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

ORO STOVIS.

Kovb 22, 1917 m.
Chicago Ir apylinkės — šiandie Ir
rytuoj iftdalics debesiuota; maža at
maina teipperaturoje.
Temperaturu vakar augšėiausia 57,
žemiausia 40 laipsnių.
Saulė teka 5:50, leidžiasi 6:04.
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Buvęs Rusijos Caras yra
nelaisviu
Norėta

nužudyti

ministeris

, Petrograde

Rusijos
savo

vyriausybė

politiškus

paliuo-

prasižen=

gelius

VOKIETIJA MĄSTO
APIE NAUJĄ TAIKOS
PASIULIJIMĄ TAL
KININKAMS. ,

NORĖJO NUŽUDYTI
MINISTERĮ.

Petrogradas, kovo 22. —
Čionai norėta nužudyti nauLONDONAS, kovo 22. — j jos rusų vyriausybės teisda-

Čionai gauta informacijos, | rystės ministeris Kerenskį,
kad Vokietijos vyriausybė i Vienas civiliai apsitaisęs
jau sumaniusi padaryti nau- (kavalerijos kapitonas parei
ją taikos pasiulijimą talki kalavo pasimatyti su KePasisakė turįs
ninkama.
Vyriausybė tuo renskiu.
tikslu pasiuntė savo įgalio jam paduoti svarbų laiškų.
Jis tuojaus suimtas. Pas
tinius diplomatus į Olandi
ją ir Šveicariją, kuriems į ji atrasta tik prilioduotas
sakyta ištirti talkininkų no- j nevolveris. Neturėjo jokio
rai taikos žvilgsniu ir tai- laiško. Kratos metu tečiau
kos reikalą spustelti pir-lkapitonas suspėjo Išsitrauk-

____
< ATI
myn, kiek
tik _
yra galima, !j 4-i
ti revolverį ir nusižudė.
Vokietija taikinties ver-L Tik jam nueižudžius pa

CHICAGO, ILL. KETVERGAS, KOVO (MARCH) 22 d. 1917 M.
Second Clasa Matter March JI, 1916, at Cbicago,' liti nols under the Act ot March 4.

STREIKAS AR REVO
LIUCIJA VOKIETIJOJE?
—------LONDONAS, kovo 22. —j
Iš Rotterdamo praneša, kad
Dusseldorfe,
Vokietijoje,
penkių amunicijos dirbtuvių
darbriinkai nutarė sustrei
kuoti į 48 valandas, jei vy
riausybė neišpildysianti jų
reikalavimų.
Darbininkai
reikalauja pagerinimo val
gio, kuris dabar tiesiog ne
pakenčiamas.

REIKALINGAS NAUJOS
RUSIJOS VYRIAUSY
BES PRIPAŽI

NIMAS.

Oeo. Washington.
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Savaitinis politikos
stovis.

Sušaukiama speciale Kongreso
sesija

Praeitų savaitę įvyko la
bai svarbus- atsitikimai pa
saulyje. Rusijoje ištiko re
voliucija ir prašalintas nuo
sosto (-aras. Tai atlikta žai
bo greitumu. Caras įsakė pa
leisti durnų. Bet duina nepa Didelis sujudimas Ameriko
klausė. Kilo revoliucija. Į
je prieš Vokietiją
tris dienas caras buvo pri
verstas atsisakyti nuo sosto.
Nedavė sosto nei savo priŠAUKIAMA SPECIALE raščiai išnaujo karštai ima
augliui sunui.
Iš Olandijos gauta žinios,
kurstyti vyriausybę stoti
KONGRESO SESIJA.
kad Vokietijos sostinėje
Dabar Rusijų laikinai val
karėn. Bet prezidentas tais
Berlyne siaučiančios didelės
do durnos išrinktas išpildo
nesivadm > ja.
Washington, kovo 22. — kurstymais
gyventojų riaušės Iš karės
masis komitetas ir naujas
Jis
labai
gerai
supranta kaVakar prezidentas AVilson
laukų sostinėn pasiųsta keli
ministerių kabinetas, kurio
išleido proklemaeiją, kurių- rėtį konsekvencijas ir todėl
pulkai kariuomenės malšin
pirmininku
yra
princas
ja sušaukiama speeialė kon išranda visokiųpsius budus,
ti streikininkus.
Lvov. Caras su savo patarė
greso sesija į balandžio 2 kad amerikonų tauta kaip
jai s-palvdovais' laikomas ne
Amsterdame yra žinių,
dieną.
Kongresas sušau nors sulaikyti nuo to nerei
laisvėje.
Biurokratai su kiamas
kad Berlyne riaušes jau ne
reikale
vokiečių kalingo kraujo praliejimokimšti
į
kalėjimus.
Naujų
be riaušės, bet tiesiog gynardančių laivių, su kokio- Kitais žodžiais tariant, pre
ventoj, suKUmae revoliuoi. ApLEISIA PRANCnzIJĄ nišų vyriausybę pripažino mis Vokietija sauvaliai ir zidentas vra didis taikos šakariuomenė ir karės laivy čitkakliai skandina ameriko-; liniukas, karės nenori,
ja prieš dabartinę kaizerio
Londonas, kovo 22. — Vo
nas. Visiems Rusijos gyveu- ninius laivus ir žudo ameri
vyriausybę. Žmonėms gyve
kiečiai vis toliau traukiasi » toiams
nimas nepakenčiamas, ne
Vokietijos provokacija.
konus.
Suv. Valstijų dip
Prancūzijos. Jų užpakalinės
Karės lauke nebuvo svar lomatai tvirtina, kad toks
girdėtas suvaržymas ir ba-,
,
A., . ,
Deja, Vokietija įgimtuoju
das verčia juos sukilti prftč “7^ vos hk ,steng,a su
besnių atsitikimų. ^Vokiečių Vokietijos pasielgimas reiš-'savo atkaklumu prezidentų
1
fmlrvTi briaujančiuosius
hraainarunnneiira pas
laikyti
armijos traukiasi iš'Prancu- kia ne kitkų, kaip tik ka taip provokuoja, kad jam
vyriausybę ;lr kuogreičiau
kui talkininkus. Pastarieji
zijos. Vokiečių nardančios rės paskelbimas Suv. Vals nenoromis prisieina šaukti
susitaikinti su kariaujančięvis daugiau užima apleistų
laivės posenovei blokuoja tijoms.
mis šalimis.
Ir su tuja diena, kongresų speeialėn sesijon il
miestų ir miestelių. Vokie
Anglijos pakraščius ir skan- kuomet nuskandino ameri- ginti šalies garbę. Vokietija
REVOLIUCIJOS^UK^ čiai pasitraukdami paskui
dina neutralių šalių laivus, ikonįnius laivus, pradėta iš prieš visų pasaulį statosi
save palieka tik vienus uuoTomis dienomis nardan-• seno pramatomoji karė. Ka- tuomi, kad jinai esanti suESAMA TARPE 600__70?*'degulius ir .pelenus, išrausčios laivės nuskandino ir tris daugi prezidentas AVilson rrmningiausia ir galingiausia
'
* iTIlO
’lia dšnaikintus
i inoi
CJ miutus loill.
laukus,
mišameri kortinius laivus.
i tos karės pasekmių nenori viųampa saulyj. Ir todėl su
Londonas, kovo 22. — IŠ' ]{US
Suv. Valstijų prezidentas i paimti išimtinai ant savęs, jąja negalį skaityties net di*
Petrogrado pranešama, kadi Militariniai kritikai priroRusijos revoliucijos aukų1 Ginėja kad toksai masinis ito
-del
sušank
la
kongresų1todėl šaukia kongresų ir pa- džiulės pasaulio valstybės.
todėl
sušaukia
esama 600—700 užmuštų ir'vokiečių armijųpasitrauki- į sPccialin posėdin. Grųsia ka- [reikalaus tautos parėmimo
Kad taip yra, liudija faksužeistu.
Visu užmuštu' 1Y1QO
J/ iluvo
su Vokietija.
> tame svarbiame žygyje.
Zas, kad jinai neišpildo savo

Washington, kovo 22/ —
Suv. Valstijų ambasadorius
Francis iš Petrogrado savo
vyriausybei1 prisiuntė ilgų
telegramų. Reikalauja, kad
Suv. Vtlstijų vyriausybė
tuojaus naujų, Rusijos vy
riausybę pripažintų legale,
o tuomi daug sustiprintų
naujai atgimusių šalį. Am
basadorius I Francis tvirtina,
kad rusų kariuomenė ir ka
rės laivynas pripažino nau
jų laikinų vyriausybę. Du
rna pasekmingai tvarko ša
lies reikalus.
Be to, amba
sadorius praneša, kad galu
tinai dar nesama nuspręsta,
ar Rusija ateityje bus mo
narchija, ar respublika.

us aptartpa asiruošimaš
karen

čia pasisekusioji Rusijoje
Abelnai spėjama, kad tai
revoliucija.
Ir jinai šituo
J jis yra buvęs reakcionierių
savo taikos pasiulijimu, sa
įrankiu.
O reakcionierių
koma, daug daugiau nusileižmonių rytoj įvyks iškil tik tų. kad jie regis suma-i ^ra žinių, kad ir A okietiprižadėjimų, kaip jinai nuorusų kariuomenėje tikroji
Ką
praneš
Prezidentas.
|
aĮ žudo amerikonus, trukdo
siantv talkininkams. Nerei
mingos laidotuvės Petre?- j nę visiškai
atsimesti įg i.i°K. žmonės nerimauja. Gali
' galybė.
Kuomet
susirinks
kongre!
Amerikai
prekybų ir kitokalausianti nei Lenkijos, nei
grade.
Tai bus tautos at Prancūzijos ir susistiprinti į
revoliucija, kaip Rusisas, tuomet jam prezidentas , iriais reikalais susinėsimų su
Lietuvos su Kuršu nepri-' . _
gijimo vainikų diena.
savo pasienyj, kur yra at-p°«Je
gulmybių, kadangi naujoji PALIU0SU0TI POLITIfipraneš, kaip Vokietija laužo i Europa.
* urnų uių, nuaugi uauju ji
PRASIŽENGĖLIAI
vangiau ir prieinamiau gin
tarptautines teises skandin•.........
rusų vyriausybe ir be to suDAUG ŽMONIŲ ŽUVĘ ties prieš anglų ir prancūzų VOKIEČIAI PRADĖJO
dama neutralių šalių laivus Priverstinas kareiviavimas.
teiks laisvę savo visoms pa
UŽPUOLIMĄ.
RUSIJOS REVO
užpuolimus.
Petrogradas, kovo 22. —
Berlynas, kovo 22,-Anot [r ž"d' dama žmones-jūrėse,
vergtoms tautoms ir taute
Alanoma, kad šita kongre
LIUCIJOJE.
Ar tas tiesa, netolimos
Rusijos vyriausybė išleido
kurios kadir karės metu tu
lėms.
> 1|
so sesija visupirmu pasirū
dienos- geriausiai tai paliu oficialio vokiečių generalio
parėdymų, sulyg kurio pari būti liuosos nuo tokių neštabo pranešįmo, vokiečiai, ,
....
pins pravesti priverstinų
Copenhagen, kovo 22. — dys.
Vokietiją prie taikos ver liuosuojami iš kalėjimų ir
j-1 r
v
,•
[doru pasikėsinimu
Prezikareiviavimų visose Suvpradėjo dideli užpuolimų! , • 1
„
/ , ,-r , .
čia ir pačių gyventojų neri ištrėmimo visi politiškieji Čionai gauta žinios, kad Ru
nrieš rusus Vo'lvnijoj ir ki., dėntas paz.vmes, kad \ okieA'alstijosę, kurs pavadintas
sijoje revoliucija buvus la kitų šuareštuota.
mavimai.
Ko gera!
Dar prasižengėliai.
Agrikul
tose vietose.
Tvirtinama.tok,uo sa''°
“
militariniu lavinimu.” S.
vietose,
bjaus kruvinesnė, negu kad tūros ministerį Ritting- re
kartais gali pakilti ir revo
jau yra paskelbusi karę
Valstijoms yra reikalingi
CERKVES VIRŠININKAI j pirmiau pranešta.
Apie voliucionieriai gyvų sudegi- kad vokiečiams neblogai Be
liucija.
Suv. Valstijoms.
v
Rusijos gyventojams kasi su tuo pradėtu užpuollkareiviai. Negalima jų gra
PRIPAŽĮSTA NAUJĄ
;4’000 žmonių arba žuvę ar- nę.
Todėl taikinties reikia ir
žumu primasinti, reikia pri
i mu.
VYRIAUSYBĘ.
sužeista.
Tūkstančiai trūksta maisto.
Kongresas išneš
tai kuoveikiau.
verstinai imti.
Petrogradas, kovo 22. — I'
rezoliuciją.
Visgi tos žinios dar ne
.......
-, w.,..
Be to bus nutarta it kito
Kievo stačiatikių metropoli
Po šito kongresas praves
m
‘F „
č
patvirtintos.
ii
tas su visa sau pavesta dva-‘
rezoliucijų, kurioje bus pa kių daugelis svarbiųjų rei
siškija
pripažino teisota1
sakyta, kad nuo to ir to lai kalų, surištų su prisiruoši
BUVĘS RUSIJOS CARAS
naujų Rusijos vyriausybę.
ko gyvuoja tarpe abiejų ša mu karėn.
— KALINIU.
lių karės stovis.
Tokia re
Tečiaus tikroji karė su
-------------PRAMATOMA CIVILE |
zoliucija nereikš karės pa Arokietija nebus paskelbta.
WI
LONDONAS, kovo 22. —
KARE RUSIJOJE.
A
skelbimo teehnikaliu supra
I".-, ■'iii.
‘-ojURM
M
Bet jei vokiečiai nenustos
Naujoji Rusijos vyriausybė
Berlynas, kovo 22. — VoS
f
timu, bet praktikos žvilgs
galvažudžiavę, tuomet, gali
paredė, kad buvus’am Ru- kiečiams labai neparanki
ki*;
niu reikš pačių karę.
r?
4. x..~.’*»»«•*•
mas daiktas, Suv. Valstijos
sijos carui, Nikalo j ui Roma-Mykusioji laimingai revo■■ ■
,
To pasekme bus tas, kad
kokiu norR budu panaudos
novui, ir jo palydovams pa- ]įneija Rusijoje.
Todėl jie
e*
tuomet Suv. A'alstijos pa
/z,4'7/ < O
prieš Vokietijų savo karės
naikinti asmeninę laisvę ir vjpaR laikas spėja, kad te''-iii
' r*-fsirūpins labiau apsaugoti i
_-L a
.
'
'
laivynų.
tuojaus jį su tarnais prista- naį įvyks civilė karė. Anot
'-■y
savo reikalus plačiose jūrė
3
—..—..... —j----------------------------------tyti Į Carskoje Sielo.
vokiečių laikraščių, naujos
se ir pagaliau nedovanos
[■■y?
Rusijos vyriausybės nenori
vokiečiams
kiekvieno
jų DĖKOJA UŽ BAZARŲ
I
SUIMTI AMŪRO PRO
prasižengimo ppieš Suvie- į
pripažinti: Turkestano gen.
SURENGIMĄ.
VINCUOS VIRŠININKAI gub. Kuropatkin, Sevastonvtas Valstijas.
I polio
komendantas
gen.
Toks karės stovis tąigi iri
New York, ko1
22.
Londonas, kovo 22. — Su Aniauin, Dvinsko tvirtovės
linasi ‘‘ginkluotoji neut- į pranPnzijos pm. p„ineare
vadinasi
/
imta
Amūro
provincijos komendantas gen. Lvov ir
rai ybė.” kol pagaliaus na- kahleewnw ,lrisillnt,-. ,„nti.
■
knblegramn pru
i':i • '"T 7 ■
JI
(Siberijoje) general-guber- kiti.
Kai kurie jų jau su
priseis ištiknijų kur jūrėse
niam talkininkų bazani ren
natorius Gondatti -ir tos imti.
Kai-kuriose provin
susiremti su vokiečiais■/.
gimo komitetui Amerikoje
provincijos kariuomenės va cijose rusai mužikai dieno
t /...<«
savo padėkojimų už bazarų
Prezidentas nežiūri
das, gen. Meščenkov.
mis ir naktimis cerkvėse
rengimų,
lies bnzamose sui ■> ■
kustymų.
Gomelyj suimtas buvusis meldžiasi už carą-batiuškų,
Suv. Valstijose sujudimas inktuoju pelnu gausiai suPhoto by Amorlcan PntM AMOclatlon.
,
.
'
.
caro rūmų viršininkas baro kad jis ir tolesniai valdytų
labai didelis.
Kapitalų a-'šelpiami nukentėjusieji nuo
Kariuomenės parodavimas Wash’(ngtor.e prezidento Wilsono inauguracijos,
nas Frederieks, kurs visuo Rusijų, neapleistų jų varg
gentai ir stambesnieji laik- karės prancūzai.
kovo 5 d.
dienių.
met važinėdavo su caru.
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“D K AC OA8"
Lietuvių Katalikų Dienraštis
Eina kasdieną išskyrus nedėldls
alus.
Prenumeratos kaina:
Chicagoje metama ..................... »«.♦#
• I mėnesiams ............ 91.20
I mėnesiams ............ 92.09
Kituose 8. V. miestuose metama 24.59
I. mėnesiams .... 92.59
I mėnesiams ............ 21.50
Perkant, atskirais numeriais vi
sur po 2c.
Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraki mo dienos,
ne nuo Naujų* Metų. Norint permai
nyti ad/eaų visada reikia prisiųsti lr
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
Uperkant
krušoje ar eiprese
“Money Order'* arba Įdedant pinigus
į registruotų laiškų.
Redakcijai
prisiųstieji raštai lr
korespondencijos negrąžinami, jei au
torius, atsiųdamas tok] raitų, nepaftyml ir nelndeda krasos ženklelio suSrųžinimul. Visokiais reikalais krelpianties adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC.,
2SOO ,W. 49th Street, Chieago, Illinois.
Tel. Drover 2114.
,
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“DRAUGAS”
Lithuanian Daily Fricnd.
Published daily except Sundays by
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC
1800 W. 46 th Street, Chieago, Illinois.
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Terms ot Subscription: In Chieago
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draugauti ir beudrauti su
lietuviškais socialistais ir
laisvamaniais. Nes tie pauk
ščiai labai dažnai lietuvių
šeimynas padaro n eini min
domis. Tuščia jų! Pavojin
giausia yra turėti įnamį so
cialistų arba
laisvamanį.
Pegu jie sau žinosi. Tegul
gyvena pas savuosius.

