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Kaip protas, taip ir patyri-*
mas neleidžia nuims tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Geo. Washington.
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KINIJA PERTRAUKE RY
ŠIUS SU VOKIETIJA
NUSKANDINO AMERIKONIN!
GARLAIVI
Vokiečiams nenusisekusi blokadaz sako anglai
KINIJA PERTRAUKĖ
. RYŠIUS SU VO
KIETIJA.

kovo 15. —
Suv. Valstijų ambasadorius
Kinijoje Reinseh iš Pekino
vakar savo vyriausybei pra
nešė, kad Kinijos vyriausy
bė pertraukė diplomatinius
ryšius su Vokietija ir inteikė Vokietijos pasiuntiniui
pasportu.
Washington,

Po pertraukimo ryšių Ki
nijos vyriausybė tuojaus už
grobė šešis Vokietijos gar
laivius Shanghajaus uoste,
garlaiviu Įgulas perkėlė ant
kranto, o anų vieton ant
garlaivių pastatė savo sar
gybą.
Garlaivių užgrobimą Vo
kietija paskaitys sau dide
liu pažeminimu, ir, be abe
jonės, už tai Kinijai pa
skelbs karę, kaip yra pada
riusi sn Portugalija.
Kinija vokiečių garlaivių
užgrobimą, regis, pateisins
tuomi, kad kituomet Vokie
tija buvo užgrobusi kai-kurias Kinijos teritorijas ir
nuosavybes.
Pasalo jama, kad Kinijo
je gyveną apie 3,000 vokie
čių. Kaip su jais bus pasi
elgta, dar nežinia.
Dabar aiškiai yra žinoma,
kad .Kinija prisidės prie
talkininkų ir žymiai galės
paremtr Rusiją kadir savo
žmonėmis ir amunicija.
LAKŪNAI NUVIJO RU
SŲ KARĖS LAIVUS.
Amsterdam, kovo 15.—Tš

NUSKANDINO AMERIKONINĮ LAIVĄ.

YRA SUMANYMAS KRA

SĄ GABENTI KARĖS

LAIVAIS.

kovo 15. —
Kadangi anglai jūrėse su
laiko įvairius garlaivius
plaukiančius iš Europos Į
Ameriką ir atima galima
mus krasos siuntinius nei
laiškus, Massachusetts val
stijos kongresmonas Tague
pasiūlė prezidentui AVilsonui sun^inymą, kad krasa
iš Europos ir Į Europą butų
gabenama karės laivais
Tuomet anglai negalėtų pa
grobti gabenamų laiškų.
Boston, Miass.,

NEW YORK, kovo 15. —
Iš Londono gauta žinia, kad
vokiečių nardančioji laivė
blokados juostoje nuskandi
no amerikoninį garlaivį ‘Algonąuin.’ Nuskandino be to
kio persergėjimo. Tai įvyko
kovo 12 d. Tečiau visi ke
liauninkai išgelbėta.
Nu 6 ŽMONĖS ŽUVO PARA
skandintas laivas prigulėjo
KO ĮSTAIGOJE.
“The American Star Line“
kompanijai.

Pats laivo kapitonas Norr
berg yra
naturalizuotas
Suv. Valstijų pilietis.
“Algonąuin“ iš New Yor
ko buvo išplaukęs vasario
20 d. Plaukė J Londoną.

kovo 15. —
Emporium, Pa., ITovard pa
rako dirbtuvėje vakar išti
ko didelis sprogimas, ano"
gautų žinių čia per telefoną
6 žmonės užmušta. Sakom;
liek tik žmonių ten ir būvi
sprogimo metu.
Oleau, N. Y.,

SAKO, VOKIEČIAMS NE

NUSISEKUSI BLOKADA. SUKILIMAI RUSIJOJE.

kovo 15.—An- Londonas kovo 15. — T?
glijos vyriausybė tvirtina, Petrogrado pranešama, kad
kad vokiečiams, nardančių tepai, Maskvoje ir kituose
laivią( blokada Anglijos ir didesniuose miestuose gy
kitais pakraščiais nenusise ventojų sukilimai nesiliau
Gatvėmis - patroliuoja
kusi, nes į pusantro -mėne ją.
sio nuskandinta tik 78 di kareiviai. Sukilimai pradė
desni garlaiviai. Tuo tar ta ne delei maisto stokos
pu suvirš pusketvirto tūks bet delei valdininkų vagys
tančio didžiulių garlaivių čių, kuriomis jie prisideda
posenovei tarnauja Anglijai prie maisto nepristatvmo i
ir jos talkininkėms.
Vo reikalingąsias vietas, ypač
kiečiai su savo nardančio Į didesniuosius miestus.
mis laivėmis nuskar/Iinę
ANGLAI TOLI UŽ
daugelį senų, mažai kam
vertą, laivų.
BAGDADO.
Londonas,

GEN. SARRAIL VEDĖ
SLAUGOTOJĄ.
Londonas, kovo 15.—Sar-

rail yra francuzų generolas.
Jis pasižymėjęs karės pra
džioj Belgijoj ir Francijoj.
Dabar jis vra vyriausiuoju
talkininkų armi jų vadu Bal
kanuose. Turi 61 metus. Tš
Salonikų dabar gauta žinia,
kad jis vedė vieną ligonių
sdaugotoją Mile de Joannis.

Berlyno gauta žinia, kad
vokiečių lakūnai Juodose
jūrėse nuvijo šalin nuo Ru
munijos pakraičių kelis ni
šų karės laivus, kurie mė
gino turbūt bombarduoti
pakraščius, kur šeiminin
kauja vokiečiai. Berlyne ofi
cialiai sakoma, kad vienas ANGLAI ĮŽEIDĘ BUVU
SIOJO AMBASADO
lakūnas kelias bombas pa
RIAUS ŽMONĄ.
metęs ant vieno rusų karės
laivo. Dvi bombos pataikiu Berlynas, kovo 15. — Vo
kiečių laikraščiai rašo visas
sios į laivą.
smulkmenas iš kelionės bu
AMERIKONAI JURININ vusio ambasadoriaus von
Bernatorffo sn žmona ir vi
KAI PALIUOSUOTI.
su štabu. TTa1ifaxe ambasa
Washington, kovo 15. — doriaus žmoną ir kitas n »
Suv.’ Valstijų pasiuntinys iš teris anglai valdininkai įžei
Šveicarijos pranešė, kad Vo dę, be jokio reikalo daryd »kietija pagaliau* paleido 59 mi kratas, išrengdami net
amerikonus jurininkus ir ši kūdikius ir visas laikas bru
taliai apsieidami.
tie dabar randasi Zuriebe.
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Londonas, kovo 15.—An
glai nepasiganėdino paėmi
mu Bagdado, Mesopotami
joje. Jie be paliovos briaujasi pirmyn. Pasivarę jau
30 mylių už Bagdado stum
dami priešais save bejėgius
turkus.

_
Vokiečius pagavo apmaMda telegrafu nuolat sųsineša su
ir todėl nenoromis paskelbė Vokietijos uostais. Jos ir
tarp savęs sųsineša įvairiais
nardančių laivių kovą.
ženklais.
Vokiečiams rodosi, kad
Suv. Valstijos “Šposauja.“
nardančios laivės tikrai pa
ŠIANDIE APIE TAI
NORI NUMARINTI ANG
Berlyne visuomet ‘turėta sirodys pasekau ilgiausiuoju
BUS NUTARTA
LIJĄ BADUMI IR
mintis, jogei Suv. Valstijos ginklu, die tiki, kad-su sauNEW YORKE.
GANA!
“šposus krečia“ grasinda žemio armijomis negalima
mos pertraukti diplomati pabaigti karės, tatai nu
New York, kovo 15. —
Havana, kovo 14 (Rašo ni uš ryšius su Vokietija, ir
sprendė šitomis laivėmis pa
inndie New Yorke visų ge angliškų laikraščių kores kad prez. \Vilsonas jokiu
ležinkelių ‘manadžeriai’ at pondentas, parkeliavęs iš budu nesutiks labiaus kivir- laikanti tiesiog Anglijos pil
laikys generalę konferenci Vokietijos). — Vokietija ti čyties su Vokietija. Tatai vam Todėl dabar visoj V’oją. Nuo šitos konferencijos kisi karę laimuti ir viskas’ kuomet Berlyne gauta žinia kietijoj tik vienas obąlsis
taigi prigulės, ar bus strei .Jinai kariauja su tąja vilti apip ryšių pertraukimą, tie tegirdimas: “Numarinkime
kas ant geležinkelių, ar ne. mi, kad po karės gaus dide siog nustebo kaip vyriausy badumi Angliją — o turėsi
šitai konferencijai geležin li atlyginimą ir tais pinigais bė, taip ir gyventojai. Vo me taiką’’’ Sulyg šito obalkeliečiai induos savo reika galės atmokėti karės metu kiečiai tuomet pajuto tokį sio vokiečiai ir■ elgiasi.
Y< kiečių nardančių laivių
lavimus. Jei geležinkelių užtrauktas skolas. Tos nuo smūgį, kokio nebuvo at jautė
uždavinis ne tik neįleisti
bmaiiadžeriai“ nesutiks pri monės laikosi ir Vokietijos nuo karės pradžios.
imti geležinkelių darbininkų finansistai ir todėl jie mie Dabar visi Vokietijos gy Anglijon jokio maisto, bet
reikalavimų, ateinančio šeš lai phiigiis skolina vyriau ventojai reikalauja, kad užkirsti kelią ir įvairiaus iš
tadienio ryte prasidės strei sybei. Karės atlyginimus nardančiu laivių kova vesti Amerikos medžio įvežimui.
*
*
c
kas ant visų geležinkelių. tikisi .gauti ir Vokietijos be atodairos. Visur aiški Tuo budu manoma* sugriau
Geležinkeliečių reikalavi šalininkės.
nama, jogei Anglija peržen ti Anglijos pramonę. Vo- •
mai yra žinomi. Jie nori aš- Perniai Vokietijos taikos gė tautų teises pati pirmu kietijoje abelnai yra mano
‘uonių valandų darbo di« pa si u 1 i j i ma s talkininkams tinė blokuodama Vokietijos ma, kad po trijų mėnesių
noje su ta pačia užmokestl- buvo tikras. Suprantama pakraščius. Jei anglų toji nardančių laivių blokados
ni, kokia labai* jiems a ra iia(jangi buvo, jogei karės blokada butų buvus nu Anglija atsiras blogesniam
nokama už? 10 valandų dar ilgai nebus galima vesti, nes kleipta tik į Vokietijos pa padėjime, negu dabar yra
bo dienoja. Šitie reikalavi jos paabigos reikalauja visi kraščius, tatai dar butu bu- pati Vokietija.
mai palyti konduktorius, in gyventojai', nęs tolesniam vę pusė bėdos. Bet kaip drį
Viskas Kariuomenei.
žinierius, pečkurius ir. visu* karės vedimui turi pritruk- so anglai — sako vokiečiai
kitus darbininkus, dirban ti ne tik maisto, bet ir pini — sustabdyti, peržiūrinėti
Nuo.karės pradžios Vokie
čius prie geležinkelių.
gų.
arba ir konfisk. visus sveti tijoje visupirmu daugiausia
Geležinkelių darbininkų
mų šalių laivus, plaukian buvo rūpinamasi kuogeriau
mijų viršininkai tiesiog ig- Nardančių Laivių Kova.
čius į neutralių šalių uostus. sia m stovyj palaikyti ka
umioja Ad<ynsono bilių. ku- Kuomet talkininkai-Atim , Todėl Vokietija dabar irgi riuomenę ir karės laivyną.
•is dabartiniais laikais v»a tė Vokie+ijos taikos paslidi turi teisę tą patį daryti, ty. Taip yra kol-kas ir dabar.
aršiausiojo teismo rankose. Į jįnia su t«»kin pažeminančiu blokuoti Anglijos, Francijos Parinkti niausiąs, goriausias
maistas atiduodama karei
Darbininkai, sako, jau ga- vokiečius badu, tuomet iš lir Italijos pakraščius.
viams ir jurininkams. Patįs
—.
h i - - fe na ilgai yra laukę teisme naujo visoj Vokietijoj paki- Ji
uisprendimo, bet teismas
šauksmas, kad kovon bu- i Nardančių Laivių Skaitlius gyventojai nors badmiriauįa arba maitinasi aršiausios
lesirupina .paskubėti su +uo tu pa|eistos nardančios laiNežinomas.
nusprendimui. Todėl darbi vės. Nes yra dalis tokių vo Į Vokiečiai tiki, kad su rųšies maistu, bet geriau
ninkams nėra kitokio išėj - kiečių, katrie mano, jogei nardančių laivių pagelba ir sias maistas visuomet ski
mo, kaip tik streiku parei tik nardančios laivės gali iš Anglijai, padarysią tokį sto riama kareiviams. Todelgi
kalauti prigulinčių sau tei gelbėti Vokietiją nuo pavo vį, kokiam jie patįs esą .Vokietijos kareiviai kol-kas
sių.
jaus ir priversti anglus prie Anglijoje jie mato aršiausią nėra matę maisto nepritek
Prezidentas Wilson da” susitaikymo. Begailestingai savo priešininką, kurs nei liaus.
vis sirguliuojąs. Nežinia to- Į nardančių laivių kovai ma pats nenori taikinties, nei
Vario ir kitokio metalo
lei. ką jis manąs apie tą /nį |<as vokiečių priešinosi. savo talkininkams neleidžia vokiečiai irgi turi. Taip bent
grąsiantį streiką.
Nežinia Bet ir tie tai darė ne delei to daryti. Juk Franeija ir tvirtinama vokiečių oficia
ką jis pradėsiąs. Pij^oficia- žmoniškumo, bet kad nepa- Rusija mielai sutiktų vesti liuose rateliuose.
liai tvirtinama, kad prezi aršinti santikių su Suv. Val taikos derybas, jei ne toji
dentas kreipsfąsis j geležin stijomis.
Stoka Drabužių, -Avalinių. '
nelaimingoji Anglija.
kelių kompanijas ir Į darbi
Vokietijai labai pritruko
• Vokietijos nardančiu laiPati
Vokietijos
vvriausvninkus, kad abi pusi kaip
vįų skaitlius nežinomas. Ži visokios rūšies rubli, avalinors susitaikintų, kad turė bė irgi nenorėjo turėti ne
novai tvirtina, kad vokiečiai nių ir kitokių skurinių daik
tų tiek patriotizmo, idant sutikimus su Amerika, nes šiais laikais negali turėti tų. Vyrams civiliams lei
šalies neįstumti pavojau ši jai su tokia didele šalimi
reikia skaityties praėjus ka daugiau, kaip tik 300 laivių, džiama tik du kartu į metus
to krizio metu.
gi per metus negali daugiau nusipirkti reikalinguosius
rei.
Tečiau
kitokio
išėjimo
Bet, regis, prezidento at
i padirbdinti, kaip 100. Visos rublis. Ir visi jie yra bran
nebuvo,
kuomet
talkininkai
siliepimas* į patriotizmą
nardančios laivės yra vienos gus. Pora paprastų avali
menkai ką gelbės. Geležin atmetė taikos pariulijimą.
rųšies. Nedirbdinta nei di nių kainuoja ligi 4<> markių.
kelių kompanijos nenori nu
delės, nei brangios, nei rei Vokietijai labiausia trūksta
sileisti. Gi darbininkai ieš Rytoj tikrai bus žinoma,
kalaujančios didelio skait- gumos, sieros, nitratos sodos
ko geresnių darbo sąlygų ii* ar įvyks šis milžiniškas
liaus įgulos.
Kiekvienoje ir t.t. Anglies iškasama vos
streikas, ar ne.
būvio pagerinimo.
laivėje nėra daugiau žmo tik 60 nuošimčių normalės
nių, kaip 20. Kiekviena lai produkcijos iš piimtyirinių
vė gali plaukioti jūrėse per laikų. Vokietijos pramonė
į niekus paversta.
15 dienų.

