai
pavergtosios
Europą ir galima gauti
susivažiuoti seiman, išdirbti •Todėl jis šalę to fondo sveria ir kultūroje. Juk ir papročius, , nešvariausiais
lė
ne
bujos,
noro
patarnauti
, Laivokartes. ; J ■
tautos nuolat mėgins nusi
savo šoliai autonominę kon pastato katalikų Tautos atskirame žmoguje dau- budais niekina švenčiausius
tėvynei, jo širdyj nebus. kratyti Maurų vergijos jun
w
stituciją, „pagaminti
valdy. Fondą ir lietuviškų soeialis-Įgjausįaį brangintina ne tas tautiečių jausmus. Gailiai
Nuo senų senovės tėvynės gą. Tą pažymėjo ir popie
mosi plęhtis ir ? užtikšta, 4^ fondą ir štai ką užtrau-1 kas jame bendra su visais verkia pavei&tos, bęt nepa-.gynmiaą,
jai aut žius Benediktas XV...sa«oj
rtrfatrrir'kad "Anglijos pariemrMas ku per “Tėvynų:”
JrnnnpmiH
innKn kas
kas
žmonėmis, hot
bet juoba
• ■.
sivergusioę, įtaptos užgrobi- naudos skaitėsi didelėmis enciklikoje apie karę, šaky-’
•visa tai patvirtins ir Airija “Ar nebūtų gera, kad tos skirtina, nes tas skirtingu kų spaudžiamos ir marina dorybėmis. Reikia tik pa
susilauks savyvaldos.
trįs srovės, kurios palaiko mas yra kiekvienos tvery- mos, nes prispaudėjai jas klausyti ką poetai apie tai damas, kad tik tuomet bu
sianti visuotina taika, kuo
Žinoma, savyvalda. nėra fondus, paskirtų po vieną bos pamatas, jis parodo ką verčia išsižadėti to, kas per sako. Musų tautiškos dai met kiekvienai tautai bus STATE BANK
I.
» < fPO PRIEŽIŪRA VĄUSTIJO8 •
neprigulmybė. Tečiaus sa savo srovės žmogų, nepri galima sutverti vienam, bc- tuksiančiu?,, ( metų
jų nos taipo gi kupinos garbės leista savitai plėtotis.
vyvalda atskirai tautai duo klausantį prie fondų, Kont pašalinių šaltinių. Tautų kraujau perėjo, kas tapo žodelių tėvynės mylėtojams,
KAPITALAS $600,000
Su
tik
ką
minėtu
popie

privalumai
taipo
gi
yra
vei

rolės
Komisijon;
tokia
ko

da sąlygas tautiškai gyven
Mes mokame 3% ant Piuigu.
svarbiausiomis
gyvenimo geriems “karaliams kareiMes parduodame Foreign Mo>
žiaus
pasakymu
privalo
su

kiančia
jėga
tveryboje.
Tau

misija
turėtų
pareikalauti
ti- ir plėtotis.
ney Orderiui i visas daUs svieto'
taisyklėmis. , Pavergtų tau vužėliams”, kurie išsiskir
tikti
visi
sąžiningi
žmonės.
tos,
pasinaudojant
savo
iŠ
visų
trijų
fondų
valdybų,
William Kaspar — Pirmininkas
Minėtame airių seime turės
tų dejavimas nuo aušros iki dami su brangiais namiš
Otto
Kaspar—Vlce-pirmininltas
Pavyzdžiui,
jeigu
musų
tė

ypatybėmis, aušros skamba po visą Aus kiais drąsiai joja ginti Lie
dalyvauti visos partijos, kad susiųstų finansų knin- skirtingomis
Chas. Krupka—-Vice-pirminiak.
vynė Lietuva negautų lais Auguft Fllek—Ass't. Kasierius
srovės. Turės dalyvauti vi gas į paskiria vietą; tas savo amžių-amžiais susidė- triją, Rusiją, Angliją, Vo tuvą nuo užpuolikų. Taigi,
Joseph Hikyta
—
Kasierius
sų tikėjimų atstovai, šalies kniugas peržiūrėjusi ir at jusiomis tradicijomis, randa kietiją ir po kitas šalys, ku kas pasidaro tautiečių šir vės po šiai karei, ar gi mes
nuiimsime, užsiganėdinsi 1900 Blue Island Avenue
pojitikąi it net revoliucio skaitas parengusi^komisija naujus kelius žmonijos gy rios didžiuojasi savo didu dyje, jeigu jų tautystę sve
CHICAGO, ILD.
me. Ne — niekados! Pa
visą medžiagą paskelbtų venimą pagerinti, pina į mu ir galingumu.
nieriau
Jeigu timieji pradeda niekinti, jei
■ ’
J
f
gieža aut prispaudėjų mu
bendrąjį kultūros vainiką civilizuotasai pasaulis biaugu jie gina tikėjimą, kal myse didės, laisvės troški
Tik baugu, ar Anglijos spaudoje. Tokiuo budu bu
ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
tų išvengta įvairių užmeti savo sielos išauklėtus gra risi žmonių vergija, tai tuo- bą, papročius? Tokia ne
Chlcago CIcaring House Narystė
vyriausybė daro gerais no
mas bus dar smarkesnis, įžiausius ir naudingiausius
rais sušaukdama airių sei mų, visuomenė žinotų, kaip žolynėlius. Kitos tautos gal labiau reikia viešai smerkti teisinga priespauda iššau vairiausiais budais mes mo
Bankos priklausančio* prie Chloamą. Gal jinai tuomi mano yra renkamos aukos ir kaip tų žolynėlių nebūtų galėju taufų vergiją. Juk tame kia baisią jausmų kovą. Čia bilizuosime savas tautiškas go Claarlag Houae yra po Jo* atsar
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent
apsireiškia gyvuliškiausias tėvų tėvai liepdavo mylėti
dar labinus supešdinti ai jos yra sunaudojamos.”.
| motu*, Cleartng House revljėgas, stengsimies kuogrei- ■ykl
sios
išdaiginti,
nes
jų
dirva
nuodugniai I8tiria saro bankų
rius ir paskui pranešti pa “Tėvynė” nuo savęs ši kitoniška. Kur žmonės su egoizmas, tai barbariškiau savo žemę, savo tikybą, sa čiausiai tvirtėti. Jeigu ne corlal
stovi Ir būdų Jų vedimo. Visi pi
yra suskaitomi, notų*, temdai,
sauliui, kad airiai prie sa tam Martaus sumanymui vienytomis jėgomis dirba sioj i stabmeldija. Viena ga vo kalbą, o štai kiti drau pavyks atgauti neužginči nigai
mortgagel Ir kitos apsaugos peržlulingesnė
tauta
užpuola
kitą
kurgi
čia
nepritars.
Juk
tai
džia tą daryti, baudžia už jamų teisių diplomatiškais rlamos Ir. patikrintos, pinigai kitoks
vyvaldos dar nepriaugę,
vieną visatinį mokslą, visa silpnesnę, pavergia ją, kad
bankose patikrinti ir kningos ištir
butų
gera
proga
nors
vietėvynės meilę. Tokia kova
trūkstą jiems vienybės, ini
to*. Tiktai tikra apsaugi vertė gali
keliais, nebus kam sulaiky būti kningose parodyta. Abejotina
tinį meną, visatinę geryn- tokiuo budu pati lengviau
dažniausiai pagimdo melą
ciatyvos ir kitko. Tuo bu-Į»a«» laisvamaniui įsigilinti į
tvarka arba atsargumas, yra nedaJeigu banka nustoja
du Angliji galėtų - ilgioms'tarpstančio katalikų Tautos žengą, ten yra tikras kultu- sustiprėtų ir mistų silpnės- gystę, veidmainiškumą, me ti visuomenę jei ji grieb Į leidžiamas.
sis ir smarkesnių prieiliociearing House teisių, tas yra
metams palaidot. Airijos sa Fondo apyskaitas, tuomet
ne
P
ženklas jos abejotino stovio.
nės tautos kurni. Žodžiu ginimą apeiti paliepimus.
Tiktai tvtrčlauslos ir saugiausio*
Inių.
Vadinas,
išganingo

bankos gali būt Cleartng House na
.. ‘T
visa. žmonija,. Lietuvis sakant toks žvėriškas tautų Toks žmogus atsiduria be sios ramybės vistiek nebus. riais.
Ąuijoje srovių ir parijų juk pasididžiuoti kaip _ ta dailinink
rCngdimasis naikinimas yra baisus pra tvirtų gyvenimo taisyklių,
The Chicago Ciearing House prieUžtat visi tie, kurie nenori, Sluros
užmanymas tapo jvestas pirm
sižengimas
ir
prieš
žmoniją,
netenka
jauslaus
genimo
ir
tarpe .nutikimai labai di- luusųų.. užlupus, arusiam piešti paveikslą, gali nesiru
deSimt metų, ir nuo to laiko nei vie
kad
žmonių
kraujo
upeliai
na Ciearing House banka ne subanir prieš teisybę, ir prieš pa nęjaučia kas bloga.
deli. Antai Ufeterio provin- .jaučiui ant nu^rop.
Reikalaujant, Ciearing House
pinti, kad jo tvarinys išeitų
daugiau vilgytų žemę, ku krutljo.
bankos
ateina
vi«aa kitai su pagui
cija, kur gyvena didžiumo ; Yra
Ištautinimas dar ir tuo riems biauri yra organizuo ta.
didelis skirtumas tautiškas, lietuviškas. Kiekų
The American Statu Bank pri
je airiai,,•išpBžįstanticji ang tarp visuomenės ir tarp lai- vienas dailės pagimdytas \ Tautų pavergimas ir jų mi kenksmingas, kad naiki
tos žmogžudybės idėja, pri klauso prie Chicago Ciearing Hou
yra po jos priežiūra, naudojasi
likonų tikėjimą, priešinasi svamanio-tautininkoį . savo kūdikėlis savaimi išeina ir naikinimas yra ir kenks na ypatingą grožę, kuri glu
valo kuogarsiausiai visur se,
jos teisėmis ir Hduoda penkias pil
Airijos savyvaldai. grūmoja Įtart i jos atstovo.
nas atskaitas J nietua
Tautos tautiškas ir žmogiškas. Jei mingas veiksnys. Pradžio di kiekvienos tautos skirtin šaukti.
Ji tai p-gi yra po Valstijos prie
sukilimu, atsimetimu, jei Fondą šiandien kontroliuo
yra reguliatižkal tirinėjama
gu kokia nors tauta darbuo je minėjome, kad bendrame gurne. Tasai tautų skirtin- “Duokit laisvę visoms pa žiūra,
ir kas metų lžduoda penkta* pilnas
visai Airijai butų duota sa ja lietuvių visuomenė, o lai jasi vien tik sau, nesijaus- žmonijos darbe, kiekviena gunius' tai žmonijos papuo
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
vergtoms tautoms!”
stijos Iliinota
vyvalda. Tas pats galas y- svamaniai su socialistais te daina visos žmonijos dalimi, tauta turi savo vietą,, savo salas, jos smagumas, nes jis
Kai. Gineitis. Pinigai sudėti Uitoje bankoje yra
ra ir su airiais socialistais gul kontroliuoja savo fonišmokami ant klckvlono pareikala
daro
į
va
i
miną
A
Ir
gamtoje,
prasmę.
Jeigu
kokios
nors
tai ji nėra tauta, bet tik
vimo.
ir revoliucionieriais, kurie dus. “Tėvynė” gėdos nete-'medžiaga tautai. Taigi, aiš- tautos pritrūksta, tai žmo ir dailėje, ir žmonijos prigi
Čia galima gauti Pirmus Aukso
SUMANUS ATSAKYMAS. Mortgages.
Toipgi Aukso Mortgeg*
turi protonai jų savotiškai ko, kad išreiškia norą pa-!ku, kad gerai suprasta tUu- nijos kultūra menkėja, pa mime vienodumas butų be
Bondsus po 6100.00 ir 6608.00.
6is bankas yra atsakančlauslas
valdyti šalį. Todėl seimas lytėti
svetimus pinigus., tystė netik, kad nekliudo saulio harmonija irsta. UI galo nuobodus snaudolinKazys pasiryžo pajuokti Lietuviams
Čia kalba LlstuvlAkal ir Lenkt*kartais gali turėti karčių Lietuvių Dienos surinktuo- žmonijai žengti pirmyn, bet mušti tautų skirtingumą, gas. Juo daugiau bus įvai
Joną.
Kapitalu ir pervlžlus: 6600,008.88.
sius pinigus laisvamaniai dar pati veža kultūros ve apvilkti jas vienokiais rū riausių tautų, juo smagesnė
pasėkiu ią.
— Jonai — užklausė jis—
gražiau koks skirtumas tarp kvailo
Jei Anglijos vyriausybė paėmė savo kontrolėn, ir iš žimėlį. Dante, Gėte, Micke bais, įvesti vieną kalbą, pa bus buitis, juo
blogais norais sušaukia tą Lietuvos pareina žinių, kad vičius, Rainelis, Servantes, liepti vartoti tokius pat pa Akambės pasaulinės kultū ir išmintingo.
seimą, tai jai butų nemažas ten 150,000 badu miršta, o iš ShakespeuraH ir kiti ^getu- pročius, reiškia gadinti dai ros sutartinė.
— Išmintingas pats žino
apsiyyljmas. jei suvažiavę New Yoi-ko nėra, žinių, ar jai, buvo drauge ir savo lę, mokslą, o, gal ir naikinti
Taigi, iš visų, virš išdė- kame yra tas skirtumas ■
Presldentas
AMERICAN OTATE MEC.
airiai sueity stiprion vieny Lietuvių Dienos pinigai iš tautų didžiausi vaikai ir vi visą tveryhą, nes geriausias tij, minčių gana paaiškėjo, rimtai atsakė Jonas, -v- o
Kampu: Blue
. ll-to*
...Island
, gatvlą.
ė**
’
Štai kur reikėtų sos žmonių giminės darlrl- jos pamatau yra ypatybių kad išmintis, nauda ir gro- kvailas nežino to ir užtat
bių ir Tuojau* pareikalautų siųsti.
ir .........
‘4
ATDARAH- PenetMlial*