anuotų šoviniai ir bloga va
Bepig, kad jie susiprastų, lia turtingiausius kraštus
grįžtų iš klaidos kelio!
pavertė į tyrus, gražiausius
Mes taip turime elgties miestus ir kaimus — į krū
no tik su socialistais ir lais vas griuvėsių. Šimtmečiais
vamaniais, bet ir su lietu .taupomas turtas liko sunai
viais atskalūnais, palaikan kintas, derlingi laukai iš
čiais nezaležnas “parapi mindyti, išrausti, ramus gy
jas”
su
apgaudinėtojais ventojai išvaikyti, kenčia
Strazdais, Mickais, Buzovais d i džiausį skurdų po svetima
ir kitokiais, kurie alina lie pastoge.
Tai vis virtinės
tuvių tautos dvasių.
nekruvinų aukų. Bet kiek
tame ugnies ir geležies suMOTERĮS APIE GIMDY kuryj žuvo gyvybių, kiek
MO KONTROLĘ.
žmonių be laiko išsiskyrė su
šiuo pasauliu bei tapo sųžei-

rijos neleido plačiai sklei
sti mušius ir užtat žuvusių
skaičius Italijos armijoje
neperdaug didelis.
Jis sie
kia 209,000. Užmuštų yra
arti 105,000, sužeistų — 49,000 ir nelaisvių su be žinios
.prapuolusiais — 55,000.

išsijuosus darbuoties, kelties
i Jūsų pinigą tur būti padtiš griuvėsių, idant nors da
tl geroj* MugioJ o
stijos |
linai užgydyti esančias ir
bačkoje
L
busiančias žaizdas. Bet miš
glija su savais bičiuoliais
kai kryžių ant milžiniškojo
netekę 6,318,400 žmonių, o
karės kapinyno nekuomet
mmoUF CUICAOOmmb
jų priešai tik 3,384,800.
neišnyks ir jie bus. nuolati
Mllw«akM Ava. kamša* Waatsrs Ava
Tas aiškinama tuomi, kad
____________ i_____________
niais nebyliais liudininkais
3% ant Jūsų Pinigų
talkininkai
nesugebėjo
tosios nelaimės ir XX šimt
Belgija
ir
Serbija,
kurias
taip gerai prisirengti prie
v
.
Atdara Psncdžlials i .' Sutatorole
karės, kaip centralės valsti-aimai UZP^U(^° mitzimskiau- mečio civilizacijos.
vakarais iki 8 valandai
jes, ir užtat didžiausieji nuo :^os y°kieeių armijos, atsi
Skoliname pinigus ant Narnų
PINIGŲ KLASTUOstaliai buvę kaip tik karės zvc^^aut i JV teritorijos
Persiunčiame pinigus |
TOJAI.
pradžioje. Galima numauyfi,' jaunimų,
pajautė
labai
Į Europa ir galima
kiek tai žmonių turėjo žu- rimudžią karės letenų. Belgų
Suvienytų Valstijų fedegauti Laivokartes
ti laike generalio prancūzų.j nuostoliui beabejonės siekia ralės slaptosios policijos ko
MtfBttiut.
atsimetimo pirmuose karts įvirš šimto tukstan^- Tame va su poperinių pinigų klasr
mėnesiuose, rusų sutruškini- skaičiuje užmuštų skaitliuo- tuotojais užlaikoma didžiau I—-—
mo prie Mazūrų ežerų, Ga->ma lki 50’000’ įžeistų
sioj paslaptyj. Ir tiktai ve
J8TEIOTA 1888 M.
.
r
_
__
*
oo
nnn
;
____
į.u
........
~
iicijos, Lenkijos’ir Lietuvos :22>0()0ir Pakliuvusi,J i nelai- prezidento Wilsono inaugu I

KARES AUKOS
Milžiniškoji karė, kuri
treti metai su baisiausiu
įniršimu siaučia Europoje,
jau prarijo galybę kruvinų
ir nekruvinų aukų. Gaisrai,

Ket ergas Kovo 22 <1. 1917 m.

> Second Security Bank ž

KASP AR

evakuacijos, runuiny bėgi- sv? 811 kažin kur žuvusiais racijos dienoje atidengta
mo jr t
— 40,000. Serbijos kareivių trupučiukas tos paslapties.
Užmuštų skaičius talki-!’1' ramn> gyventojų žuvę Kai kuriems ištikimiausięms
ninku šone siekia 2,890,800, virš 60’000’ 0 sužeista virš svečiams buvo leista ineiti į ? ro PBIEMUBA VALSTIJOM!
o centralių valstijų šone —į 28,000,
^VĮSO 88,000. Bet paslaptingąjį muzėjų, kur
KAPITALAS 5600,0C0
į 1,550,800, sužeistų skaičius! šiai slcaitlinei dar stinka sukrauta klastantieji pini- Mes mokame proc. ant Pinigų.
jis ge-' gai ir valstybės vertingos Mes parduodame Foreign Money
Lietuvių laisvamanių , ir stų ir tokiu budu jau negali pas pirmuosius 1,676,500, o 8 vaieiaJĮs ne aisvių
Orders j visas (Lilis svieto.
Į
poperos,
taippat
įrankiai
ir
\Villiam Kasper — Pirmininkas
I
socialistų moterįs Ameriko naudoties visomis šiam pa- P®s kitus 923,000, o pakliu-lrai nezmornas*
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas
vusių
i
nelaisvę
ir
prapuolu.
15
neutralių,
valstijų
dau,
visokios
prietaisos,
panauI
Chas,
Krupka, Vtyo-pirmininkas
je turi susitvėrusios kokį šauliui Dievo duotomis ge
August Eilele—Ass’t. Kasierius
giausiai
pražudė
žmonių
Vo’
dojamos
toje
pavojingoje
Joseph sikyta — Kasierius
tai “susivienijimų.”
Šitas rybėmis.
Taigi apie šias šių be žinios pas pirmuo
pramonėje.
Ten
tarp
kitko
kieti
ja.
Jos
nuostoliai
šiame
“susivienijimas” turi neva kruvinas karės aukas, kurių sius yra 1,652, o pas kitus
1900 R’ue TcLnd Avė’, g
vra rankius garsiausių Amežvilgsny
j
siekia
1,585,200
nuosavų “organų.”
8KIGAOO, LKL,
atpirkti jau męs negalime, 812,000. Šitos skaitlinės su
Kiek niurnu yra žinomi, pakalbėsime plačiau. Žino- rašytos remianties tuo fak- arba 225,000 mažiau negu rikos istorijoje pinigų klasIR KITUR PRIVISĘ LIE tan susivieuijiman daugiau ma, kaip ėkonorniškų karėsiu, kad centralių valstijų 90 Prancuzijos. Užmuštų Vo- tuotojų. Tuo muzėjumi ste
bėjosi ir pats prezidentas,
TUVIŠKŲ LAISVA
sia susispiečiusios sulaisva- nuostolių, taip ir nuostolių j nuošimčių sužeistų grįžo į kieti joj yra 893,200, ty. truputį daugiau už prancūzus,' kadangi ir jam dar pirmu
manėiusios, gyvanašlės mo žmonėse visiškai teisingai j giltas, p talkininkų — 80.
MANIŲ.
sužeistų—450,000 ir pakliu-1 kartu teko pamatyti tokius
teris, pilnai pataikaujančios negalime apkainuoti ir greiDaugiausia gyvybių kal
vusių į nelaisvę bei be ži-į daiktas.
Ne tiktai vienoj Amerikoj laisvajai meilei. Kadangi lie čiausiai negalėsime. Apie tą po žuvo Rusijoje. Jų skaitnios žuvusių — 245,000. Tai-! Šiais elektros ir fotografi
lietuvių tarpe priviso laisva tuvės katalikės moterįs į jas tegalima spręsti tik maž- line s^ekia 3,684,200. Kruvi
gi, skaičius sužeistų ir ne jos laikais pinigų klastavimanių. Jų atsirado ir ki pirštais rodo ir nenori nieko -daug, apskritai.
nomis raidėmis ant ašaro
laisvėn pakliuvusių Vokieti- mas priguli prie augštai iš
tose šalyse, kur tik buvo bendra su jomis turėti, tatai
Iš ofieiališkų ir pusiau ofi- mis apipiltų lapų bus užra- joję proporcionališkai ma-; lavintojo užsiėmimo.
Bet
lemta lietuviams apsigyven tos moterėlės susitvėrė nuo- ciališky" pačių 'kariaujančių į švtą Rusijos karių istorijoje
žiausias, negu pas kitas ka- klastuotojų susekimas kurti ilgesniam laikui. Lietu savių neva organizacijų ir Europos valstijų pranešimų j »’««“ P™ Maaurų ežerų ir
riaujančias valstijas. Smar-į-kas augštesnio prasilaviniviai apleisdami savo tėvynę :;u savo “organu” pliauškia, pasirodo, kad nuo pradžios at9imetlmas bll™slos car°
kioąe vokiečių ofensyvose i mo reikalauja.
visuomet iškeliauja gerais Liek tik seilė, išneša prieš karės iki pastarųjų diem< a™>3«a
Karpatų kalnų,
daug žmonių užmušta, bet: Vienas pinigų klastuoto* žuvo joje viri dešimties mi- Stoka geležinkelių h <"™akatalikais, pamaldžiais, pil dorų.
RelSkia laisvę nuo rūpesčių
pasidėkojant aštriai drau- ‘jas, kuris pirm kelių mėnePaskutiniam jų “organo” lijonų žmonių užmuštais,,'1'^1 su'’r«a1'llzuotos ™'<h- !'
dančiais savo tėvų tikėjimų.
mei, sumaningai tvarkai ir šių buvo susektas ir suimeiniškos pagelbos padarė tų,
Absolnti'iuj saugumų
Nepalyginama jų didžiuma : urneryj rašoma apie gimsužęistais, pakliuvusiais į kad Rusijoje nuošimti, mi-,tinkamai Syd.'™> pagelbai tas, keUolihų metų lavinosi.
Si banka yra labai patogiojo
tokiais ir pasilieka, nors lymo kontrolės klausimų.
aplinkui ju,,, siaustė siauj^mijP>9"k" moterim* jos
I*" «*> žai^ kamivi^ul^“aHab”
jkol.*smokoTdlybtl
vietojo yra* reguliariai peržiuriųma U. S., Valdžioa ,fcv
k
,
-v,
.
•
y
*•
•
*
*
.
zimos.
Ls-tos
skartnnegbMAv-.
.
«,.
,
.
.
įu
sužeista
ir
pateko
i
prie*pinigus.
Ir
kuopuikiausiai
*
sų taupinimai yra, paįei^aiue,a lietuviškų s„,lakštų ir »• taria kuoareiaus.ai susi.
.
. . .
, . kur kas didesnis, negu kitur.
P
®Į P
P
muštų kareivių atsieina 4,
janii, ar 21.00 ar 2l.9OO.OO
šo nelaisvę. Manoma, kad, juos dirbo. Policijos rankoslaiąvainanių ištvirkimas, jo ,i>. žinti su tuo klausimu, kad 441,200, sužeistų — 2,598,000 Skaičius užmuštų ir miru
prie lig šiol dar neįkando-! na pakliuvo vien tik todėl,
2»iwu Ogpl, liną, h Pagoeatyj ĮM 5 ».:
‘pasekmingiau varyti tų
jo pagundos.
sių ten didesnis negu pus
ir paimtų į nelaisvę ir pramų Verduno sienų vokiečiai kad apyvarton paleido klask rbų.” Teršiama net užsiantro milijono, sužeistų —
Socialistu arba laisvama
,
,.v, .
v
. puolusių be žinios—2,564,784;200, o pakliuvusių į ne palaidoję trečdalį visų žuvu- taotą poperinį pinigą (bank
o.kvti angliškoje kalboje ,-nn
X.
A
niu palikti, inat, geras išro- , .Jv.
, ., dv±. ' , ’’ 500.
Gi ramiu gyventojų,
notą), nelaukdamas, kol vi
šių kareivių.
džiamą laikraštį,
kurs
laisvę bei žuvusių “be žinios
OP CHICAGO
kavimas.
Nereikia pildyti
nekareivių jau žuvę arti pu
Austro-Vengrijos nuosto siškai išdžius juodylas. Ši
Davitl R. l’organ—J’r.esident
ropaguoja gimdymo kon
—
800,000,
Bet
pastaroji
Dievo ir Bažnyčios Įsaky
sės milijono (400,000). DauS. E. Kampas, Lieiirbom and
liai menkai kuo mažesni už tas pinigų klastuotojas bu
trolę.
Šiaušia ramių gyventojų žu- skaitIin®
abOotiMonrtM? St.,
mų, nereikia lankyti bažny
Vokietijos. Išviso dvylipė vo gabus graviuruotojas, žy
Žinomas daiktas, Jaisvana,
jau
labai
žema.
čių, eiti išpažinties, nerei
vo Rusijos fronte, Balkanuo
monarchija netekusi karėje mas chemikas, geras psy(Apatinės lubos)
i ianėms moterimš gimdymo
Antroje vietoje pagal karės
kia duoti keliu centu bažnvse ir Armėnijoj.
1,469,000 pavaldynių. Tame ehologas, drąsus kriminalis
nuostolių skaitlingunio seka
nereikia k"o*r,,lf ir labai auRadi- nes
eių užlaikymui,
skaičiuje užmuštų esama tik tas ir pagaliaus žmogus, ku
Kaip jau minėjome, šios Prancūzija.
.iii dauguma neturi naminių
Sakoma, kad
klausyti kunigų pamokini
rio gudrumu stebisi visko
židinių, pasimeta su savo sdcaitlinės tik dalinai teisin Imi kas' išviso Napoleono tė 523,100, sužeistų — 355,000,
mų; bet piktžodžiauti, keik
ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
gos ir prie jų dar nepridėta vynė netekusi karėje 1,810/ bet užtat nelaisvių ir nežinia prityrę slaptieji agentai.
Ohleago Clearing House Naryste.
ti, visokius prajovus išdari-J vyrais, nes bjaurisi vaikų
Šitas klastuotojas beveik
pastarųjų 2-3 sąvaičių nuo 800 gyvybių. Daugiausiai kur prapuolusių — net 591,i įklėjimu.
iiėti prieš tikėjimų ir net pa
000. Priežastipii tokios dau penkerius metas darė mėgi
Nematome reikalo Įiažv- toliai. Bet vienas kitus tūk žmonių žuvę prie nuožmiųjų
Bankos prikiftunar-ioa prie Chltį Dievą galima, kiek tik ne
stantis akyvaizdoje tokių mušįų Mamos laukuose ir gybės nelaisvių yra du ge- nimus su popera i> •juody •ago ClearinB House yra po jds atįėti,
kad
lietuvės
katalikės
. (argia priežinra.
La'’-« nuo laiko,
ša kpserė. Galima liuosai,
milžiniškų skaitlinių nedaro ginant Verduną. Iš to skai neraliai austrų atsimetimai ki, kel pasdrąsino padirb bent Syki j metus, Clf '-ing Housę
okia
‘
‘
progresyvių
’
’
gyvamat, tuomet ištvirkiauti ir
•evisorial nuodugniai
LHiria naro
skirtumo ir užtat šiuo ap čiaus užmuštų pareina 870,- smarkiai rusams spaudžiant, dinti dolerinį pinigą. Visu- bankų
stovi ir būda Ji? vedinio. Viašlių
propaganda
bjaurėnet galvažudžiauti.
laike kurių daugiausiai au pirmu jis visokeriopais bu •l pinigai yra suskaitomi, notos.
ųsi.z Geros moteris nenorės skaitymu remianties tikrai 000, sužeistų — 540,000 ir
Hondai, mortgaget Ir
apsau
strų pakliuvo į rusų rankas. dais išbandė poperą, iš ku gos pcriiurlamoa lr patikrintos, piTokiais, socialistų ir lais
galima
įsivaizdinti,
kaip
di
nelaisvių
su
prapuolusiais
V nugirsti tų tauzijimų apie
rios dirbami banknotai. Ir ilgal kitose bankuose patikrinti Ir
vamanių “litiosybės” prinei- gimdymo kontrolę.
ežios yra karės^ aukos. Be be žinios — arti 400,000.
Priversta ginti labai ilgą
lYngos ištirtos. Tiktai tikra apšau
kuomet patyrė visas tas po ti verte gali būti knlngose parodypais remdamiesi kai kurie
to, neužmirškime fakto, kad
frontą
nuo
Gallipolio
per
Si

it. Abėjotina tvarka arba atsargu
Ligšiol Anglijai* gan pi
Bet musų Įiareiga visgi
Jeigu
lietuviai'tiesiog išvirsta ke pastebėti, kad lietuvės ka- musų skaitlinės padarytos giai apsiėjo karė iš atžvil riją, Arabiją, Mesopotamiją peros chemiškas ypatybes, mas, yra nedaleidžiamas.
'banka nustoja savo Clearing Hoiiaa
turkojais ir tuomet nei ne alikės moterįs nebendrautų iš raportų pačių kariaujan gio į žmonių nuostolį, ka ir Armėnija, Turkija taipo ėmė išmėginėti jupdylą. Ko teisių, tas yra ženklas Jos abėjotine
jam nepasisekė pastebėti (tovio.
mėgink jų gražiais žodžiais
Tiktai tvirclnusios lr sangiausioa
i tokiomis kokiam galui čių valstijų, taigi tikrenybė dangi ji, karės pradžioje gi sulyginamai labai skau
per
mikroskopą,
jis
tai
subankos gali būt Clearing House na
užkalbinti. Tuojaus išlies
rtais.
;i si vadinusii imis ‘ ‘ progre- je jos. tegali būti didesnės, nuolatinės armijos neturėjo džiai nukentėjo, netekusi
127,000 žmonių užmuštais, I :ekdavo žemiškomis rugvisą savo soeialistišką ir lai
The Chieago
Clearing House
bet
toli
gražu
ne
mažesnės-.
•ir
ypatišžai
tuomet
mū

yvėmis” moterimis, kurios
priežiūros užmanymas tapo jvest&s
1
stimis.
Tųlkįninkų nuostoliai žy šiuose nedalyvavo. Jos nuo-* 110,000 sužeistais ir 70,000
svamaniškų tulžį prieš tai,
pirm dešimt metų, tr nno to laiko
ik gėdų daro musų garbu,
Kuomct
su
visakuom nei viena Clearing Home t ink »
kits yra prakilnu ir dora.
miai
didesni
už
centralių
vai
pakliuvusiais
į
nelaisvę
su
stoliai lyginasi ketvirtada
subankrutijo. Kc.kniaujat i.
<'b ••
ąjai tautai.
Mijų nuostolius. Skaitoma, liui prancūzų nuostolių ir prapuolusiais be žinios, arba nuodugniai apsipažino, tuo ring HousS bankos ateinu viei.i
Moteriškė, gyvenanti su
Antai “Išeivių Drauge”
•
met išgraviuravo, ant ak tai su pagelba.
kad Rusija, Franeija ir An- šeštadaliui rusų nuostolių. išviso 307,000.
~ The American Pint« Burk pri
skaitome,
kad
(flasgovve yru ir vengianti motinos
mens poperinio pinigo iš klauso prie Chieago Clvaiing HouMažiausiai aukų karės
se, yra po Jos prle’lura, naudoji i
Išviso Anglijos piliečių buk
vieno lietuviško laisvamanio uiędermių, pati pelnosi vivaizdą ir atspausdino. Kiek Jos teisėmis ir U d uodą psakisa p.T.
piliečiai
neturttų
nei
valan

dievaičiui
ligšiol
davė
Bul

žuvę
515,400.
Užmušta
205,į metus.
pasimirusi dviejų metų duk uomenės paniekinimų.
vieną smulkmeną savo dar nas J|atskaitas
taipgi yrs po Valstijoj prie
garija.
Jog
užmuštųjų
sąra

džiukės
tuo
reikfdu
dvejoti.
090,
sužeista
102,500
o
107,raitė buvusi nekrikštyta
bo pasižymėjo. Kiek kartų žiūra, yra reguliariškai txri»šj« a
Ir kas meta. išduoda •psnkl.is pilna*
Aiškius
pasiulijimus
pakei