AR BUS STREIKAS ANT VOKIEČIAI TIKISI LAIGELE ĮINKELiy?
MĖTI KARĘ.

laivių įgulas labai skait Sunku gauti Vokietijoje
lingai atsiliepia laisvano- ^nusipirkti nikelio, švino ir
riai. Jiems už drąsumą su cino.
teikiami medaliai arba pa Muilo kaina nuolat kjla,
nų .gštini mai.
L’ž šmotelį muilo, už kuri
pirm karės buvo mokama 3(»
Angliją Numarinti Badumi! fenigu, dabar reikia mokėti
Vokiečių nardančios lai 6 markės.
vės šiais laikais veikia bū Vokietijoje nesutiksi nei
riais (grupėmis) ir bevieliu I aukso, nei platinos.
Į

J

Photo by American Prem Amoclatlon.

Vaizdelis nuo New Yorko gatvių, kuomet ten ištiko moterių riaušės delei maisto

brangumo.

SUBATOJE “DRAUGE” BUS VATIKANO LAIŠKAS
APIE LIETUVĄ KARĖS METU.
I

I
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patįs uepasisnkė.
Norėdami užsipulti ant
kardinolo, jie turėjo pralei
tt.oo sti jo žodžius: “Ištikus taip
$2:00 nelaimingoms aplinkybėms,
kaip kary:” Tas trumpas
kardinolo sakinys daug dau
giau intakus padarė j Suvie
nytųjų Valstijų politikų,
negu visi musų socialistų
trukšmai.
Piltįs pamatiniai socialis
tų “principai,” pavyzdžiui
internacionalizmas, prany
ko kaip burbulas vandenyje
kaip tik karė iškilo Europo
je.
Kardinolas atkartojo
seną visatinę, nesimainan
čių katalikų tiesų ir takti
kų, kad karėje jie padeda
savo šaliai nešti visas sun
kenybes. Už karės apskel
bimų atsakomybę ima tie,
kuriuos tam tikslui išrinko
Amerikos piliečių* balsavi
mas, pirmiausiai preziden
tas ir jo paskirtieji pagelbi
I
I
ninkai
k Jau ir jiems kardinolas
I
primena, kad karė bus ne
I
laimė
■
Dieve neduok, kad Sū
KARDINOLAS IR
nytos Valstijos įsiveltų Į ka
„ SOCIALISTAI.
lę Bet tada mes pažintu
me, kų socialistai darytų ir
Neperscnai Bostono arki • ašytų. Jų laikraščiai Ru
vyskupas kardinolas O’Con- sijoje ir Francijoje palainefl išsireiškė, kad “ištikus Į k,> talkininkus, o Voklctijotaip nelaimingomis aplinky je vokiečius.
Iš to į.ies
bėms, kaip karė tarp Suvie spėjame, kad Amerikoje pa
nytųjų Valstijų ir kitos ša laikys Ameriką.
Jei jie iš
lies,” visofc draugijos ir į ri tikinimo, o ne su tik.du
Įstaigos, sujungtos su Bos 'nieižfi, kaltina kardinolų,
tono arkivyskupija, klausys tegu parašo aiškiai, kad ka
vyriausybėj paliepimų.
rei kilus Amerikos sociali
Vienas lietuviųt socialistuv stai nepalaikys Amerikos
laikraštis dėl to rėkia, kiek ’yriausybės.
tik koserė neša:
Be gėdžiai peikia kitus už
ą,
ką patys daro ir darys.
“Kuomet
visos šalies
susipratęs proletarijatas :i!ųg<‘Siii už begėdžius’ tie,
prieš ,karę kuosmarkižlu- kurie, perkreipia žmogaus
siai protestuoja, kuomet, ninti, kad galėtų kaltinti.
socialistai daro viskų, kad Neturi doros kas - kaltina
nedaleidus šalies prie smogų už gerų daiktų.
kruvinos maudynės, tai
LIETUVIAI IR FRAN
katalikų galva apreiškia,
CUZAI.
kad karei kilus visi kata
likai eis su valdžia.”
“Susipratusiu ” pr< >leta- Užvakar mes padavėme
riatu socialistai vadina tuos nutę apie franeuzų laikra
darbininkus, kurie dar ne 'dus neprielankius lietususiprato išsipainioti iŠ so 'iams.. 4 Šiandie duodame
cialistų.tinklų. Kad soeia-j
ištraukų iš laikraščio
listai daug rėkė ir rėkia, tai "1,41 Tribūne de Geneve.”
aišku, bet kad jie butų ką) Ji. rašo:
nors padarę karei sustabdv“Tarp nerusiškų tautų,
(
‘
Šančių
po Rusija, lietu
iti. tai nei kiti negirdėjo nei

.
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"Money Order" arba įdedant pinigus
t registruotų, laišką.
Redakcijai
prisiųstieji raštai ir
korespondencijos negrąžinami, jei au
torius, atsiųdamas tokį raštų, nepa
žymi ir neindeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais krolpiantles adresuokite:
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1800 W. 40 th Street, Chicago, Illinois.
Tel. Drover 6114.
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” ‘ KetvergaSr-kovo 15 d., 1917.

viai priklauso prie tų, ku Dvi pastabi turime pridė
daugiau kaip du-tris kudi-l
rie energiškiausiai veržia ti prie šitos simpatiškos iš
kius. Tų jie vadina gimdy
si gauti vietelę saulutės traukos, Suvalkų guberni
mo kontrole ir tų jie perša
apšviečiamų. Jie visai ja pavadinta lenkiška, ma
ž meilėms.
nenori duotis apkųbinti tyt, dėlto, kad ji buvo pri
Del dviejų priežasčių ne-,
Lenkijai. Lietuvių tau skirta prie Lenkijos 1815
laboji “gimdymo kontrolės”
ta daugeliu atžvilgių la metais. Nežinia dėl ko ne - Musų liheralai-tauiihin- agitacija gali sektis. Vie
bai interesinga. Jos kal pažymėta Kauno gub. ^Tri kai išvien su socialistais na, kad gimdymas mo
ba iš visų gyvųjų kalbų būne de Geneve” rašo, kad skelbia gimdymų kontrolę. tinoms skaudus, ir, antra,
artimiausia
sanskritui. lietuviai nori tik autonomi Tas žodis gali reikšti visai kad vaikų auginimas tė
P. A. Meillet, profesorius jos, nes dar nepatyrė vė priešingus daiktus,' žiūrint vulis brangus.
garsiosios Coliege
de liaus apsireiškusių tautos kaili kas jį ima. Jeigu bu Gimdymo be sopulių ne
France, yra
pasakęs: minčių, kurios reikalauja tų įvesta priežiūra visoms buvo, bet jie #gali Imti di
“Kas dabar nori išgirsti savistovybės. Vis-gi mums nėščioms moterims, kad jos desni ir'mažesni.
Sopulių
iš vyrų lupų senosios vi malonu pažymėti, kad ne vi išnešiotų savo kūdikį iki didumo priežastis buvo dve
soms indo-europeiškoms sa franeuzų spauda blogai gamtos paskirtai gimdymo jopa: iš ligos ir iš negero
tautoms bendrosios kal apie mus kalba.
dienai, ir jeigu butų prižiū apsiėjimo prie$ ištekėsiant.
bos aidų, tas tegu paklau
rima, kad gimdymo sopu Katalikų Bažnyčia, dėlto
so Lietuvos sodiečių šne JO NEPATAISYS KA lių mažinimas nebūtų daro verčia netekėjusias ir nevė
LĖJIMAS.
kant.” Nei istorija neat
mus su kenksmu kūdikio li usius užlaikyti skaistybę,
mena tu laiku, kada lietusveikatai, tai butų tikroji kad žino, jog jš skaistybės
vių tauta apsigyveno ant “Išeivių Drauge” rašo prasmė to žodžio gimdymų laužymo .darosi daug suirt
plačios lygumos tarp Vy ma :
kontrolė.
mo žmogaus kūne, o tas su
slos ir Dauguvos. Ta tau Anglijoje vieno lietuvio, Bet papratusi tiesų iš irimas paskui didina gimdy
ta susidėjo iš keletoą at Guzikaieio, 13-kos metų vai kraipyti laisvamanių spau mo sopulius.
žalų, tarps kurių viena, kiukas pakliuvo teisman už da iškreipė ir gimdymų
Iš skaistybės užlaikvmt
būtent Borusai arba Pru pinigų dirbimų.
Teisine kontrolės prasmę. • Tuo ne dviejopa nauda: motinoms
sai, išnyko, nes vokiečių vaikiukas prisipažino esąs kaltu žodžiu ji vadina išga mažesni sopuliai, vaikams
šarvuočiai juos arba išžu kaltas ir parodė, kai}) jis mų sumanymą.
Bažny
Moteries gęjesnė sveikata.
dė, arba suvokietino.
daręs pinigus.
Bematant ir motinos augštas uždavi- čia skelbia laikinų skaisty
Iki 1385 m. Lietuva bu iŠ atminties nutepliojo po- nys; gimdymų kontrolė no bę tiems, kurie ketina stoti
perinį pinigą (banknotą), ri padaryti, kad fn ote ris bu ’ moterystę, o amžinųjų iš
vo visai laisva, paskui ji
suprantama, netobulai, bet tų savo vyro žaislas, naminė sižadantiems jos. Amžino
vienijosi su lenkais, iš gana pakenčiaai.
ji skaistybė naudinga tui
prostitutė.
1 ,
pradžių silpniaus, (toliaus
ii ii, yra gyvas prirodymas,
Teisėjas už tai vaikiukui
Padėliai ištekė jų,^ mote jog žmogus guli suvaldyti
labinus, ir taip buvo iki
pripažino nepaprastą, bet
1795 m. Protinis ir tauti blogai nukreipta gabumą. ris gyvena su savo* vyru, savo gyvuliškus .jausmus
nis atgijimas sukėlė lietu Nubaudė jį penkeriems* me kad žmonių skaitlius dajt-’ Tas pavvzdis sutvirtina
gintųsi.
Ji pirmutinė kū
viuose 'susipratimų ir pa lams į pataisos namus ir pa dikiu gvvvbės užtarėja. Kad jaunuosius prieš moterystę,
žinimų savo teisių.
Su žadėjo, po bausmės atliki prasidėjusi žmogau-' g'vybė kad užlaikytų skaistybę. Jis
taipgi apmalšina moterystė
lyg nutarimų kongreso, į- mo, jam surasti pritinkantį PeiŠnyktų, motina .ištisus
je gyvenančių gašlumus
vy kusi o Chieagoj e pir gabumams', bet daresnį už devynis mėnesius jų nešio kad mokėtų reikale susival
mais karės mėnosiais, Lie siėmimą, negu pinigų klas- jasi savyje savo suaugusio dyti.
tuviai neatsidalina savo iavimas.
kūno stiprumu iš visų,pusių
Tegu tik pasaulis užlai
likimo nuo slavių likimo Pačią Guzikaičių šeimyna apgindama silpnutę kudikro kvtų skaistybę prieš mote
ir reikalauja plačios auto yra patikusi nelaimė — gyvybę.
Tas uždavinys rystę, tegu jis valdytųsi
nomijos, gerbiančios jų žmona< ir motina išgabenta sunkus in nuobodus. Kai- kai]> reikia moterystėje, tai,
kalba, Įpročius ir senovės • amišėlių įstaigon, gi vie kurios niekšės. priėmusios i be abejo, vaikai butų svei
pritikimus. Jie nori at nam tėvui vra sunku vaikus savę žmogaus gyvybę, pa kesni. Tokiu budu žymiai
naikina jų, nes nenori apsi umažėtų pirmoji gimdymo
gauti rusiškąsias guberni suvaikyti.
jas, Gardino, Vilniaus, 'Lokių sujudinančių ži imti žmogiškos kūdikio gy sopulių didėjimo’ priežastis.
lenkiškąja Suvalkų gube nių praneša “Tšeivių Drau vybės saugojimo sunkeny Tegu tie sveikai užgimę vai
vadinasi kai augdami vėl užlaikytų
rnijų ir dalį rytinės Prū gas,” vienatinis J). Britani bę.
T Tos niekšės
#
sijos, ypatingai grynai jos lietuvių suramintojas ši prostitutės. Dabar musų lai skaistybę, tai visai išnyktų
lietuviškų Klaipėdą.
lais pasibaisėtinais laikais. svamaniškoji spauda kalbi antrasis tų sopulių įsigalė
Manome, kad kelėjimas na musų moteris, kad jos vi-, jimo .šaltinis. Sumažėjus
Mes malonėtame duoti
priderančią vietų geis toli gražu nepataisys to vai ‘sos per ištisų gyvenimų tap tiems sopuliams iki natūra
tų tokiomis pat niekšėmis, lini jų didumui, liktųsi dvie
mams tos taip interesin kučio.
išskyrus du-tris metus. Mat, jų savaičių ilgio liga. Svei
gos tautok.
Musu' skatBet podraug abejojamo
musų laisvamaniai, tauri- kos motinos širdžiai daug
tytojai galės ‘juos rasti'argi rastųsi nors vienas taip
ninkai ir socialistai, nori, daugiau džiaugsmo kūdikio
nesenai
pasirodžiusioje ‘ daug kvailas žmogus, kurs
kad motinos negimdytu susilaukus, negu skaudė
kningoje “La Lituanie et vaikučio pieštus “pinigus”
jimo. jo susilaukiant. Nei
la guerre. Atar Geneve.” imtų už geruosius, gi teisė
pačiam
tėvui
sutinkant
pa

viena sveiko kūno ir sveikos
Jų parašė p. Antanas Vi jas už tuos “pinigų piešidvasios
ištekėjusi moteriš
si
kistas pataisos įstaigon.
skantas, filosofijos dakta mus” taip aštriai baustų.
Matvt, vaikiukas buv70
ras, sociologijos lieeneijaBet vargiai jį pataisys kė nesibi jo tapti motina.
tas.”
nepataisytinas priauglis ir ialejimas.
(Tąsa ant 3-čio pusk)

Gimdymų
Kontrolė

Ju»q pinigą turi būti p*d8ti geroje Mugloje
«tl|oe
banko)*

SECURITY BANK
■■■■ op cmcao ■■■■
Milwaukee av. aud Carpenterat

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara PancdMiai* i- Sabatoml*
vakarėli iki • vtlaadai
Skoliname pinigui ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima
gauti Lalvokartes

ĮSTEIGTA

ba ženklų, kuriais skiriasi met nusiskina sau pirmi- į
nuo netikrųjų.
ninkus, kuriems pavedama!