Lietuvių Katalikų Dienraitis
Eina kasdiena išskyrus nedėldie■lus.

Iš Dienos
Dienon

Secind Sicorily
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Ketvergas, geg. 24 d. 1917.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

man būti?” (Liuk. 2, 49). MONTREAL. CANADA.
Ir ištiesų juodu žinojo, bet
Miestas.
rūpestyje nemintijo apie
tai.

Apie Kristų ir Jo Motiną.
Klausimas 1. Mos randa Apie tikėjimą, Dievo prisa

Montreal yra gražus Cauados miestas.
Iš vienos
pusės ji pridengia neperaugšti kalneliai, o iš antros
Šv. Laurino upė. (St. Lawrenee). Nuo kalnelių, ypač
vienoje vietoje, kuri gražiai
sutaisyta ir parengta, ma
tyti visas miestas. Skersai,
išilgai jį rėžo gatvės, gatve
lės ir mažos gatviukės, ant
jų visur mirga, juda karai,
automobiliai, vežimai, žmo
nės. Visur gyva, visi lakio
ja su savo darbais. Negirdi
nuo tu augštumu žmonių
kalbų, bet girdi miesto kal
bą ir jo darbą: vienur dun
da, kitur barška, vienur švil
pia. kitur kaukia, tenai juo
di, čia pilki, o anakur koki
tai baltai gelsvi durnai rūk
sta; visa tai sako: ten žmo
nės dirba, ten jie savo kas
dienini kryžių neša.

(Apgarsi n.) tinka skaityti yra bepartikur, žolė žaliuoja ir gė
ru skoniu, kaip va: didysis Bkvailuok
lėli žydi. Su dviračiu galėsi J ten
NAUJI RAŠTAI.
altorius, su nuleidžiamu ir greitai ir pigini dasigauti.
viškas, taip gi norėdami pir
Vužlnėjlnui& dviračiu yra vienas
pakeliamu paveikslu Nu puikiausių būdų iAsimankfttinimui;
Skaitykit ir plat'ikit nau kti Farmas rašykite j “Mi
tekis iftsiinankžtiniinas, kokio nega
kryžiuotojo; jį nuleidus, pa lima kitais budais apturėti.
ja laikrašti “Micliigano U- eli įgano Ūkininką,” o jums
Įsigykie dvirati ir buk
laisvas.
sirodo graži stovyla Šv. Pa Traukiniui ir gutvekariai susivėluoja kininką” kurio trečias nu duos tikra patarimą M. WaAiaip visokių huotlkių atsitinka, meris, išeis, siunčiame vie
nos Marijos su elektriniu arba
lenčius, P. O. Box 96
bet žmogus, kurs turi dvirati, gali
vainiku apie galvą; augšta važiuoti kur nori Ir visuomet pribus ną numeri ant pažiūrėjimo, Kart, Michigan.
1 laikų.
sakykla, pritvirtinta prie Nėra reikalo pirkti brangų dvira o beabejonės užsimokėsit
tečlaus pirk atsakančioje firmoje,
sienos; gražus stacijų pa tio tada
žinosi, kad gauni savo pinigų ant visų metų, nes visiem
Dviračių išdirbėjai, kurie gar
veikslai, geri vargonai, ir vertę.
sinusi Ala m o laikrafttyje, yra musų
žinomi Ir užtai žinome, kad jus ap
tt. Pažymėjimo verta, kad turėsite
KĄ ŽMONES SAKO
1
savo piningų vertę ir tinka I
visi bažnyčioje paveikslai mų patarnavimų visame.
Jei manai pirkti dvirati, tai pa
yra tepti ranka ant audek tartume jums tai padaryti tuojaus, Z
Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę
i
pagal vėlesnius pranešimus iš t
“PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI“
|
lo. Žodžiu, eina lenktyn su nes
rodo, kad artimoje ateityje jų kainos
pakils.
turtingomis,
tūkstantinė Pastaruoju laiku p. I.ouis N. Ham- | VISUOMENEI ŽINOMA MOTERŲ DIRVOJE VEIKĖJA, *
merllng, atsilnnkęs Chicagoje, nuodu
mis parapijomis.
gniai ištyrinėjo Mead Cycle Company $ RAŠO:
Klebonija sudaro vieną bizni ir prisiuntė mums prielankias w
Chicago, Ilk, Gegužio 4, 1917.
apie tų kompanijų žinias. Savo pra
namą su bažnyčia. Ji yra nešime jisai pažymi, kad jų dvira £ J. M. Ponas P. Mulevičius, .
parduodama tiesiog iš fabriko S Gerbiamasis:—
labai patogi: du augštu — čiai
pirkėjui ir tokiu budu toji kompa K
Nuoširdžiai dėkoju už puikią knygutę “Patarles”. Tai N
gali pardavinėti gerinusius dvi * vienu iš gražiausią ją ir naudingiausiųjų knygely musą kalboje.
iš apatinio yra įėjimas tie nija
račius už žemiausias kainas. 1*0 ap
minėtoje dirbtuvėje jisai * Senai mums panašios knygutės reikėjo. Jus labai gražiai ją Ė
siog į salę, o iš viršutinio — silankymui
sutaisėte ir išvertėtė. Labai man malonu ją skaityti, tad mel- $
užtvirtina, kad jisai nežino jokios
į zokrastiją.. Tokį praktiš kitos vietos, kur laikraščių skaity
džiu priimti dar syki mano ačią ir linkėjimus, kad ši knygutė £
tojai galėtų gauti tokius gerus dvira
tarp lietuvių.
ką užsivedimą pagyrė Mon čius už taip žemas kainas, kaip nuo ; pasklystų kuo plačiausiai
Su gilia pagarba,
Mead Cycle Company, Chicago, III.
trealio vyskupas ir pastatė
M n tanina Nausicdienė. ’ ’
pavyzdžiu net kitoms para
(Apgnrs)
(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai sakys)
pijoms, ypač mažiau tur BUK ATSARGUS SU TUO
Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos
tingoms.
KĄ PERKI.
dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. k rasos ženkle- 4
Įsigiję tai visa, lietuviai Sliakespeare’o žodžiai “Kas
liais šiandien adresuojant:
*
katalikai dabar vis labiau yra varde?” negali Imti rody
atgija dvasiškai.
Uolieji kle perkant vaistus. Kiekvie
“Draugas“, 1800 W. 46th St., Chicago, III.
S
linksmai garbina Dievą, o ir nam vertingam sutaisymui
atšalusieji pradeda vis tau vardas reiškia daugelį metų
domingo studijavimo, nesus JLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIHI
kiaus atsilankyti. ,
kaitomų patyrimų ir rūpestin
Misijos.