šai
parodo
7,500,
sužeistų
—
500
pakliuvo
į
centralių
val

Bet šermenyse panaudota BRANGUMO REIKALE.
jisai paleisdavo apyvarton atskaitas Bankiniai VUiv'<*l
kti formaliu įnešįmu ir pa stijų nelaisvę ir prapuolė be 7,000, a nelaisvių ir be ži
stijos Illinois.
kryžius, žvakės ir t.t. kad
savo klastuotą pinigą, visuo
Pinigai gudėo Šitoje bankojo yrs
nios
žuvusių
—
6,000.
starąjį
pagaliau
įvykinti.
žinios.
ant kiekvieno pareik*?*,
dauginus iš katalikų pasity
(’hieagos gyventojų tarpe
■ I
met pasižymėdavo, kokius ttmokaml
rimo.
Taigi
tiek
žmonių
kariau

Nors Rumunija prie tų
Toks įtasielgimas botų di
čiojus. Viena moterėlė pa pakilusi tendencija, kad.val
Čia galima gauti Pirmu* Ai kjis
turėdavo
drabužius,
jančiose šalyse žuvo laike
' so Mortgagės. Teipf *. Aohso M. rtgal paprotį atėjusi atsi gomus daiktus miestan par delis smūgis spekuliantams. skerdynių prisidėjo tik per
skrybėlę ir avalines, koks gags Bondus po 9if>0 ,'9 ir l«e»
suvirš 30 mėnesių karės.
flls bankas
yra atsakancta.nna*
klaupė poteriauti. Bet susi- traukti tiesiog iš fai*mų, be Tuomet jie negalėtų I ilgiau ėjusiuose metuose, bet ačiū
Į tuomet buvo oras ir, abclnai Lletuvlama
.I
Bet
baisi
karė
vis
dar
nepa

nepftprąstam
pasekminguišnaudoti
žmtfnių.
Jiems
terinkusieji laisvamaniai ėmė įvairių spekuliantų' tarpiČia kalba Uatuvlškai Ir I enkižimant, kiekvieną smulkme
’xal.
sibaigia
ir
karštas
kraujas
mui
vokiečių
kampanijos
Do
paliktų
tik
du
išėjimu
Darba
.juokties iš jos, kam jinai l iiikavimo. Yra net, sumany
ną, kokia jam galėjo būti t Kapitalas Ir parvirti*. 2«44,*t» 49
naujų
aukų tebešlakšto ne
brudžoje,
ji
per
šį
trumpą
maistą
pardavinėti
teisingo

mų ir jiasiulijimn, kad mie
poteriaujanti.
naudinga ateityje. Todėl ji-;
laimingosios Europos žeme
laiką
suskubu
pražudyti
pu

mis
kainofnis
;
arba
kuogreistas
patsai
įsteigtų
nuosa“Išeįvių Draugas” sako;
sai nekuomet tam pačiam'
lę. Gal dar kruvinoji karės’ mieste nepasirodydavo vie-1
eiausiai
išdumti
iš
mięstcK
sę
milijono
savo
sųnų.
Iš
t<>
vius
maisto
sandelins-krau“Mums, katalikams, reikė
Matome, kad visokie wusd- skaičiaus užmuštų 100;0(X), vėsula prarys milijonus gytų i tai atkreipti daugiau do- tuves ir pardaviuėtų' pro
uodais drabužiais ir nekuo.
« . ,
sužeistų — 150,000, o nelai- vvbhi, gal dar šimtai kul-,
mos, kad neleidžius laisva- duktus teisingomis kaino titoundimai 'brangenybe lir
. •
v r .
,
; met nemėgindavo išmainyti
r
, ,
.*
protestai; nieko negelbsti. svių ir nežinia kur dingu turos. židiniu virs pelenu ...
PrerMont
mis.
mnnvbei platinties.”
,
.
,
I pinigo
du kartu vienoj lr
AMERICAN STATE BAN T,
krūvomis,
nes
kares
pabai-r
4
sių
—
250,000.
<
Patiem^
žmonėms
reikia
4
il

Maisto sandelių aumiestiI’.et mes paša kyšime kiek
gos nesimato.
Ištisus dePac,oi vlP °j*
Kampas: niuo 'island Avė., Loomis
ir 18-tos gatvių. •
Ttalai sulyginafftai mažai
daugian. Visi lietuviai ka-’nimas—tai svafbinusias šių ties dąrbo. Tai daryti leidžia
ATDARAS: Panedėlinla Ketver
(Tąsa
ant
6-to
pusi.)
nukentėjo.
Kalnuotos
pozi-'Šimtmečius
reikės
Europai
talikai
privalėtų
mažiau dienų klausimas.
Chicagos | šios Šalies konstitucija
tais Ir aukotoms iki «;ts vai rak
I

.STATE BANK

f

Iš Dienos
I
Dienon
I

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL dUSU TAUPUMO

SATIGOL CITY BANK

tt.

Kvtvergas Kovo 22 d, 1917 m.

Krikščioniškas balsas

"DIAUSAS**

su laikais rūpinasi, kad vai- pavojingų elementą gimdo
j kai ir jaunuomenė butų au- ir augina grynai pasaulinis

apie vaiki; auklė

klojami tikybiniai.
j
Netiktai katalikų Bažny
čia matė ir mato pavojų iš
betikybinių,
bedieviškų
Kaip kiekvienam protin-j mokyklų, bet tų pavojų jau
gam ir doram žmogui rupi'ima matyti ir nekatalikai
visos žmonijos ateitis, jos i krikščionis.
tikroji gerovė, taip pri va’
Viename
presbiterijonų
jam rūpėti vaikų ir jau iaikraštvje, “Nevv York Obnuomenės auklėjimas: jie server”. tilpo straipsnis, ku
yra žmonijos ateitis. Koki riame yra išreikštos maž
vaikai, tokia, gali sakyti, daug šios mintįs:
jaunuomenė, tokia ir bu
“Klausimas krikščioni
siančioji žmonija.
ško išauklėjimo vaikų .ir

■_

•F

ris ramiu ir nežymiu budu
jaunuomenę stumia į tiky
bini indiferentizmų (laisva
manvbę) ir jų neša į “mi-

Allen Billos “Neteisingumai

rusių jūrių” šaltųjį materijalizmų.
Mes galime ge- į
rėtis puolančiais į akis vai- i
stybiniais mokyklų ir uni
versitetų rūmais, jų gerų ap
rupinimu baldais, kningynais ir kitais dalvkais, bet
mes krikščionįs privalome
labai nusiminti, kad tuose
jaunuomenės yra vienas iš i puikiuose rūmuose musų
svarbiausių.
Tuo tarpu jis jaunus ir dukterįs auklėjami
yra labai apleistas ir mažai be jokios žinios apie Dievų
vertinamas, ypač mus (pre-,’r religijų.”

Kaip įvairios pasaulėžval
gos yra dabarties žmonės,
taip įvairios yra jų pažiū
ros į vaikų auklėjimų. Ku
inų akyse žmogus yra tik sbite.rųonų) bažnyčios. Jei! Taip rašo\ presbiterijonų
tai labiau išsivystęs ir išsi- norime išgelbėti krikščioni-1' (nekatalikų) laikraštis. Tos
tobulinęs gyvulys, tiems ru- škų dvasių ir užlaikyti jų paduotosios mintįs labai su
pi. kad vaikai butu išauklė są vvje, privalome atbusti ir tinka su katalikų Bažnyčios
ti ti k geriau išsitobulinu blaivai pažiūrėti į auklė ji-1 mintimis.
siais gyvuliukais.
Toki nio klausimų,
V. K.
žmonės, sugriebę istatvmu
Mes negalime turėti villeidimų, į savo rankas, rupi
BUVĘ PRAMATĘ REVO
naši mokyklas padaryti tik!tles su,auktl knkseiomskos
LIUCIJĄ RUSIJOJE.
išvystymo įstaigomis, o ne | jaunuomenės ir sutverti iš
auklėjimo vietomis, kuriose i-Ė* krikščioniškas šeimynas,
Tokyo, kovo 21. — Revobutų tobulinamos ne tiktai i H tu08e j°s formavimuose
fiziškos jėgos ir šviečiamas !ir augimo metuose paliksi- ieija Rusijoje nepadarė di
lelio įspūdžio į šios šalies
šiek-tiek protas, bet kad bu-1me auklėti ją betikybinėse
aldininkus ir diplomatus,
tų tobulinama ir liuosoji j mokyklose; jei paliksime
"ionai senai buvo manoma,
žmogaus valia.
Tuo labiau isavo vaikus be jokio žihojikad revoliucija Rusijoje nejiems nerupi, kad žmogaus'1110 aP1e Dievą ir krikšeiošvengtinai
Stebėtasi net,
dvasiškos jėgos butų tobuli- jni8k$ gyvenimų.
Kokiomis
kodėl ten revoliucija 'ank
narnos pagal neatmainomų, jėgomis mes galime tikėtis
sčiau neįvyko. Panašus Ru
Dievo apreikštų, tikėjimo palaikyti Kristaus darbų ir sijos autokratizmas juk ilpastūmėti jį pirmyn, jei netiesų ir doros taisyklių.
ųii negalėjo gyvuoti dabar_ ,.
,....
, pasirūpinsime pastovių nuoTokio auklėjimo pasek- latinju krik5fioniSkn auklP. iniais laikais.

mos yra žmonijai neapsako- jimn , ^nkhloti jaunąj,
mai kenksmingos ir didžia! j karta>
Kokift gMa laukif MENELIKO GIMINAITIS

pragais ingos.

musij, kad mes paleisime i

tokį

Vergija

Tokiu budu atsirado antras
vergijos šaltinis — gimimas,
ilgainiui gimusių vergų pa
sidarė daug daugiau negu
tapusiųjų. Gentkarčių gent-

Niekurie Politikierai yra labai išsigandę kad

Klausimas ant visados.
j

ER paskutinius dvidešimts metų politi
kieriai kurie šaukdavo “Allen Bill” bu

P

vo persistatc save kaipo Tarction Dak
tarais.

“Tiktai išrinkite mus”, jie sakydavo “o
mes tikrai užbaigsime Traction Klausima.
Nieko! Ne mažausio dalyko!

f.
■
■■

■■
■F

H
H

Ji} laikas pasibaigė, jie išėjo iš tų vielų
palikdami tų klausima taip kaip jie rado.
Dabar jie vėl važinėjasi su tuo pačių klau
simu.
Miestas norį šį Traction klausymą už

baigti ant visados kol politikieriai gaus proga
jį pavartoti dėl savo politiškos naudos.

Politikieriai yra tam priešingi bet neturė
dami gerų argumentų
tktai rėkia “Allen
Bill”.
Vistiek Allen Billa buvo panaikinta dvi
dešimts metų atgalios.
\
TZ” ODEL Allen Billa buvo panaikinta?
Užtat kad jį nedave miestui teista pir
kti žeme, nedave žmonėms teisė balsuoti.

Užtat kad Miestas po tų bila neturėjo tei
sės valdyti ir prižiūrėt kompanijos, nei geres
nio patarnavimo reikalauti.

H

■■

■VT enuostabųkad
kinta!

Allen Billa buvo pnnai-

Plianaskur is yra priduodamas per City
Traction ir Subway Komisija štai koks Rei
kalaujama įdėti$ 500,000,000 pinigų už kuriuos
bus budavojama suvirš 200 mylių požeminių
gatvėkarių ir elevatorių ir suvirš 500 mylių
Surface linijų.
Šis plianas duoda miestui teisė valdyti ir
prižiūrėti apart to dar duoda žmonijai teisė
reikalauti geresnio patarnavimo.
Svarbiausiadaly s šio klausymo yra kad
duoda žmonės teisės ant to balsuoti ar jie no
ri ar ne.
A. R Jus galite pamatyti arba duoti kokia
pri; žasti kad Miesto Plianas neturėtų
pereiti?
Visų svarba -yra kad ;ie nori žmonės ap
gauti kad Traction Klausimas paliktų ųeužbaigta?.
Kad užbaigus tų klausymo tuomet poli
tikieriai netktų darbo.
?
Ar Jus ir ilgiau .Rausysite tų politikierių
kurių idealas yra prisipilti kišenės ir palaiky
ti ta Dalykų neužbaigta ?
Ar Jus note pažėminius gatvėkarius ir ki
tus geresnius ir greitesniu- patarnavimus ku
ris bus kiekvienam piliečiui ant naudos?

/A

TEGUL ŽMONES SPRENDŽIA
Chicago Surface Lines

' 'i

vergijos šaltinis yra liuosai sant didelio vargo žmonės žindyti ir penėti .Moterystė i Kaip šiandien yra mylinčių liuosaisiais dalyvauti tikėjiĮ šunis ir kates, taip ir tuo-, mo apeigose.
žmonių valia.- Kaikurie pa- patįą parsiduodavo- vergi je vyras turi teisę ir prie
dermę ginti pačią, kad kitas met stabmeldžių viešpatijo
Moterystės dalykuose žy
t.is parsiduodavo vergauti, jon, nežiūrėdami, kad

jos nesuterštų. Vergas netu se buvo žmonių, mylinčių dai taip gi nedarė skirtumo
rėjo teisės turėti pačios, nei ! vergus.
tarp liuoso ir vergo. Kaip
ginti
savo
mylimąją
netik
Vergija būva tada, kada kart8s
vergijoje,
Jų padėjimas Rymo vieš liuosas taip ir vergas turėjo
nuo pono, bet nei nuo kito patijoje net nuolatai ėjo teisę paleisti savo pačių ir
viens žmogus tampa kito i Rymo viešpatijai smarkiai
vergo.
geryn nuo Augusto laikų iki kitų vesti, arba prie vienos
nuosavybe. Vergas skaitosi j sustiprėjus, karės vienu tar
Neturėdamas nei kokiu tam metui, kada krikščioni prisiimti dar antrų ir dau
ingus naminiui gyvuliui, ar-' pu vebeik pasiliovė. Visi biteisių, vergas neturėjo nei ja tapo pripažinta viešpati giau. Kaip liuosa taip ir
ba negyvam daiktui, kurį j0jo užkabinti arba supynuosavybės. Tame birvo p," • jos religija. Gerėjimas vis vergė neturėjo teisės pame
žmogus įgija. .
kinti tą milžinišką viešpavergijos branduolys.
ėjo tolyn iki kol vergija ta sti savo vyro arba priklau
Daug buvo priežasčių, iš tiją, visi pildė jos įsakymus,
teises kartais vergai griebte po galutinai panaikinta ap syti dviem vyram kartu.
Svetimoterystė lygiai vi
kurių
dygdavo
vergija, j Mažos aplinkui gyvenančios
užgriebdavo. Savininkai ne- šviestose šalyse.
Spėjama, kad pirmutinė j tautelės nedrįso kivirčytis vai norėjo, tą darė su vai jiems
siems buvo baudžiama mir
lengvesni,
kartais ! visada smarkiai gindavo,
Vergų būvis Žydų tauto
timi. Esant tvirtai motery
priežastis buvusi karė. Mat, i tarp savęs, kad priešininkė kais.
Netikintieji į Dievą sunkesni. Plačiuose veika- i nes jiems mažai kenkdavo
je griežtai
skyrėsi
nuo
stei, aiškios buvo ir vergi;
žmogus mintija turįs teisę nepasikviestų pagelbon Ry- žmonės mus laikais skelbia luose galima išdėti visas h:j vergas kartais kokį stabą
užmušti savo priešą karėje.j mo legijonų ir neužtrauktų gimdymo kontrolę, kad tė- Įvairybes ir visas permai- pagarbindavo arba su viena stabmeldžių vergijos. Jiems tėvų teisė® ant vaikų. Vergų
"esant Egypte, gal, ne kiek savininkas teturėjo teisę tik
Kartais stipresnysis karei- j baisią to miesto leteną. Taip vams nereikėtų nešti auklė- j nas. Čionai užteks paminė verge geriau gyvendavo ne
vis neužmuša save silpnesnį j buvo stabmeldijąi viespatau jimo sunkenybės. Rymo be-! jus dvi kraštutini vergijos gu su kita. Bet kad vergas vienas asmuo skyrium buvo naudotis savo vergų vaikų
priešų, tik jį gyvą paima. jant Ryme. Tada jame ne- dievijos laikais tėvai tų aun- <išvaizdi: stabmeldiškojo Ry- nuosavybę įsitaisydavo, bi vergas, bet visa tauta buvo darbu.
Tokiu budu atsiranda belai-1 truko žmonių geidžiančių kenybių nusikratydavo par-! mo ir žydų tautos,
tas buvo jau savininko tur įspausta į vergo buvimą. Iš
Žydų tautoje savininkas
Stabmeldiškame
Ryme tams nuostolis ir, žinoma, ėję iš Egypto visi žydai bu neturėjo teisės užmušti sasviai. Senovėje kariaujan- svetimo darbo uždyką. Tie duodami vaikus vergijon.
čios
šalįs
nesimainydavo samdydavo
organizuotų Kaip dabar yra žmonių per- ( vergas skaitėsi daiktas, pri savininkai to nepakęsdavo. vo liuosi. Tečiaus vergijos
įrengimas buvo gerai jiems ivw ver£(>- Tik keista išrodo,
K1
savininkui. Ver Tik vėlesniais laikais vieš
belaisviais. Jie likdavo pas žmogžudžių gaujas ir leis kančių veršius ir kumelius klausantis
žinomas ir jis aiškiai maty- i kad bausmė už sunkų vergo
savo pergalėtojus. Pergalė davosi į šalis, nesančias‘po su tikslu juos užauginti ir gas neturėjo teisės dalyvau patija suteikė vergams šio
tis jų teisdarybėje, sustaty- ; sužeidimą buvo didesnė no
tojai mintydavosi malonę Rymo valdžia. Ten jie me naudotis jų darbu arba par ti pamaldose, religija jam kias tokias nuosavybės tei
toje bekeliaujant iš nelais- j gu už užmušimą. Giliau įžiupadarę belaisviams, kad džiodavo žmones, gabenda- duoti, taip senovėje būdavo buvo neprieinama, kaip gy ses.
vės į žadėtąją žemę. Naga- nėjus ta teisė pasirodo esant
Ryme savininkas turėjo
juos neužmušę, ir už tų ma- j vosi namon ir darydavo juos kam pirkti vaikus į vergiją, vuliui. Teisę garbinti stabus
Įima žinoti, ar per tą ketu- gana protinga.
Savininkui
lonę reikalaudavo amžino vergais.
Tai buvo trečios juos maitinti ir parduoti už teturėjo tik liuosieji pilie- teisę mušti ir užmušti vergą
v• •
riasdešimties metų kelionę nėra naudos vergų užmušus,
kuomet užsimanydavo be
darbo be užmokesčio.
vergijos šaltinis. Mus lal- augusius. Dieve duok, kad ciai.
nes iš to turi nuostolį. Tai gi
Lygia dalimi ir moterystė jokios priežasties, nes ver suskubo atsirasti tautoje
Senovės karėse buvo pa kais taip pat daro kaiku šita prękybos šaka neatgimvergi?, ar ne.
Tais laikais vergo užmušimas dažniauPasaulis bepraktiškė- buvo vienų liuosųjų žmonių gas neturėjo nei gyvybės
protys žudyti visus užimtų rios Arabų padermės. Jos tų!
surašytieji įstatai gal tėra
būva neapmintvta kalmiestų gyventojus: mažus ir leidžiasi gilyn į Afriką ir damas kaskart labiau gali įstaiga, o vergus su vergė tei s«s.
skiriami tik ateičiai, kurią
Šventojo Rašto teisė
Tokia, maždaug, buvo ver
senus, vyrus ir moteris, medžioja juodukus.
Parsi- vėl pradėti daryti tą, ką yra mis suleisdavo tik tiek, kad
teisdavvs matė iš praeities, saugojo vergus nuo apmingimtų rriažų vergučių, kaip gija ir Graikuose ir Egypte
Tuomi pasinaudodami per- gabenusios į kaikurias Ma- daręs seniau.
Mozė buvo gerai pažinęs fyto kankinimo, nito perBuvo atsitikimų, kad žmo- tat daroma su galvijais no ir kitose stabmeldžių vieš
galėtojai imdavo nelaisvėn gometonų šalis Azijoje jos
vergo buvimą Egypte.
djl’g didelių bausmių.
ir nekariavusius
žmones, tos arabų žmogžudžių gove- uės iš bado ir šiaip baisaus rint jų daugiaus įsiveisti. patijose.
Žydų velija ta turėjo | Žydų tautoje už užmušimą
Reikia pridurti, kad ne vi
imdavo ir moteris, kad jos, i dos
prekiuoja
juodukais neturto parsiduodavo vergi Vergas ir vergė neturėjo tei
bendra su stabmeldiškąja, j laisvo žmogaus buvo mfrtapusios vergėmis, nudirbtų kai gyvuliais. Civilizuotosios jon. Būdavo ponų protin sės reikalauti nuolatinio su si
» • savininkai naudodavosi
teisėmis
ant kad vergas negalėjo turėti ties bausmė, o už vergo už
moteriškus darbus pergalė viešpatijos neva tai nori tą ai ir gailestingai apseida- gyvenimo tarp savęs. Juodu visomis
Vergų neturėjo nei gimdytojų tei vergų. Kaip šiandien yra nuosavybės. Už tat skirtu mušimą ir net kankinimą
tojų namuose.
Savininkai, baisią medžioklę sustabdyti, vusių su vergais.
bausmė buvo mažesnė. Tai
turėdami vergų ir vergių, bet mažai tuomi užsiima, gyvenimas pas’ tokius sa sių ant savo vaikų. Visos žmonių gerai apsieinančių mų buvo begalės,
Žydų tikėjimas pripažino, buvo žymi ’praga toje, taip
susilaukdavo kūdikių iš jų. dėlto mažai tepadaro nau- vininkus būdavo daug gere teisės priklausė savininkui su gyvuliais, taip ir vergi
kad
vergas yra žmogus, to-Į gerai užtariančioje vergus,
snis už laisvo plikšo gyve drauge su kūdikiu. Motina jos laikais buvo žmonių ge
Vergų vaikai taip gi skai- dos.
dėl vergai turėjo teisę su įeisdavybčje.
tėsi pergalėtojų nuosavybe. Stebėtina, kad ketvirtas nimą. Todėl kartais ir ne teturėjo tik priedermę jį rai apsieinančių su vergais.