Karųe gi yra tie ženklai?

prižiūrėti

’ e ,?v mėginsime suprar^Tę
Jez£T.

reikalingosios j

te visas tautas,” turėsime
Senąjame Įstatyme ran- tvarkos.
jogei
tikroji
(lame išsireiškimus, katrie i T>i kas g; prisįeina ^y. pripažinti,
Bažnyčia, kuriai buvo be
aiškiai nurodo j Kristaus Ii Bažnyčios žvilgsniu, ku
inama tas mokinimas, priva
Bažnyčią. Bažnyčia ten pa ri, sulyg jos Įsteigėjo noro,
lo dėti visas pastangas, kad
vadinama Viešpaties kalnu, j rie savęs turi patraukti ir
Jokūbo nariiais ir dar ki priglausti viąas pasaulio >avo misionierių veiklumu
apglobtų visą pasaulį, kad
taip. Tš Kvangelij((S yra tautas.
tų pastangų ir veiklumo pa
mutns žinomi šitie Kristaus
žodžiai: “Pastatydinsiu
ma- Taigi vienodumas mokini sekmės butų visuotinos.
r
Tikrosios Bažnyčios Įstei
no bažnyčią,” “bus viena me ir šv. Sakramentų nauavidė.” šv.’Paulius Kristų plojime, taippat vienodas gėjas yra Kristus Dievas.
vadina Bažnyčios Galva, gi valdymas ir yra ta ypatj- Viskas, ką Dievas įsteigia,
bė ir ženklas, sulyg kurio turi buti tobula. Ypatingai

galva priguli vienam kunui.
Tik viena Bažnyčia tegali t egalima

pažinti

tikrąją !>a|nyčia yra mvlimasię Jo'

darbas.
buti tikroji ir toj vienoj 1 Bažnyčią.
Trečiasis tatai tikrosios
Bažnyčioj turi buti mokslo1 Apaštalai aiškiai pažymi,
: kad Bažnyčia yra šventa. Tr Bažnyčios ženklas yra jos
vi enodumas. >
Iš mokslo vienodumo ]>a- kitaip nei negali buti, jei vi visuotinumas.
,eina vienodumas naudojime si jos darbai yra šventi: ar Tikroji Bažnyčia turi pa
tai skelbia IHevo žodį, ar eiti iš apaštalų laikų.

šv. Sakramentų. Be vieno-

U 88* M.

KASPAR
STATE

irimo juk nebūtų galima ži-, dalina šv. Sakramentus, ar
Tikrojoj Bažnyčioj' vy
2) Katalikų Bažnyčios, visokių varsų, pripažįsta
t . loti, kokių priemonių im- i rūpinasi dūšių išganymu.
skupai turi buti tiesiogi vienatinis tikslas, \ ra dūšių j ne visas apreikštąsias tięI*
! :iep, kad užtikrinus sau iš
Kad vienas ar kitas krik niais apaštalų įpėdiniais! išganymas.
Šitam tikslui sas, neturi jokio vienoduganymą.
ščionis yra nusidėjėlis, tai Ir kaip apaštalai su šv. Pet pavartojama:
mokinimas, m'o mokinime, ne visus Sak

Toliaus, sveikas protas UŽ ?iJi8..Pats yra
Kiekvienas daiktas turi
nuosavias ypatybes arba reikalauja, kad toji vienati-‘ t‘€s' bažnyčią V18uomet trokženklus. pagal kurių jisai į nė tikroji Bažnyčia turėtų)Inekv-ieną žmogų pastaskiriasi nuo kitu daiktu.
j vieną valdžią. Juk štai bile
^arPan sveųtųjų. Todėl
Taigi ir tikroji Dievo Baž-I kokios
pasaulinės,
kadir į [lkroi°J
visuomet
nyčia turi savo ypatybių ai-'mažiausios, draugijos visuo- >u,°.
us sven ųjų.

I

B

im, taip dabar vyskupai str šv. Sakramentai, šv. Mišios ramentus pripažįsta.
šventuoju Tėvu privalo tu ir visas Bažnyčios Valdv-į Atskilusių nuo katalikvrėti vienybę.
mas. Katalikiškoji Bažnv- stės tikėjimo, vyriausiąją
Pats protas r.ikaiauja, čia turėjo ir turi šventųjų. valdžią turi karalius, cieso
3) Tiktai katalikiškoji rius, arba, šiaip kokis val
kad valdžia, kurią turėjo
Bažnyčia
i.š|ikiniai pildo sa stijos viršininkas. Kartais
apaštalai, visuomet tektų
Uitiems. Nes kaip pirmai- vo pareigas, kurias jai pa- tą valdžią pagriebia žmogus
siais krikščionvbės
metais liko Išganytojas: visame pa neturintis nei kokių tam
. •>
toji valdžia buto reikalinga, saulyj platina Jo mokslą ir reikalingų ypatybių. Paga
fU0 labiau jinai dabar reika-, nuolat darbuojasi, kad visa- liaus tos visos bažnyčios yra
linga, kuomet nuolat didėja mė pasaulyj buti^ viena avi pertraukusios visokius ry
tikinčiųjų skaitlius. Žinome dė ir vjenas piemuo. To dar šius su Kristaus įpėdiniais,
taippat iš istorijos, jogei bavimosi pasekmėj aiškiai Rymo popežiais.
apaštalai skirdavo vysku matomos: Nes kiekvienam .Jos visos įsteigtos keliais
pus ir šitiems įduodavo sa-Jžemės krašte galima rasti paliks ligi pasaulio pabaivo valdžią.
'katalikų tikėjimo išpažinto- arba keliolika šimtų metų ■
vėliau už katalikų Bažnyčią.
i jus.
f.
VA. 12 VI
i
Taigi ketvirtasis tikrosios
4)
Tiktai . katalikiškoji
JOS H C ra nei apastaliskos,
Bažnyčios ženklas yra tas,
Bažnyčia ištikimai ir t<>- bei visuotinos, nri šventos.
kad jinai turi buti apašta
liaus skelbia apaštalų palik Praeityje daug buvo tikėji-i
liška.
tą mokslą, o jos vyskupai mų, ntsimetušių nuo kata-Į
Katalikų Bažnyčia yra sudaro nepertraukiamą re likystės. Jie išnyko, nes ne- S
tikroji Kristaus. Bažnyčia* težį, kurio pirmoji versmė turėjo tikros Kristaus Baž
,1) Šitoje Bažnyčioje Vi yra Kristus, o pirmieji gren- nyčios žymių nei jėgų. Taip
sieins tikintiems visur apsa-1 diniai' yra apaštalai su jų pat išnyks sava imi ir dabar
komas vienodas mokslas, įpėdiniais.
i esantieji atšiskvrėliai.
Visos
kitos
bažnyčios,
yra viėnodumas šv. Sakra
Tik katalikiškoji Bažny
mentų dalinime; visi pripa kaip tai: pravoslavų, prote- čią ir katalikų tikėjimas te*
žįsta popežiaus vyriausybę. stonų, anglikonų ir kitokių tą amžinas ir teisingas.

BANK

PO PBIEžIUBA VAL8TUOSI

KAPITALAS $600,0C0
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money
Orders į visas dalis svieto.

VVilliam Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar, —Vlce-pirminlnkas
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas •
August Filek—Ass’t. Kąsięrius
Joseph slkyta — Kasiorius

1900

f

Blue island Avėobuago. iu>.

TAUTIŠKA
BANKA APSAU6A
DEL JUSI) TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių
tr
Absolutiškų saugumą
Si banka yra labai patogiojo
vietoje yra reguliariai peržiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar (1.00 ar (1,800.00
(»H(t Biįil. aigaras ftcrttlyĮ iki » 1.1

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO
Dnvid R. Forgan—Prcuiifent
S. E. Kampas, Dcdrboru and
Monroe St.,

X
(Apatinės lubos)

ŽENKLAS BANKOS SAUGI MO.
Chicagq Cleariug Hou.se Naryste.

Rankos priklauaar.’ios prie .Chi
cago Clearing House rra po jos at
sargia priežiūra.
Laiva nuo laiko,
bent syki į metus, Clearing House
revizoriai nuodugniai
iittria savo
bankų stovį lr būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
notoj,
bondai, mortgage! fr kitos apsau
gos 'peržluriamoe lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr
ningos ižtirtos. Tiktai tikra apsaugt verte gali būti kningosa parodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra neda leidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearing House
teisių,'tas yra ženklas jos abejotino

stovio.

Tiktai tvtrelausios Ir saugiausios
bankos gali būt Clearing House na
riais.
The Chicago
Clearing House
priežiūros užrflanyuias tapo Įvestas
pirm deftimt metų, ir nuo to laike
nei viena Clearing House banka ne
subankrutijo. Reikalaujant,
C1“(rlng House bankos ateina vleua k i
tki su pagelba. ■
The Ameridrfh Stato Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi
Jos teisėmis ir išduoda ponkias pil
nos atskaitas į metus.
Jį taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariiUcai* tirlnėjama
Ir kas meta ižd uodą penkias pildąs
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
Pinigai sudėti Aitoje bankojo yra
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
Cla galima gauti Pirmus Auk
so Mortgagęs. Teipgi Aukso Mort
gage
po •I'OF.U7
(10(1.06 ir
ir ąovo.vv.
(606.06.
»'
lM° Bondus pv
Alff bankas yra atnukanclausaa
Lietuviams.
L,etuT
Cla ‘amkalba IJetuviAk&l Ir Lenkiu*

kai.

Kapitalas tr pervirus:

(606,666.66

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK,
Kampas: Blue Island Avė., Loomls
lr 18-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėltals, Ketver

tais lr Subatoms iki 8:80 vai vak.

1 '■*’
11 DRAUGAS”

Ketvergae, kovo 35 d., 191'

liuostios iš mirties nasrų,] darbą G irbų.
kad mokyklos butų piges
Nei. vienas katalikas nnės. Ta kova susilpnys ka nei viena katalikė negali
pitalizmų ir decentralizuos’ klausyti pragarinės “grindy(Seka nuo 2-ro pusi.)
Įzuotas nuo pradžios iki ga mokslų, padarydama ji pri nų kontrolės”
patarmių,
Begėdiškųją
gimdymo
lui kuopilniausiai. Skaisty einamesnių. neturtingiems.
<nip negali savo namų ver
kontrolę labiausiai prilaiko
Lengvesnė
butų
tėvams
bė draudžia barstyti sėklas,
sti
paleistuvybėi
įstaiga*
vyrai. Jie nori mažiau tu | moterystės, dora draudžia auklėjimo našta, jei jų koSunku auklėti vaikus tais
rėti vaikų, kad mažiau rei
naikinti pradėtus vaisius, serė nebūtų konkurentė jų taikais, kada žmonės pinigų
kėtų triūso ir lėšų juos au I teisė neleidžianti moterys vaikams.
Girtuoklis maži arbina labiau už Dievų.
klėjant.
tėje esantiems skirtis, pri- na savo vaikų skaičių. Jis Be,t mes katalikai pajėgia
Keikia
pripažinti,
kadi verčia vyrus nešti jiems pri neturi už kų jiems duonos me kartais ir sunkenybę apmusų laikais vaikų auklėji- klausančių auklėjimo sun- nupirkti, nes visų uždarbį siinti.
Perkentėjome daug
Poniškos šeimy visako, perkentėsime ir šitų
mas ilgas ir brangus. Au- kenybių dalį.. Prisakymas rrageria.
klėjimo pabrangimas prasi-1‘‘neužmušk” saugoja žmo- nos neapseina be brangių laikų vargus.
dėjo antroje aštuonioliktojo Įgaus gyvybę per visų jos il- eatrų, perkasi visai nerei
Dievas
padeda
šeimy
šimtmečio pusėje, nes tada Į guma.
Piktumo pasmerki ralingus, o ir brangius ru noms turinčioms daug vai
ėmė darytis mokslo centrą- mas bando perkirsti žmogv- bus, šimtais mėto pinigus kų.
Vienturčiai labai tan
lizaeija, arba naikinimas I stei kelių iš tolo. Brangin- pokyliams, dar daugiau iš kiai buvo labai išdykę. Die
mažų netoli viena kito§ es-Įdama žmogaus gyvybę kata- leidžia kelionėms, mnudy- ve neduok tėvams senatvę
ąnčių mokyklų, o suliejimas Mikų Bažnyčia niekada ne- ldoms vienu tuo tikslu, kač prie vienturčio sunaita arba
jų i krūvų ir pernešimas i gali
apsiimti
begėdiškos per žiemą turėtų kuo girtis dukteries. Kur vaikų dide
miestus.
I gimdymo kontrolės, nes ji kur perleidę vasarų. Kata lis pulkelis, ten ,jų širdys
Kaip didysis kapitalas už- ] kenksminga visatos ėjimui iikystė kovoja sti šituo iš augštos, ir lygios, ir grųžios.