mo, kad žmogus negali būti
kymus, popežių.
išganytas be krikšto, be iš Klausimas 7. Kodėl yra
pažinties, be gerų darbų. O visokių tikėjimų?
Kristaus Motina Marija ar Atsakymas. Dėlto, kad
buvo krikštyta. Jei taip tai yra visokio sugedimo žmo
kokiame rašte tat parašyta. nėse. Dievas vieną tikėjimą
Atsakymas. Tiesa, kad apreiškė žmonėms, bet žmo
trįs daiktai krikštas, išpa nės iš to apreiškimo pasilai
žintis ir geri darbai yra trįs kė tik tą kas kam patiko.
sąlygos, be kurių negalima Žydai klausė Maižiešiaus,
užsipelnyti amžinos laimės bet neklausė Kristaus, nes
danguje. Bet ne visi jie yra Jis jiems nežadėjo to, ko jie
vienaip reikalingi. Išpažin troško: viešpatavimo ant
tis reikalinga tik tiems, ku visų tautų. Protestantai pa
rie po krikštui yra mirtiną klausė V. Jėzaus, bet sakė,
nuodėmę padarę. Marija kad užtenka tikėti ką Jėzus
niekuomet mirtinos nuodė mokino, o nereikia gerų dar
mės nepadarė, dėlto jai nei bų. Paskui protestantai per
nereikėjo išpažinties. Krik* mainė savo mintis ir ėmė sa
štas yra reikalingas vi kyti. kad reikia gerų darbų,
siems užgimusiems su gim o tikėti galima kas ką nori.
tąja nuodėme. Marija užgi Dar toliaus jie taip susiskal
mė be tos nuodėmės, dėlto dę, kad vieni vienus V. Jė
jai nereikėjo nei krikšto. Iš zaus žodžius palaiko, kiti
to, kad V. Jėzaus Motinos kitus. Pravoslavai pripažį
Montrealio lietuviai.
krikštas neminėtas Šv. Raš sta ir tikėjimo ir geni dar
te, negali tvirtinti, kad ji bų reikalą, bet neklauso tų Tarp tų žmonių yra nevi
nebuvo krikštyta. Pats Šv. V. Jėzaus žodžių, kuriais jis siškai mažas būrelis ir mu
Raštas sako, kad jame ne Šv. Petrui ir jo įpėdiniams sų, lietuvių. Apie juos no
viskas surašyta. Žinia, kad padavė valdžią ant visų riu kelias žineles pranešti.
gų išbandymų, kurie išeina
Šv. Marija pildydavo tas krikščionių, sakydamas “Tu Nerašysiu jų istorijos, bet Dabar nuo gegužės 7 iki didžiausiu posiekiu. Jei nori
14 d. vakaro jie turėjo mi gauti ištikimiausią ir geriau
apeigas, kurias ji galėjo ir esi uola, ant tos uolos aš pa tiktai dabartinį jų stovį.
sijas, kurias jiems laikė tė sią nuo visokių skilvio klin
nepildyti. Tai gi apie Šven statysiu mano Bažnyčią ir
Montrealyje lietuvių gy vas V. Kulikauskas.
Iš čių, vidurių užkietėjmo, gal
čiausios Panelės krikštą nie pragaro vartai jos neperga
vena apie pusantro tūkstan pirmos dienos per daug uo vos skaudėjmo, nervuotumo,
ko negalima tvirtinti nei j lės. Ir tau duosiu dangaus
čio. J ie yra išsimėtę po vi liai nepasirodė, bet paskiau netekimo noro valgyti, neteki
- vieną nei į kitą pusę. Amži karalystės raktus; ką suriši
Nuo Birželio 1-mos dienos, 1917 m.
są miestą, o net ir už jo. pradėjo rinktis vis daugiau mo energijos ir tt., tai prašyk
nąją laimę Marija užsipelnė ant žemės bus surišta dan
Taupymo Departamentas SUBATONedaug yra vietų, kuriose ir daugiau, o paskutinėse pas aptiekininką Trinerio Asavo geraisiais darbais ir guje, ką paliuosuosi ant že
MIS bus uždarytas nuo 12 ant pietą
jų didesnis būrys gyventų. dienose jau buvo ir visai merikoninio Karčiojo Vyno
dorybėmis. Niekas kitas, iš mės, bus paliuosuotas ir
PANEDĖLIAIS bus atdaras iki
Todėl draugijinis gyveni daug. Pamokslų klausė a- Eliksyro. Nesakyk vien ‘‘Kar
skiriant V. Jėzų, neturėjo danguje” '(Mat. 16,16). Ne
8 valandai vakare.
mas yra gana sunkus.
tvdžiai, išpažintį atsiliko čiojo Vyno”, bet vartok tikrą
jų taip daug ir taip gerų žinia ką dabar padarys Ru
Katalikai jau keletas me daugelis, tarp tų pasirodė jį vardą “Trinerio Amerikokaip Marija.
sijos pravoslavai, netekę
tų, kaip sutvėrė parapiją. nemažas skaičius tokių, ku ninio Karčiojo Vyno Eliksy
- Klausimas 2. Kodėl Kris
earo, dėl kurio jie popie
taus tėyak dayė Jijajupiau- žiaus nenorėjo pripažinti. Vienok skurdus buvo jų gy rie keli metai jau nebuvo ro”, o tuomi išvengsi galimu
mo gauti mažiaus tinkamą ar
styt?
• •; ''W Tik vienui vienas katalikų venimas. Neturėdami savo buvę. Dieve padėk visiems paprastai bevertį paketinį ir
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City HalL,
Atsakymas.
Pačiame tikėjimas pripažįsta šituos bažnyčios, kilnodavosi iš jiems laimingai tolyn gy negeriamose vietose parodysi
vietos
į
vietą,
tenai, vuoti.
klausime •vra klaida.« Tamis_
žodžius ir visą V. Dievo ap
aiškiai, kad reikalauni vaisto, i Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviams yra ge- |
kur
kokioje
bažnyčio 40-tės valandų iškilmės.
ta turėjei girdėti, kad Kris reiškimą.
o ne gėralo. Kaina $1.00. Apriausia patarnaujama
tus kaipo žmogus teturėjo Klausimas 9. Ar Šv. Tė je duodavo jiems prisiglau Per misijas buvo ir 40 va tiekose. Trinerio Linimentas,
tik motiną, nes šv. Juozapas vas gintųsi, jei kas jį užpul sti. Kampinikui visur ne landų iškilmė. Jos užbaigi pagarsėjęs visame pasaulyje, Hmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimimmiimitfr
nebuvo tėvas, o globėjas. tų, nes jis turi kareivių. O pergeriausiai, tai gi ir lie mas ypač yra pažymėtinas. pagelbsti greitai nuo ramatų,
Kaipo Dievas V. Jėzus tu Kristus pasakė, kas kardu tuviams katalikams nebuvo Tai buvo nedėlioję 13 d. ge neuralgijos, priepuolių ir tt.
rėjo Tėvą, bet išsireiškimas ginsis tas pats pražus. Kris perdaug malonu taip gy gužės. Tą dieną per sumą Kaina 25c ir 50c., aptiekose,
Labai Pigiai Parsiduoda
Daugelis jų ir nu griežė lietuvių orkestrą, 35 ir 60c. krasa. Josepli Tri“Kristaus tėvai” vra neti tus padavė rankas žydams venti.
kriko nuo parapijos.
To pritariant giesmininkams, ner, Mfg. Cliemist, 1333-1339
kęs.
surakinti Alyvų Darželyje.
kiame padėjime juos rado padedant pačiam klebonui.
V. Jėzus tapo apipjausty
Atsakymas. Mes negirdė dabartinis klebonas kun, J. Dar iškilmingiau buvo va So. Ashland Avė.
tas dėlto, kad nuo Abraomo
(Apgarsin.)
jome, kad V. Jėzus pats bu Višniauskas.
kare. Per procesiją giedo
laikų iki Naujojo Įstatymo
tų padavęs Savo rankas žy
jo giesmininkai, o paskui to DYKAI PER ŠEŠIUS MĖNE
pradžiai apipjaustvdavo vi
SIUS. — Mano specialia pasiulijidams Alyvų Darželyj sura
Bažnyčios pastatymas.
liau “Garbė ir šlovė” tęsė mas Jums, kad Jus turėtumėt
sus berniokus aštuntą dieną
kinti. Mes tik žinome, kad Šitas uolus kunigas, pasi orkestrą. Labai įspūdingai progą susipažinti su mano žurna
po užgimimui. Tą Įsakymą
Savininkas priverstas parduoti pusdykiai, nes pri
lu “Investing for Profit”. Ji yra
tenai nelabi žmonės užpuolė
panaikino V. Jėzus, paliuo- ant Jo ir surišo. Kristus ne šventęs žmonių labui darbi tai atrodė, tur būt dėlto, verta $10 už vieną kopiją tam,
verstas apleisti Cbieagą. Pianas naujas ir gerame stoneturi užtektinai pinigų, dėl
suodamas žmones nuo visų sigynė nei tada, nei vėliaus, ninkas, karštas tautietis ka kad lietuviška tai buvo, kuris
gero pragyvenimo. Joje tilpsta
talikas pradėjo tarp jų dar tarp svetimtaučių ir nedide žinios, kaip likti turtingu greitai
vyje. Kas pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti veikiai
Senojo Įstatymo apeigų.
kada Jį prie kryžiaus kalė, buotis. Pamatęs kokis var lėje lietuvių kolonijoje.
ir teisingai. “Investing Profit”
Klausimas 3. Kur Kristus nes V. Jėzus buvo atėjęs ant
ypatiškai, telefonu ar laišku pas:
yra tiktai vienas progresiviškas
gas
po
svetimus
kampus
Draugijos.
buvo nuo 12 iki 30 metui žemės žmones atpirkti Savo
finansiškas žurnalas ir turi dau
glaudytas,
kiek
skriaudos
giausia
skaitytojų Amerikoj. Jame
Turi lietuviai ir kelias
Atsakymas.
Nazarete. mirtimi. Šv. Tėvas ne tam
parodoma kaip $100 gali užaugti
yra
Dievo
garbei,
Bažnyčiai
draugijas, kurios išlengvo j $2,2000; rašykite dabar, o aš
P. MULEVIČIUS
Taip matyt iš Liuko žodžių yra, kad žmones atpirktų,
ir
patiems
žmonėms
dėl
ne

sau
darbuojasi.
Tarp
jų
yJums
prisiųsiu
šį
brengų
žurnalą
(2,51. 52). Tas gydytojas nes jie jau atpirkti. Jis ne
. ... ,
i , v,
, •
dykai šešiems mėnesiams. Rašyk
gyveno V. Jėzaus laikais. galėtų žmonių atpirkti, nes turėjimo savo bažnyčios, jis ra ir kliubas, bet sitas, kaip tuojaus, o aplaikysi šį puikų žur6329 So. Fairfield avė., Tel. Prospęct 456, Chicago, III.
Jei kas tvirtina, buk V. Jė jis tėra tik žmogus, o atpir pradėjo rūpintis sudaryti ir visi lietuvių kliubai ne nalą. II. L. Barber, 529 — 28 W.
Jackaon Boulevard, Chicago.
zus tuomi laiku buvęs kur kimo darbą galėjo įvykinti savo guštelę. Vargo rado neša lietuviams palaimos.
nors kitur, tegul pasako vie vien Dievas tapęs žmogum. nemažai. Reikėjo pinigų, Yra tai daugiau girtavimo
Bet įstaiga, ne kaip apšvietos ir
tos vardą ir parodo, iš kur V. Jėzus nedraudė gintis gi žmonės pakrikę.
$
žino, jog Jėzus ne Nazarete kardu, o tik pasakė, “Kas pasišventimas nežino kliū dorinimo žmonių. Jei kata
’
v
perleido 18 jaunystės metų. kardu kariauja, nuo kardo čių, nei sunkenybių. Susi likai geriau susipras ir jį
gaudę žmones, surinko šiek patobulinti galės.
r4
Klausimas 4. Kodėl Kris ir žus.” Prie to Išganytojas
į
tus, būdamas 12 metų pabė pridėjo, kad turi galingesnį tiek pinigų, nupirko žemę, o
Kokius dauginusiai skai
r
go nuo tėvų nieko nesakęs? apsigynimą negu kardas, ir jau dabar turi gražią baž to laikraščius, neteko gir
Atsakymas. Jėzus nepa galėtų pasišaukti daugiau nyčią, po ja salę, o iš galo dėti. Turbut, kaip visur.
Užlaikome
laikro
bėgo nuo tėvų, nei 12 metų negu dvyliką legijonų aniuo dviem gyvenimam kleboni REDAKCIJOS ATSA
džius
Ir laikrodėlius,
KYMAI.
auksinius žiedus. Aliubl
būdamas, nei pirmiau, nei lų, bet nenori to daryti, nes ją.
:
nius ir deimantinius,
P-ui
P.
Zdankui.
Tamstos
paskiau. V. Jėzus su šv. Mo pranašystės reikia išpildyti
muzikas,
gramofonus
su lletuvlAkals rekor
pranešimas
netilps,
nes
jau
Bažnyčios
išvaizda.
tina ir su šv. Juozapu atėjo (Mat. 26, 52-54). Apie Šv.
dais, koncertinas, ant
»
turime apie tai korespon
kurių gali groti Ir ne- Ji
j bažnyčią. Juodu išėjo, o Tėvą pranašai nesakė, kad
Bažnyčia yra šviesi, ir ne
mokantis visokius Šo
Jis pasiliko. “Pabėgo” šita turės mirti ant kryžiaus, Šv. paprastai švari, kaip prigu denciją.
kius. armonikas rusiAkaa Ir prūsines, Importuotas Ir taip Jau
ruslAkas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
(Apgarsin.)
me atvejyje yra moekiškas Tėvas neturi dvylikos legi
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
li Dievo namui. Visas įtai
ĮSIGYK DVIRATĮ.
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikaltSkus Instrumentus
išsireiškimas. V. Jėzus pats jonų aniuolų, dėlto turi pa
Ir revolverius. Ravo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
Vienai, geriausių Alapdieninių 1nko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Cblcagos orderius ga
^•pasisakė, kodėl Jis ilgiau dori) skaičių stiprių vyrų, symas bažnyčioje yra su ge vestmėntu yra nusipirkti Kerų dvi
rati.
lite siųsti per lalAkua
pasiliko bažnyčioje. Jis ta kad reikale apgintų. Tie vy
Važinėk ant Jo Į ir iA darbo, o
STEPONAS P. KAZLAWSK1
tuomi sučėdysi pinigų ir laiko, nes
rė Savo šv. Motinai ir šv. rai netiek 6v. Tėvą gina,
nereikės mokėti u* važiavimų nei
4632
S.
ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
raščius, kningas, paveiks KalAlntl laiko lauklint karo; taip
kiek
brangius
mokslo
ir
dai

Juozapui: “Ar nežinojote,
TET.EPHOME DROVER 7SOO
gi nereiks valkAčIotl »ėkAėlam IA dar
lus,
stovylas
ir
istoriškos
bo. kuomet esi na vairas
Katalogų
visiems
dykai, kas tik Drįsiua už Sc. įtampa.
lės
turtus,
laikomus
Šv.
Tėkad tuose daiktuose, kurie

1 PERMAINOS BANKINIŲ I
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State Bank of Chicago

NAUJI PIANAI

LIETUVIŠKA

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE

f

CHICAGOJE

•'DRAUGAS”

Ketvergas, gcg. 24 ’d. 1917.