Vergijos Šaltiniai.

J
bMk

yra progą užbaigti Chicagos Traction

KARŪNUOTAS KARA
LIUMI.

pragaištingų gyvenimo kovų jaunųjų ei
auklėjimų vaikų visuomet les prie to visiškai nepa
Cairo, Egiptas, kovo 20.—
kovojo ir kovoja katali rengtas.
Jie kovos, bet Pranešamą iš Abisinijos so
kų
Bažnyčia, ta tikroji laukinių žmonių budu, o gal stinės Addis Abeba, kad te
žmonijos auklėtoja ir laimės tiesiog žvėrišku budu.
nai
kainuotas
AVallau
nešiotoja.
Ji visuomet rū
Menkiausias iš musų tar-i^audafr ir Bekember karapinasi ir, su neapsakbmu, po tyrinėtojas gali lengvai j b’imi mirusio Meneliko gistebėtinu pasišventimu mu- patūmyti, kokį skaitlingu iriminaitis Raisivaldi Abeba.
Prieš

>

betykibinis auklėjimas, ku-

jimą.

—

O

arba parduodavo vergijon vaikams gali tekti baisus li
vaikus. Stabmeldžiai neti kimas.
kėjo, kad žmogus turi dūšią
Įvairus Veirgų Būvis
Dievo paveikslu sutvertą.
Įvairiose Tautose.
Visokia kalba apie tai, jog
Kiekviena viešpatija sa
nevalia žmogaus žeminti,
darant jį kito žmogaus nuo vaip žiurėjo į vergus. Ne toj
savybe lygiai su galvijais pačioje viešpatijoje ne vi
arba negyvais daiktais, ne suomet būdavo vergams vie
turėjo pamatų. Vaikai skai naip sunku. Kartais įstatytėsi tėvų nuosavybė. Ką tė-. mai ir papročiai tapdavo

* fr
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Ketvorgn* Kovo 22 d. 1917 m.

Specialiste Motin Ir VrfcĮ U gji > Į

Tautos Fondo
Reikalai

DAKTARE

desiię aukų Lietuvon pasių- laikų skirti nuo birielio IS r utis, K. Sk ripkų, J- Dzemioms, L. Motė§unas, M
sti.
iki 24 d.
Neverauskas, B. Taniukienė, B. Ranšienė, M. Gutau
ŠEŠI TAUTOS FONDO
Artimų Dienų Uždaviniai.
TAUTOS ŠVENTĖS
skas,
A. Kubilius, Pr. BrunSKYRIAI IŠSIĖMĖ
Šv. Kazimiero dienai, TaųPASEMĖS.
zikas, J. Poškus, A. KardoKARTERIUS.
: tos Šventei, praslinkus, vikas, Pr.
Kavaliauskienė,
i sų, Lietuvps gelbėjimu užinPeranksti .dar kalbėti, ar i
privalo
__ ____ , IU., _______
- .
Springfield,
No. 69. i dievą . Ragauskiutė,
O. Egaukų žvilgsniu Tautos Šven-a|jcreįpta į Tautos Fondo i Valdyba: pirm. Pr. Krasau- liauskiutė, J. Tvs
Tvaranaviče,
tė nusisekė, ar ne. Į Centrą s geimą, kūP8 bns Pittsburge j skas, rašt. A. Glemža, ižd. i K. Ronsevice, A, S
Nevulienė,
ko kas dar ne^g1^^! biržeUo mėnfesyje..
V.
Riešutauskas.
J.
Vašnelis,
J.
Lev
V. Riešutauskas.
i J- Vašnelis, J. Levinskas, J.
aukų įplaukė. Bet is visko
Rad geimQ nutarimaį bu_į Chicago Heights, IU., No. Povilionis, O. Plukienė, M.
galima spręsti, kad
1 autos į
naudiugi musŲ tėvynei^ <50. Valdyba: pirm. J. Dzi- Stankeviče, O. StankevičieŠventės pasekmės bus ne i reikia išaAksto gerai prie jo kis, rašt. J. Legeckis, ižd. nė, Ig. Gruodas, J. Abariemenkos.

' n risi rengti
F. Kriščiokaitis.
Daugumoje bažnyčių bu- ‘
vo sakomi pamokslai apie
Poros metų darbas paroWilkes Barre, Po. No.

ti

71.

Adolfas Kanavcrskas, Pet
ras Umbruzunaj,'Stasis Golaubas, Julijonas Krūminis,
Petras Latvėnas,
Jonas
Pranokus, Antanas Bičiū
nas, Adolfas Kulikauskas.
u

MO.
Rašyk

tuoj ana

dėl

S. A. Šlakiene I

di

delio iliustruoto
katalo
go, su .pilniausiu dviračių
rinkiniu, taip-gi šynų ir
reikmenių,
su išdėsty
mais stebuklingo pasiūly
mo kuomet nors duryto
ant dviračių. Jūs būsite
nustebinti

nubaigus daktaro mokslą
Illinois Universitete.
Praktikavus ligonbutije metus
OFISO

Sėkloms dienoms nuo 9 Iki 121
vai. ryta:
Ir nuo 7 iki 9 vai. i
vakarais.
■ , < ' .
Nedėlloms tiktai sutarus.
į ADUESAS:

mūsų mačoml3 kainomis ir lengvomis
išlygomis.
Keikallngi Vatinėj antys Agentai.

tOTMOTKMHB Į Į*^toSto*a £, '’iii'S..*7“’
$

Tel Drever 70-48 $!

Dr. C. Z. Vezelis

B

LIETUVIS DBNTIHTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal siitarintų.

Pirkliauk tiesiog su didžiausia dvi-

račių firmų Amerikoj. Nepirk kol
aesu£lnosi kų įneš dėl jūsų gulime
padaryti. RAŠYK MUMS.

(Prie 33-člo. gatvių)

CHICAGO, ILL.
Tel. Drover 5326

Utt» • 44AtXtX«A«AtXtX8AtA*.

art '47-tos gatvės

F. P. Bradchulis*

JOSEPH C. WOLOM

5 '

nė, K. Kumetis, O. Lukšienė, A. Neverdauskas. Viso

Lietuvos vargus
priedermes. Ir
giausia aukų liko
bažnyčiose. Beveik
lionijos turėjo savo salėse *r nenuSeklumų. Tad
Sei- A aldyba: pirm. J. Petrausprakalbas ir-gi su aukų 110 priedermė ir bus tas kas, rašt. J. Bareišis, ižd. J. *7,)-7fk
' i,l'
rinkimu. "Visos aukos bus l Indas pataisyti ir-Tautos Dziekunskis.
Chicago (Roseland), IU.
pažymėtos vėlesnėse Tautos frondų įstumti į geresnes ve-' Benton, III., No. 73. Vai- Į Aukos surinktos Šv. PetFondo atskaitose. Čia pa- ^esdvba: pirm. J. Kunskis, ras- vo *r k>ov^° dr-jos prakalIvmėsiu tik aukas virš $50.
Todėl ir prašome laikraš- i ti n. J. Blažys, ižd. A. Ber- kose:
Iš Detroit, Mich., prisiun- čių redakcijų ir visuomenės notavičius.
; Kun. Petras P. Lapelis
tė kun. K. Skrypka (per veikėjų iškelti spaudoje viSioux City, Iowa, No. 74. $5.00.
9
“Draugų”) $106.95.
sus sumanymus ir reformas,
Valdyba: pirm. kun. M. i Dr. Rutkauskai $4.00.
Iš New Britain, Conn.,! kokios tik butų naudingos Cibulskis, rašt. J. KumbrePo $1.00:__ J J. Stonkus,
prisiuntė T. Staškevičius pasekmingesniam
Tautos;vičia, įžd. S. Žibąs.
,j Peeukaitis, V. Rancus, J.
$75.75.
įlomio veikimui. Iš savo
Elizabeth, N. J., No. 75. į Ežerinskas, J. Šatkauskas, į
Iš Brooklyn, N. Y., pri pustės, mes ir-gi kelsime i t;aldyba»pirm. A. Pranske-JK. Sirtautas,________ o__7
ra^ į}. Juozapavičius, Ign. Shatkauskis, Antanas į
siuntė kun. S. Remeika $73. viešumon visus projektus,
Iš Scranton, Pa., prisiun-i kurie musų nuomone išro-hžd. Ig. Orinčius,
Daračius, Vincas Niekus, i
tė kun. J. Kuras $69.00.
į eys naudingi aukų rinkimo----------------------------Peteras Šatkauskis, Anta-'
Be to ju-a žinių, kad Wor-,<-arbui.
S2W BRITAIN, CONN.
nas Enzbigclis, Petras Zu- į
ccsteryje surinkta arti $ L- j Čia pradėsime nuo laiko,
------------kas, Antanas Šidlaųskis, S. i
000.00, Clevelande arti $200, j tada Seimas privalėtų būti. Tautos Šventėje Surinktos Pašakaris, F. Yagminas, K.
Newarke, N. J., virš $300 iri I’ittsburgas birželyje susiAukos.
Wilmene, S. Geranle, Anta-

32S5 SO. HALSTED ST.|

MEAD OYOLE CO., Dept. F—395
„
CHICAGO, ILL.

4712 Bo. Ashland Avs.

VALANDOS:

Lietuvis Advokatas;
LIETUVIS ADVOKATAS
i
Kamb. 992 National Infs Bldg;
29 So. LaSalle ai.,
Vakarais 15<W Milvmukue avė'
Central 8390

Rasidence Humbold 97

UJj.

CHICAGO,

LTAISYTAT

(2 formulesrecepto; suteikto iėn.intln*
zu
b'J •Egypto
'Egypto zokoninku.
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ATTORNEY AT LAW

&3

Gyv.: 3112 S. Halsted
Telephone Yards 2390

Bt.J

—
aHKa
—
Apvaiksčiojimas 1?17

ra ■’wimiwi rg

i1867

apslre&teh esnn stebėtinai pasekmingu ‘,i
_ ii,.o gėlimo viii'o v.- žirnu, u?r- •
*’?« jrirsudč/iino. ūttt'.lio. galmu t

Penkdešimtmetinis

The Hibernian

audėjimo, imtoji no Cj/dzlo,
liio gailoje, /«•/.. ccf., Šutai-

L
iras fšdir.)'•;<: labai;^9:irstiju’do •

PJMKbKffi- f'

Bank

įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

reno’i” ištikimo draugo Mmy» \
uos, naudojame visame pu.-au- Į
V K* l*r
:*rn rint e io—25*.
uz bumui t ę viso. e aptiekose, r ;
arba gralite iu^. i sakyti Urnai ii į ,
n ap. iacfrr2R <2 co. <• M '
74—WMfck£fc> Stoel. Usv tofc. !_

kt S; Plymouth National

,

80 N. LaSALE ST, CHICAGO •
Rooms 1107-1114
a
Telephone Franklin 1178
;

Suvirš 60,000 depositerių
SAVINOS DEPARTMENT
Depositas ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimtį mokame
ant metų.
Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:09 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus premonės sąryšius.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Ii
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant
& namu; iškolektuojaino randas.
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos,
E yra dabar ant pardavimo $500 ir auk ščiau.

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu
■
$200,000.00
.. “
...
Slt0J;
prizl™ma :

DIŪYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BHI6EP0RT0

CENTRAL MANUFACTURING

Bostone arti $200. Iš kitur į lauks net 3 seimų: SLRKA.,
Po $3.00 aukavo: J. Ka- nas Draugelis Justinas K. L ,1',10 2
..a V
va
Iar negavome žibių. Aišku Tautos Fondo ir L. R. K. pliauskas ir T. Kavaliau-" Woieikauskis, Antanas Ma- Moka 3 nuoj™elus nuo sudė«TE District
BANK
kur lietuviai apšviestesni ir AFoterų Sąjungos. Spėjar
skienė.
čiukas, Dominikas Dovidai- fc? puugl?; Galiina susikalbėt: " . sT
1118 W. 35th Str., netoli Motg
turi veiklesnių inteligentų, knd visi tris seimai įvyks
Po $2.00 aukavo: T. Staš- tis.Juozapas Notkus, jur.:betuviškai.
ten ir Lietuvos vargus, ir b ėvienos sa vaitės. Ka-k -vičia, B. Jaimšis^j^-.uis
Sandaras,. J^8tŲ<w/3. •
G' N’ Postletfllv^>
1
izdininkhrf. ’
savo priėdėttnes geriau at- daugi antroje pusėje birželio ; meliunas, A. Anžulaitis.
Augštaitis, Alek. AmbroziuManaagus patarnavimas. _
jaučia.
e ai ima gauti ekskursijų paPo $1.00 aukavo: Šv. Aloi- nas, Povilas Gilins, Juozaz ■
'
*
m
Prie progos čia primena-1 pigintus bilietus, tai dele- z > Vaikų dr-ja, Pr. Gridec- pas Rishkus, Antinas Kek-

Bank.
st
*
te
■tu

Ji užtikrindavo vergams
mažiausia vienj dieną pasib
siu i savaitę. Subatoje nevaJa buvo dirbti nei laisvam
zvdiii, nei jo vergui, nei gyvihui. Šita te oi buv » ver-

apeigip
lai reiškė-Dievas butų panevali pri- tesi liuosas žmofus, balsuo-viršaus skinama.;
priėmimų Izraeliaus tikėji- v.rtęs žydus ir kitas tau- ja net prezidento įūnkimuo- Kin^imu1os®
™
r. io, kuris nesiskyrė nuo tau- tas neturėti vergų, tai visi se, bet yra tikras vergas, k^st?3a laikra®tl3a- Jei k'
bos. Galima
abejoti
ar ___
žmo-... žydai ir visos tautos butų i<w
nes ,.dirba
įg; ostija stotų uz dorus, teisin
_____
u
TO dovanai
. ...-r kitam —
e is, gimęs stabmeldijoj, tu- i;!pę vergais su liuosomis: prievartos.
gus žmones, tai butų teisin-;
ii jo visas izraelito teises, kinkomis, bet surakintomis
Vr„
kitokiu mnios;g* yynausybe ir žmonėms.,,
•iVHIO

gams garantuota, nes už , et nėra abejo, kad jas ture- valiomis. Dievas to nenore- > cr£riioa^šiu gtal uavvz,
t* v v '2
jos laužymų buvo paskirta jotas, kurs buvo gimęs api- i<.
g
! JS,V.’
. ,
laikraštininkai yra toki, ko-į«
mirties bausmė.
I pjaustytojo vaiku.
‘
’ \n.^vains laisve, ii-ai
V.iesPatV>a ^ato dide- kia
^0^ Ji pini“Naujienos” tų bausmės. Nenorėkime nuo žydų,minką žmogaus protą iti-;
US su pui' cnns
i)railgįna labiau už tiesą j