GIMDYMŲ KONTROLĖ.

tulikų tikėjimui dėlto, kad
[ji mažina žmonių skaitlių,
ant žemės. Žmonių dauglĮniinas krikščionijoje organi-

Specialiste Moterų ir Vaiky Ligose |

Plymoafh National

gg r

DAKTARE

BANK
Plymouth, Pa.
a‘j
I Tl SYTAS ii formulesKapitalas su perviršiu
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$200,000.00
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Šitoji Banka prižiūrima
apsireiški •sija
_
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V
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į/unitie,
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ŠutaiĮ*
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
Eolu a s in^iiuvjU labui Į»..M4«'siju«io
tų pinigų. Galima susikalbėti
FAlil-EKPELLEHIŪlietuviškai.
seno *r ištikimo draugo (kimy-

G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

i.os, naudojam i vit»am Ji.t-Aul»i • |«T ĮUH, Ai.litui fii’l 25',
iu kilikui-,- vi.,,-.
aptiekose,
arba galite ui«iaak>ti tieaiai į,%

F.AD. KiriITKIt & CO. a
U.di.nztaa Street, Mew latk.
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M

OFISO VALANDOS:

Šokioms dienoms nuo 9 iki 12
vai. ryta:
ir nuo 7 Iki 9 vai.
vakarais.
Nedėllotns tiktai sutarus.
ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.
(Prie 33-Slo» gatvės)
CHICAGO, ILL.

Tel. Drover 9326
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& P. Bernetavlč !us

K.

M Shanout ’’

THE ELECTRIC SKOPS
1641 W. 471. Street
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tvirkimu.
Jei nebūtų tru
y
J?
galėtų vir kdytojų, kova taptų pasek
r’t
butų dide mingesnė; atsirastų iš ko išg
js
maityti
ir
gražiai
išlavinti
Bet pasautakai neto penketų vaikų viršaus.
f*
/
Prie
minėtųjų
dalių
kata

.personalas kapitalizavosi j kio, kaip sapnavo kų tik užčio lauko.
Ji visaip krei
kruvų. Ir pinigo ir mokyk-1 gimęs evoliucionizmas. Ja likų 'programe nuo senai v- va ir gumbuota.
lų kapitalįzacijų pagimdė ta vas perdirba žemės medžia- ra dar viena: "Skaistybės už
Nei vienoje tautoje šei
LABAI GERA PROGA.
Tos mynos neturi tiek daug vai
pati priežastis: vietoje Die- gų r grudų, vyras iš to gru- laikymas amžinai.
Del < norinčiu lavin
vo žmonės ėmė garbinti pi-1 do padaro duonų, motina’ nrogramo dalies tegali grie- ku, kaip-žydu tautoje. Nei
tis muzikoj ir iš
mokti gerai ir grei
lvis
tik
sulyginamai
nedide

nigą,
Tas ir yra baisiau-,tąja duona maitinasi pati ir
viena' tauta neturi tiek pini
tu
laiku
grajiti
ant koncertinkos
li.;
skaičius.
Bet
reikia,
gų, kiek žydai.
Nors jie
sias kapitalizmas.
Jo pri-1 kūdikį savyje. Iš tos duoaš seniai visiems
Daug nemažai yra Dievui nusikal
aplinkui
žinomas
mirkę ir neskaitlingi milijo- uos yra ir pienas užgimu- iiad jis butų žymus.
kaipo muzikantas
ir koneertininkas.
nieriai-kapitalistai
ir
tų ’iam
kūdikiui pažindvti tėvų miršta palikę‘savo vai tę, tečiaus už kų jie mote
T. .K. JOVAIŠAS
priešininkai
socialistai. Į Taigi motinos priedermių tus; daugelis nemirę ma rystėje nekytrauja, Dievas
Atidariau mokyk
lą kurioj mokinsiu viršminėtų in
Abieji garbina tą patį auk- pildymu aie beždžionė, 6 že- ži m - padaro naudos savo jiems suteikė tuos turtus, strumentų
ir mokėsiu savo tautie
so veršį, tik ne tomis pa-lmė tampa žmogum.
Tai ta vaikams už mirusius. Kar kurių tikėjosi, o negavo tie, čius kuopigiausia ir geriausia ir gvarantuojų už savo mokslą. Taip kad
čiomis apeigomis.
lyra tikroji pasaulio pirmyn- tais savi tėvai kenkia sa kurie nuo moterystės atima katras ateis ir persitikrins kokia me
aš mokinu, visus.
Reikalau
vaikams.
Laimė, patį svarbiausių ir skais todą
Kol kapitalizmo dvasia oiga.
Ją stabdyti yra bai- ri -mis
dama' kas pirkti kuneertinkos arba
kitokius instrumentus prašau kreip
nenusilpnės
didžturčiuose šiaušia nuodėmė.
Baisiaų- kad atsiranda visa armija čiausią jos tikslą.
tis prie manės o busite
užganėdinti
aš parduodu kancertinkas naujas seir socialistuose, tol bus dl-p’9 tat nuodėmė yra skelbti netekėjusių merginų ir ne
ąas ir mainau, ant kitokiu- Taip pat
Phona Yard<4 2721
mentų,. ‘Lekcijas atsibuna uatrnindėlė priežastis auklėjimo aiP vadinamą
gimdymų vedusių vyrų, kurie atsiža
kais nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. va
dėdami gimdymo smagumų,
DR. U. JDNIKAITIS
brangumo.
Mes katalikai kontrolę.
karais.
aš išdarau gaidas ant visokiu instruapsima
auklėtojų
'sunkeny

GYDAU
VYRU.
MOTERŲ
norime tėvams palengvinti.
Kas sakosi pirmeivis, o
Su pagarba
IR VAIKŲ LIGAS
Laisvamanija į juos
T. K. JOVAIŠAS.
auklėjimo naštų, tik mums |skelbia gimdymų kontrolę, bes.
Mokyklos adresas:
3337 So. Morgan, St.
teškia purvais ir drįsta sa
3201 Anbnrn Avė., kamp. 32 Si.,
netinka abiejos rųšies lais-Įtas meluoja per akįs, arba
CHICAGO. ILL.
CHICAGO, ILL.
kytis žmonėms pirmyneigos i ?
Tel. Yards «920.
vamanių peršamasis budai nesižino kų sakąs.
Ne pir— gimdymų
kontrolė, —Imeiviškumo. o degeneratų
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K/ii ęerumai Qazo
ciy ti J lis gyvenate tokio je vietoje kur nėra gazo boftbėjoncs kad negalite turėti bazinio pe
čiaus. Bet Jus galite I ta vieta nusipirkti naują
aliejini pečių. Ne\v Perfection (>il Cook Stove.
š;k pečii!3 turi dideli molina kaulina užtat gerai
galima ant jo virti, lie jokių durnų be karščio — taip
pat geras kaip gilzinis.
Neleisk savo pačiai vasaros laike prakaituoti sto
vint prie to pečiaus — nupirk jai New Perfection pe
čiu — nereikią kapot malku nereikia nešti pelenu.
Del šeimynos šešių kainuoja tiktai apie 6c. per dievą.
NEW PEKFFATION OVENS
Plieninės gražios kepiamos lilekės. Galima Įdėti
Į
bile pečių. Geriausi! s kepėjas. N'cw Perfection Stovės
'galima gimti ant 1—2, 3 — ir 4 didžio su .liepiamoms
blėkems arba be.

J
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S7ANDARC. CIL CO.
(AX INDIAN

I
I
B
I

»

Pabaigus daktaro mokslą
Illinois Universitete.
Praktikavus ligonbutije metus

IF

Tel. Drover 8833
•t
Atliekame
visokį electrikos
laibą elgiaus, geriaus ir greiGirioje medis tarp medžių ♦.»
įį ciaus, negu kiti. Suvedant cinebūdamas užauga tiesus ir 6 tros d ratas j namus; geso ir
•■j elektros lempas. Taisome m oaugštas.
Tai]) ir vaikai
torus, fanus ir visokius daly•
i ius surištus su Elektriką.
augdami tarp brolių. Vien-!3 Reikale suteikiame
patariM
turčiai lygus pušei ant tuš įį utį ir apkainuojame darbą,

mušė smulkių pramonijų, pirmyri.
taip mokslo centralizacija
Jei beždžionė
pabrangino vaiki) auklėji i sti žmogum, tai
mų.
Atskirų mokyklų ma- | lė pirmyneiga
ži kapitalai, šiaip turtai irllid pirmyneigos

S. A. Slakiene

PER]

CORPARATION)

1ON

011 rooi. s' f ES

TVHI ILGA

MELINA RAMINA
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I

nes jisai :..obriškę paverčia darbas mažinti
pros:.iuiė. .1 < t aviško v u-hkaičių.

do nedrįstame nė ištarti.
Socialistai sako, kad militariamų pagimdęs kapitaliz
mas. Ne visai tas tiesa, bet
daug tame tiesos. Nelaikąs
čia ieškoti visas militarizmo priežastis, tik reikia pa
sakyti, kad auklėjimo bran
genybę didina viešpatijų
militarizmas.
Iš to, kų
žmonės uždirba, didžiausios
viešpatijos kariuomenės rei
kalams taikai esant kasmet
išduoda maždaug apie pusę
milijardo dolerių kiekviena.
Jeigu tie pinigai eitų auklė
jimui palengvinti, tai nerei
kėtų skelbę ištvirkėlės grin

gimdymų

I Laisvamanijai praplitus,
11’raneuzi joje gimdymai ėmė

dimo kontrolės.
Bepiga, kad mes sutartu
me išvien kovoti su auklė
jimo pabrangimo priežasti
mis. Bet mes sutarti nega
lime dėlto, kad socializmas
yra kapitalizmo brolis, pri
sidengęs darbininkų gerove,
kad kovotų su dorybės ir
tiesos skelbėja katalikų Ba
žnyčia.
Daug yra socia
listų įtikinčių į jį, bet jie
klysta.
Jie nemato to di
desnio už visus kalnus fak
to, kad socializmas kovoja
su tikėjimu, prieštarauda
mas savo viešai pasakomam
tikslui — darbininkų būvio
gerinimui.
Jei ne ta ak
loji kova prieš tikėjimų, jau
senai visi viso pasaulio dar.bininkai butų susivieniję.
Ta tikėjimo neapykanta
padaro, kad ir auklėjimo
sunkenybių mažinimų socia
lizmas ima daryti tikėjimui
nepakenčiamu budu.
’ Paleistu vi ngo ji gimdymų
kontrolė nepakenčiama ka

mažėti. Iš to galima buvo
■■usyk matyti, kad laisvama
nija
neteisingai
savinasi
•ražų pirmeivybės vardų,
šiandie toje ' nelaimingoje
’alyje daugiau grabų, negu
lopšių.
Tat reiškia tautos
nykimų.
Ne vokiečių kala
vijai, nei kanuolės, o laisva
maniai su savo gimdymų
mažinimo •patarmėmis išnai
kins tautų, kuri nesenai bu
vo dideliai garbinga. Pra
daro jėgoms to negana: jos
nori ir Lietuvą išnaikinti
ais pačiais laisvamanybės
uiodaris. Lietuva penkioli
;a kartu mažesnė už Fran
I
•uzijų, tai pirmyneigos nairintojai gali tikėtis penkio*.
ika kartų greičiau pražudy*
.ių musų šalį, negu Nepole>no tėvynę.
1910 metų statistika pa
rodė, kad franeuzų paprotvą
mažinti porose gimdymų
.kaičių, plinta ir Vokietijo
je.
Tos šalies valdžia žino
jo, kad anksčiau ar vėliau
•eikės kariauti, su franeu'.ais, ir bijojo ka<1 karė ne>a si ta i kytų, kada gimdymų
l
kontrole
Vokietija
sirgs
^markiausiai, o Franeijoje
ta liga bus perėjus. Tai bu
vo viena iš keleto priežas
čių, dėl kurių Vokietija pa
greitino šitų karę.
Ne pasaulio pirmyneigos
stabdymu, ne tautų mirtimi
reikia lengvinti auklėjimo
sunkenybės. Kova su malerijnlizmo įsivyravimu vi
sose srytvse sumažins militarizmų ir daug turto pa-

Didelis Išpardavimas Vyrų Marškinių Po $1.15
IEKVIENAS VYRAS kuris nori turėti gerus
[marškinius už žema kaina tegul ateina pas mūs.
Del šio speciolo išparda,vimo mes dar turime visa eilę.

FERGUSON

McKINNEY

Šie puikus marškiniai gražiai padirbti gaunami visokiuese spalvose.
Darbas pirmos kliasos, galima užtikrinti kad kiekvienam
jie, patiks. Spalvos yra gvarantuojamos, visi marškinia iverti
Pamitykitti
$1.50. Didžio nuo 14 iki 17 po
langu

1C
H »I v

' *

■

Vyras kuris nori gražiai pasirėdyti nepraleisk šio išpardavimo
•

7

'

F

Didelis išpardavimas Vyrų gražių šilkinių kaklaryšių spal
vos švįesos-melinos ir tamsiai - melinos, raudonos, baltos,
žalios ir juodos, extra plačios
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Atdara Pan, Ketverge
ir Subatoj iki 9 vai.