IŠLAIDOS:
ri ir drųsos, savo geismams
rg r» mrtuurmm* mr»
įkūnyti. Jie trokšta dirbti, Spalių 3, 16, Paliepė Pres.
dL
Loputto pasiųsti telegra
•F.
P.
Bradchulis
kad pelnytų civilizacijos mų, kaipo deposito dėl rai
Lietuvių Informacijos Biuro
2 Lietuvis Advokatas
Y7ERGIJOS
gėrybių.
•
kščių ir tagsų V. K. Rač
»
dienos jau
Speedy.Sturdg; Bikes 1
delegatus Washingtonc p. Dr.
•
ATTORNEY AT LAW
praėjo.
Bet
Bet
nelaime,
kad
iki
šiol
•
105
W.
Monro**.
Cor.
Clark
St.
kauskui,
New
York
City
$100.00
Bielskis įteikė angliškai rašytą
vis dar tarpe mus
Jeigu norite turėti gerą dvi
• Room 1207 Tol. Randoluh 5598.
yra daug vergų,
Telegramo lėšos
1.20
laišką Anglų delegacijos pirmi Lietuva gyveno tokiose ap
rati (bicycle) už pigią kalną
CHICAGO.
ILL.
kurie yra atstu
•
ant kurio galima smagiai pasi
ninkui ministrui Balfour’ui ir linkybėse, kuriose tautinis Spalių 5, 16, pasiųsta p. R.
miami nuo savo darbo beširdės
važinėti tai neapsivilsite, jeigu
I l*. ■•raatavieiHE
H. M. Shanout H
verg-mistrės-LIGOS.
Karužai, Philadelphia, Pa.
parsitrauksi mus dviračių kninprancūziškai rašytąjį Prancūzų
Qyv.: 9112 8. Halsted Bfc
darbas buvo neapsakomai
Yra labai lengva išvengti ma
kurios
galima
pasirinkti.
Telephone Yards 2390
depositas dėl contrebution
delegacijos viršininkui Marša
THE ELECTRIC SHŪPĮ
THE NEVV SERVICE
žų kliūčių išaugant j dideles,
sunkus,
lies
ji
buvo
po
Yra vienas iš dta -g
QC
jeigu
urnai
atida
ant
to
atkrei

dėžučių paliepta per pres.
lui Joffre.
naujų išradimų ųį III/'-?
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
1641 W. 4711 Sinti
I
dviem valdžiom, kuriedvi Lopatto ir sekrt. M. Šal
ir labai gerai
link paties savęs ir savo šei
I.
padarytas.
mynos tai vis atlikti.
TeL Drover 8833
500.00
prisiunčiama iš
Augštai Gerbiamam Artū nepripažino jai teisės būti čių
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
Chicagos ir augščtau
Atliekame
visokį eleetrikos
Spalių 5, 16, pasiųsta Čekis
LParsitraukite musų Pui
nų, kaipo plovimas skaudžianiarbą pigiaus, geriaus ir grei
rui Jokūbui Balfourui, Su tauta.
\
kią
Dviračių
kningą
—
čios gerklės iiBraukiinui į save
čiaus, negu luti. Suvedant clccVisų lietuvių širdys pa prez. Lopatto išmokėjimui
DYKAI. Tiktai priapmalšinimui-dusulio, nuo gal
vienytų Karalijų Užrubežio
tros dratas J namus;
geso ir
sekančių bilukių: Leader
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
siųskite savo vardą,
alektros lempas. Taisome mo
krypo
prie
^alkininkų
armi

reikalų Valstijos Sekreto
pavarde ir adresą.
Publish. Co. už 10.000 pro
torus, fanus ir visokius daly
KAM
jų
1914
m.
nes
jų
vadai
ap

tus surištus su Elektriką.
klamacijų
ir
500
certifiriui.
apsireiškia esąs is geriausių na
Reikale suteikiame
patarloU
LEIDI
SLINKTI
skelbė
šventų
mažųjų
tautų
catų $26.75; 1 antspauda
minių gyduolių, esančių ant
G658
na ir apkainuojarne darbą.
Šios karės padirbtosios
pardavimo—25c. už bonkutę.
N110 Reti n i«ti žino, Pudngog, Ni ūra li
»SAVO PLAUKAMS ?l•
nelaimes liks niekuomi ne teisę gyventi ir plėtotis. (seal) 4.50; krasos ženklelių
nijos, Persiiutdynio, ApSlubimo, DantųNeturėsi daugiau kal(stamps) 26.57; ekspreso
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tunuotų, resvų, krintan
atšauktos, jei neteisybė ir Nekaltos mažų Lietuvos kū knygutė 12.50; Surcty Bond
tinėjo, kaip ir nuo visokiu kitu reumačių, pleiskanuotų, ap
tišku ligų* naudoki
mirusių,
žodžiu—ligui
klaidos, likusios mums iš dikėlių luputes išmoko iš (kasininko) 12. 50; Iudcx
stų plaukų—ko turėtu
tarti
Prancūzijos
generalisPAIN-EIPELLER,
praeities, netaps pataisytos.
Cards .90; alga p. M. Šal
mei visuomet gėdinties,
kaipo BcniĮ tr tirtiki'tin.Į drau-n šeimy
nes tas daro Tau ne
simo
vardų.
Žemaičių
sodie

čiui už vieną savaitę 25.00;
nos per puae Šimtmečio. Tik 25c. ir
Viennos kongresas 1815
apsakomą nemalonumą
60c. bonkute; galima gauti visose ap—jeigu tik urnai pra
tiekoHC srba P»3 pati fsbrikanta—
sugrąžino Europai ramybė čiai tylomis kalbėjo mal siuntimas telegramų guber
dėsi vartotcmusų su
F. AD. RICHTER & CO.
taisytus plaukams vais-_
bet mažai težiūrėjo tautinio das, dėkodami Dievui už natoriams S. V. 100.00; 196.72
74-80 WMhington Strest.
Ni« York.
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
Spalių 17,16, pasiųsta p. V.
vaistų už “Dermafugą” nėral <8^
klausimo svarbos. Tautybė pergalėjimų prie Mamos.
K. Račkauskui, Ncw York 365.00
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
ir patrijotizmas tai grynai j Baisios nelaimes mus sle Spalių 17, 16, liepė pres. Lo
vo _ plaukai bus tankus, švelnus ir
skaistus 1 Oda Tavo galvoje bus ty
idėjiniai dalykai. Tamstos- gia, bet mes ne prastojome patto siųsti telegramų iš
ra, »pleiskanos išnyks ant visados,
o plaukai niekad daugiau neslinks.
1.95v
gi vardas yra garbingas vilties. Mus rūpestis pakry leidimas
Busi patenkintas savo plaukais I Ne
pavydėk kitų puikiems plaukams,
tuomi, kad idėjų svarbą pęs į ateitį. Mes norėtume, Spalių 24, 16, pasiųsta p. V.
nes pats ęali turėti dar dailesniusI
K.
Račkauskui
New
York
709.50
kad mums butų užtikrintos
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
žmonių gyvenimui rodė.
lėšos telegramo (taip lie
suvis dykai išbandymui “sampilą”.
aplinkybės,
kuriose
tauta
Kad šios karės pradžiųjc
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
2.95
pė prez. Lopatto)
REIKALAUKITE
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dergalėtų
plėtotis.
Mes
norime
Talkininkų vadai apskelbė
Spalių 25,16, čekių pasiun
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
užvardytą; “Puikus Plaukai”.
tik
tiek,
kad
butų
galima
čiau
p.
R.
Karužai,
Phi

mažųjų tautų laisvės prin
VISI GERUMAI GAZO
ARGIL SPECIALTIES CO.,
cipų, tų tautų širdys tame dirbti civilizacijos darbų ladelphia, Pa. dėžutėms,
eigu Jus gyvenate tokioje vietoje kur nėra ga-1
«
Dept. 13
•
kad negalite turėti gazinio pe-1'
Jzočiaus.beabejonės
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.,
pajuto Britanijos dvasios mus tėvynėje ir tp darbo pareikalavo tetlegramų pats
BRAND
Bet Jus galite j tą vietą nusipirkti naują
Karuža,
paskui
pasiuntė
inaliejinį pečių. Ncw I’crfection oil Cook Stove.
CONDENSED
intekmę. Nes Britanija, tu vaisius pasilikti savo ' žmo galiojimo laišką prez. Lo
Šis pečius turi didelį moliną kaminą užtat gerai
galima ant jo virti. Be jokių durnų be karščio — taip
rėdama daug yvairių tautų nėms.
patto
550.00 1
B NAUJAS LAIKRAŠTIS
pat geras kaip gazinis.
•
Neleisk savo pačiai vasaros laike prakaituoti sto
OBIOINAL
savo augštoje globoje, mo Viskas-gi priklauso nuo Spalių 26, R. Karužai, Phi
vint prie to pečiaus — nupirk jai New Perfection peP«r
■•iiasdsliiata
metų
Jis
yra
geriau

politiško
būvio,
kuris
mums
ladelphia, Pa. pasiųsta dėl
Susiv. L. R. K. Amerikoj
kėjo gerbti tautines ypa
<,,n — nereikia kapot malkų, nereikia nešti pelenų.
sia* maistas mažiems kūdikiams. Nerlnt
Intrukcllų raiyklta;
Del
šeimynos šešių kainuoja tiktai apie 6c. per dieną.
4.000
ekstra
dėžučių,
parei

teks.
Mes
kreipiamės
prie
balandžio pabaigoje, š. m.
tybes ir jų pirmyneigos
fiordam Condonaod Milk Co.
NE1V PERFECTION OVEKS.
kalavimas
pasiųsta
telegra