J

smarkumų
įsmekmo, ne- kad jie pirm trijų tukstan- kinti, kad pnpažmtų tiesų
klausdamos, ar be to butų čių metų turėtų taip gerą nenaudingų kišeniui; dar

BANK

KAPITALAS IR PERVI^iS $300,060.08
ABELHAS TURTAS VIRŠ $2,000,000.00

■
■B

ŠJl vienytų Valstijų
Pačto Bankos, miestas ir Valstija laiko
pinigus šiame BanIke. Direktoriai šio
Banko yra savininĮkais milžiniškų dir
btuvių
Centralinia
me Išdirbisčių Distrįktė.
Viceprez.
ARMOUR and Co.
Prez.,
ALBERT
PICK and Co. Vice-prez. CHICAGO
JUNCTIOK
Gelžkėlio Kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus.
Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siunčia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus

■

J
■
■
B
(
B
■
■
■
"

J

knriuomene į! §įaįn dauff
7
,
•
J
j
+ani fikslni iSimdarnf iUf.gaUUa d
■
tam tikslui išimdama
■
buvęs užtikrintas poilsis supratimų apie laisvę kaip i d iugiau laiko išeina, kol mJkesčiais ž
• igiaupuugų.
žmonių
uždarbį.
;
ns
liuosoji
valia
ima
pildyti
tų
p.-ųvo
wrai
bSan
'd
v
^
enas
laikraštis
iš■
vergams. Nesakome, kad tnęs dabar. Senovės dalykus
“Naujienos”
didžiausius r ūkia sverti ant senovės nepažintąją tiesų.
"
nždlrhiauti onio-!pradŽiŲ tarnavo idėjoms,
1
£
sunkiai dirbančių žmonių svarsčių. Tie parodo, kad
• Istatvmo
-į. « • , ino intekmė
> velkh
iinVo^nUarYioa i,»
ma su
an
Senoio
• netun
. • ū
•,
Bckovadamas
uz jas
b p jo
įnteRmc' terĮS nainic
ką
iš kitų Bankų po visų Amerikų ir atlieka visokius B
reikalus žemiau stato už sa- vargingiausio žydų vergo padarė, kad žydų tautoje
vo tikslų išniekinti Šv. Ras-1 būvis buvo nesulyginamai vergams buvo lengviau negu ^motiiitinlcL1 kurmnote* donj Priemonių.
Sykį šu
Bankinius reikalus.
■
tų. Tikėjimo neapykanta jas geresnis už geriausių kitų aplinkinėse tautose. Kad Šv. L:itpikia uždarbi kurio gedęs ienoje doros dalyje,
Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. ■
Subatomis iki 9 vai. vakaro.
taip apjakino, kad jos įkrin-1 Šalių vergų dalj. Tarp žydų Raštas su krikščionija pra-;k n, užtenka vien maistui
nežiurinėti sąžinės nei
ta.į negarbingas klaidas. O, ir kitų kultūringųjų šalių piffo visame pasaulyje, ver- ’Lf
kitiems reika- kitQSe*
Kur visuomenč Ia'
Kalbama Lietuviškai.
gal Šventam Raštui išnie- raš buvo pamatinis skirtu- gija išnyko visai.
jams Neturėdamos kur dė WaU su8edus» ten lai^rąštį’ DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSI*S BANKAS
■
kinti jos pasisamdė bedievį mas, kad, pavyzdžiui, RoBcdievijai atgemaut ypač ti savo laifco nei kuomi iš- ’’a labiaus taP^u3a Pini«ui»
ŠIAME APCKRYTL.J.
'
■
nesocialistų.
juos
ekonominis
viešpatijos
miestuose
nradėio
atgimti
.
,
ten
ji
geresnis
įrankis
žmo>nos ekonominis viešpatijos miestuose pradėjo atgimti , ^„nti, j03 apsiima visai““ * «*???“
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B*
Ne
visa
laikSubatos šventimas
cntimas žydų gyvenimas stovėjo ant ver- į,. vergjja įvairiais pavida- iaika dirb'H už pe|„, ,.cap-:D1?.v.erf!?,?t'
bet didesnėj! liolikų šimtų metų, sumažė- '
tautos gyvenime
ime 'užimdavo gi jos, o žydi,'viešpatijos ūkė laU.
rūpinantį jų
iu reikalus.
rūpinantį
iCi«.«xUa. Jos
„v«» .
j0.
žmonių
lukimnkn
labai svarbių vietų, nes buPalūkanų ėmė jas paskoli- »»» vorizės nes iš iu darbo
i. • v »
•, • , •
;
vo iŠ—-Įtinąs poilsio metas, darbo. Tą skirtumą padarė t Žmogui pinigų su sąlyga i naudą teima tik pramoni18
prasidėjo ir -idealo naikintojams pasi7-ti met; i būdavo sub; Šventojo Rašto, būtent Se- foažinti nridėiuH dideli nuo‘
karės ir vergija.
Tik do- sektų tų jėgų dar labiaus
1641 W. 47th Stmt

vergai

pasidarydav

eseų, t kur, įtraukta n

-

Mekeno me’ k*d nepasisektų.

Tegu |

Tel.,Drover 8833
Atliekame visokį eleetrikos
plgluus, geriaus Ir rroiiicku kiti. Suvedam olocdratatf į namus:
ireso Ir
elektros lempas. Taisoma mofanus Ir visokius dalysuHfttun su Elektriko.
Reikale sutelkiame
patari
mą Ir apkainuojame darbą..

skola
ir neuzmjoketos
dūle____ ims'llgaipramonimntail
suK 81 niekeno
L«™ įbilda
r™.!?;
Kas penliasdešimts motų' Nesugebantieji moksliškai sės
palūkos.
'Vėl tampa
pa, "TOimzavę
novaromaRi
taip ir žmonės, {
&»r«o»ai^r<«5»«iraK«Ka!33J
žydų žemėje būdavo jubiiė- mintyti žmonės peikia Die- skirias trumpis bukas už- ^^„^in^i“
‘^‘7
i tTs^o.“ moZkad

Jis

nepana.kmo mokėti ir vėl didelės palu-|^a<liti ’ T„Vi„ h„a„ .,^iJb«ti don gintos srityje.

turtjng?jį nedo. »• «« <¥«»«« > t n rmrvrm vv>
priemonių

25, 40)x Nežinia ar galėjo tą
ja tiesa naudotis kitataučiai
žydų vergai.
Kitatautis tapdavo žydu,
jei jis priimdavo apipjau-

arsenalų.

1 A. Ą. SLAKIS

savo darbų dirbsime, S
v
, . . ,
.
. , ° biv aitrai i kišeni
I”“®”"””
“““* kad verslios navoms ne- S
Dievas palieka žmonėms kaltininkas turėtų į paluku*
r
laisvę net ir tada, kada jie atiduoti visą savo uždarbį, . ’ 15 vergijos galėtų pa-Į musų civilizuotojo pasaulio P**“’'**
’B
blogai ją sunaudojai Valios nors palukai butų nedideli, liuosuoti žmones teisinga doros tekinis pradeda stoti.
įį’J.
iB
Skaitykit
ir
platinkit
laisvę Dievay brangino la- Taip ir parašo skolos rėš- vyriausybė. Bet vyriausybė Nestebėtina!
Tikėjimo jėbiauą už rankų laisvę. Jeigut.ą. Po to kaltininkas skai- , arba pačių žmonių renkama, ga, kuri jį įsuko per ke“DRAUGĄ” '

ADVOKATAS
WfMto ofiaan:
.
Roma 818
19 54. L» BaUa «<.. CMJJMrO, UL
TaL Bandolph 8848

irrvrtdinc vieta
8255 So. Hal-led Street
YeL Drover 6328

r8»888> »»»> »»»»y

jus. Tadu visi vergai, pri-l-a,

'DRAUGAS’

Ketvertas Kove 22 <1. 1917 m.
J. Tumasonis, raštininkas,
3233 Auburn Avė.
«
‘SBJĮUIUIDZI ‘KUl.)lAOĮUIV

“DARBININKAS’’

Organizatoriai:

batomis.

3233 Auburn Avė.

SLRKA CENTRO VALDY kurie pilni melų ir kitokių SUSIV. L. R. K. A. BOSTO
Po to p. Sut NO APSKRIČIO VALDY
BOS IR SPAUSTUVĖS Į nešvarybių.
BOS ADRESAI:
RENGIMO KOMISIJOS kus prisiminė ir apie nuvar
KOLAS.

Kovo 15 dieną, 1917 m.,
Brookiyne. N. Y., įvyko S.
LRKA. Centro Valdybos ir
spaustuvės įrengimo komi
sijos posėdis. Į posėdį at
vyko: J. Jaroševičius, pirm.,
V. Stulgaitis, ižd., dalyvau
jant spaustuvės įrenginio SLRKA. 100 TAS KUO
komisijai — kun. N. Petkui, POS SUSIRIKSIMAS.
Ks. Strumskiui, Matui "Mi
(Chicagoje)
lukui ir J. Kaupui, busian
čio SLRKA. organo redak Nedėlioję, kovo 25 d., Au
šros Vartų parapijos sve
toriui.
Susirinkimo
raštininku tainėje, 2-roj vai. po pietų
įvyks SLRKA. 100-tos kp.
išrinkta J. Kaupas.
mėn. susirinkimas. Kviečia
Komisijai turint ingalio- me narius kuoskaitlingiaujiiną reikalingas prie spau siai dalyvauti šiame susirin
stuvės mašinas ir daiktus kime.
Neužsiniokėjusieji
supirkti ir iš pranešimų pa visų mokesčių malonėkite
aiškėjus, kad spaustuvės atsiliginti.
įrengimo darbas nuosekliai
Jurgis Lobikis.
varomas, apkalbėta spaus
rašt.
tuvės darbininku klausimas.
LUZERNE, PA.
Nežinant kaip daug spaudos
darbų teks atlikti, nuspręs
SLRKA. 28-ta kuopa lai
ta su mažiausia darbininkų
apsieiti. Kol kas spaustu kys susirinkimą, nedėlioję,
vė apsieis su 3 darbinin kovo 25 d., 2 vai. po pietų.
Neužmirškite
atsivesti
kus:
zeceriu-linotypistu,
administratorium ir “busillJU narW
P. Zdanaviče,
ness manadžerium.“ Zecerast.
rį Iinotypistą su 100 dolerių
j mėnesį algos apsiėmė su
rasti J. Kaupas. Laikraš SUSIV LIET. R. K. AM.
čio administratorium apsiė PITTSBURGO APSKRIČIO
mė būti p. Matas Milukas, VALDYBOS ADRESAI:
kuris apart to prigelbės.
spaustuvėje prie įvairių v Pirmininkas, Bautrm Vaidarbų.
Jam bus mokama snoras» L514 Carson Stų Pittalgos 100 dol. į mėnesį. Ad- sburg^ Pa.
ministraeijai padėti apgarVice-pirm., Antanas Vissinimus rinkti ir visais at- ln”ias» Homestead, Pa.
vėjais padėjėju būti nuskir-'
Raštininkas, Kanst. Vai
tas n. K. Strumskis su 50 kuoras, UI® Hilsboro
St.,
i i
• i
TvdininbflS
Vnn
Iždiniakas,
kun.
S.
J.
Čedol. mėnesinės algos.
,
tsburgh, Pa.
Kadangi lai k rašt Į-organą Fittsburgh,
Pa.
Avė.,
manoma pradėti leisti ba- pananis, 318 — 4th
,Iindzio wmenesio pabaigoj
.
Homestead,
Pa.
.
.’
.

,

,

Dvasias vadovas, knn. K.
Urbanavičius, 20 'VVebster st.,
Montello, Mass.

Pirm. Vincas Kudirka, 37
Franklin st., Nonvood, Mass.
Vice-pirm. Ona Paulaučiukė, 249 River st., Mattapon
Mass.

•

„inkui „ v a r b

n a „dj„ g

pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs“ kaunuoja: —

Skuros apdarais, auksiniais kraštais,............... 60c.
Audeklą apdarais, auksiniais kraštais,............ 40c.

supranta m a.

Mokesnį galima siųsti krasos
“money order“.
Adresuokite.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygeliu, ku
1

rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką,” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui

ženkleliais, arba

DRAUGAS PUB. CO.,

Chicago, III.

1800 W. 46th Street,

75c.

Pirmin. O. Rosmanskas, 41
Capitol Avė., Hartford,
Conn.
Pirmin. pagelb., J. T. Kazlauskis, 443 Grand Avė., Ne^jjj
Haven, Conn. ,

Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenn *
Place Waterbury, Conn
*
Kasinin., A. E. Petrauskaite,
4 Cougress Avė., "VVatsrbu

A. A.

Tik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausiu rožončių įvairių
spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina £
su prisuntimų __ <.............. 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis. .Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu tik ..$1.25

'No. 1437.

<0. 1439. Galama gauti įvairių
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminiu. Su prisiuntimr ................................ $2.00

Chicago, III.

e‘5'e'75'rdVd«b''

Tikslas

S

(No. 1439.
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Pinigus
galite siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba visacentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:

Lietuvos VįčIį Butldint and Loan Association
sf

TIKSLAS MUSŲ BENDROVES YRA DVIGUBAS

*>

DRAUGAS PUBLISH f>'
1800 AV. 46th Street,

įo PIRMA — Skoliname pinigus savo sąnariams idant pagelbėti jiems

g
f-

C«' MPANY
Chicago, III.

nusipirkti arba pasivaduoti namus.

£ 1NTRA — Padedame sąnariams sutaupyti pinigus,
įo
Kodėl turi būti sąnarii.1- musų Bendrovės:
.* 1. Padarai depozitą pas mus kiekviena savaitė.
į 2. Toks depozitas gali būti 25c. arba ir daugiau.
” 3. Tokių būdų taupini sau pinigus siątematiškai ir reguliariškai.
4. Procentas ant pinigų auga kas tris mėnesiai.
5. šj Bendrovė moka daugiau procento ant padėtų pinigų negu bile
kuri banka.
Sąnariai kurie padaro paskola ant savo namų, turi tokia pat nauda kaip ir tie kurie yra vien tik depozltorlal.

0.
7.

SLRKA. NARĖ

ši Bendrovė yra reguliariškai peržiūrima per valdžia.

|
•;

oi
•?

8. Jūsų pinigai yra apsaugoti.

Petronėlė Mockaitienė

, ,
Organizatorius, Kanstanįr atsižvelgiant, j■ ttai,. kad.
,
šiomis dienoųiis Collins, ,
.
*as Vaišnoras, 1116 Hillsboro
prirengiamojo darbo yra la—’
ille, III. mirė SLRKA. 161
i-i
j
r
•
i
i
St.,
Pittsburgh,
Pa.
bai daug, darbininkams ab1
®
kuopos narė Petronėlė Moc
gas nutarta mokėti nuo ba-I^USLV. LIET. R. KAT. AM. kaitienė. Ji gimė Suvalkų
landžiu mėnesio pradžios. CENTRO VALDYBOS AD- gub.,
Prėnų parapijoje,
J. Kaupui nutaria atlyginti
RESAI:
Naušintų kaime.
už kelionę į Brooklyną 25)
Te būna jai lengva sveti
Pirmininkas — J. Jaroševidol.
nio krašto žemelė.
St.,
Tinkamiausiu laikraščio i ^‘u8’ ^8 Washington
B. S.
vardu atrasta “Globa.”
' J<ir’rood’ Mas’Vice-pirm. — K. KrušinsNutarta spaustuves jran-i
Br
gnno komisijai rankpinigių
y
iš Sus-mo iždo induoti 500
Raštininkas — J. S. Vasi
doleriu.
i
liauskas, 112 N. Greene St,
Susirinkimo rašt.,
Baltimore, Md.
KAM
Julius Kaupas.
Iždininkas — J. Stulgaitis,
LEIDI SLINKTI
140 S. Meade St., Wilkes
SAVO PLAUKAMS?!,
SPRINGFIELD, ILL.
Barre, Pa.
Neturėsi daugiau kalIždo globėjai:
tunuotų, resvų, krintan
čių,
pleiskanuotų, ap
V.
Lukoševičius,
P.
O.
MjVietos SLRKA. 121 kuo
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
pa, kovo 11 d. surengė pra lersville, Pa.
mei visuomet gėdinties,
A.
Nausiedienė,
917
W.
nes tas dažo Tau ne
kalbas.
Kalbėtoju buvo
apsakomą nemalonumą
pakviestas p. A. Sutkus 8- & d St., Chicago, UI.
—jeigu tik urnai pra
Dvasiškas Vadovas — kun.
dėsi vartot musų su
mo organizatoriusPra
taisytus plaukams vais-_
J. J. Jakaitis, 41 Providence tus "Uermafuga
”. Geresnių plaukams
džioje savo kalbos p. A.
vaistų už “Dermafugą” nėra!
.
t., Worcester, Mass.
“Derinafuga” padarys tą, kad Ta
Sutkus .gan plačiai išaiški
Knygins — kun. S. J. vo plaukai bus tankus, švelnus ir
no vertę ir naudingumą S.- Itruckus, P. O. Plyraoutfi, Pa. skaistusI -Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant vi’ados,
LRKA. ir kvietė visus kuoniekad daugiau nevlinks.
Gydytojas Dr. A. K. Rut ! oBusiplaukai
patenkintas savo plaukais! Ne
Fkait Ii ilgiausiai rasyties
kitų puikiems plaunama,
kauskas, 3457
So. Westcrn ' pavydėk
nes pats gali turėti dar dailesnius!
šią organizaciją.
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
Blvd., Chicago, III.
suvis dykai išbandymui “sampilą”.
Toliaus kalbėtojas ragino
I’ęisiųsk 10c stampomis persiuntimo
gausi išbandymui dėžutę "Derklausytojus skaityti dorus ADRESAI SLRKA. I CHI lėšų,
matugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
katali k iŠLus laikraščius iri CAGQg APSKRIČIO: , užvardytą: "Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,
kitus raštus, ir draudė skai-i Ą j gutku8> pjrrn ,
Dept. is
•
tyti bedieviškus slamstus,
go. Fairfield ave>
P. O. Box 37. Philadelphia, Pa...

Auksuoti Rožančiai

“VYTIS”
1800 W. 46th Street

'

Kasos gbb., M Pa; jekaitė
235 Pa k St., Ha tford,
Conn. ir
A. Alicii kiutė, 106 Spn.ce
SI. Mam-ster, Conn.
Organizatoriai: B. Sarapas,
23 Sheldon St., Hartford, j
Conn. ir
J. B. Šaliunas, 866 Bank į

!