Didžiausia Krautuve
South Side.
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"DRAUGAS”

Ketvergas, kovo 15 d., 1917.
' • ■ « 11 - *— *m-r
•yy*— ——..... ie vv- Barre’ T®įstrigę sau gražiausias bažPavyzdžiui skundžiamasi, ir čia yra ir tokią, kurie
vy
ADRESAI SLRKA. I CHI
Iždo globėjai:
Į i tyčias su geriausiomis mo kad 33 ir 14b kuopos negau čių jaunimą ir bando atkal
GAGOS APSKRIČIO:
•
kyklomis, kurios ne tik mei na organo. Bet kodui ap binėti narius. Tai yra tikros .. V. Lukoševičius, P. O. MiA.
J.
Sutkus,
pirm.,
icrsville, Pa.
lęI ~Dievo,
bet ir savo šalies,S skritys
komisijos
akties pelėdos, nes bijo
~1
v nepaskyrė
a
v
v
G329 So. Fairfield avė.
A. Nausiedienė, 917 W.
ją vaiku širdysna skverbia. J sužinoti: kodėl jie negauna, šviesos — susipratimo.
J. Tumasonis, raštininkas,
3rd St., Chicago, III.
Nors ir ju jaunimas suamc-Įkas tame kaltas? Aš turiu
Gal su laiku jie susipras
3233 Auburn Avė.
Dvasiškas Vadovas — kun.
ri kone jo, tečiau
— tik pa iri rodymus, kad tą kuopą ir pradės taisyti savo gyve
A
P. Mulevičius, iždininkas,
viršutiniai. Jis gal užsimir adresai’yra pasiąsti į orga nimą, bet dabar tai jaučiuo J. J. Jakaitis, 41 Providence
1800 W. 46th St.
L, Woroester, Mass.
šta prigimtu savo kalbą ir ną iš centro raštinės ir, už si, kad neįžeisiu taip pava
Knygius — kun. S. v.
Organizatoriai:
tam panašiai, tai vienok ne- juos organo redakcijai mo- dinęs.
Itruckus, P. O. Plymonth, Pa. P. Cibulskis,
<ama. O jeigu jie negauna,
J. S- Čiulbunėlis.
bais parvena. Tuku, ligonių n r(,ikalus. Kur.kas matf
Gydytojas Dr. A. K. Rut
2349 So. Oakley Avė.
tai jau aišku, kad 'čia ne
turėt, daug, reiškia daug ar- anlprikl)nisk, airį ar V(,kje.
kauskas,
3457
So.
AVesterit
I.
Tumasonis,
Centro Valdvba kalba.
PRANEŠIMAS
5iau negu bado metai. Saudanmt Ktaj, o ,
3233 Auburn Avė.
Blvd., Chicago, III.
Tiesa, daug narią skun
goties
blogos
draugystes,
fautai
.
jau
Visuomet taip būva: žmo
džiasi ir man, kad negauna SLRKA. Connecticut Ap
nės vieną karę vesdami, prie tai šventa kiekvienu parei- Kiekviena tauta turillti to.
skričio Kuopoms.
ga. Tad gi jr Suvienytos kj
teutMy
avrti,name organo. Kodėl negauna, tai
kitos rengiasi. Taip ir dabar
priežasčių
yra
daugelis:
Valstijos visiška teisę turi L
Jt
knomi djdžiuo.
yra. Dar vienos karės liep
nuo tokius draugystės kuokoj Rai
~a prie. patįs nariai, kuopą valdy
Šiuomi pranešu jogei K.
snoms negestant, sekančiai toliausiai atstu stovėti.
bos,
centro
raštinė,
organo
L. R. K. A. C-onencticut Ap
Ringai su lietuviais. Vienui*
redakcija, krana, latškane skritis laikys 4-tą susiva
karei pienai gaminami. Ga
Kaip nebūtą, naujas Su-Į-kitur riogso apleista, sko
Laikrodėlis, kuris rodo
šiai ir t.t.‘ Per tiek ranką žiavimą New Haven, Conn.
lima spėti, busimoji karė
vienytą Valstiją reikalavl- lose paržlugusi lietuvišką
laiką tamsoje.
perneš dabartinę visuomi mas., Amerikos lietuviu gy-1 bažnytėlė. Ji daugiau pri- adresai eina pakol narys balandžio 15 d. 1917 m
gauna organą, tai ir nėra ko pirmoj valandoj po pietą,
gyvenimu. Ji kur-nors už venimą kabina taip jautriai, I klauso kontrakteriui, kuris
stebėties, kad vienas kitas parapijos svetainėje prie
INGERSOLLTO buvo pirmutinis Namas, kurs
siliepsnos skaitymo dirvoje. kad visas jo kūnas mirga. I ją statė, bankai, kuri jai pisuteikė žmonėms rerą ir te
narys negali gauti regule- gatvių Chureh ir Stanley.
mos kainos lalkrodėlj, ir dabar jie yra pirmutiniai, ku
Dabartinė karė degina kai Kas mums lieka bedaryti Tinigus skolijo, negu patiems riai organo. Vienok papras
rie įtaisė tokį kuris tamsoje kaip ir dienos laike rodo
Malonėkite kuopos kiuvTiktai: skaityti.
Į lietuviams.
Apie mokyklą
laiką. Jisai vadinasi Ingersoll "Kadiolite” Laikrodėli*
mus ir miestus, ardo tvir
tai už negavimą apkaltina daugiąĮisjai prisiųsti atsto
Jo rodyklės ir numeriai yra apdengta visai nauja misT71
, •
,
I nei neužsimoka! Mat para
džlaga, kurioje yra tikro radiuino. ši medžiaga žiba
toves, žemę kareiviu kūnais
Klauskime save, ką nau-l .. . ...
. , .
mas centro raštininkas. Daž vą į Šį svarbą susivažiavi
ir laiko dešimts ar daugiau metų.
, .
.
.
. . Dujoms bijo, kad jo “nuosaBūnant lauke nakties laiku, arba tamsiame* kambary
nai prie tą apkaltinimą pri mą.
,
nukloja. Joje nors ant tiek dingo laisvoje Amerikoje i-|l ,
je, tasai laikrodėlis yra labai parankus.
, v i
t- j *• VIvvbe” ainą vvskupul ne
dedami tokie žodžiai: akli
Veik ksdieną parsiduoda apie 17,000 In£.ersoirių, ii
Nieko. Is dešimtiesI,.
yra žmoniškumo, kad ju jau gi iome?
S. Cibulskis,
,
•
i
»vi
v • I K liūtų.
f J11 OHIRIC laiSVOll
11SV0J1
kurių trečia dalis yra "Radiolite” laikrod^liaj. Jų yra
girti,
miegat,
galvoj
nege
nuskurusią
lietuvišką
šei

'penki modeliai — nuo >2.00 iki >4.00. Kaip ir visi
ti, matai ir dažniausiai, nuo
Cąnn.
Aps.
rašt.
spauda kursto, ot ir taip
Ingersoll'iai ir šitie yra drūti atsakanti ir teisingai lai
myną, drąsiai išsirita lietu-1
rai ir t.t. Gavus pranešimą
ka laikanti. Esi apsisaugojęs, kuomet nusipirksi • Injos gali pabėgti. Karė, ku
baigėsi. Nei vieni, nei kiti
gersoll'į.
viška smuklė*. T<j, smuklę paapie negavimą tuojaus grie
CLEVELAND, O.
ROBF.KT H. IN’OKKSOI.E and BRO.
ries laukiame, kuriai pienai,
reikia ,msišventimo-. nežiūri į tai, kad airią bra bės k-uingą, o pasirodo, kat
XEW YORK
CHICAOO
SAN FRAKCISCO
S15 Fourth Av. 37 S. Waliasli Av. 500 Frcmont St.
jau gaminami, bus daug bai-1 Rpiskia; kad bobos blėSinu- varai iš lietuvių kišenią mi adresai neįduoti, nariai su t SLRKA. 8-ta kp. laikys
yusirinkią kovo 18 d., 2 vai.
lijonus melžia. Negana, .kad
sesnė. Ji visą savo geuiją į kais dieną, o vyrai palivo
Žėrintis Veidas
Žėrintis Puoštas Prastas Puoštas
spenduoti,
persikėlę
į
kitą
ir jo pabūklus taikys tiesiog Į nais vakarais ir naktimis I
bet dorąi, tikybą,
po pietą, “Žvaigždės svetai
rietas, bet nebuvo pranešta
nėje” 2041 Hamilton avė.).
f
skaitvtojaus širdin. -Tai bus prasvinkus, aluti maukia. I r . į .
ir t.t. Kitą gi adresai nusią
Visi nariai malonėkite atsi>ji spauda nei viena
procesas skaudus ir ilgas, i Hėiskia, kad sunukas, duksti organan, bet kodėl ne Jaiikit.
airiu vyskupo dar nesuban.
.
,T , ...
jrukė dešimtiek Pieteliu eis
gauna nežinia. Žinoma kar-j
Rašt. J. M.
kmtijo; bet už taigi airią
Suvienytos Valstijos pir-,
i(lant smuklf*
i'-9
tais pasitaiko klaida ir cen-’
os siou karėu ruosties pia-! v|1(?tll Rpi5kia kad 5eimy. bravarai to per amžią-ammos
iro raštinėje.
Y0UNGST0WN, OHIO.
žius bus dėkingi laisvama
dėjo. Nemoki skaityti, ra
na pamokinti nebus galima
Vienas dalykas narių ir
niai lietuvių spaudai.
šyti į Amerikos duris kla
Kovo 18 d. 1917 m., 3 vai.
nes tėvas-motina smuklėje
kuopą
prašau įsidėmy ti: po pietų; svetainėje po No.
RcUance, $3.00
binti ne nemanyk.
Jos ta
Waterbury
Pažadinkim viltį. Puoškibargą turi. Priėjo prie to,
f ‘
•
“Radiolite” S3.00
“Radiolite” $4.00
Narys
neužsimokėjęs
mo

Plonas,
7-ak. Su nesi
vo žado neklausys. Ant pir-, kad visas musą gyvenimas į
245 E. Eederal str., SLRK.
•1
Regularta Ingersoll su Vyriškas, parankus. &u
skaitymu karėn, kurion
nuo dulkių. >3.50, 10mi
kesčių
į
Susiv.
už
3
mėne

ksuotas.
Tas
pats
ly

ėerinčlais numer. Rodo
mos pažiurus reikalavimas didelę
A. 63 Įjyiopa laikys mėnesi
smuklę
panašus, nž mus tvirtesni jau ruošnaauks. lukštais, >6.0 o!
gaus darbo. >1.00.
laiką patamsėję.
sius,
lieka
suspenduotas
ir,
gana keistas, geriau prisi Smuklč kas kelintas namas. Į ties pradėjo. Lai kiekvienas
nį susisukimą.
žiūrėjus, nieko nelogiško o ant kampą po kelis. Geria Į lietuviškas šeimynos šven- visiem tokiem ketvirtame
Kviečiame
kuodaugiau|BllllllllllllltlHIIIIIII«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIf';
jame nematai. Suvienytos tėvai, gerai ir vaikai, geria I iausia pareiga būna nors mėnesyje, jeigu neužsimoka, shi svečių į šį susirinkimą.
Valstijos nuo savo ateiviu visi. Ištvirkimas jau prade- vieną katalikišką laikraštį nulaikomas organas. Taigi
J. Kasparaviče,
reikalauja tiktai kas jiems d a girgždėti gyvenimo su-1 namuose turėti.
Lai kiek- paskiau, kuomet tie nariai
kuopos rašt.
būtinai reikalinga. Kas ak spąrose. Šiurpas krato, kas I vienas tikras lietuvys kaip Užsimoka skolą, privalo bū
lam iš kningos arba plikam su mumis neužilgo atsitiks- įmanydamas , parapijines ti išnaujo prisiųsti jų adre
WORCESTEĘ, MASS.
sai
į
centro
raštinę,
kūrei
pa

iš šuką? Kas tokiam atei Tai vienatinis musą turtas. I mokyklas remia. Lai kiekSLRKA. 41 kuopa laikys
‘Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
viui iš Amerikos, jei jis ją
-Tiesa, dar turime ir baž-1 vienas tėvas-motina prižiūri siųs juos į organo redakciją.
mėnesinį susirinkimą kovo
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
‘gerai pažinti budo neturi? nyčias. Bet kas iš to? Ją savo sunų-dukrukę, kad jie To nepadarę organo negau
(March) 20 dieną, Švento
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant'
Ilgu metą praktika tai aiš raktai daugiausiai žydeliu lietuviškai
skaitvti-rašvti
Kazimieyo parapijos svetai
kertės Washington ir La Šalie gatvią. Td^ai ban
kiai nušviečia. Tuo patim bankuose kabo. Ypatinga!|mokėtą.
Tbliaus Chieągos apskri nėje, (20^Waverly^st.) 7:30
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
laivu plaukė lietu vys ir voKun. Struckus. tys sako, buk neatsakinė- vai. vakare.
Musą bažnyčios, o sveti
nas tvireiausiųją ir saugiausiąją banką. Žmonią
kietvs. Jie tuomi tarpu esą
jama į kuopą laiškus. Tas
miems priklauso. Veltui lai
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu.ir pervirsią,
Visi nariai meldžiami at
vienokiose aplinkybėse. Ją
netiesa.
Visi
laiškai,
į
ku

PRIE
CHICAGOS
AP

svamaniai burnas aušina,
vykti. Bus prirašomi ir nau
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
kapitalas vienokis — viens
riuos
reikia
atsakyti,
atsaki

buk nėr musą bažnyčios, ai
dolerią.
SKRIČIO NUTARIMŲ.
ji nariai.
ir kits nešasi margą maišelį,
nėju
greit.
Jeigu
laiške
pra

rią vyskupams priklauso.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
A. Čiginskas.
kuriame barška keli sudžiū
šoma
permainyti
adresą
arMelas. Ne airią vyskupams, I
Susiv. organe “Drauge
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6*l\g 8,
SU9tV.HET. R. KAT. AM.
vę sausainiai. Sutik juodu o tik amerikiečių bankams. iš kovo 1 d. 1917 m. tilpo
Pasiusti blanką, tai su CENTRO VALDYBOS AD
Subatą vakarais bankas atdaras specialiai tam,
už dešimties metą, kas per
Turime dar ir spaudą, ®ujGhicagos apskričio susinučia nėra nikalo
kad lietuviam® butą paranką ateiti su reikalais,
KĘSAI:
skirtumas! Vokietvs, jau kuria girtieši galima ma- kimo protokolas. Tame susi- ^Sdkjti, bet tik išpildoma
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
Pirmininkas — J. Jatoševigerai kalba angliškai, prigu žiausiai. Žodžiu prašasukęs I rinkime, kaip matyt, šalę į- ias, ko reikalaujama
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
lias, 1048 Washington
St.,
li prie kokios nors geros or- alutis perk ošė mus^ kiaurai, įvairią svarstymų buvo ir
Kas link mandagumo at Torwood, Mass.
ganizaeijos; jau prasigyve daug metą ims, kolei pra-| skundu ant centro raštinin
sakyme laišką, tai rodosi nei
Vica-pirm. — K. Krnšinsnęs, jau turi rankose šiokįvieno, laiškuose neiškolio- kas, 5SĮ;tFeneyck St., Brooklyn,
džiusime
ko.
-tokį amatą, kuris jam ir jo
įhriie ir tokią žodžių (gatvi K Y. . ; '
<$
Skundai buvo šie
Atsidūrus
kalnuotoje
šeimynai geresnę ateitį duo
Rariiuįnkas — J. S. Vaši/
nių)
niekados
nevartotame,
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
ti ketiną; lietuvys gi į vo Pennsylvanijoje, ant pirmos
33 k p. ir 146 kp. negauna
St.,
kokius tenka išgirsti nuo liauakaš, <12 N. Greene
pažiūros,
augšti,
juodu
smilĮ
or
g
ano
.
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai
kietį su užvydėjimu žiuri ir
kaikurių narią ir kaikurią Baltimore, Md.
ėią pilekalniai tau akį vėrė. J
.
,
kalbama, nes turi lietuvią klerką.1
aiškina sau ir kitiems, buk Juos ne vėjai supustė, o tiki
Iždininkas — J. Stnlgaitis,
entraliiu* Valdyba elgia kuopų raštininkų.
vokieč. aitvaras neša.
Ką
jį<0 3. Mtede
St, Wilkes
oooiiuinnniNiHniiiiiiHiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pūslėtos, kruvinos lietuvių ĮHt°rži(*viškai.
J.
S.
Vasiliauskas,
turi jis? Nieką. Jis dabar
rankos suvertė.' Kiek ten Į I kuopų laiškus visiškai
Susiv. raštininkas
skursta aršiau, negu kad prakaito, ašarų, gyvybės ii_Įne®tsako ir t.t.
prieš dešimts metą.
Jis
Na ir nutarė pareikalauti: MORTHAMPTON. MASS.
pirmiau nors bent turėjo
1
žino! O gal kada lietuvys|“Kad eentralinė raštinė gegerą sveikatą, dorą sąžinę,
poėtas skambančia savo ly-Iriau tvarkytų reikalą orga
Čia lietuvią nedaug yra,
širdyje Dievą; dabar gi, ne
'i
turi nei tiek.
Sveikatą pa- ra ją mums vargus aiškiau no gavimo ir davinėtą atsa- bet susipratę., Dabai* musą
apsakys.
Tuomi
tarpu,
jie
kvinus,
delko
jis
nėra
sitinnueštelyj
gyvuoja
4
lietuviš