Tamstos, lies Tamstos nuo
NEVV YORK
pradės leisti savaitini
Plieninės gražios kopiamos blekės. Galima įdėti į
•.
laisvę.
O. R. •.
mų spalių 25, 16 paties
bile pečių. Geriausias kepėjas. Nevv Perfection Stovės
laikraštį
gulima gauti ant 1—2, 3— ir 4 didžio su liepiamoms blėTai-gi ir Lietuvių tauta į pelnai sukelia mumyse pa Karužos ingaliotas prez.
kėms arba be.
Tamistų kreipia savo nedi sitikėjimui. Jug Tamsta busi Lopatto
275.00
STANDARD OIL CO.
“Garsas”
Viso labo $2.702.32 Piymooth National
delį prašymų. Ji daug kentė teip geras, kad mus troški
(AN INDIAN — CORPARATION)
šioje karėje, ir ji tetrokšta mus išdėsi Prancūzijos Vy Pinigų prisiųsta man iki
“GARSAS” eis kas ket
$3.005.26
vergas didelių 8 puslapių, 7
vien žinoti kokia ateitį jai riausybei. Jos galingas žo šiam laikui
kol., formate.
Išlaidų
pasidarė
2.702.32
nuskirs
likimų ki
Plymouth, Pa.
skiria tie, nuo kurių pri dis
Balance ant rankų Union
“GARSAS” bus vienu ge
mažoms
tautoms; National Bank, MinersKapitalas su perviršio
klauso dabartinių laikų is toms
riausių ir svarbiausių Ame
$209,000.00
rikos lietuvių kat. laikraščių.
torija. Mes turime viltį, mes visai neabejojame, kad ville, Pa. vardu Centralio
“ GARSUI j*-' aandarbinintaS
žodis
ir
mums
sutvir

Komiteto
'
302.94
Šitoji
Bankai
prižiūrima
katTTamlėlos malonumas įkauti pasižadėję gabiausieji
Suvienytų Valstijų valdžios.
teiks musų geismus Angli tins tautinio gyvavimo są Čekiai Raudon. Kryž. prisiųs
Amerikos lietuvių rašytojai,
TURI ILGĄ
ti
man
gruodžio
6,
16
viet.
publicistai,
visuomenininkai,
lygas,
įkūnijančias
laisvės
Moka
3
nuošimčius
nuo
sudė

jos vyriausybei, idant ji į
kom.,Frceland, Pa.
427.58
o
“GARSO”
prenumerata
tų pinigų. Galima susikalbėti • metams $2.00, pusm.—$1.00.
juos atkreiptų savo augštų ir teisybės idėjas. Mes terei Gruodžio 23, 15 vietinis ko
kalaujame tik teisės ir galė mitetas iš Woi‘eester,
•
Prenumeratai ir koresponlietuviškai.
atyda.
• dencijoms siųsti antrašas:
jimo
patiems
tvarkinti
savo
Mes tiktai tiek norime,
Mass.
3.218.48
G. N. Fostlethivaite,
tautinį
gyvenimų
per
atsto

S
“GARSAS”
-J
Pasiunčiau čekius Raud. Kr.
“ŽVIRBLIS”
kad galėtume tautiškai gy
iždininkas.
ir turiu jau paliudijimus iš
vus,
renkamus
demokrati

LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti \
venti tokiose sųlvgosc, ku
ten.
T J Mandagus patarnavimas.
jos
principais.
“
ŽVIRBLĮ
”
—
juokų
ir
satyros
mėnesinį
laikraš- |
riose tautinis būvis yra iš
Kasininkas Centralio Komiteto
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- i
tiesi) galimas ir pastovus. Mes drįstame priminti ne nukentėjusioms nuo karės šelpti —
laimes,
kurios
perkentėme
kiuoja tik 1 doleris.
į
Šitoje didžių nelaimių ir
V. J. Lukoševičius,
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
“
ŽVIRBLIS,
”
J
šioje
karėje,
ir
kraujų,
kurį
Minersville, Pa.
vargų gadynėj aiškus ir ga
KNYGOS
j 242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.
(Bus daugiau)
lutinas išreiškimas Anglijos praliejo mus jaunuomenė,
tarnavusi
ir
tebetarnaujan

vyriausybės pažiūri; į Lie
Sekantu? yra gaunamos Draugo knygyną
REGISTRACIJA
tuvos ateitį, sutinkantis su ti talkininkų armijose. Di
1137. Naujai Bodu Išmokti Bašytl. Senas ar jaunas, vyras ar
(Žiur. 2 pusi.)
apskelbtais principais, butų delė aukų daugybė, kurių 4. Registravimųsis
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
yra
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mes
sudėjome
ant
bendrojo
|
Išėjo iš Spaudos
s
mums atlyginimas už var
viešoji
pareiga.
Už
šitos
pa

mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
gus Lietuvos iškęstus šitoje talkininkų aukuro, išsėmė reigos neišpildymų skiria
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunkut Argi Tam
nedidelius
mus
išteklius.
sta
negalėtum išmokti rašyti!
žinoma, tik norėk ir
baisioje karėje.
ma
ne
piniginė
pabauda,
bet
pradėk
mokintis,
6į
knygelė
prekiuoja
tik .........................
10e.
Lietuva neturi rcgulerės Bet mes nereikalaujame kalėjimo bausmė.
1138. Naujas Blsmentorlus.
Vaikams arba pradžiamoksliams
atstovybės, ir šio laiko ap kitokio atlyginimo, kaip aiš 5. Ligoniai negalintieji
i
-■■■■ ■
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
kaus
išreiškimo,
kad
mums
tės
dienų
reikia
pratint
prie
rašto.
Prie
ko
kūdikį
ano
linkybės neduoda galėjimo
tų dienų asmeniškai registanksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
surengti teisėtus atstovų pripažinta teise būti tauta ruoties, privalo savo įgalio
Elementoriaus kaina ........................................................................
T®®.
rinkimus. Tai-gi privatiniai tokiose sąlygose, kurios tų tinius pasiųsti į apskričio
1080. šventa Istorija Beno Ir Naujo Įstatym”. šventoje Isto
■■ ■■■
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jan
asmens turi prisiimtti, prie buvimų daro galimu ir užtik (county) arba miesto kler
iam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje
Tvirtais Audeklo Apdarais
dermę išreikšti Tamstai, it rintu. Mes tikimės to susi kų biurus, ten išpildyti reistorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti.
Kaina tiktai ....................................................................
1*0®
per maloningų Tamstos tar laukti iš Prancūzijos vy gistracijinius lapus ir juos
5
Kaina 20c.
riausybės
per
maloningų
1022. Trumpa šventa istorija Seno ir Naujo Įstatymo apdaryta
25c.
pininkystę Anglijos Vy
pasiųsti į savo precinktų
785. Lietuvos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio šventa
riausybei tuos troškimus, Tamstos tarpininkystę.
priedermė
žinoti
apie
savo
tautą.
Koks gi lietuvis jei jis
registravimųsi vietas, bet
$ GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
Lietuvių
tauta
neturi
ofisieko
nešino
apie
Lietuvos
praeitį,
jos didvyrus, ir jos
kuriais gyvena trys milijo
67th ir S. Rockvvell St.,
Chicago III.
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvoe Istorijos, tai tuocijalės atstovybės, nei galė ne kitaip, kaip birželio 5 d.
nai Lietuvių.
jana patariame nusipirk, šioje knygelėje trumpai, bet
jimo jų pasigaminti sulig 6. Tie asmenįs, kurie ne
Didesnį skaičiui imant nuleidžiama nuošimtis.
n.
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
bus
savo
nuolatinio
gyveni

kiuoja neapdaryta ................................................................................. 28c.
6
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošjmtis.
Juozapui- Jokūbui- Cezarui teisės taisyklių. Todėl tik mo vietose registravimosi
Apdaryta
................................................................................................
privatiniai
asmens
drįsta
O
.
mr.
1
.
Joffre, Prancūzijos Marša
Pelnas eis Kv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.
1105. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių
dienoje,
privalo
ten,
kreip

kreipti jus garbingų domų į
šiek tisk moka rašyti, bet mažai kuris moks taiaykllilui.
ties į savo laikinojo buvimo
kai rašyti, Šimonis, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
tų
ko
trokšta
visa
Lietuva.
Stebėtina yra civilizacijos
apskričio arba miesto kler
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
turtų daugybė Prancūzijoje.
išmokins taisykliikal rašyti
Prekė ................ ..............
85c.
kų ofisus, diena arba dviem
1888. I4etuv°s Oaapadtnė. šioje knygelėje pamokina virėjas
Jie krovėse per ilgus metus
prieš birželio 5 d., išpildyti
atsakanėiai pagaminti valgius, šeimininkė, kuri nepa
protingos ir darbščios tau
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
lapus ir pasiųsti savo nuo
gaminimo priklamo ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
tos pastangomis. Dabarti
latinio gyvenimo precinkVirėjos, kurios žino kaip antaisyti valgį padaro skanius
nes Prancūzijos spinduliai
[kurta 1867 metuose.
tams taip, kad tie registra
valgius ii tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
(Žiur. No. 121.)
džiugina pasaulį, bet mus
dina valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
vimosi lapai butų gauti re
Pletiakariniš kampas La Šalie Ir Adams St.
Novak, AniHtcidnm, N.
terį! ar mergaitės tari mokėti valgi pataisyti, jei jos nori
labiausiai prie jos patrau Y 25.07; C. F. Bridges,
gistravimosi dienoje.
Suvirš 60,000 depositerių
kad vyrai jas mylėtų. Prakinoja tik ......................................
Š5e.
kia jos praeities dvasia dėl Lu I’lata, M<1. 45.00; W. H.
180. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus ii spaudos
7. Birželio 5 dienų regis
SAVlNGS DEPARTMKNT
knygeli. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
to kad ji mokėjo didžius Dudman, Itccds Miimouri
Depositas ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimtį mokame
travimosi vietos bus atidapridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
meti).'
6.00; C. F. Bridges, La
dnigtus statyti.
ros nuo 7 vai. ryto ligi 9
perskaityti šią knyget.. Kaina ..................................................
25c.
Atdara Bubatoje nuo 8:00 Iki 8:00 vai. vakare.
Baugi Banks kurt yra paelrongua Jums patarnauti.
Užsisakydami
viri
pažymėtas
knygeles
parašykite
knygos
vardą
ir
Lietuviai mintija apie sa Plata, Md. 10.00; Caah
vai. vakare.
Truat Deparmontaa laplldo vlnus pramonės sąryMua.
2.00;
118.07
numerį- .Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Adresuokite:
RF.AL KSTATE DEPARTMENTAB .
ve esu darbštus sumaningi.
I’resbyterian Forcign. MisParka Ir parduoda žemės ant komisijos; skolinama pinigus ant
BAŽNYTINIAI ViDDAl
Jie mėgsta apmaustyti aion, Honkon, China
Idraugas publishino co.
VARPAI
VAKHĄI
imu; tikoiektuojame randas.
10.00

LIETUVIAI IR TAL
KININKAI.

J

!.

gą

NmYork. Chicago, KuusCity, Ft Wortli. Portland, Orą.
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“DRAUGAS”

Ketvergas, geg. 24 d. 1917.

ST. CHARLES, ILL.