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraitia Ame
rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raitai mūsų jaunu raiytojų, literai!
ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių ii Amerikoa bei Lieto voa jaunuomenės
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiikoje-katalikiikoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos Vyžių organizacija.
Metama “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 75c. L. Vyčių
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines
mokestis.
#
Prisięsk savo antraių ir už 2e. krasos ženklelį, e vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
kroipkites šiuo antraiu:

SLRKA. CONNECTICUT J
APSKRIČIO ANTRAŠAI.

z

rasi Maldas, Gies
mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską,^ias musų
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
“PAMALDŲ VADOVĖLYJE“

i „ d o ,a n i r

Adresas:
Raštininkas Antanas Vaisiackas, 14 Moore st., Cam
“DARBININKAS”
bridge, Mass.
242, W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Iždininkas A. Čiginckas, 35
Lafayette
st., Worceter,
Mass.
Jonas Jaruševičius, 1135
UUUUUUU lUimUM'
AVashington
st., Norwood
Jei Trokšti Apšvietos
Mass.
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dviOrganizatoriai:
Kun. F
savaitinį iliustruotą jaunimo laikraštį
Kemėšis, 242 W. Broadway į •
“VYTĮ”
So. Boston, Mass.

ry, fenn.

Vadovėlis”

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.

paduoda daug žinią iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininką 'judėjimų.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsniu, naudingu
darbininkams pasiskaitymą, rašytą pačią darbininku.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiuusius at
sitikimus.
“DARBININKAS” visuomet turi smagią, gražią eilių,
dailią vaizdelių ir apvsakaieių.
h
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas dai )i-

J. Tumasonis,

.V1

,

“DARBININKAS”

2349 So. Oakley Avė.

~

“Pamaldų

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su

P. Cibulskis,

gintą musų brangių tėvynę
Lietuvą ir ragino kiek ga
lint ją galbėti, aukaujant į
Tautos Fondą ir prisirašant
prie jo skyriųSvečio kalba susirinku
siems patiko. Geistina da
žniau rengti tokias prakal
bas.
Vieversėlis.

■

Geriausi Maldaknyge

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

\Į

1800 W. 46th Št

POSĖDŽIt PROTO

£■■■■■■

IlL'

2

i]

1)61 tolesniu informacijų malonėkite kreiptis j musų Sekretorių J. J. KAZANAUSKĄ, 2237 W. 22ii(l Gatvė arba atsi-

J

]

lankykite ant musų susirinkimų, kurie yra laikomi kas PANEDĖLIO VAKARA SV. JURGIO Parap. Salėje, 32nd ir Au-

o?

.

burn Avė.

....

.-^‘WWN «

LIETUVIŲ

MOKYKLOMS VADOVĖLIAI
(Šios mokykhi kny<os yra patvirtintos Chicagos Arkidiocerijos
Parapijinių Mokyklų Priežfnroi Komisijos.)
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems
ir suaugusiems, ll2 pusi................................................... 25
Ta pati,, drūtais drobės apdarais ............................ 35
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį I-mą
kun V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su
paveikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1903
m. laidos. Drūtais
jioperos
apdaru>s, viso
272 pus.............................................. ................................... $1.00

No. 1022. Trumpa Sv. Istorija Seno ir Naujo Įsta
tymo. Parašė kun. I. Suster. Kieto popero ra

darais ................................................................................. 25
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas.
P: ai
angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas, dalis i.
minkštais \ drobelės apdarais ..................................

.15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Sutai
sė kun. F. B. Serafinas. Plačiau viską išgul ’.ųs,
dalis II. minkštais drobės apd.........................................25
i No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisę Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis
Lietuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose
ir patiems per savę mokinties, poperos apd.

.35

No. 1133. A B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė .T. Da
mijonaitis, drobės apdar.................... ................................25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė .T. Da
mijonaitis, dalis II.
....................................................33
No. 1135. Vaiku žvaigždutė. Beydoriaus, dalis F, kie
to poperos apdarais ...... .. .................................... 25

No. 1136. laikų žvaigždutė.

poros apd.

........

dalis II, kieto po-

................... ... ............................ 33

Užsisakant po daugol aut sykio nuleidžiama nuošimtis.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

*

♦

DRAUGAS PUB. CO., 1800 W. 46th St., Cbicago. W.

ei

Š

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

į

KNYGOS

J

t

Sakančios yra gaunamos Brailio knygyne
1137. Naujas Budas Išmokti Rašyti. Senas ar jaunas, vyras ar
i moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti. — mfaipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku! Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti!
Žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. Sį knygelė pfekiuoja tik .........................

lOo.

1138. Naujas Elementorius.
\ aikarus arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis.
Vaikai nuo pat kudikvs. tės dienų reikia pratint prie raito. Prie ko kūdikį nno
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs Ima palinkęs.
Elementoriaus kaina ..........................................................................

li>c.

1029. Šventa Istorija Seno ir Naujo Įstatym0. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apis musų šventą tikėjimą. Jau
nam ar souam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje
istorijoje.
Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti.
Kaina tikisi .....................................................................
1.00
1022. Trumpa šventa Istorija Seno lr Naujo įstatymo apdaryta
25e.
735. Lietuvos Istorija (Praus*).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
nieko nežino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos
viešpatavimą. Jei dar netufi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jaus patariame nsisipirk.
Šioje knygelėje Irumpai, bet
aiškiai ir suprant..mai Lietuvos istorija aprašyta. Prekiuoja neapdaryta ............................. .....................................
...25c.
Apdaryta ............................................................................................... ....
35e.
1105. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika.
Daugumas lietuvių
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliš
ksi rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išntokins taisykliškai rašyti.
Prekė .................................
35e.
1820. Lietuvon Gaapadinė.
Sipje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius.
šeimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skaniu*
valgius iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį.
Įgykite viso* virėjos šią knygutę.
Mo
terį* ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik ......................................
23e.
ltn. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus iš spaudos
knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knvgel.. Kaina ............................... ...................
«5»-.
Užsisakydami virš pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą lr

nnmerį. .Pinigus galima siųsti krssos ženkleliais.

Adresuokite:

DRAUGAS BUBLISHING CO.

1800 W. 46 St.,

Chicago, IU. ?

"DRAUGĄ”

Ketvergns, kovo 22

no buvusio pinigu klastuoto-, rodė labai liūdnos. Netikusi j ksikoje privalo but apskelbti guli prie blogiausios rūšies
įo, kurs atliko už tai bausmę, kapitalistą paperkamai valdo | tautos nuosavybė.
, tųjų visu kulvartu. Ypač
TOJAI.
kalėjime. Laiške buvo pa- vų politika, padarė tą, kad
Tik vietos gyventojai gali < uoliai savo kukulius jie sėja
sakvU, jogei jis visas lai-j Meksikoje jau .kelinti metai buti gubernatoriais provin- per sceną.
Socialistu ir
(Tąsa nuo 2-rb pusi.)
kas slėpęs savo praeitį nuo saučia baisi naminė karė. rijų
laisvamaniu vakaruose nuo
Jo klostuoti pinigai buvo sunaus ir sūnūs jį gerbęs Kiekvienas žymesnis kandidaNesutikimai tarp darbdavių lat rodomi veikalai išjuotaip tobuli, kad tik su che kaipo tėvą. Bet štai tą irtą tas į prezidentus nuolat kelia ir darbininkų išrišami teismu, kiantieji tikėjimą ir viską,
miškomis rūgštimis susekta nelaimingąją dieną jo suims revoliucijas, idant suniušt saKaip matote, naujoji Nieksi-Skas brangu kiekvieno pado^poperos siūleliai nebe tokie, ,);p,.kes klastuotu pinigų ga- vo konkurentus. Naminė karė kos konstitucija, jeigu tik ji raus žmogaus širdžiai,
kokie yra naudojami vy'i|erijon ir tenai patyręs visų naikina ir tą, kas dar liko nuo bus Įvesta gyveniman, žada suLietuviai katalikai privariausybės dirbamuose pini- f(,įsv|)ę apie savo tėvą. Te- šeimininkavimo svetimųjų Ra teikti nuvargusiai šaliai daug lote nevaikščioti į tokius
guose.
naj suims pamdtęs tėvo fo- pitalistų. Penkiolikos milijonų pagerinimų. Bet drauge ji ža- tvirkinančius vakarus. TaiTame
paslaptingajame ! p,o,-afiją ir dabar savo tėvą tauta lieja kraują nuolatinėse da buti ir blėdinga, nes, rodo-Ino gi tėvų -priedermė yra
muzėjuje galima pamatyti užtai paniekinęs.
! revoliucijose be jokios naudos, si, kad tikėjimo išpažinimas nepavėlyti savo vaikams
vienų poperinį pinigų, kuViršininko asistentas, per- suteikdama teisę svetimiemsLlar labiau bus Meksikoje su- dalyvauti programose pa
riuo net garsiausieji eksper- skaitęs laiškų, tuojaus Įsakė kišties į ju vidujinius reika- varžytas; Gi, esame tikri, kad našių vakarų.
tai negali atsistebėti, jog tai nnknbinti nuo sienų fotogra- Ius.
tikėjimo naikinimas neatneš
Vienas.
butu ne tikrasis pinigas.
fvjas įr ga1erijon neįsileisti
Neskaitlinga Meksikos inte kraštui palaimos, bet tik skan
Sitam pinigui graviūrų at- n's vįeno žmogaus.
ligentija supratusi, kad valsti dins jį į didesnius vargus.
TREMTINIAI PAIEŠKO
PINIGŲ KLASTUO-

likęs vienas gabiausiųjų pasaulyj graviuruotojų, kuris!
tečiau pateko policijos agen
tų rankosna už pinigų klastavimų. Prie jo gaujos pri-

. v
gu ėjo pen’i žmonės. f tiri
vvraį ir viena moteris.
ienas vyras duvo užimtas tik
graviuravimu; kitas — turedavo klastuotus pinigus paleisti apyvarton; trecias, apžėlęs senelis, buvo tos
ir’
mos
mus ” valdvtojumi;
vaiu\ lojimu, ketvirtaivirra-

2
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S
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1917.

CYTD
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Lietuviški

Škapleriai.

į

£

Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans
kų škaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. Užsakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai-

<*>
&fj,
Š
$

teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

|

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau- «
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa- g
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia- &

5

mi ir pinigai kartu.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre- *
suojant:

“Draugas” Pub. Co.
jai gresia pražūtis be radika
SAVŲJŲ.
MEKSIKOS PADAN
DE KALB, ILL.
liškų reformų, nutarė kuogreiTremtinys Rusijoje Jo1800 W 46 St., Chicago, III
GĖJE.
čiausiai griebties priemonių
- ----------nas Baitis, giminiu iš Kan
S
pagerinti ekonomišką ir intelečia randasi lietuvių nevi-i no guli., Telšių pav., PinuDabartinėje valandoje
--------------------------Me- ktuališką gyventojų stovį. Jie sai mažiausias būrelis. Nors ges valse.,, Mežuikiu sod.
ksikos Suvienytomis Valstijo-j mato, kad .Meksika kada nors1 čia girtuoklystė viešai neva prašo musų paskelbti, kad
Naujas Lietuvišku Šokiu
mis ni-,ra ko (ižiaugties. Jos taps auka naminių karių, jei- panaikinta, bet alkoholio jis nori susižinoti su savo
,na-;aj kuomi pirmyn nužengė, gu nebus Įvesta šalies valdy- nuodai vis dar veikia į žmo- giminėmis ir pažįstamais,
Rinkinys
n(,gu ka(, ,IIV() pf.iev pi.aneuzll ,ne geresnės tvarkos. Tą žino- „ių organizmus.
Apart al- gyvenančiais
Amerikoje.
ręVoliuciją. Didžiumos Meksi-'ma įerai supranta ir dabarti-! koholio nuodų ėia nemažai Tremtinio adresas sekantis:
DBL PLANO.
kos gyventojų stovis yra labai .nis Meksikos prezidentas Ga-! prasiplatinę ir socializmo Russia, gorod Samara, Na-'
Surengė V. NICKU3.
Siame rinkinyje tilpeta tekanti * *Lleturllkl
apverktinas. Vietos nuskurę' rranza, kuris reformoms nėra bei laisvamanvbės nuodai, bežernaja uliea, dom BezpaŠokiai”: “Žirgelit”, “V. K. Mariaa”, “Lelija Valeat”, “Cebatėlie”,
dar
parbį
bįn
ninkai
jnkaį
menk^ užmo-> priešingas ir pasiryžęs pagel- pe Kalbo lietuviški sociali-1 lovoj No 45 kv G Tvanu i S “Ag°nėiė Mazurka”, “Vamzdeli*”, “Paade Spagne”, “Klumpai
___________________

|

į

&
•
Mar- $

VyčiŲ
sis
iis spausdino pinigui. TSim-j ,.(.snj ,H.ivergti <lirM1 SV(:tir !hėti jas įknnyti. 1)iaz0 vieSpa-.stni i,- laisvamaniai gal pri-IBait'isu '
' . ' ’
i |'7
7'1
Pakeltkolinas
moteriškės
darbas
hll!
»•
■■
...
.
.
’
,.v | 1 1 11 '‘Usy uouuiuu gai pu
ihiiiihii.
f
,, Klumpakojis No. 2”, “Buktima”, “Aguonėlė”, Pi
tinask
, taUClUITIS atėjūnams ilgiausias •tuvinuis iltiduVP Moks’lkj) Į)iVS-|_______________ r_____ .____________________________________ 1 g
‘‘tilvitii”, ir “Butų Darželi®”. Visi vienoje apsiuvoje. Kaina
vo pristatyti pinigams rei- vaiaH(jas> kurie sučiupo į savo riems svetimųjų valstijų kapi
tik vienas doleris (91.00). Pasiuntomo lėtas mes apmokaM.
Reikalaukite pas:
K
kalingos poperos. .Tinai du rankas visą šios nelaimingos talisfams. Dabar-gi prie Ca-Į
« *
DRAUGAS PUBLISHING OO.
£
lapu pinigams tinkamos po šalies pramonę. Ir Įvairias ka- rranzos susispietusi parinkti-į
l»00 Wsst 46tk Strsst,
Ohlcago, Ulinoia.
X
peros su šilkiniais siūleliais sykius, ir fabrikas ir visus ki-’nią meksikonų partija žada
taip suma-rai suklijm.
tus’ pelningiausius šaltinius darbuoties plačiausioje pra-i
kad pažinti nebuvo gchu.a. pas musų kaimynus valdo spe-'salėje vadovaujanties obalsiu:
^a. A^l; l’iotojų
gauja kulianlai anglai, prancūzai ir Meksika nleksikonams. Smul-1
plačiai ^tobulino, pinigų kiti. Yra ir iš Suvienytų Vai- k i au apsvarstyti naująją Me-;
Tai rimčiausias Amerikos lietuvių katalikų sa
klastavimą. Jinai turėjo k<>!Stijų.
svetimšalių kapitali- ksikos konstituciją liko išrinvaitinis laikraštis, kuris duoda įvairiausių žinių iš
lis nuosav ius
detektivus, stp šeimininkavimas labai blė- kta tam tikra komisija. Ji paviso pasaulio ir šiaip pasiskaitymų.
kurie tyrinėdavo valdiškų djngagi jįc šalies gerove visai baigė savo darbus šią .metą
“Žvaigždė” kiekviename numeryje nemažai
agentų mierius ir laiku per- nesirūpina. Svarbiausias ją ti- sausio 31 dienoj. Naujoje konduoda žinių iš tėvynės Lietuvos.
“Žvaigždė” eina jau antra dešimtis metų ir vis
sergėdavo saviškius. A isgi kslas: kuodaugiausiai gauti stitncijoje kaip tik svarbiauta pačia pakraipa gina katalikų reikalus, ragina lie
tie klastuotoja i neįstengė ii- peino jš Meksikos ir kuoma- šioji (būna atkreipiama į pratuvius katalikus šviestis ir išmintingai savo šviesa
gai pasidžiaugti savo darbu, kiaušiai arba nieko jai neduoti, šalinimą naminių karių ir svegyvenmą tvarkyti.
.Tie kiti kitus is pavydumo Sn-ą.'ą dari ininku būvio page- tiniu kapitalų. Štai svarbiauTai Tas! Pats Sų
“Žvaigždė” nepatžrikauja tiems, kurie nori ka
polieijai išdavė. Tr visi pa- .riuimu stambieji
prnmoni- sios dalįs tos konstitucijos:
talikais
vadinties, o palaiko katalikų priešininkus ir
Ilgų Melinų Kaminų”
teko kalėjimam
įninkai irgi nesirūpina. Užtat
jų
paklydimus
skleidžia vien pasigyrimui jų tarpe.
Neprivalo būti naujų prezi-!
yra nebrangus o nau..,.:;;
KUOMET
nuėsi pirkti į
“Žvaigždės” motto buvo ir bus: — Dievas, Tė
Kodėl slaptoji policija ne-j biednųjų klasei Meksikoje gal
užtai Jį liek daug šeimynų
krautuvė 'Visuomet
žiūrėk
dento rinkimų ir panakinama
perka ir vartoja kad laluii
kad butu ilgas nielinns ka
vynė, Teisybė.
skelbia suimtų .klas* imti i.jų sunkiau dabar gyvenasi, negu
geras.
minas padaro New Perfecvieta prezidento užvaduotojo.
“Žvaigždė” daugeliui padėjo ir padeda surasti
New Perfeetion yra ne
tion be durno,
taip geras
pavardžių ir neparodo vie- Suvienytų Valstijų nigeriams
Visur astuonių valandą dar
brangus o nauda atneša to
kaip ir gazinis pečius.
gimines bei pažįstamus Amerikoje.
kia pat kaip ir brangus pe
,šai jų fotografijų?
prieš
liuosvbės suteikimą.
New Perfeetion
su ilgu

“ŽVAIGŽDĖ”

bo diena. Naktiniai darbinin
kai dirba tik 7 valandas. Ne
galima versti darbininkus dirbti daugiau šešią dieną į sa
vaitę.
fot< grafijomis ir visą tą ga- bėse.
Priverstinas kareiviavimas
leriją publika visuomet ga- IJgšiolaikiniai Meksikos vai-Į
ir mokslas.
Įėjo lankyti.
dovai taipo-gi žmonių ir šalies'
Vieną dieną iš privirei jos reikalais mažai rūpinasi. Visi' ' 1 "val° b»t įsteigtas su ne’ -5cnos mokyklos Wasliing-! jie viršum išplaukė su pagelba Į apntbota vaklzia
gyventojų j
t'-r an atkeliavo būreli-; mt- kruviningiausiųjų revoliucijų., s'(lkap’>' ‘ apartamentas.
k:mų. Jie aplankė pinigų Jie, pavyzdžiui Diaz, už papirVietos gyventojams pirme-j
klastuotojų galeriją.
Visi kimus leisdavo visiems svevaldiškas vie-!
tas
ir
dalinant
eksploatacijai
mokiniai «u indon umu tėmi- timšaliems kapitalistams naujosi į fotografijas.
doties turtingai gamtos apdo- valdiškus turtus.
Ne Meksikos piliečiams ne
Už savaitės laiko slapto- vanotos šalies malonėmis, visios policijos viršininko asi- siškai nesirūpindami kokios iš valia buti žemės savininkais.
stentas gavo laišką nuo vie-Į to išeis pasekmės. O jos pasiVisi prigimties turtai Mefiiėo*ww

Sitam pasielgimui
yra; Apie apšvietę, kuomet stinga
j. n< žastis. Seniau būdavo įr sudžiuvusios duonos plutos,
1 itaip. Visos salės pasieniai nėra ko nė kalbėti. Visa šalis
buvo apkabinėti klastuotojų paskendusi giliausiose tamsy-

DIDŽIAUSIA
HBBnBBBKMUHBKCn

LIETUVIŠKA

metini; kaminu gerai ir grą
žai bėga. Ugnis
nėra taip
karšta kaip nuo paprasto pe
ėiaus, ir mažiau vietos už
imu.
Suvirš 2,0(10,000 mimuose yra
vartojamas New Perfeetion

“Žvaigždės” kaina metams:
Amerikoje 2 dol., Lietuvoje bei Rusijoje 4 rub.