džiovė smuklėje, dorą lalavajai spaudai pavedė. Vieir garsina didelius|tinėjamas ir, kad centro rafi- kos draugijos: Šv. Juozapo,
lietuvių šiai šaliai nuope'l-įtinė mandagesnioje formoje Mindaugo L. Kun-čio, 8. L.
Uilaikome laikrodžiui ir laikrodžliua, ankilnhji Uodus, lllunatinė viltis dabar tai gal
biniua
Ir dalaianžlahu, muzikas, gramofonui ou liotuviikaU re
tik ta, kad mesties “socia mis. Vienatinis ir bendras'atsakinėtą į kuopą viršaičių R. K. A. 19 kp. ir neseniai
kordais, konoartinaa, anl kurių gali groti Ir nemok-nt j» visokius
lakins; armonikas *ruslikss ir prnsinss, importuotas ir tsl> Ina
lizmo” armijon ir kovoti klausimas, kuri kiekvieno laiškus.” Tai tokis vra ap susitvėrė Lietuvos Vyčių
rusiiksg balalaikas fa gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Apkaltinti
kuopa.
Vyčiu pirmininku
• priešais tavęs, kuriuos jis keleivio širdyje žybteli, tai kaltinimo aktas,
Taipgi taisoma laikrodžius, laikrodAlius, visokius rSuzikayra ši: ką lietuviai už tai yra 'labai lengvai, nwt kalti- išrinktas Jopas Steponaitis,
lilkus Itetrumatus Ir rovolvarius. Savo darbo gvarantuojame.
pats sutvėrė.
Musą kainos ant vlako žemeonAa, negu kitur. Oyvenantfa ui
gavo? Labai daug. Jie gavo nant reikia turėti kaltybės rašt. Jonas Vaičiulis ir kaOkloagoo orderius gatito slgatl por lallkua.
Tokis ateivis valstijai yra
tiek, kiek vokiečiai, airiai, prirodymus.
sier.
MVko|as
Skinderio
lai}) naudingas, kaip reuma- kurie drauge su jais tuos paKartais pasitaiko, kad“ ne Jaunimas tųojaus stvėrėsi
tizmas
sveikam
žmogui. flius kabius pilstė. Skirtu teisingas apkaltinimas dau darbo mokinasi dainų, loši4682 S. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.
Lengviausias vėjelis, ką ki-mas tik tame, kad jie savo giau padaro nemalonumų mų ir t.t. Po Velykiy-žadaTBLBPMONE DROVER 7309
tus smagumais prajuokina,uždarbį mokėjo sunaudoti; apkaltintorjui, negu apkal- ma surengti vaakrą.
Sykai .kaa tlk prisius ui 3e štampą.
Kgtatoft
/
’
Žinpma, kaip visur, taip
jį gi skaudžiausiais sopu-šie gi, ne. Vokiečiai, airiai tintam.

t
-

SKAITYMAS.

Kas-nors Naujo

j nu>s

SAUGIUS BANKAS

nu.

Į;*

State Bank of Chicago

KRAUTUVĖ

STEPONAS P. KAZLAVVSKI

..c

I
i

Ketvcrgas, kovo 15 d., 1917.
HARTFORD, CONN.
Gražiai Paminėta Lietuvių
Diena. -

ro programa užsibaigė. Pas
kui buvo renkamos aukos.
Aukavo šie:
J. Yrubliauskas $2:00.
Po $1.00: K. Dimša, J. Ra
manauskas, kun. Jurgutis,
kun. Petravičius, Kun. Mi
siąs, K. Yaičiuliutė, F. Kim
ša, J. (Irėbliunas, Y. Ra
džiu vičius, J. Baranauskas
J. Jurčiukonis, J. Danielius
ir Vincas Kraužlis.
Smulkių aukų buvo $10.31.
Taigi išviso svetainėje .su
rinkta $25.31.
Dažnyči<.je aukavo;;
Po $1.00: J. Danielius, A.
Bražinskas, A. Stankūnas,
E. Taueikiutė,P<'Adomaitis,
J. .Ievas, V. Dimsa Al. Milašaitė.
Smulkių aukų $6.35. Iš
viso $14.35.
;>
Tokiu, budu koto 4 d.
Gomestead’e Į Tautos Fonlo iždą surinkta $39.66. i
Mylintis Tėvynę.

-<»•*«- .4 -»
>■■■■■
tus garsusis Stasiulevičius, L.
S. S. raštininkas. Svečias iš
kailio nerdamasis stengėsi pri
kalbėti susirinkusius Įsira
šyti į socialistų sąjungų. Gir
di, socialistai nieko bendTa neturi su tikėjimu ir užtat kiek
vienas katalikas esą galįs bū
ti jų sąjungos nariu. •
Taip melagingai vilieti
žmones Į savo partiją via la
bai ne-pailptu į ir išauklčkyn
žmogui netinka.
-,
.,’ . . ,.• ,‘ik:
. Vieversėlis.
•

I

I

«
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Naudinga K rungą Kiekvienam

I

5
“Draugo“ Knygyne Gaunamos

«o

Maldaknyges

8
Kovo 4 d. L. Vyčių 6 k p.
nariai pasidabinę ženkleliais
j & No. 1. PAMAIjUV VADOVĖLIS. Surengė A. J,. K. 1<. Kunigų Sųjun■v JĮ*
sa- Cl.i t’lpeta giesmės, stacijos, graudus verksniai, apaštuin purpure atliko išpažintį ir
lystė. pamaldos, rožančius, tretininkų (statai, įvairios maldos
Ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso kraiteliais ............ 40c.
priėmė Šv, Komuniją. Va
No. 2. PAMALDI' VADOVĖLIS. Tų patį kaip No. 1, skurdės ap
darais ........................... :....................................................... 60c.
kare Cumvays svetainėje bu
MAŽAS AUKSO ALTOIU 18.
vo surengtos prakalbos. Pir
$ No. L. 02, Paprastais, drūtais apdarais, auksintais krafttais, briau
miausiai kalbėjo studentas
nelės npkaustltos pasidabrotomis blėkeleinis, su kabute 60c.
Parašyta
Kun.
D
*.
A.
Staniukyho
No. L. 03 Moroko tamsiai rausvos skilios minkštais apdarais, ap
j\. Česnulevičius iš Ne\v
valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta
kvletka ........................................................................................ . . $1.00.
TIaven, Conn. Gerb. kalbė
J No. L. 04 Prancūziškos juodos slidžios skurdės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa
tojas savos kalbos pirmoje
rašai, auksinti krašteliai ........................................................... $1.25
daly j išrodinėjo reikšmę
No. L. 05. Balta, ornamentai slonlaus kaulo ir celuloidos, 3 sida
Ši kninga gurėtų rastis kiek'vienucse namuose.
.SHEBOYGAN, WIS.
briniai niedallkėllal prie šono, metalinės briaunelės, su
Lietuvių Dienos,
Paskui
Ji
yra
naudinga
kiekvienai!
žmogui
pasiskaityti.
Joje
«į
>
-•*
auksinti kraštai ..................... . ............................................... $1.00
Nedėliojo vasario 11 d. s. ni:
No. L. O4i. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio va
»
kalbėjo ' vietinis klebonas
lį
vdkslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
parapijoj svetainėje įbuvo pa randasi daug naudingų patarimų.
bute........................... '.......................................................................... ’. $1.50
gerb. kun. Ambdtas. Jo kal
rengtas gražus vakaras. Prie
3ž No. U. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas
”
kjcllkas, su kauline kabutė, auksinti lapų kraštai. Yra
ba taipo gi buvo turininga
. Kaina tik tai $1.00.
daimp monologų, dek leninei jų
tai vie‘n.1 iš gražiausių knygelių ............................................. $1.76
.
j
’
t
’
>
t
■
i
I
r
.
ir pamokinanti. Publika la
fd No. 202. Prancūziškos juodos skaros apdarais, auksudtals krašbuvo stdošta trijų t. veiksniu
’-j
tais, su kabute ................... .......................................................... $1.00
...
.
v
t
bai domiai klausėsi savo
Adresuokite •>
tragedija apie karės baiseny
BREVIOKELIAI.
klebono. Antrą sykį kalbė
3
bės. Artistai-inėgJjai laivo šie:
55 No. L 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, gražus
jo p. černulevičius apie lie
išspausti išmargini mui, lapų kraštai raudonį .................
35c.
K. Gittis, Ona Cizaūskiutė, S.
No. Ii. 14 Juutios frunciiziškos skurdės apdarai, auksiniai para
tuvių kolegijos fondų ir ne
šai ant šono ir nugaros, lapų krdštai raudonai auksuoti
Čizaųskjutė, .J. Alickeli tinas J
Chicago, Iii. ?
apvalus kampai .................................................................. .... ..' 7-Sc.
1800 W. 46th St.,
mažai davė vėjų sociali
No. L. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, aukaikiti. Lošimas susirinkusiai pu
>S
nlai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai $1.00
stams ir laisvamaniams. Po
blikai patiko.. Kaikurie laivo
5 No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti išto Y. Mošotukaš ir Yesminmdrgtnlmal, 'lapų kraštai auksuoti .................................... 50c.
labai .susigriaudinę.
6 No. L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžiutis Ir pa
--------------- ------- -----------j
taitė ir p. Verigiutė padekrašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai.............. .. ............. 60c.
Ten buvęs.
B
_
READING, PA.
Jemavo eiles. Šv. Cecilijos
Kj
, ,
.ANIOLAS SARGAS.
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai
choras Į). O. Posmanskio ve- i Susitverė Tautos Fandb
V/ESTVILLE, ILL.
448 pusi.............................................................................................
$1.26.
damas sudainavo vyčių ir!
Į.į
Mažiaus dolerio pinigus galima, siųsti krasos ženkleliais. Užša
skyrius.
The Mibėrnian Bank li klnaai veikiai lšpldomi. Lietuviu Diena.
tautos himnus. Paskui buv< !
n
' Adresuokite:
renkamos Tautos Foudanj Šiomis dienomis susinratu-1 Šv. Kazimiero dienoje, to
Įkurta
1867
metuose.
•
v
1
DltALGAS I’UB. CO.,
aukos. Davė šie:
( ji vietos tautiee. sutvėrė je tautinėj^ lietuvių šventėje.
Piehakarinis kampas La Šalis Adams St.
h 1800 West 4Cth Street.,
CHICAGO, ILLINOIS.
Kun. J. Ąmbotas $5.00.
'autos Fondo skyrių. T valdy- Lietuvos naudai čia surinkta
&
Suvirs
60,000
depositerių
•?.
A. Pateckis $2.00.
; ą naujai
vėrusio skv- 27 doleriai. Bažnyčioje sūria
J. Laueką $2.00.
11 rtaus
išrinkta šios ypatos t kta $17.(H), šv. Rožančiaus nio-jf.
Depositas ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimti mokame
,
Po $1.00: J.- Litvaiti s, J. Jurgis Juozaitis —’ pirmi nin- terų draugija aukavo .. $5.00, |;ant ,netoAtdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.
mum mummu* «
Petruškevičius, \ . Mirauči-1 u, Jonas Nevardauskas
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Klebonas kuri. Bystrais auka
PIRMU
NEGU
PIRKSI
GAUK
MUSU KAINAS *
Trust Deparmentas išpųdo visus premonės sųryšius. _
kiutė, II. Rainiutė, K. Tarno-Į raštininku ir Juozapas Pi ui vo $5.00.
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Sloginto Popieros
JIEAL ESTATE PEBAKT.M ENTAS . >
šiunas, T. Motiejūnas, J. Po-į t,eiius — iždininku.
27 doleriu vertės čekis lm- fc
Perka ir parduoda ‘žeim ą ant komisijos; skoliname pinigus a-nt
»j namų; lškolektiuojame randas.
CO.
vilauskas, N. • N., J. LiutKomitetas. siųstas Tautos Fondo sekreto-Į js
Reai Eat ate Mortgaga Bon iš. Katalikiško Vyskupo Chicagos,
g 3003-3039 S. HALSTED ST-, CHICAGO
I’yra dabar ant pardavimo $300 ir augščiau.
kauskas P. Elijošius,. M. O.’
i iui p. Pakštui.
jraoamamoami eT» • • » • • •4
mTiTiTrrmi'
t ’fV^EElSZi.’KiraES'
Ivanauskiutė, A. Mazolas. ‘
NEWARK, N. J;
. Dr. J. J. Bielskis.
J.-Pateckis, A. Mašotas ir!
__ , . ;
»
A. Kučas. Smulkių aukų į Vietos katalikai dai«buojasi
CLEVELAND, OHT.Č.
$5.35. Išviso $30.35. Kolegi- ■? Lai pasekmingai. Šv. Kazijos gi fondui surinkta $13.75 j-.ikro dienoje Lietuvo n ii u
Kovo 4 d., Lietuvių dieno
Kovo 25 d. Tautos Fondu ; cai bažnyčioje
gevąširdž lai
je, laike panialdų šv. Jurgio
•
‘jį. ~
’ i: 1Mr» j i i
33 skyrius rengia prakalbas , z nonos suim’tė.ar,tk.20JJ^lob“- ...
v - .*?•'. —
f 1 V i 1 ■auka
'b ■•i
bažnyčioje
sudėta
Kares
< otnvays svetaine). Kalbės*! '’ų. Gi tos pačios dienos va mikenlęjubienis $103.67. l'inigomis tėvynainis kun. J. 2 t re parapijos svetainėje bu- /gni Įiasiųsti Tautos Korulo
J. Jakaitis, T. F. centro pil v“;' surengtas vafearas, laike Lientro vaidybai per vietini ižkario taipo gi linktų aukos
iniiiinkas.
dininką, kun. J. Ilalaburdą.
Žirgvaikis. išelpti nukentėjusius nuo kaVietinis.
• 's. Išviso surinkta arti SU
’jlerių.
HOMESTEAD, PA.
HARTFORD, CONN.
Sausio 10 d. čia buvo praKovo 4. d. š. m. HIJIKA.
• Onos sandariečių-tautininkų. 89 kp. laikė susirinkimą.l
Šv. Kazimiero Dienos
‘kalbėjo p. Šalčius. Aukų nuIškilmės.
Pirmiausia buvo svarstytaiI
.• entėjusiems nuo karės surinapie prakalbas, kurios Įvyk?,
Yietos lietuviai gan iškil i-la 12 dolerių su 12 centų.
kovo 18 d. šių metų prie'
— Jonas.
mi ilgai minėjo dieną bran
I auvrenee gatvės, (lathedra1
gaus Lietuvos užtarytojo
Lyeeum svetainėje.
ROCKFORD, ILL.
šv. Kazimiero. Rvtmetyj
Paskui buvo nutarta su
bažnyčioje buvo gražios pa
Klaidos atitaisymas.
mažinti
Įstojimo mokestį.
maldos, laike kurių rinkta
- ----------------.
, j
aukos šelpti Lietuvą ir Tau “Draugo” No. 46 korešpon Iki balandžio 1 dienos gali
tos Fondo naudai pardavi Jonei joje iš Rdeklord, Ilk ąpie ma bus įstoti užsimokėjus
nėta kningutės: “Tėvynės prakalbas vasario 11 d. įvykę tik vieną dolerį. Delei pri
rašinėjimo naujų narių pa-'
Ašaros” ir delegatų kelio ('kančios klaidos: vietoje
\ ra 1 r i u k < *\'i č i a u s, a u k aivų s i o kirtas savaitėje vienas va
nės aprašymas.
Yakare-gi T. F. 23 «k. ir *0T»tynius dolerius, privalo bū karas (parapijinėje svetai
Liet. Vyčių 11 kp. surengė ti J.- Andriuškevičius; Vietoji nėje — pėtnyeiojiyi.
Taipgi buvo svarstytas
vakarą, kuri vedė vietos kle Šimkaus privalo būti 'J. Astisumanymas
įsteigti lie
kis,
kuris
aukavo
vieną
dolerį
bonas; Vakaras buvo ivairus. TJ rogramoje mirgėjo ir nėra vardų dviejų aukotojų tuvišką amatų mokyklą
po ‘$1.00 —4, J. I’alcnlukevi- savudse namuose dėl Susi
kalbos ir 1.1.
4
r
{ ’. vienijimo jaunuomenės. Tai
Pirmiausia p. J. Senulio čiaus ir Ant. Rupšio.
JONAIS yra puikus karas kuris yra vartojamas ir žiema ir vasara, apmainomas kaip tik nori. Netik kad gražus
ihut*^ • kibai- įKVidinga.! ulAly-------------- r*-- « »
vedamas vyčių choras sudai 
pasižiūrėti bet ir smagus pasivažinėti.
SPRINGFIELD,
ILL.
kas visai lietuvių tautai ir
navo “Suiiku Gyventi.” Po
Kas jį nusiperka tai žino kad turi kara kuris visus kitus atstoja.
. 6wh:l ši klan«|Tną viioms
to svečias kun. Misius įspuŠiomis dienomis vietos, sol utuopiibis. reiAblų getai', j »aLESINGTON SALIENT SLI’EltlOKITIEK
dingai pakalbėjo apie Lietu
-7*
Engine Drivcn Tire l’iimp
vą. jos vargus, ateities nu- cialist ų kp. sunurgL. pt’dkal- sVaFstFti. 89 Sl,‘iixii!-loii-< nu tintai lai Engine
Fp. Kt T,?'4Double Bulb Adjtutnhle Heaillnmps
Moort! .Miilllpiė Eihnust System
bus.
Kalbėtoju
buvo
pakviesskirimą ir t.t. Kun. Misiaus --------------- ----------------------------------- :
Rigkily Mountcd on Itudintor
Clil Steel SlartiuK Lear on Flytvliccl
* f
Largcst Slzo Motomctrr
Imli
pciidciit
Ignitktri,
Lighling,
uiids
kalbai pasibaigus garsi (leBoltcil-On Tire Kuck antį Spare
Miarting Ulėciiits
TT”7*|
lieniouiitahle Kini
Uouble i ulvci'-al Joints
klematorė Aučiutė pasakė
>11 Prcasure Gnuge
£
l'nll-I"l<>:itinc* Bear ,\xlc iyltli Spirai
Gonvcz Mud Gtiurds ...............................
eiles “Ant Marių Kranto.”1
Naujas Lietuvišku Šokiu «'
Itcvcl (..-ars
Genuine Lcatlicr L'plioLtery
tVii k-l'ct d Oil Cups
Po deklemaeijos vėl sekė
•'*
Dur prie to yru puikios dideles lnuipos.
Rinkinys
kalba. Šį kartą kalbėjo kun.
K
Petravičius. Jis aiškino apie
DHL PIANO.
§
Rvrengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpst* ackenti “Lletuvllkl
bedievybės blėdingumą ir
•oklal”: “ZirgelU”, “V. K. Marias”, “Ulija Vaisa*”, “Gebami.”, ?»*
kvietė visus klaiisv<ojus
•
I “Agonėlė Macurka”, “Vamzdelis”, “I’asde Spagne”, “Klumps I
*
tvirtai laikvties 'tikėjimo.
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyči” Msr
tas”, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, PnkrltkoPasakius J. Bulevičiui eiles
1842 Michigan Avenue
Chicago, III.
jis”, “žilvitis”, ir “Butų Darželis”. Visi vienoje sąsiuvoje. Kains
‘Neužniirškiin Vargstančių’
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame.
choras sudainavo
vyčių
Reikalaukite pas:
Telefonus Caliunet 6789.
I
.J?“
himną “Pasakyk mano my
DRAUGAS PUBLISHING OO.
LEXINOTON-HO\^ARD CO
1800 West 46th Street,
Chicago, Illinois.
limas krašte” ir “Lietuva*
CONNERSVILLE, INDIANAlėvvnė mnsų.” Tuom
<k<k<k*k<m$hak*k®:-:ska«»k*»
Draugas