/

F. J. Aimutis, baigė elek
triškos inžynierystės kursą.
Jis taipgi buvo nemažiau
gabus mokinys ir gavo už
siėmimą Westinghouse Elec
tric Co.. Pittsburgli, Pa.
Reikia pastebėti, kad lietu
viai čia laikomi darbščiais,
gerais susipratusiai^ žmo
nėmis ,ncs mokinasi ir elgia
ši pagirtinai.
Viena mokytoja buvo bepradėjus užsi varinėti ant
lietuvių, nes vienas lietuvis
ją pakritikavo. Tuomet vi
si lietuviai moksleiviai nuė
jo pas prezidentą pasiskųs
ti. Prezidentas taip atsa
kė: “Kodėl pirmiau man nepranešėte apie tai. Gerai,
aš tokią mokytoją prašalin
siu už lietuvių niekinimą.
Geresniu studentų nėra už
lietuvius. Neužilgo ši mo
kytoja tikrai tapo prašalin
ta iš universiteto.
Ateiviai moksleiviai su
tvėrė Cosmopolitan Club.
Jo prezidentu yra T. J. Ku
činskas, vice-prezidentu J.
J. Bagdonas ir sekretorium
M. Storch (žydas iš Austri
jos).
Kliubas laiko susirinki
mus kas dvi savaiti.
Universiteto prezidentas
žadėjo duoti mokytoją mu
sų kliubui, kad pamokintų
ateivius taisikliškiau tarti
angliškus žodžius. Patarti
na, kad norintieji mokinties
lietuviai važiuotų į šį uni
versitetą. Jis turi gerą var
dą ir užbaigus kokią moks
lo šaką galima greitai gauti
užsiėmimą.

tomas prie prasižengimų ir
už tai prasižengėliai turi
būti aštriai baudžiami. .
Kiti senatoriai reikalau
ja, kad vyriausybė sukoniiskuotų visus pagamintus
svaigalus ir tuo budu nelei
stų jų pardavinėti. Tečiau
svaigalų išdirbėjų šalinin
kai tvirtina, kad vyriausy
bė begali taip elgties, nes
už tai turėtų atlyginti.
Pačiai šios šalies vyriau
sybei svarbu ypač tas, kad
svaigalams kas metai daug
javų suvartojama.
Šįmet
be to pramatomi menki ja
vų užderėjimai. Tais javais
priseis šelpti ir talkininkus.
Jei javai posenovei bus
naudojami svaigalams, šiai
šaliai gali pritrukti duonos.
Nežinia kaip pasibaigs ši
ta labai svarbi kova.

< Apgarsin. >

NEPAPRASTA

Originališkas

Skaityk “Laimę” tris mė
nesius dykai. Kiekvienas, ku
lis atsiųs mums savo ir 25 pa
žįstamų adresus, gaus vaizbos
žurnalą per tris mėnesius do
vanai. Prisiunčiamieji adre
sai turi būti tokių žmonių, ku
“LAIMĖ”
rie dar “Laimės” neskaito.
“Laimė” yra vienintelis vaiz 3329 S. llalsted st.,
Cliicago, III.
bos laikraštis lietuviu kalbo

BUK PATS SAVO PONU

Didelė Išdirbinu; Paroda

PAVASARINIAI SPECIALIšKUMAI
“Laisve nuo Augštų Rakandų Kainų”

$16.75

FRANK

i

je. Gvildena vien vaizbos ir,
pramonijos klausinius. Talpi
na daugybę naudingų pamoki
nimų kaip uždirbti ir sutaupy
ti pinigus. Tu ją gali įgyti už
labai mažą
pasidarbavimą.
Siųsk tuos 25 adresus šian
dien, nes toji proga neilgai
bus.

Panedėlyje, geg. 14 d. St.
Charles miestelyje įvyko la
bai naudingos prakalbos.
Beveik per keturias dešimts
Klausytojų prisirinko pil
metų, jis yra rekomenduoja
na svetainė; ir kaip čia žmo
mas per daktarus, slaugintogus neisi, jeigu žada kalbė
jas (nurses) kaipo geriausias
ti p. A. Račkus ir p. A. Sut
Nežiūrint kas iš karės virstų.
POWDERIS DEL KŪDIKIŲ.
kus, jeigu bus aiškinamos
Karė ar ramu, turftk Raragdtr
socializmo klaidos ir silpny
Taip-pat vartojamas dėl
dviratį, tai laiku pribusi dar
bė, jeigu ir patis socialistai
suaugusių — nuo sutru
ban, bažnyčion, sutarus su drau
galės
duoti
kalbėtojams
kusių
ranku.
karščio,
gais, mylimąja is giminėmis. Iš darbo va
klausimų; visiems buvo įsaulės nudegimo ir tt.
žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
Vaisbaže'nklis.
domu, ką čia kalbėtojai pa
GERHARI) MENNEN CHEMICAL CO., NEWARK, N. J.
Pasirink iš 44 rūšių, spalvų ir dydžio
‘ ? I
sakys ir ko socialistai klau
"RAN6ER" dviratį. Naujame inusų
-*r
sinės.
kataloge yra naturališkom spalPirmas kalbėjo p. A. Sut
vam dviračių paveikslai. Pilniau
SEKA ANARCHISTUS.
si
eilė dviračių pasaulyje, už Dir
kus — apie spaudos vertę;
btuvės
Kainas, nuo $15.50 augštyn.
jis nuosekliai išrodinėjo,
Chicagos policija sušilusi
kokig nelaimę teikia musų
L. It. K. Moterą Sąjunga pereitame Seime nutarė padaryti
30 dieną išbandymui
jieškinėja anarchistų, kurių
parodą visokių rankų išdirbinių, k. a. siuvinių, mezginių, au
tautai socialistų laikraščiai,
buk Cliicagoje yra devynios
dimų ir tt. • Toji paroda šiais metais skiriama laikyti MON
sirinktą Ranger dviratį savo ka
ir sykiu aiškino gerų kata
TELLO,
MASS.,
šv.
Roko
pobažnytinėj
svetainėj,
27.
2H
Bir

štais
, 30 dienų bandymams, išgalybės. Sakoma, kad anar
želio. To dėlei šiuomi kviečiame gerb. Sąjungietes prie tos
likiškų raštų nauda, ragin
važinėjimui, dykai.
chistai padarė kaž kokį suo
parodos kuom galite prisidėti. Lietuvaitės pragarsėjo savo
damas visus vengti nedorų
gabumai siūti, megzti ir austi. Prie šiek tiek gerų norų ir
kalbį prieš karę. Ypač do
Nesiysk piningą ±;r±X’> £
pasidarbavimo, paroda gali pavykti labai gražiai. Daiktus ma
spauzdinių.
delio katatigo. Parluodan Dirbtuvės kaino
miai detektyvai tėmiją I.
lonėkite siųsti šiuom adresu: MRS. L. COUBLE, 163 AM ES
Naujas Eiaktra ApivlerTas
mis. su 30dienų bandymu.*
Antroji prakalba buvo p.
ST.,
MONTELLO,
MASS.
Siunčiant
reikia
padėti
savo
vardas,
W. W. organizacijos veiki
Ranger KofarKka fca/%
Al. Račkaus, medicinos ir
pravardė ir adresas, taip-gi pažymėti koks daiktas yra siun £ įlįs. Vienas Sarsiulą ’«4’
mą. Kelioliką įtariamų a- £ čiamas. Jeigu Katra norėtų, kad jos daiktas butų parduotas,
MEAD CYCLE CO.
’.R'.MUS, iempas. ratus
sociologijos studento. Jam
(Į)
ir
dalis
parduodam
pu

narchistų suareštuota. Jie
CHICAGO
tegu parašo tam ingaliojintą. Jeigu daiktas parsiduos, pinigai
fe ' sc paprastos kainos
JtSPT. 12-F
dar nepradėjus kalbėti, jau
bus
sugrąžinti
savininkei,
numušus
10
nuošimtį
išlaidoms.
laikomi policijos stotyje
IŠKIRPK KUPOIA |£t SIUSK TUO? Me«4 Cyclc Coapaay. Lept. 12.F Cblcago, III. Prisiųikit
Reikia nepamiršti, kad bus dalinamos trijų rųšių dovanos už
keletas socialistų ėmė šauk
savo naują didelį dviračių katalogą dirbtuves kainom. JO die
prie Maxwell gatvės.
geriausius daiktus.
nu itmcflnliao propozicija. Jokios atsakomybes lame am savąs neimu.
ti “klausimų, klausinių, ka
Paskubėkite, nes laiko maža telieka!
Kaikurie laikraščiai rašo,
-i? ■Vardas
(
Parodas Rengėjos.
da juos galėsime duoti?”
kad Chicagos miestas yra a- : jį
@
Kalbėtojas pranešė, kad
1
Street .
Miestas
... — .Vaisi—
narchistų centras.
po pirmajai
kalbai ga
lės davinėti klausimus pa
rašę ant kortukių. Bet kaip
ėmė aiškinti socializmo mo
kslų, kaip ėmė prirodinėti,
Studentas.
Ant pardavimo musų penkiose dideluose krautuvėse
kad socializmas tai ne dar
Kur Penki Broliai duoda Jums
Redakcijos prierašas. Ko
bininkų gerovės pagerini
mas, bet žydiškas biznis, tai kie tikslai Cosmopolitan
uRNirURt
tuoj aus buvo matyti, kad kliubo i Jo vaidas parodo,
kaikuriems darosi karšta ir kad jis jungia kosmopoli
Neužmirškite
tus
arba
nepripažįstančius
jie pradėjo sprukti pro du
aplankyti musų
ris. Baigdamas kalbėtojas tautybės asmenis. Labai liud
Kalbamų Maši
prirodė. kad socializmas su na butų, kad lietuviai stu
nų Skyrių.
sideda iš “buizologijos,” dentai pasidabintų negar
“kreizologijos” ir “beždžio bingu kosmopolitizmo Rut
ilu.
nei ogijos.”
Paskui pareikalavo klau KOVA UŽ SVAIGALŲ
simų.
Bet... o, nelaimė!
PANAIKINIMĄ.
Krautuvės
Bingo socialistai; nebėra jų.
Vos ne vos atsirado vienas,
atviros šiais
Suv. Valstiją senate pra
Musu Spccialis gazinis pečius
ir tai kalbėtojas stebėjosi, dėta svarstyti maisto bilius,
vakarais
kad ir tas vienas nesusipa kuriame be kitko reikalau
Kietmedžio Ledaunė padirbta — ant 4 skylių puikus pečius
Utarnikais
žinęs su rašyba.
jama, kad karės metu butų
labai gražiai—sutaupys Jums — kepa labai gerai ir ekono Du pečiai viename — dega su
Ketvergals
Antroje savo kalboje p. uždrausta gaminti svaiga
miškai.
Specialiai
tik
..........
anglimis
ir
gazu.
GvarantuoJūsų ledo bilą. Speciale kai
Ir
Račkus priiodė moksliškai lus, kad tuo budu susitaujanias kaipo pirmos kliasos
na tik .'......................................
Dievo ir dūšios buvimą ir pintų daugel javų, kurie
kepėjas ir anglių taupintojas.
Subatomis
Su
gera
lentyna.
Tiktai.
___
Mųsų “Laisvas” I’honografas gražiai
daug kitų svarbių dalykų, juk yra reikalingesni duo
nupališuotas, su visais pagerinimais
nai,
negu
gėrimams.
Už
tą
ant galo ragino visus veng
groja visokius rekordus.
Gvarantuojamas. Speciale Kal-«na pia
ti netikusio mokslo-socializ- bilių kova smarkėja, nes
na tik.......................................>J3.OO
Sujungimus padarome dykai.
12 rekordų su kiekviena mašina
mo, o jieškoti tikro apšvie kaip blaivininkai, taip ir
timo per gerus laikraščius svaigalų išdirbėjai senate
turi savo bičiuolių.
ir knygas. Kuomet išl
rujų apšvieta ims židėti,
Apart šito biliaus senato
tai tamsioji ūkana — socia rius Thompson iš Kansas
lizmas turės žlugti.
indavė senatui atskirą svai
Dabar miestelyje didžiau galų reikale bilių. Jis tuoj
i
sias sujudimas: visur na mi biliumi reikalauja ne
Pakavokite savo kailinius ant 'IUM| Sportaiial Seklyčios Setai- —Muitų krautuvėje galima gauti arSS „„ilvinA uL-r-tmi , lluolo, raudonmedžio iškloti gora skūra arba materijolu. Geresnių niekur
UcrtansiM Nuraminimas Kūdikiui
muose ir ant gatvių kalba a- tiktai uždrausti išdirbinėti
Žiemos
SI ttuunc Shiyma ncgaU8itc. Pirmiau buvo 190.00, o dabar tik ...........................
Musų Specialia Stalas —- \VI1iam — šis gražus vežimėlis puikiai pa
Ir Mūry valgomojo kambario sta darytas su gerais gumi
yra kaip tik vieta dėl *4 4 yr
pie tas svarbias prakalbas, degtinę, alų ar kitokius
las, gražiai nupaliSuo7C niais ratais ir drūtom
kailinių.
Specialiai
dili Iv
$64.75
$13.75
tas.
Specialiai ................flO.IO springsom specialiai
o socialistų ūpas blogam pa svaiginančius gėrimus iš
dėjime, jiems/net sarmata javų arba kitokių valgomų
5705-09 S. Ashland Avenua į 1014 Mihraukae Avi. „|1327-33 Mihraukae Avė.
3463-65 Arsher Avenua
jų produktų, bet ir parda
1565-67 Milvvaukae Ava.
susieiti su katalikais.
ArtlJPanlina gatvės “
V. Vincaitis. vinėti tuos svaigalus karės
Klauskite apie
Klauskite apie
AKI Noble gatvės
S Arti Robey Ir North Avė.
metu.
Jis reikalauja, kad
Klauskite apie JIM
Klauskite, apie
MIKE
Klausykite apie ZIG
svaigalų klausimas butų pa
ADA, OHIO.
vestas prezidento nuožiū
FRANK."
Šiame mieste esantį Ohio rai, jei kongresas neturės
>VAL",
Northern universitetą šla drąsos tą klausimą tinka
mėt baigė du lietuviai J. J. mai išrišti. Mint, senatorius
Bagdonas, baigė komercijos Thompson gerai žino. kad
kursą su pagyrimu. Būda prezidentas via svaigalų
,
mas gabus mokinys jis tuoj priešininkas.
Senatorius Cummings gi
gavo darbą Clcvcland Trust
Bank su alga šimtą dolerių prie senatoriaus Thompsono
į mėnesį, bet Bagdonas ne biliaus pagamino priedą,
"MIKĖ.“
sutiko eiti dirbtj, nes nori kad karės metu svaigalų
vaitojimas butų
priskaitoliau mokinties.
r.r,