čius. Nereikia kurti, nei pe
lenu nešti, namuose netesiranda tiek dulku nes siemant
pelenus dulkes darosi.
Nevv Perfeetion
ličiai
yra pariluoifami vlsoliio styliaus
ir didžio — Kaina
nuo $2.00 ir augščiau.

“ŽVAIGŽDE,”
3654 Richmond St.,

Amerikos Lietuviu R.-K. Moksleivių Susiv.
ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 e.
Užsisakyk tuojaus:

Standard Oil Company
(An Jndian« Corporation)

II.GU MEI.INI KAMINU

TAS PATS SI

A. M. LINKUS

■■■■
Tik ką išleista Knygele

“ŽVIRBLIS”
•

Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje, i
Tau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose. 1
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa- '
maldų.

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, Aiiubi
nius ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti ir ne
mokantis visokius šo
kius, armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip Jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitnr. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siusti per laiškus.

Kaina

tik

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.

TEI.EPIIONE TūtOVER 7300

Chicago, III.

1800 W. 46th Street

MILIJONUS DOLERIU Žmonės dacldlrbo per nauju* ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal buti kiekvienam; gal but turite kokį
Išradimų dėl užpntentavimo, gal norite “KA IŠRASTI", rai kala u kito nuo musų dykai patarimų ir VEDEJo IŠRADIMŲ, ką Iš
rasti ir kaip užpntcntuoli, kur) kiekvlenaip išsiųsim dykai. -RI sunkus ir modelius bandome Ir egzaminuojame DYKAI.
RAŠYKITE Lietuviškai, bent į katrą musų ofisą: 3(M> Broaduay NEW YORK,
AMERICAN

EI ROPEAN

I*ATENT OEEK'E (l»K>

Rarrlster . Blg.
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D.
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e

Lallcraitli leidžiamas Kunigų Marijonų Chlcagoji
eina du kartu | menes]

e

I

-------------------- -—- ---------------------------------------------------------- ę

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali ę
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
užklausimus iš tikėjimo ii' doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c.
Agentflms už metinę prenumeratą duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.

Adresas:

IŠRADĖJUI!

a

“TIKYBA ir DORA

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

Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

:

LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
i
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams prekiuoja tik 1 doleris.
“ZVIRBUS,”
242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.

? n>T^ri7\m

15c.

su prisiuntirnu.

STEPONAS P. KAZLAV/SKI
4632 S ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Chicago, III.

3237 Auburn avė.,

Surengi Kun. P. Gugis

CHICAGOJE

Philadelphia, Pa.

Moksleivis

l

KRAUTUVĖ

::

’ '

’!I

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė.
Chicago, lll. g

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos
ženklelį.
•
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£PRING VALLEY, iįk

Užtarytojo, tai laike vakari
buvo renkamos aukos su
ALRKM. 3-eia kuopa kp- šelpti tėvynę. Išviso surink-1

vo 11 d. surengė vakarų.
a $32.92. Čekis nusiųstas
Vakaro vedėju buvo p. L. rautos Fondo raštininkui p į
šimutis. Pradžioje vakaro Kaz. Pakštui. Stambesnes,
\ ėdė jas pasakė
prakalba aukas, davė šie:
i
apie’apšvieta.
Paskui sėPo $1.00: kun. J. Gervle-,

----- agte

1

Maly ly kui. RLRKA. 119 kuopa tu-1

P. Biuneika
75
-'jei:'lis ;;i laukė lobui daugį.? 96 narius, pilnųjų blaiviV. Kiseliauskas
50
ur. nu;, nes prakalboms Uu- ,'inku kuojai taipgi turi keK l’učeta
25
fi’Pu ė Majestic’o teatrą, lėta di setkų, \ i<i . i 1.«iutos
E. Cibirkicnė
25
štai
anuo sKynus.
lietuvių
•štai ir nurodytoje vietoje. ,
-AtnUo
skyrius.
Lietuvių
J. Maslauskas
25
Svetainėm buvo tik arti KooperativiŠka Dr-ja, LietM. Sireikienė
25
pėnkin dešimtu žmonių, o Benas “Kareivis,” Jaunimo
J. Serainskas
10
pažymėtas laikas senai jau (Ratelis. Taigi matote, gef-į Širdingai ačių
visiems
buvo prabėgęs.
To, ko gal'biamieji skaitytojai, kad ne-į aukautojams ir darbininakinusiai socialistai troško, skaitlingas būrelis Manche-i kains
• v. muzikos, nebuvo, nes terio lietuvių sutvėrė net'
Narys
>rkcstro vedėjas vytis. p. keliolika draugijų.
Jeigu
Zavadskis, sužinojęs kokie'jie nemėgtų draugijų, kaip
RAGINE, WIS.
paukščiai rengia tas prakal- tat tvirtina Ašarų ^Upelis,
bas, nesutiko jose dalyvau-, tai jų čia tiek daug nebūtų.'
Kovo
Nors publikos dar lauk-!Tas geriausiai parodo, kad
. 4 d., Šv. Kazimiero [S

ie ĮI

UŽ VARDy 10.03

Naujai susiorganizavusi LL riJVUT ŪKĖS korpo
racija užpirko didelius žemės plotus
LOUISIANOS
VALSTIJOJE ir nori tąją Jcorpociją užvardinti gražiu
ir tam tinkamu vardu Kas patars gerų tinkame vardą,
tam bus išmokėta $10-00 auksu. Galima patarti bent
po kelius vardus, rasi vienas iš jų bus priimtas ir gausi
dovaną. Atsitikime, jei kcliatas asmenų patars tą patį
gerą vardą, pirmutinis gaus 313.00 auksu, kdi tą pati pa
tarusioji gaus po 10 šėrų tos naujos korporacijos. Laiš
kai ar telegramai su patarimais to naujo vardo turi pa
siekti mus nevėliaus Kovo 26 dieną, 6 vai. vakare.

Adresuokite:

‘ je |
kė- lošimus “Saliamono sap- kas, V. Jusas, C. Valinskas.' a virš valandos, bet tiek čia lietuviai visai ne tokie,
; “ul^ ‘
į
lė
kaip
buvo
andai
aprašyti
J
«pvaikseiota
minėta
tautini
paionei n avc
Artistais-mėgę ja iKurantavičia, J. Vilionis, jus ir tesusirinko.
ims n
6329
SO.
H
j
FASRmELD AVĖ.,
A Pei- 'L Cinkus, F. Mikolenas.
Pirmutinis
kalbėjo koks1 Reikia
dar pažymėti, kad;SVPnte- - Trečioje
—Jv valandoje
»------ ;■
~'
buv< d.is vni itos‘ •
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įui
molu
luivn
l/vtl
O*PAmerikos socialistas, i čia gerai gyvuoja ir Visų b” l>i<-‘tv buvo atlaikyti ge-j _
Barštis, J. Baratinskas, .ai
dZIUS, P. Marčukaitis, V. ■
i)- įnašas' B Vitkus PNa- B. Alksninis, P. Turnanis ir Bepliaukšdamas įvairias ne- Šventų parapija.
viekas, J. Klimas ir S. Bar- Ant-Baronaitis.
j sąmones jis tarp kitko pa-! Duok Dieve, '

’

’
visur

AO!

CHICAGO, ILL. į

mišparai u* karėje ^UililIllllhhluiilsiJmujiii.Ji.JliliaiUlliiihilllIlilllISiill iilllUiliillilililiiihg
'ZUVUS1US mu8U brolius’ Kun.! S
=

įkus.

Visi roles atliko
ra i.
Po šio veikalėlio
vo atvaizdintas kitas
kas vaizdelis “Baisus
ims.
ypatos- J Čeputis B Vitkus. A. Mhsiokaitė ir O. Gleveckaitė
‘

Ri.žancavos moterių ir mer- =
gairių draugija.
Taippat S
bažnyčioje buvo renkamos ||

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams paaidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. State Bank of Chicago vra labai parankioje vietoj, ant
kertės AVasbihgton įr La Šalie gatvių. Tasai bankas guvuoja jau 3S metai ir yra žinomas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų
bankų. Žrnopių
pasidėti pinigai ao Įmušti kapitalu ir perviršių,
kurs dųbar siekia daugiau kaip penkis milijonu.--