f18SI

Publishing

Penkšešiiiiimeliiiis

Co.

Apvaiksčiojimas

1512

įr
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CARR

BROS.

WRECKING

KIEKVIENA DIENA PER VISUS METDS

Lexington Motors Chicago Co.
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CHICAGOS
ŽINIOS

daugiau ėmė juos vartoti,
liyžiai buvo vartojami vie
toje brangių bulvių. Spe
kuliantai todėl priėjo ir prie
ryžių ir pakėlė kainą.

BRIGHTON PARK.

Kovo 18, nedėliojo, čia
įvyks vakaras.
Pirmiau
siai bus sulošta Br. Vargšo
vieno akto įdomus veikalas
“Slaugytoja Seselė.” Po
to bus rodomi krutamieji
paveikslai apie karę Lietu
voje. Visas pelnas šio va
karo skiriamas parapijos
naudai.
Vakaro pradžia
6:30 vai..
Kovo 16, pėtnveios vaka
re, bus labdarių kuopos pra
kalbos. Užkviesti pasižy
mėję kalbėtojai. Tikimės,
kad prakalbose ir vakare
turėsime nemažai svečių.

NESUSIPRATUSIOS LIE
TUVAITĖS.

Šiomis dienomis su reika
lais man teko nuvykti į Šv.
Jurgio parapijos svetainę.
Užėjus ant antro augšto su
tikau būrelį gražių, jaunų
lietuvaičių, kurias prigimto
je kalboje užklausiau ar ne
matė Labdarių Draugijos
raštininko. Mergaitės ap
sidairė, nusišypsojo ir tar
damos “What he lookinc
*
'
for?” Aš jas antrą kartą
užklausiau to paties lietu
viškai. Šj kartą jos mane
suprato, bet atsakė angliš
kai: “May be he is down
stairs.” Paskui pasiteira
vus sužinojau, jog tai būvi?
šv. Jurgio bažnyčios giedorės. Ar gi jos nemoka lie
tuviškai kalbėti? O gal gė
dijasi savo tėvų kalbos?

P< (džius,
S.

Damazas,

P.

P.

Marcinkaitis,!

J.

K. S. M Milvy

Bartkus,

J.

A.

das, Albert. Rupšys, B, Vitkus,

£
£
jo
a
o

The

Klimas, S.

.1.

Kasmauskas,

P.

UŽUOJAUTA KUN. EŽERSKIUI IR PROTES
TAS PRIEŠ "NAU
JIENAS.”

Cord

DAKTARAS KALBĖS TOKIOJ TVARKOJ:

KETVERGE; ^Kovo 15 d. — Tamsybių ir nelaimių didžiausi a versme,
•
PETNYČIOJ, Kovo 16 d. — Ar Kristus yra Dievas? Tšrišig
mas prasiplatinusiųjų abejojimų tikėjimo dalykuose.
S SUBATOJ, Kovo 17 d. — Apie Inkvizicija.
jO
'
NEDĖLIOJ, Kovo 18 d. — Apie žmogaus augšėiausia tik£
slą. Ar sunku j j pasiekti? ■

IONA1S yra tnatomi drateUai. kurie sujungia

Č

Jusi) telefoną su telefpna boza. Čia parodoma

tris atskyri dratal, kiekvienas ift jų yj-a apviniotas

su Šilkų linų ir audeklų pptam jie visi yra j krū

Zėlis,

Brlaišis,

Ona

Patente.

K.

rienė, M.

Tiličinaitė,
Laukis,

rikaitė.

F.

P t zbadauskene,

šaitė,

J.

>/.

J.

V. Mo

Luitkaitė,

A.

Vičas,

Šokas,

Auaškalnis,

0.

Luk

Razbadanskaitė,
P.

P.

M.

L. ftazbadevu-

šidlauskytė,

Katauskas,

k"'te,

Lau

Šervitaitė,

O.

J.
K.

Pudziunaitė,

pi: orinnaitė,

,J.

A.

Kalinauskis,

H.

ze: kaitė,

I

Kalinauskis,

A.

Z.

N.

S.

So-

J. Zalatoris,

Žvinpauskie

n

KAS KALTAS UŽ 14-KOS
ŽMONIŲ NUŽUDYMĄ?
koronerio

prisiekusieji teisėjai atsakė:'
kalti gazo dūdų inspekto-'
riai, kuriuos samdo firma
Peoples, Gas, Liglit & Cokeį
Co.
j
LIET. VYČIV CHICAGOS
Nesenai VVest Sidėje su A 1TRASI8
MiSR. CHORO KONCERTAS,
degė didelis senas apart-nagu pranešti visuomenei apie
mentinis namas. Gaisre žu n- r:,J| naujų Liet. Vyčių Cliieagos
Aj> Uričio elioro koncertų.
Rus po
vo 14 žmonių. Gaisras kilo V«-!ykų pirmą šeštadieni, balandžio
1d dienų šv. Jurgio svet. 52 ir Au
nuo užsidegusio gazo.
lu m Avė. .Primename, kati šia Ims
Taigi dabar už tą nelai m įažiau turiningas ir lodomus, kaip
mę koronerio teisėjai ir at ir pirmasis. Tikietus Jau galima gau
ti “DRAl'GO” Administracijoje
ir
rado kaltais gazo kompani pi i choristus. Pasiskubinkite užsisa
kyti. Plačiau apie knneeiių. Jo projos dūdų inspektorius.
iti iniiĮ, pranešime vėliau.
Taip be nieko 14 žmonių
žuvo ir kaltininkai net neie
škomi ir nepatraukiami at
sakomybėn nž tą kriminalį
darba.
PA

Praeitą antradienį Chieapoje užsiregistravo 17,743
vyrų ir moterių piliečių. Se
niau užsiregistravusių buvo
791.231.
Taigi viso atei
nančiais rinkikais galės
balsuoti P08.977 vyrai ir mo
teris.

dratelių yra taip plonučiai kaip plaukas.

LAIMĖ ŠEIMYNOJE.

Bell Telephone Building
Official 100

Reikalingi kriaučiai dirbti ant
kostuincrskų custom work) dra
bužių. Atsišaukite:
D. KOKDOLECKY
464 W.
26tli St.,
Arti Canal gatvės.

REIKALINGI
geri vyrai gyventi
furnlture” kambariuose.
Patogus
airi bariai,
su patarnavimų,
nuo
3.00 Iki $7.00 | mėnesi. Sulyg 18irinklmo. Atsišaukite:
155$ W. North Avė., 3nl floor
CHICAGO, ILL.
PARDUODA ant LICITACIJOS
bučernės ir grosernės flzturės (furnlture) du metai kaip vartoti kartų
parsiduoda ir gyvenimo rakantal 4
ruimų kam reikalingi
malonėkite
atsišaukti.
Subatoje 17 d. Kovo ant sekančio
adreso:
F. MODIS,
028 W. SSrd St.
,
---- j—--------- .----------------------------.-------Parsiduoda geroje vietoje gerai iš
dirbtas batsiuvio
biznis su visais
Įrankiais. Parsiduoda
labai pigiai,
sąvintnkas yra ligonbutėje ir reika
lingi 'pinigai, Šitoksai užsiėmimas, at
sišaukite sektančių adresu:
,
MARIJONA VALANCIENE
1447 Ho. 50th Avė.
CICERO, ILL.