4

PROGA.

$59.50

VAL.

B

"DIAV0A8”

■

žės, Visų Šventu parapijos
svetainėje (10806 S. VVabash Avė.) įvyks Lietuvių
R. K. Labd. Sąjungos 2-r<>s
kuopos prakalbos. Pakvie
sti pasižymėję kalbėtojai.
Įžanga visiems dovanai.
Laukiame kuodaugiausiai
Ketvirtadienis. 24 geg. Į svečių— klausytojų.
dangų žengimo aktovas. Šv.
.. Rengėjai.
Marijos Krikščionių Gelbė
tojos, šv. Afros, šv. Zuza
PATINKA.
nos.

CHICAGOSl
ŽINIOS

' •M

Rot vergas, geg. 24 d. 1917,
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Room 824

Miesto ofisus:
a:

£
S?.

9 So. I^iSallę St.. Chlcago, III.
Tel. Randolph 5248

K

Gyvenimo vieta
32S5 So. Halsted Street
Tel. Drover 5326

rrrvarrrvTnrvnrrrYvvvrv**

Kodėl “Centras” negali at; sakyti ant klasymų.

A

Atidarymas naujoj vietoj
Laikrodžiu Kraitinės.

a.1a.

i

Auksuoti Rožančiai

’

Į

1800 w.

Street, - - • • y

-

-Chioago,

ir CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofisus:
3203 Ko. Kalstei! St.
Phone Drover 7179
Rezidencija: 3341 S. Uulon Av. S
Phone Yards 537
Ofiso Valandos:: 9 iki 12 a. m., E
2 iki 5 p. tu., 7 iki 9 p. m.. S
Nedėliomis 9 iki 12 a. in.
&
CHICAGO, ILL.

FARMOS!!

FARMOS!!

Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
kame yra 380
HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI Lietuvių kolonijoj,
Si Lietuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
Įaplelinkėje
Hrottville, Mich.,
kur
1 JOSEPH C. W0L0N 5
■ i kraštas lietuviams apsigyventi. Clo5 Inais yra Funnerių Draugystė, yra
LIETUVIS ADVOKATAS
_
S „
,
.... ... .
“ lietuviška parapija. Todėl kreipiamės
5 kamb. 3.4 National Life Bldg. 5 ■ jug kurie norite turėti geresnj gy=
29 So. LaSalls St.,
s veninių pirkito pas mus famias, kad
S Vakarais 1568 Mllwaukee Avė. 5 galėtumėm visus anglus Ir vokie
Central 63 90
čius. iš tos kolonijos išprašyti. Mes
turime iš jų suėmę jų farmus Ir no
Rasldence Humbold 97
rime jas parduoti, turime didelių Ir
CHICAGO, IL.|
mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir klTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii ti reikalingi daiktai prie ūkia Duo
dame ant išinokesčio. Norint gtuti
daugiau informacijų rašykite mums,
o gausite gražų kataliogų ir mapą.

Penktadienis: 25 geg. Šv.
Vakar ebieagiečiai galų
Grigaliaus VII popiežiaus, gale gavo pirmą ' numerį
švi Urbono 1 popiež. kan- naujo lietuvių katalikų laik
peratorkos priedermė yra gauti kiekvieną
kiutinio.
raščio “Garsas,” kuris yra
numerį ir sujungti linijas dėl dusų.
SLRKA. organas. Iš visų
Jeigu sustotų ir atsakytų aut kiekvieno klau
IŠ CICERO.
mačiusių šį musų laikrašti
simo, tap .sutrukdytų kitus žmones, kurie laukia.
joj kūdikį teko girdėti tik
> -L
Kuomet Jus klausiate ko nors, aparatorka vi
Šv. Grigaliaus choro
pasitenkinimo žodžius. Clii- S ALI UN AI IR PELNAS.
suomet sako “aš duosiu Jums informacijų”, ji taip
koncertas.
Vietinis miesto kolekto
eagiečių visuomenė nuošir
dalydama pildo savo užduotį
džiai pasiryžusi remti nau- rius praneša, kad perniai
J3
Norint
ką klausti visuomet reikalaukite “In
Mokynių darbų paroda.
dingą ir įdomų “Garsą.”'Chicagoje buvo išduota 7,formation” ir ji visuomet Jus sujungs kur gausi
Kas iš mūsiškių dar jo ne- 008 pavelijimai laikyti sate greitą .patarnavima.
Nedėlioję, gegužės 20 d. užsirašė, patariame kuogrei liunus. Vadinas mes turė1917 m., Šv. Antano parap. čiausiai tą atlikti.
jome 7,008 salįunų. Šiamet
svetainėje buvo daug sma
“Garso” redaktorius yra kol kas tuos pavelijimus at
Cbicago Tclepbone Company
gumėlių. Ciceriečiai turėjo p. Julius Kaupas, brolis a. naujino tik 6,006 snliuniBell Telephone Buildiing
t »
laimės girdėti vietinio cho a. kun. Kaupo. P-as Julius ninkai. Kolektorius mano,
Official 100
ro gražių dainelių ir pažiū Kaupas ilgokai gyveno Chi- kad šiamet Chicagoje girrėti į mokyklos vaikų ran (jągo ir daugelis jį gerai pa tuoklybėb Įstaigų, bus 300 sodos. Oirdėjau kad gyvena Bosto Reikalauju gerų atsakant) vargo
Jis ar kitas kas meldžiu pra nininkų mokant) vesti chorų ir mpkų darbelius.
mažiaus, nes daugelis įsiti ne.
kyti vaikus.
žįsta.
nešti šiuoini antrašu:
KUN. J. JONAITIS,
,
|
1
(
t
*
L.
S
I
•
JUOZAPAS
GITSTIS,
, Šv. Grigaliaus vietinis
kinę, kad neužilgo vyriau 2334 So. Oakley Avė.,
Omaha, Neb.
Chlcago
choras sudainavo arti dešim KUOMET GALIMA LAI sybė įves priverstiną blai
Tuojau reikalingas vargonininkas.
Taip-pat paieškau Antano Le- Algos $60.00 ir ineigos. Reikia zaties įvairių lietuviškų dai
vy.bę ir tokiuo budu jų mo monto , paeina iš Kauno gub., Ra kristijonauti. Geri vargonai. Kreip
STYTI DARŽELIUS.
seinių pav., Pašelių parapjios iš
nelių. Taipo gi buvo pas
kestis dovanai žus. Jeigu miesto. Girdėjau kad gyvena Chica ties pas: REV. J. MISIUS,
goje. Jis pats ar kas kitas praneš
Elsworth, Pa.
kambinta ant piano ir smui
M iestinis
prokuratorius Chicagoje skaičius saliunų kite šiuo antrašu:
JUOZAPAS GUSTlS,
ko. Visos dainos nusisekė praneša, kad darželius tega tikrai sumažėjo 300, tai
2 334 So. Oakley avė.,
Chlcago.
labai gerai. Ciceriečiai di- lima laistyti tik nuo 5 iki 7 miesto iždas neteks 300,000
džiai patenkinti turėdami vai. iš ryto ir nuo 7:30 iki dolerių pelno.
ANT PARDAVIMO.
tokį gražų chorų. Jo vedė 10 vai. vakare. Už šio pa
jas yra dar jaunas vyru liepimo nepildimą skiriama
Turėsiu didclj išpardavimų atida
GERA PROGA.
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo
kas.
■ ■ 10 dolerių didumo bausmė.
Jauna pora. nrtyvrsta paaukauti naujoje vietoje parduosiu pigiau*,
levAk’ nau
savo puikius, beVdlk
haujus rakan-1 kaip tik galima, tai yra už tiek, už
Kad pilnai aprašyti mo
dus už retai pigių kainų, (170.00 se-Į kiek aš pats pirksiu, kad tuo nauklyčios setas, tikros skuros už (35. joje vietoje užganėdinus kiekvieną,
kyklos vaikų darbų parodą, KĄ VEIKIA POLICIJA?
Vėliausios mados valgomojo kamba- , kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
rio rakandus.
2 puikiu divonu, dako reikalinga iš auk
tai pasidarytų storoka kny
venport, taipgi (52-6 pianų su 25 m.
MUĮĮIį/
sinių, sidabrinių ar
gvarantija už (115 ir (226 Vlctor su Į
gutė. Visa svetainė buvo
kitokių daiktų, malo
Chicagoje daug policijos,
brangiais rekordais už (60.09.
šis'
nėkite atsilankyti pas
išrėdyta vaikų darbeliais. bet ji niekam tikusi. O dayra
retas
pigumo*;ir
jums
apsimo