==

' • Balsitiš, L. Braškis, K. tolinai tvirtino, kad sociali-'
3
3T. LOUIS, MO.
\doniaj*is’ A- Kasiulaitis, štai neprivalo pripažinti jo-į
ŠE
=š
''' Au^ura» AL Gučaitė, Iz. Idos tautystėsr>
i
•
-i
n-•
ji
Sąrašas
aukavusiu
Tautos
ir
aukos
nuo
karės
nukentėj
ss
=x
\domaitis, J. Petronis. Ad
Paskui kalbėjo viens di-l,, \
..
. ė. . ;S
...
• .
,
v . i rondan nemažiaus vieno do-i jusiems.
-s
l.o, linams pasibaigus dai- ruk.iS;1 j K. Skarulis.
3
•z’a’-suyju socialistų sulų . ....
, ,,
J
,
3
-o
vXT
i leno laike mano prakalbų.
Aukavo:
ja
navo solo p-lės A. Masiokai
35
Pas. mnetasai ji Bagočius. Nors (
Kaz. Šklenikas
$2.00 (
$17.00
Kun. \r. Slavynas
tė, A. Rašplauskaitė, A.
5
amerikonu berods nebuvo
2.00 j
Ant. Liutkevičia
T Merčaičiutė
5.00
Mundeika ir V. Damašas
dolerių.
=5
•RAND RAPIDS. ŽGCH. iri viriu . bet p. Bagočius
į.oo:
A. Uolbikaitė
•K. Pakštas
2.00
pasakė moųologą “MakabiTaupomasai
Skyrius
atdaras
kasdien
nuo
10
lig
3
S
---- :------kalbėjo angliškai ir lietuviš1.00
K.
Grikiepelis
S. Urbonas
2.00
iius.” L. Šimutis paskambi
vai. dienų, o Suimtomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. S
• Irand Rapids’o vyčiai kai.
Kaip paprastai, nie1.00
i
K.
Juodšapis
?J..
Tauinskiutė
1.50
no ant gitaras. Paskui p-lės
Subatų vakarais bankas afdaruš specialiai tam,' S
'
uoliai rengiasi prie ko naudingo jis nepasakė ir
1.00 i
P. Jalinskas
mrįgalaučiutė ir Šislauskai-. a karo, kuris
R- Subatis
1.00
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais. S
įvyk baiąn- rik. bereikalo vargino ne-j
1.00
A. Kakanauskas
1.00
t ė pasakė , eiles, p-lės A. .”o 15 d. š. m. Bus sulos- kaitlingą burei? susirinku-) M. Pečaičiutė
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
J. Simanavičius
1.00
M. Bartinkė •
1.00
Masiokaitė ir O. GlcvėekaiUž depozitus mokama 3 nuošimtis.
==
vaizdelis “Katriutė.” ių klausytojų.
į
Pr. Jankevičius
1.00
P. ..Si mena vieiutė
1.00
tė padainavo duetų, o L. Ši f t na s
1 jusianči o
vakaro
Liet. Skruzde
Mz
De
linikaičintė
«*, S !
1.00
M.
Junevičius
1.00
mutis dar pasakė monologą •* ri tmas moksleivius sti57»«<
a
Lili
ais
A. Idzelis
1.00
UI
1.00
“Redaktorius.” Vakaras už dpti.
J.
Sinmnavičia
/.JTCHESTER, N. H.
Ii i
S. Skulevičius
1.00
P. Bendikas
' 1.00
sibaigė Lietuvos himnu.
..PaA
:s
A d. Kinevskis
1.00
J. Jablonskis
1.00
Žmonių buvo pilna svetai
:5
"derieriai katalikai susipra
LA SALLE ir V/ASHIKGTON gt. prieš City Hali
J. Turčinskas
1.00
VDanila
1.00
nė. Dalis šio vakaro pelne ėNnLADELFHIA, PA.
tę ri darbuojasi pasek
Vienintelis vidarmiestyj . bankas km,u lietuviškai
1.00 j
J. Žukauskas
P. Urbonįuiė “
1D0
skiriama lietuvių kolegijos
mingai.
kalbama, nes turi lietuvių Rimkų.
? ri socialiste:i rculkina ka1,00 (
J. Atkočiūnas
P. Busite-“
"*'»
1.00
lendam
l
' Z S •d.ribi* LL. it Ii C.
1.00 į
ril.oo P. Cepukinas
. V. Dildą
-r
Panemunietis
Bi ni;-šėlo “Draugo” No.
1.00
SI. Urbonas
J Alkevicia
1.00
,y0 < Ori-- S ri-^C\ - . '6 e .o žinutė iš ManeliesOr nu
no
Pr. Buda
1.00
P. Švedas
1.00
EYNON, PA.
a ė. Au.
•savo ‘'rio, ’kurioje korespondenP. Žutautas
J. Pagojus.
1.00
v 1.00
• ą' .; k. : i ris prisidengęs slapvvarde
1.00
V. Petkevičius
A. Urbonas ,.i
1.00
■Šis miesčiukas nedidelis.
č.pa n ' Š ; .r:ėip;i ‘‘Ašarų Upelis” neteisingai«
M
S.
ši
ūpas
1.00
A- Stankevičius^
1.00
\ įsi ju gyventojai susideda
ti"
kūriau
iri
oiiia
v
i--'u
s
vietos
liocuvui
»
j
. 11
§
J. Pėpalis
1.00
. M. Stankevičiūtė
1.00
iš ateivių.. Daugiaus’a i čia
‘irir b..” Dravrą” i” tuk jie. ui susipratę, apsilei1.00
K. RadaviČius
J. Baltrusis
1.00
yra italų, lenkų ir lietuvių.
ž
aikraŠėius, kurie dažgirtuokliai, nemėgsta
S. Zubkevičius
1.00
Raškevičienė
• 1-00
¥
A ietį-s lietuviai yra gerokai
draugijų ir tt.
n-' sulyg socialistu noro laikraščių,
A.
Budienė
1.00
&
A. Simona vi čia
1.00
susipratę, geri katalikai i?
daria.
See’alistai labai ' k-1 y. autorius minėtos koGeriausia šiems Ibi? melams Kaųndorių išltido
1.00
B. Vaicktis
P. Savickas
1.00
gražiai savo tarpe sugyvena.
r'*to., kad kambliai iš nie- T‘0spmLdeu<-i.ios menkai pa
‘
Darbininkas
”. Jam str,lipšnius rašė ii1 ras urs galu n io
1.00
J. Kalinauskas
1.00 i A. Jakinskis
Kadangi čia lietuvių yfci
te kini'’ žinių ne: ‘mtu,
<.a Manehesterio lietuvius,
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
1.00
• K- Dirsė
1.00 g P. Atkočiūnas
nedaugiausia, tai nuosavam
ri tik įš socialistu šlamš- bito drįsta mesti ant visų
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomunio per.me- pj)’
Smulkių aukų drauO. šipaiiienė
1.00
kunigo jie negali užlaikyti,
Musų mieste sorrniN- riki didelį apkaltinimą, kuįj tų metus.
'Smulkių aukų
14.55 1 ge su T. F. parduotomis
nors turi pasistatę bažnyčią.
i nesenai išleido Tanelį, ris t lį gražu su teisybe neTame Kalendoriuje yra, straipsnių įjarbiniūkų j®
i kningiitėmis surinkta 24.38 Jt
Kas antrų nedėidienį čia
m imk
'
Didžiuma
vietiniu
,
•i įme atsišaukiama į ką
Išviso $55.38 j £ reikalais, gražių vaizdėiių, dailių ei4ių; yra svarbus Š
Išviso $67.051
pamaldas l.aikyii a t važiui jIrius
darbininkus, na lietuvių yra. žmonės susipn
į S rašt
Aukos jau įduotos TauPo pamaldų visi susirinsusirin-b|
raštas ajiie Lietuvos neprigulmybė; yra ilgas straiĮienis
iš Forest City gerb. kun. A.
ibi,- i; i d-vtts ir kuni- riate. gmą ^katabuni, sęaitFondan ir* tuojaus busi!lko
ij
apie
'-’ •'į P'^aŽnytinę
pobažnytinę svettflnę.
svetiflnę.
i£
svettftnę.
api< karę ir jjos priežastis ir klaba,-tinės karės peržval- g
J anušas.
- o pakiša jiems prote?sumetam i draugijas, pasi tog Lietuvon šelpti i Sve<*ias P* Kaz* Pak*tas Pa’ S
aižytos visos didžiosios katalikiškos organizaci- «s>
Dalbai pas mus eina gera;
etų o~7iniz;irijos vado, ^ri ’ norus, Keta.ikiskus lai- n,lkellt(-.jnsillg pno 1<arPs
pake prakalbą apie lietuvių f jos.
— nedirba tik tinginiai. B
• ’'■■' didį katalikų vadą, kraseiuc. nonai aukoja įvai-j
Dr.
Visi rašt?
Dr. J
J. J
J. Bielskis
Bielskis, H
Ha
autą,
nt«ą, padeklamuota
pedeklamuota kelios
kelios £
|
raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems sukitur atvažiavusiems taip-,
labdaringiems
tiksogu ria socializmą ir -"emo
eilės ir sugiedota himnas.
prantamoje kalboje,
gi kmgva gani i darbo. Dau
Nors
čia
lietuvių
kotiu.g buk jų nesąs krikį Apmokėjus kalb-fojo kelio- *
Kalendorius papuoštas įvairiais paveiksiąs I’usl. fč
BEDFORD, OHIO.
ginusiai dirbama anglių ka
ar katalikvbei bmija neakaillinga (nėra
onyb,-.j
nės išlaidas ($5.38) likusie- g turi 128, kaina tik 25c.
—F------syklose. l’et galima gauti
.t.
‘ sšiugun.
• Sočialistėliai "irių 400 lietuvių), bet drąPastaraisiais laikais dar-g'' l^n’Sa^ prisiųsta T. F.
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsim $3.C0 $>
ir kitokio darbo.
Neseniai
'bri džiaugi n.g iri katML šiai galima sakyti,
kad jie ;>ni f,ia 1)ra(1(,jo silpnėti. Iš
Ten Buvęs. t# tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnią pri- ®.
o.
Čia praiiėm statyti milžiniš
1, !=,, udaugiau suaukoja tėvynės ,
.1 ..
$ si rašys j Lietuvių Daildumkų Sąjunga, tam “Kalcndo- ?1 • 1H A '
g ,
.,
jkaikurių
-d
„v ..
.
*\
J atkuriu dirbtuvių daugelį
daugeli
ka plytų dirbtuvė, neužilgo
•diedams
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kitas
kur
kas
emiuėlhi
kurie
tos
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mgdflnv
uz
kitas
kur
kas
į
,
,
•
•
,
•
,A
2
S nūs ” bus duotas dykai.
. o. ..
Kinų tos jų
Idarbininkų atlenkia.
Bet
DE KALB, ILL.
žadama statyti ir šilkų fab
•’ugavvstės nematytų.
' -kaitlingc.snes
kolonijas.
s
.
. ,
...
. .
i visi vietos lietuviai darbą
rikų,
žodžiu sakant, FvUžsakymus siuskiLe adresu:S
K-'
D:
svoe,
vietos
lietuviai
ne.
.
v
.
.8.
A. Račkaus prakalbos.
'Ot K
- .iin ir nemažai uždirba.
Ori
none dAbar geri laikai ir ne
nėi.*-ta laikraščiu, bet tik
Čia lietuvių yra penkios
turintiems
darbo
tautie
“DARBININKAS”
T-r
soein listiškų.
“Keleivio”
TFORD, CČNN.
y
Šiomis dienomis vietos
čiams patariame atvykti laij šeimynos.
Jie turi sutvėrę
...
, čjn ateina tik 2—3 nnme:n’ė-s i' škotų į musų padam
(SLRKA- kuopą ir Tautos viena katalikiška draugija
£
Kovo 10 d. socialistų Fon- -’ak' Kitų socialistų šlamš-1 Fondo sR .
242 W. Bfoadvvay,
So. Boston, Mass.
buvo surengusi prakalbas.
Pragyvenimas pas mus
K
v.
Krrzig: nedaugiau.
Bet ka-! •.
** ri
-aKlibas !ė
’ •
^f'-d«iigiaii. Betka-!
.' ’
j u.
v.
piai^iuas.
, _ •<. .y .y
;rinioro
uiiero dienoje
nebrangus. Miesto vyriausy- r
■
.
!+.'rtri"!
ri.,. _
».v
at.
dienoje sutarta
«.«.„<« buvo
Vu»v Kalbėtoju buvo užkvietė
'•'velija gyventojams iri a biausm kalbėtoju buvo j ” .
į“? j'‘ u"ipavaikščioti po lietuvių na- sociologijos ir medicinos
I h*
iianiinius gyvulius 'laikyti,1 • JW<«*itw. J'.' .m
. .u
n \ mus, rankant aukas badau studentą p. Aleksandrą Ba
I
kime dar labiau papigina
'V'd:>T!gi tos prakalbos:
Čį
Ljantienis Lietuvoje. Visi no- čkų iš Chicagos.
gy
Į šias
M
būvi. Nuoma UŽ butus ir gi I nVi> bbni ^rsiHainos net •'eno ri<
Draugo eųrn,-.,llkaVo ^skv
nemažai buvo
išskvrus vieną, prakalbas
g
pigi. Už 85.00 į mėnesį ne^Kukliose laikraščiuose, "d’a ar.i 100 egzempliorių. kurjs
nebutu8'
* *
ir
socialistų.
dalykus prisirinkę
Mes ntl-udom daug Žuionh.i, kurio nority pirkti furttiiiH, bot >1
ninku gauti butą iš 4 kamC rdi. kalbėsiąs moky--;»
Barb,
žvaigžde )pHrtu5k- ant T{|„f
negali dol to, khd yra ro.kullnra. tur'li
puatmi knpitalo- Su L
, ’ i.
. -r. iTautos Fondo. Kuomet p. liačkus pradėjo
Snnborna pilonu troliu kožmiH vienus ž'itugun gali nusipirkti fnrKanų.
ir Į-abiausiaa Nau- "'
musii lnikn|s.-iiii.
, t.-.vi3() 8Urillktil $,0.45.
kritikuoti jų mokslą, socia
nu, ntebi-tinul piguti ir Jcngvaia iš-.aokt sCmia.
Pirkti farmas knr ženit- yra ftlgf Ir ga t: auluota, kur mes tu- }•?
Eynontiatis 'A.i-.-Kj.^ lietuvis “a.I- "' p'"<•»»».> p^iplafutę,
listai bandė kelti trukšmą.
rltn CO.OOO nkrti žcnti'n, kur yra kanapių Ir aomillų, kur Hinogtin >'»
_____________________
, riekatas” ike. orius ir grieš mūsiškių tarpe.
Negalima !
>,enūnipirkęM fut-nių gali gaut darba prie k.nap. ni.ios Turinu u.ba '»*
Reikėtų socialistams įgauklampių bllo kokių dlamt nn.tuoao. I'anuoa tat dalim l'.dirbtoa f2.00
ORAND RAPIDS, MICH. i beūsis Barneys’o orkest-; pasakyti, kad mes nemėg- )’»•
totnc'-N ir namais ir gyvuliais dvi pr.ub'Jlmo. Gulimo duot goriausi b1.00' ti daugiau mandagumo. Juk
pnlltidl ji mų ntro llctuvlSku farmerlų.
V. Pusčius
________ pas, tai ir aš sumaniau nų-i rimi ir padorių draugijų.
1.00
šukavimai,
baladojimai
ir
T. Aukis
M
Kovo 4 d. š. m. vietos vvpzsikmusyti to garsiojo
Didžiojo Lietuvos Ku1.00
švilpinai,
ne
argumentai.
Rį Bogovilas
Ka- eigaikoi io \ vtauto draugija
čių kuopa jšv. Petro ir P0- i-’a’bėtoįo ir orkestro.
M
1.00; Tuomi neprirodysite soeiaC-o Lilbuanian Colony dircęlor
1- Katilevičius
Dievo. Mo?4
vvlo svetainėje surengė gra. i i, -ra kalbos buvo taiki- po globa Šidlavos
.
.
. ,
1.00 Ii zmo teisingumo.
EAGLE RIVER, WIS.
A. Doflonas
i
žų ir įvairų vakarą. Kadan-1 narnos ir svetimtaučiams, t uos turi arti 100 narių ira
1.00
De
Kalbo
gyventojas.
J.
Pečkis
gi tai buvo diena Lietuvos tai tuo labiau įdomavau ar nemažai pinigų kasoje. Pns-
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neis, o gal ir pats Buzyn-Įjiino j trumpą laiką ir UI“-|«S&a®a«
mozdiški, šiurkštus, netikę. skas mėgsta dažnai j stikle-; gu atmainą, kaip alkoholi*
E
PAIEŠKOJIMAI
Littlt (llimpsts luto Your Telephont—No. Z
Matosi, nabagas iš kailio iin dugną pažiūrėti, jeigu uiai “kartumai,” bet kuris
šį
/b
Vienatinis budus giminės suV
nerdamasis, stengiasi būti kalba tokiose vietoseė
prailgina pasekmes pagel rasti
yra paieškojimas per “l>.” Į4
išnašesniu i tikrą kunigą
|ier “Draugų" duu- JJj
Ar ilgai gi duositės, tau bės, būdamas sutaisytu iš Puieškodumi
surado savo gentis, ilruu- $5
nteligentą, bet ak kaip tas tieėiai, tokiems žmonėms medikališkų karčiųjų žolių, Kelis
gus ir pažįstamus, kurie per ii- Į-j
įniki* nebuvo žinomi. Jei no
jam nesiseka. Jis pats tą save apgaudinėti ! Susipra kurios reikalingos išvaly gą
ri bile ki* surasti, siusk paieško
gerui numano, ir užtat nuo sk it! Pratrinkit akjs! Neda mui, ir stiprus, tyras natū jimą | “Draugą" šiandien.
«XX?C:!!sK^?.JE£EKJl
S
lat raudonoja it kepamas lykite gėdos lietuviu tautai! ralia raudonasis vynas, ku
—Paieškojimu kaina: —
BLEVIZGOS ANT
- ežys, nuolat slapsto rankas ’uk kaip ant delno aišku, ris priduoda stiprumo. Kai Vieni* karia ........................ 50c. &
TCWN OF LAKE.
įt Trjs kartus .
__ •__ $1.00 «
&i
ir šen ir ten, ieškinėja no
«i
kad tąs jusu nuilkininkas na $1.00 aptiekose. Trine- Vieną savaitę
sinės. Kalba Buzynskio bo Buzynskas yra tamsus, kaip rio Linimentas neturi būt
.......... *13w
Vakar, kovu 20 d. š. m
Pinigus Kalima sius k ra sos šen- įį .
The Cord Terminais
rdo sudarkyta, mirgėte "ebato aulas, niekur nieko maišomas su kitais pana klėliais, urlm rngistruolnme lulš- J?.
kreivai ik i n
nezalcžiiinkŲ
ke.
Paieškojimus
turi
Imi
sora|
'•irga mio Įvairiu svetirn- i -simokinęs, seminarijoje šiais sutaisvniais taipgi. Jis sytas niškiai.
parapijos prie So. MnrsliM
į
ilustraeija parodo lentele ant kurios
K1
u-itiškų žodžiu.
Raštijos lebuvęs, šventimų negavęs. yrą daug stipresnis ir nešu
Adresuokite:
t’ield avė. komitetas A.
z
kalba jam visai svetima. .Jisai šventvagiškai stai- ly ginamai geresnis. Jis su
telefonas stovi visti išardyta. Tėmy'. iBlinstrupio inluino svetai
Si
“DRAUGAS”
Kad pasirodyti “mokytu” osi, neva "Mišias laikyda- teikia pagelbą nuo reuma
n
(Advertising Dept.)
nėje (4501 Ko. Hennitage
:,<l
te kaip ji vr;; sujungta su li'lel’cnu.
x
.
iii
pasuki*
keletą,
sakmių
lotizmo,
neuralgijos,
išsisuki

1800
W.
4fith St., Cliieago, III.
>as, kvailus apgaudinėdaave.) surengi* neva prakal- ,.
‘
, v.
Telefonas turės 116 daleliu per ilgus metus pri
, .
.
: . ... : miškai,’ bet
nemielasirdm- as, nes fabrikoje prakaito mų, niksterėjimų, sutinimų,
bas, kurioms geriausiai tik-l .
. ,
Paieškai! savo motinos.
Magdės
tyrimo tai mažiausios skaitlius ką galima surasti.
tu vardas blevizgos. Svar Igai iškreipdamas žodžius ietį nenori. Šventvagis at sustingimo kaklo. Trinda Baeevišienės ir dvieju seserų: Auta- i
Užtat
neveidmainingai
šlvkDinos ir Marės Daeovičiiikų. Jos paei- j
mas
muskulus
arba
kojas
Nežiūrint j tai kad šios dalelės telefono yra
biausiu *• kalbėt o ju”-blevizsakys Dievui už savo šve*
na iš Bedaliai kaimo, šakiu parūpi- .
'tu darosi pažvelgus i šią
po
sunkaus
darbo
arba
ilgo
gub. Kus žino kur tos ypatos dabar !
gotoju buvo garsintas “kra’agystę. Gaila tik mažo jo
drūčiai sušriubuotos ir gerai sudėtos per ilga laikų
Jos, Naumiesčio pavieto.
Suvalkų i
?t<
ržievišką
augštą
stovylą.
vaikščiojimo,
jus
perdaug
randasi, teiksitės duoti žinia seltan- I
iavas kunigas” S. K. Bu
alininkų būrelio, kuris taip
jos atsilosiuja ir reikia per naujų viška taisyti.
čiu adresu:
kurį dribta vilkties kunigiši bausmę užsitraukia už bi- atsišviežinsite. Kaina 25 ir
J IEVA BACEVIl’IUKE
zynskas. Žinoma, S, K. Bu
Ta galima išvengti netrankant telefono ir gra
1011 Summer avė., Seranton, Pa
zynskas visiškai nėra joks kris rūbais* Apie turini pa ’ ūbavimą su šventvagiu. 50<». aptiekose, krasa 35 Ir
žiai jį visuomet pastatyti.
dOe., Jos Triner, Mfg. Cheo tė'
kataliku kunigas, bet gry du blevizgu nesmagu rašv- <as daly vau; • to pamald
jų brolių Jurgio ir Leono, iš Geleėikad redaktoniui kaimo, Igliaukio parap. Mari
niausio kraujo apgaudinėto > ir nemanau,
Chicago Telephonc Company
.v,
, ,
,
,
se tas dalyvauja sveutvagy- mist, 1333-1339 So. Ashland jampolės
pavieto Suvalkų gub. Kas
s
jn
neisbrnuktu.
kadan.
‘
.
Avė.,
Cliieago,
TU.
A
d
v.
Bell Telephone Building
žino
teatsiliepia
šiuo
adresu:
jas. Būdamas Brooklyne jis . ,
„
*
steie. Kas iš jo rankų ima
PETRONĖLE GRUOD2UTKE
r,
doro
žmogaus
veidas
ne-;
.
..
,
,
Offieial 100
vadino save Silvestru Krik
neva komuniją, tas daro
1015 Mt. Vernon St., Seranton, Pa.
ščiūnu, Detroite vadinosi ,m Domis gėdingai raudonos,1 stabmeldžio darbą.
Paieškau savo brolio
Kazimiero
Bartkievicziaus paeinunčio iš Kauno
Silvestru Buz. vu, atvažia k! ’ ūsai,t bei skaitant nezaKazimieras Rupšir
gub., Raseinių pavieto Konstantinavo
PARMOS!!
FARMOS!!
volastles Bokštu sodos 24 metai kaip ;
vęs Cliiengon nesusipratu '.‘žnitikų vado žodžius. PaParsiduoda
Didžiausioje
Ameri
Ainerike. 4 metai atgalios
gyveno
sius žinonelius mulkinti pra 'vmesniu tik tą, kad jis susi
Pittsburghe.
toje Lietuvių kolionljoj kame yra
R0SELAND, ILL.
parsiduorfa puikus namas 180 Lietuvių apsigyvenusio. Puikiau
Kuris suras gaus $5.00, nes turiu į
džioje pasivadino Buzeviče, e plūdo, keikė, šmeižė tiklabai svarbių reikalų, atsišaukite se- j
dėl vienos šeimynos, labai pa sioj apylinkėje ScottvUle, Mlch. kur
kančių adresu;
o dabar jau virto Buzynsku. •r 'sius kataliku , kunigus,
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio
MRS.
MARTHA
T.AVINE
k tik telpa jo menkoje' Visų Šventų parapijos
togioj vietoj gyventi, nes čia nais
WILLOW SPRINGS, II,L.
yra Farmerų Draugystė,
yra
.Matyt, Į kiekvieną miešti;
i
minties
sostinėje.
”
D
i
j
rania
tj^jas
skyrius
daroras
tyras
ir
visi
parankumai.
lietuviškų parapija. Todėl krelpiames
atvažiavęs jis nuolat maino
DIDEI.IS IŠPARDAVIMAS,
Parsiduoda namas su puikia dl- namas Įtaisytas pagal naujau į Jus kuris norite turėti geresnį gy
;
osi,molis
—
skelkitės
uo-1
|
)nt;
j
as
g
an
veikliai
ir
pasavo pavardę, dėlto, idant
de’ę naudykle (pirtis) biznis gerai
pirkite pas mus famas kad
Kas nori įsigyti venimą
išdirbta suvisokiais maudykles (tai sios mados.
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
užtrinti savo negarbingos <• ! Matyt jo makaulėje sė- sckmingai. Nesenai jis busymais parsiduoda greitai ir pigiai
puiku
narna
ir
už
pigia
kaina
-i
i
o
a
d
•
ui
didelis
tąmsvbės
paukštis,
čius,
iš
tos
k°llonljo3
išprašyti. Mos
iš priežasties kad savininkas išva
praeities pėdsakus. Bet kai...
vo
turime
iš
Jų
suėmė
jų
farmas
ir nori
žiuoja ant ūkės farmos). Atsišauki- į lai atsišaukia tuojaus
sekan
įvijęs (ll„. „Kiesni lizd,
lis veislės nepermaino. Užte šiuo adresui «.
,
me jas parduoti, turime didelių ir mt
cio adresu:
-y.^ti -Diena> kurio. atsibus Lie. -----------------------------------tų farmų, glvulial, mašinos ir kiti
,30# So. 50 Ct., CICERO, Il.l,
relkallugl daiktai prie ūkio. DuodaA. J. SUTKUS
p/.' 'su baubdamas, negudrus
ypačiai dėl duopkepyklu (peknrnii,)
a’.e ant išmokesėio. Norint gauti dannedoru ’ apgaudinėtoju
kreipkitės
pas:
.
,
•
, . .. .
. tamsu žmonelių mulkintojas susitaręs su klebonu rao- tuvos Vyčiu Chicagos Apskri
6329 SO. FAIRFIELD AVĖ., , glau infortnacijij rašykite muma
t
_
_
_
_
J.
T.
JI
KNIS
šventvagiu neteisėtai pasi‘
o gausite gražų katalloga ir mapa. ..
savinusiu kunigo var.la, ne-'vi ^aik? vaišinonerfiaitlin- 5jlliii mlpirl<ti bažnyčion ko- čio Choro koncentas - arti-4M'
ANT0N KIEDIS,
atsižvelgiant ar jis vadinsis,?’ .k,aus.'toJus virtinėmis Ri{, nors stoVylą. Tam da- tinasi. AtsibllS šeštadienyje ba-1
r g.įduodu kortais
Peoples State Bank Bldg.,
Krikščiūnu, ar Buzovu, a
;liaiIHV įmonių, levą1-jar įs sav(> į^o pri. |andžjo u
§v_ Jurgjo par><;arba bundni.ais, ___________
’\ 111, 9j is tllsKino. JOH’ IlOtll’ j /j nį-o
G flip■ • • •
n *i i*
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Scottville, Mich.
, ,
, . ’
.
. . !G< a t’Tvu.
neguzts o aie svetaineie.
Reikalingos merginos i C anBuzynsku ar kaip nors ki
vn
tauta
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