•z

*
*!

9» 9jRg <g*g« g« g.t g*

FARMOS!)

FARMOS1!

JOSEPH c. VVOLON

Parsiduoda Didžiausioje Ameri
koje Lietuvių kolionijoj kame yra
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mich. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Clonais yra Parmerų Draugystė,
yra
lietuviškų parapija. Todėl kreipiame!
j Jųa kurie norite turėti geresnį gy
venima pirkite pas mus farm«

galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
čius, iš tos k°Uonljos Išprašyti. Mes
turime iš jų suėmė jų farmas Ir nori
me ja3 parduoti, turime didelių Ir m:
šų farmų, glvullal, mašinos Ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint ganti dau
giau informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų kataUoga Ir mana. ..

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bid»
29 Ho. liaSalla et.,
Vakareie 15fi« Mileraukee av»
Central 6390

$K
f;
*
’į,”
K

Katodence Uumbold 97 m
CHICAGO, D,L.
S

2 F. P. BradchulisS
Lietuvis Advokatas;!
ATTORNEY

AT

UW

£

50 H. LaSALE ST, CHICAGO j
Rooma 1107-1114
Telephone Franklin 1178

ANTON KIEDIS,
Gyv.: 3112 S. Halsted St.
Telephone Yardii 2390

Peoples State Bank Bldg.,

Tetatoaaa: McKinley 8764

į

DR. A. K. RUTKAUSKAS |
(lydytojas Ir Chirurgas
S4S7 t. Eisim 11(4 Ir R. St gt., Ctlup

Surengė Kun. P. Gugis

1
l

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

maldų.

I

*•
prisiuntimu.

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

1

Adresuokite:
■

Draugas Publishing Co.

i 1800 W. 46th Street
Chicago, III.
■ .■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■

Tikslas

nn5TEnO|5Y5TEn

PETER A. MILLER
Deimęntai, Laikrodėliai ir
geriausios rųšies auksiniai
dalykai.

22-ra gatvė

Kaina tik 15c.
bu

į

•$s*9$a4e*sra»a.ssBti«ss-as$*»aK«Si-»a
Akynial pritaikomi per -akių
gydytojus. Mes už savo darba
gvarantuojame
arba pinigus
grąžiname.

2256 West

I

*

Scottville, Mich.

1KYSE6ZAMIHU0J1M0S

l.lcltaeija. Parsiduoda ant
mo
Didžiausis priešas laimės morglčio
bučernės Ir groser;
ra
š* ’mynoje yra liga. Šitos kandai (furnituąp) du me kai p
Kartų parsiduoda
gyveLlstinos Vyčių Bulldlnt and Loan Assoclitlon
b; dos darytojas švaistosi vartoti.
nimo rakandai 4 ruimų kai
reikalingi malonėkite atsišaukti Subatoje
a; link nuolatai, bet didis šių 17 d. Kovo, 2 vai. po ploti) ant se
TIKSLAS MUSŲ BENDROVES YRA DVIGUBAS
d; uių obalsis, prevencija kančio adreso:
f. jodis
t
PIRMA — Skoliname pinigus savo sąnariams Idant pagelbėti Jiems
a ba užbėgimas 'ligai už
■28 W. X3nl St.
____ nuatpirktl arba pasivaduoti namus.
BLL7*SPALENGVA
Chicagos Lietuvių
Labdaringos] • \NTRA — Padėdama sąnariams sutaupyti plnigua
akių, sulaiko ligos siutimą
Kodėl turi būti sąnariu musų Bendrovės:
,
ATPINGA.
1. Padarai depozitą pas mus kiekviena savaitė.
d’didinm laipsny]. Trinerio Sąjungos Centras, rengia naujoji
Toka depozitas gali būti 2Be. arba Ir daugiau.
Bulvių kaina palengva Amerikoninio Kartaus Vy Nek. Pras. Sv. Marijos Panos pa- 1? 5.5.Tokių
budu taupinl sau pinigus sistematlškat ir regullariškal.
rap. 4400 Fairfield Avė.
4. Procentas ant pinigų auga kas tr)s mėnesiai.
mažėja. Vakar bušelis bul no Eliksyras yra didelė paPrakalbos atsibus M dieną ko
6. ši Bendrovė moka daugiau procento ant padėtų pinigų negu bile
vo, Petnyčloje, vakare po pamal
kur) banka.
> vių buvo p"rdnnd?mps už
Iba ligos sulaikymui. Jis dų. Bus garsus kalbėtojai,' Įžanga
6. S*narlai kurie padaro paskola ant savo namų, turi tokia pat nau
Todėl malonėkite visi atsi
^2.U». šiendic gi jau kelioli iš ’alo vidurius, prašalina dykai.
da kaip ir tie kurie yra vien tik depozitorlal.
lankyti.
7. S| Bendrovė yra regullariškal peržiūrėta per valdžia.
Kviečia
RENOEJIAI.
ka eeiriu piginu. Al pinga, si gedusias dalis maisto, su
8 Jūsų pinigai yra apsaugoti.
,
u
Del tolesniu informacijų malonėkite kreiptis J musų Se
Paieškau pusbrolio Aleksandros
tik nežvmhT. kiaušiniai, ko grąžina nonuališkas funkci
kretorių J. J. KAZANATJSKĄ, 2237 W. 22nd Gatvė arba atsi
Zenkevičiaus paeinančio Iš Kauno
pūstai, svogūnai. Tiktai ry ja.’. grumuliuotįanėių organų gub.. Panevėžio pav., Pakrlpojo g««
lankykime ant musų susirinkimų, kurie yra laikomi kas PANEDELIO VAKARA ŠV. Jt’RGIO Parap. Salėje, 32nd Ir Au
parapijos Rarašelė kaimo, meldžiu
žiai staiga pabrango. Tr ir sustiprina visę kūną. Jis atsišaukti
f
burn \ V,
....
po adresu:
RARRORA
WENSKFVEHE
f ai todėl, kad žmonės vis neturi savojo nie ko, kas už- 3156 No. Halsted st., Chicago, III.
ESM

n

S

ĮŽANGA Į EAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui
lėšų auka iš liuoso noro.
Socialistai, laisvamaniai, tiesos ieškotojai ir visi velnių
Kupčiaus pasekėjai nepraleiskte progos.
Godotini parapijonis! Tėmykite, ar visi jie lankysis per
tas.dienas ant svarbių konferencijų. Jeigu ims žiaugčioti ir
atsikalbinėti, žinokite, kad jems ne tiesa rupi, tik palaidas
gyvenimas ir ‘‘Socialistiškas rojus”.
Visos konferencijos bus moksliškai paremtos.
Kviečia
KOMITETAS.

k< liktų ir labiausia sensaty- j4
viam pilvui. Tai yra šeimy
Tel Drover 7041
niškas vaistas prakilniau
Dr. C. Z. Vezelis
sioj
šio žodžio reikšmėj.
LIBTUAGS DENTISTAS .
Konstipaeijoj, galvos skau Valandos:
nuo 0 -ryto iki 9 rak
dėjime, nerviškume, apetito
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 So. Aabland Avė.
ir energijos nustojime, pilvo
art 47-toe gatvės
ui gedime gyvenimą mainant
ąąąąotot-gjfijj 9,4
ir t.t. Trinerio AmerikoniPASINAUDOKITE SU
•ris Kartaus Vyno Eliksy
30 d. IŠMĖGINIMUI
PROGA!
ras yra skaitomas kaipo iš
DYKAI.
tikimiausi pagelba. Kaina
ir primokamas persiun
Mes atradom daug žmonių ku£1.00. Aptiekose. — Trine rėtl pusėtinai kapitalo. Su Sanbortimas dėl naujo 1917
•BANOEB”
dvirarie norėtų pirkti -faFmas, bet ne
rio Linimėnts pagelbsti sun- gali dėlto, kad yra reikalinga tučio (baicikelio). Rašyk
tuojaus, kad gauti mu
kėsniuose kaip ir lengves- n° »,e“u trečių kainas vienas žinosų didelį katalogą
ir
gus gali nusipirkti farma stebėtinai
niuose atsitikimuose. Jis pigiai ir lengvais išmokesčiats.
specialį pasiūlymą. Stefarmas kur žemė yra pigi
bukingi pagerinimai.
gelbsti reumatizme, neural ir Pirkit
gvarantuota kur mes turime 60,Si “Km. Jus’n^a000 akrų žemės, kur yra kempių ir
gijoj, nelaiminguose atsiti lentų
pjovyničios, kur žmogus nusi
lite pirkti, negavę mukimuose, išsisukimuose ir pirkęs farmų gali gaut darbo prie
sų vėliausių iilygų.
kompanijos farmų arba kempių bi
Bukit “Važiuojančių Agentų”, ir
sutikimuose, beį pamėgin le dienų i metus.
padarykit didelius pinigus su dvirasu dalia .išdirbtos žemės'
ir reikmenimis
Gauk musų
kit jį gaivinančių pasekmių ir Farmos
gyvuliais dėl pradėjimo.
Gali lengvas išlygas dėl pavyzdinio “Rangeriausi paliudijimą nuo Lie
taipgi po kojų išmaudymo, duoti
ger”. žinos ir reikmenis ir iskas dėl
tuviškų farmerlų, rašykit:
pusiau paprastos kainos. Ke
ta ibusite maloniai nustebin SANBORN COMPANY, dviračio
letas vartotų dviračių $3.00 iki $8.00
ti. Kaina 25 ir 50 eentų, ap C-o Lith. Colony director, pardavimui.
MEAl) CYCLę CO., Dept. F. 395
eAgle RIVER, WIS.
tiekose, per krasą 35 ir 60
CHICAGO.
.eentų. Joseph Triner, Mfg.
■ ■■■■■■■■ B ■■■■■■■■■ BR
Chemist, 1333-1339 So. Ash
t
Tik
ką
išleista
Knygele
land Avė., Chieago III.
(Apg.)
REIKALINGI vyrai ant lauko dir
btt Cinder Roadvvay. Vyrai gyvenanti
Burnside, Roselande, Kensintone, ir
Pullmane, malonėkite atsišaukti se
kančių' adresu:
I’REDK. H. RARTLETT CO.,
REAL ESTATE
1O3rd ir So. PARK Avė.

*
•}

Visos konferencijos, išėmus paskutinę, vaiidės 7:30 vai. vakare
Paskvtlnoji bus pasakyta Kovo 18 dilių pur sumy

Chicago Telephone Company

Socialistų politika pasi
bjaurėjusi visa lietuvių vi
suomenė. Ypač aiškiai pa•Adė savo veidą tie kulvarb.s apšmeiždami kun. Ežeriki.
Klaida kiekvienam
’nuogui pasitaiko ir dori
utionės už tai neužsipulditė.ia. Užtat, mes, žemiau
p įsirašę,
protestuojame
prieš “Naujienas/’ o kun.
Ežerskiui išreiškiame pa
garbą;
J.

Pažink savo tikėjimą ir nesiduok savęs suvedžioti
visokiems ištvirkusių žmonių pliauškalams
KUN. DR. A. MALIAUSKIS atvažiuoja į CICERO,
ILL., ir ŠV. ANTANO parapijos bažnyčioje per
visą savaitę laiko, aiškins svarbiausius gyve
nimo klausimus.

Telephone

Jeigu šitie drateliai kaip nors susipainioja.
t
jie pradeda neišduoti gera baisa.
Visuomet reikia žiūrėti kad telefono dratai
nebūtų susisukę o tuomi pagelbesite. kad nerei
kės nuolat telefoną taisyt.

Navickas.

KONFERENCIJOS

je

vų sudėti iržalių kordų apvinioti. Dauguma tš šitų
/.

Vargšas.

REGISTRAVIMOSI
SĖKMĖS.

£

Leonardas Šimutis, J. J. Če

E. /•'.

kovo 15 d., 1917

LABAI SVARBIOS

f3

Mes, žemiau pasirašę, šv.
Bedo kolegijos moksleiviai,
protestuojame prieš “Nau
jienų šmeižtus ant gerb.
įcun. A. Ežerskio:

R. Vargšas.

į tą klausimą

Little Glimpses Into i'oitr TrtrĮhone—Aa. 6

p

pulis,

Ket vergas,

k

SV. BEDO KOLEGIJOS
MOKSLEIVIŲ PROTES
TAS PRIEŠ "NAU
JIENAS.”

■ywir.i...i..nWMiiiJbim8iMam«

-

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

unwTnwmT
A. A. SLAKIS S
ADVOKATAS
—

Miesto ofisas:
Booss 516
lt «o. La Bali* SK, Ohieago, DL
Tel. Bandolph H4«

F.lektra varomos
mašinos musų siuvi
nio skyriuose.
Jus esate užkvieciarni apsilankyti Ir
pamatyti musu mo
kyklą
bile
laiku
____
— dieną ir vakarais ir gauti speriališkai inusų kaina laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
—bile stailės arba dydžio, iš bile me
dų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

’ Master Designing School

gyvenimo vieta
3255 So. Halsted Street
TeL Drover 6828

vhvrrvr*vhKKh-rrrrvr*Tvv**v I

J. F. KASNICKA. princlpslns,
118 N. La Šalie St. Kambarys 41R-417
Prieš City Hali

BANKES
COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

Visur pardundamą po 28e ir

IMĮs

po 30c

SVIESTAS
•mete

iGtrlatifttoB tmpto- i
Inos geres
niu, nerlVur |u< o|l«t rauti

43c

WE8T SIDE
1378 M<lwanlu« av.
2»*M Mi(waul[Mi »»;
if'M Milwauee«
1.110 W Madi’on st.
thS) w Madlsan st.

SV.

RYŽIAI
AerianeinA rUFISM,
mVfea,
10c vertam. ■» 4
parsiduoda
'*

ui

i.

5]c

,644 W ChirsarosT.
1830 UI ne Island sv.
Ž812 W. North s r.
1217 S. Hslsted it,
1882 8. Hslntrd st.
1318 W. 12th st.

31(11 W. 22nd «t.
SOUTH SIDE
3082 Wrntwurth sr
3427 P. II«l«««i st.
4720 8. Anhlsnd nr.

I
|
'
I

NoRTH SIDE
40(5 W. Division st.
720 w Norlh a»2840 Lincoln sr.
32t4 Lincoln sr.
341.0 N. Clark Rt.