sunkios ligos mirė Leopolmane, ir jus persitik
kės patirti nežiūrint kur jus gyvenarinsite, kad nei vie
’N'uo^ŽenTčš iki lubų visos bar ji labiau užsiėmusi'“ne- ^as Radavičia sūnūs Jokūbo, te Viskas vartota vos 9 savaites.
name auksinių daik
d> 4
ĮParsiduos taipgi po vienų.
Atsišautų štore negalit gau
sienos buvo padabintos įvai patriotiškų” ypatų gaudy O-ePTlžio
gegUZlO 23
m U.
4 valanda
vaianaą iš
1S rv
ry- klte tuOjau8.
ayvenimo vieta: 1922
ti pigiaus, kaip pas
So.
Kedzie
Avė.,
•
arti
22-ros
gatv.
mane, nes aš norėdamas užganėdin
rių įvairiausiais piešinėliais, mu, negu piktadarybių nai to, 1917 m., 27 metų amžiaus Chlcago, Iii.
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
t;oe - mezginėliais,
nepaprastai kinimu. Praeitoj savaitėj nevedęs.
viską parduodu.
------------------- ,-------------------- pigiaiTaipgi,
jeigu
Laidotuvės atsibus iš namų
gražiomis
paduškaitėmis, Chicagoj buvo: 7 žmogžudvkam reikia aki
REIKALINGA.
nių dėl skauda-i
staltiesėmis ir kitokiais da bės, 17 apiplėšimų ant gat 3311 Auburn avė. į šv. Jurgio
"•/ /Si' c
mų akių, tai a_ ___
teikite pas mane, o aš jums prirink
bažnyčią; iš ten bus vežamas
lykais.
vių, 305 vagių insilaužymai
Vyčių Draugas — katras mokytų siu akinius kuogeriausia.
Iš visko matyti, kad sese į butus, 1 piniginės spintos laidoti i šv. Kazimiero kapi vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. Taipgi užprašau visus senus savo
mišių chorų. Galėtų gauti atsakan kostumerius f naują vietą ir meldžiu,
ris mokytojos, oi daug pas;- suplaišinimas, 8 automobi nes Gegužio 25 d.
tį darbų mieste, o prie to nuo vy kati ir ant tolinus mane remtumėt.
čių ir choro extra {eigos. Atsišau kaip pirmiau.*, o aš Iš savo pusės
Palikom
nubudime:
brolis
darbavo, kol išmokino to lių pavogimai ir visa virti
kite katras iš dudorių ant sekančio stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Dr
miaus aš gyvenau! 2256 W. 22 st.
Stanislovas;
sesuo
Adolfina,
adreso-:
kią daugybę gražių daiktų nė kitokių piktadarybių. Iš
dabar-gi persikėliau j naują vietų —
LIETUVOS VYČIAI, ’
Zofija
ir
Aleksandra;
švoge2128 W. 22 St., tarp Leavltt ir Hoyne
C-o
Rev.
Ignatius
Abromaitis,
padaryti.
viso tų septynių dienų bėKiek
726 Talbot avė.,
Braddock, Pa. avė., prie pat didžio teatro.
vieną užprašau atsilankyti | naujų
Garbė tebūna, joms, kad gije vagįs atėmė nuo gyven riai A. Razbadauskis, B. Tol
vaišas ir F. Radavičia.. Tėvai Reikalingas padėjėjas prie krau- vietą.
taip pasišventusiai veikia tojų virš 50.000 dolerių.
čystės darbo.
Atsišaukite sekančiu
gyvi Lietuvoje.
P. Miller
andresu:
visuomenės labui.
Cicero
2128
Wcst
22nd St.,
Chlcago, III.
Giminės, pažįstami ir drau
P. J. STONECAST.
parapijinėje mokykloje yra
Brookville, Ohio.
DAUG VAGIŲ TARP gai yra kviečiami dalyvauti
daugiau, kaip tris šimtai
POLICISTŲ.
laidotuvėse.
vaikų, kuriuos mokina sese
%
ris Nazarietės.
Vai st i j i n i s pr< >k ura toriu s
RAČIŪNO NAUJI JUDA
Apart įvairių piešinėliu Hoyne praneša, kad tarp
MIEJI PAVEIKSLAI.
ir mezginėlių, dar buvo ir Chicagos vyresnių ir žemesTik ką ąplaikamė siuntinį iš Europos puikiausią rožonžią įvairių Į
Iš Lietuvos pabėgėlių gyveni
spalvą.
_—^**
medžio darbo
skvrius. . nių policistų yra nemažai
mo. Keliai, kuriais bėgo nuo
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Mat vaikai mokTronmi ir ' paprasčiausių vagių.
Net
karės baisenybių. Vokiečių
Reikalaunant paminėkite kokios
dailidvstės, kuri yra labai į policijos kapitonų galima
gaspadoriavimas
Lietuvoje.
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
reikalinga.
Medžio darbų atrasti tokio negarbingo aIliustruotas naujas dainelei
ir kryželis storai auksuoti kaina
skyriuje mokytojauja p-as mato mėgėjų. Žadama daug sudainuos p-nia EI. Račiūnie
su prisuntimų .......................... 75c
B. Liebonas. Taigi. Cicero įtariamų poli cistų prašalin- nė. Bus rodoma šiose vieto
lietuviai tikrai gali gerėties ti.
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
se:
taip gražiai vedama mokyk
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
Seredos ir Ketvergo vaka
la. Šią mokyklą prižiūri ir SZUKALSKI’S SUPYKO. rais, geg. 23-24 d. d. Apveizkryželis. G va rantuoti ant 5 metų.
veda vietinis klebonas kun.
Knina sn prisiuntimu tik ..$1.25
dos Dievo bažn. salėje, W. 18A.Kžerskis.
Jisai nenuilsTarp garsaus lenkų daili tos gatv. ir Union.
stančiai darbuojasi, kad kuo ninko Szukalskio ir ChienVisu/ durjs atsidarys niui
geriausiai išlavinti vaike gos Dailės Instituto direk 7:15; prasidės 8:15.
lius ir pakelti lietuvių para torių kįlo didelis nesusipra
S’
'No. 1437.
pijinę mokyklą ant augš timas. Mat vienas minėto
4
’To. 1439. Galama gauti įvairią
tesnio laipsnio.
Prie šitos dailininko parodoje, išstaty Pajieškojimai.
jpalvų karoliais. Kryželiai “Roparodos surengimo ir gi dau tas paveikslas didžiai įžei
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
Aš, Jonas šilkas, paeinantis iš Su
giausiai
pasidarbavo tas džia tautiečius anglus. Ja valku
gub., Vilkaviškio pavieto. Bud
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
pats visų mylimas ir gerbia me parodyta, kad anglas velėtų kaimo, Pajevonio pnrap. pnieškuu savo brolių Joakimo, Vaitcgražioje dėžutėje. Puikiausi dova
mas klebonas A. Ežerskis. neturi jokio augštesnio ide kaus šilkų. Mano adresas tokis:
Jonui Petravičiui,
(perduoti Jonui
na delei giminių. Su pri siunti
Vėlitina, kad,visur taip pa alo, kaip tik doleris. Jeigu šilkui) Miestas Etnen, Smolensko gumu
............ ......................... $2.00
nors dnrn
kitam tni
ib,rn‘ifwkambario
Enmpc. Ni
vyzdingai mokyklos butų JIS k-i
Ką nors
tiaro Kiltim,
TaiPaieškau
Northsidės atik Žiuri, kad iŠ to' turėtu P«e»n**Je. kad butų netoli nuo Wesvedamos.
’
e
‘ stern avė. prie blaivių Žmonių. Su
.
. Reporteris. pelno. Dailėj Instituto vai-'valgiu ar be valgio. Geistina, knd
, .
j
....
. nebūtų daug burdtnglerlų. Apie mo'No. 1499.
r
_______________________
(lyhfl tą tendeneijinj pavei- kestj nepaisau. Kur randasi tokia
Užsisakant
numerį Ir kokioj spalvos norite.
Pinigus
zkant paminėkit*
pi
vieta meldžiu pranešti šiuo adresu:
galite siūti
ilisrkant
money ordsr, registruotame lailks, arba vienU
eteri
~
kslą nutarė prašalinti iš pa
ANTROS LABDARIŲ
K. P
. . . .kraspo
r ženkleliais.
.
--- lokite: .
esntinlais
Adresuoki
Chlcago, IU.
2242 W. 2Jrd PI.
KUOPOS PRAKALBOS. rodos. Sužinojęs tą Szukaldraug as PUBLiSnrv; cv mpany
Paieškau savo brolio Viktoro (lu
ito, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto. Krežių valsčiaus. Vejų

»r

•f

' t

<s»ųgg o? nnnmnn

sienos savo paveikslus, grie
žtai pasakęs, kad arba visi
paveikslai tebūna, arba nei
vieno. Manoma, kad Dailės
Institutas nusileis Szukalskiui, nes tai yra didelė ar
ti zmo pajėga.
Anglijos neapykantą dai
lininkui greičiausiai įkvėpė
garsusis poetas Tagoras,
kuris, kaipo tikras Indijos
sūnūs, yra didžiausias Ang
lijos priešas.
Su Tagoru
Szukalskis susipažino besi
mokindamas Paryžiuj. Nuo
to laiko jiedu tapo nuošir
džiausi draugai ir per laiš
kus dažnai dalinasi minti
mis.

------ ----- -»
•
skis labai įniršo ir atbėgęs
Ketvirtadienyj, 24 gegu-į* Institutą- nndrcRkė nno

t

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ"

ANTON KIEDIS,
Pcoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

“TIKYBA ir DORA“
Lalkraltls leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoįt.

eina

menes]

kartu ]

du

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

Adresas:

n T ’’ r'~r'

-1 1

“TIKYBA IR DORA"

«

Chlcago, III.

1631 W. North Avė.
*

Į

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

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dari}, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popterea

CARR BROS. WRECKING C0.
CHICAdO
;HICAuiO

3003-3039 S. HALSTED ST.,

5Y5TEn
I

i .

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

PASEKMINGI MOKINIAI

VISUR

Musų sistema ir ypatiškaa mokini
mas padaryi jus žinovu į trumpą
laiką.
Mes turime didžiansiua 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 nžkviečiami aplankyti ii
pamatyti muši) mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti apeciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Petemos daromos pagal Jūsų mie
tą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
SCITOOL

MASTER DE8I0N1N0

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLB St., Kambaris 416-417

Prieš City Hali

'r^
Tel Drover 7041

Telefonu HeKInley S764

Dr. C. Z. Vezelis

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VTSOKIA8 LIGAS

LMTtmi DKVTISTAS
▼Blandos: nno • ryto iki • vok
Nedėliomis pagal sutarimą.
6711 a«. asklaad Avs
art 47-tos r atvės

34(7 (i. W««tiri Iltį.

kinpas K. II |it«it

l.leonfn Priėmimo Valandų;
ryto meta r no 8 iki 10 ralandoe po platų
nao 2 iki 4 ir vakare 7 Iki 8J0.
šventomia dienomis lt ryto (-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietį).

Sviesto Kaina Nupuolė
'9

BANKES
COFFEE 26
GARSI SANTOS KAVA.

4Qp

Visur parduodama po 28c it
po 30c .....................................

RYŽIAI

COCOA

oeriaoeind rndlea.
10e sertfte.
J

"g

7lc

II W«ST BIDB V
sv.

••n

1M4 W'Cfck
18M Baniai

.

MUf, Medi •«.
1217 8. Haletod at.
IMU S.Balatad a£
ISIS W. 12th et.

Geriaaela Benkea.
•al>Kiae,n
bent nokia,

1-2 av.

14c

21«W

SOI>UTH

SIDS
Weotworth av
MS7S.

alb

Pulku Stilius
s"“"‘ 37c

osrauM

4 dILBvIiiaa ei
720 W. Mertk ev*

2«4O l.laeoleev.
2244
ggia »Urna*
m—».ev,m~.

