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

ORO STOVIS.
Kovo 28 d., 1017 m.
Chlcagro ir upvlnkės. — šiandie de
besuota; po pietų ur vakar© laukia
ma lietus; rytoj l&dulles apsiniaukę
ir Šalčiau.
Temperatūra
vakar
uueftčiausiu
63, žemiausia 45 laipsniai.
Saulė teka 5 43. leidžiasi G:08.
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Rusija bus res
publika
Vadinsis-Suvienytosios
Rusijos Valstijos
Rusų armijų vyriausiuoju vadu nu
skirtas gen. Aleksiejev

NĖRA NESUTIKIMŲ
RUSŲ

VYRIAUSYBES

TARPE.

kovo 26. —
Teisdarystės ministeris Ke
renskį “Associated Press”
korespondentui
pranešė,
kad visokios paskalos apie
kokius ten nesutikimus tar
pe darbininkų, kareivių ir
naujos vyriausybės yra ne
teisingos. Visi darbuojasi
išvien, kaip išvien pravedė
revoliucijų.
Kerenskį pa
žymėjo, kad jis yra repubPetrogradas,

BUVUSIOJI RUSIJOS
CARIENĖ PASITIKĖJO
Apie 400 kalinių išleista
RUSŲ LIAUDIMI.
iš kalėjimo Butirki Mask
voje. Iš kitų kalėjimų prie
Londonas, kovo 26.—Už
tos progos apie 1,700 krimi
sienių laikraščių reporteriai
nalistų, jų tarpe labai pa
nuo didžiųjų kunigaikščių
vojingų, pabėgo.
Tečiaus
Petrograde išgauna labai
jų didžiuma jau. suimta.
KAS GIRDĖT RUSIJOJ?

‘■Visi
“ochranos”
doku
mentai, kurie išliko revo
liucijos metu, induoti per
žiūrėti žinomam rusui re
voliucionieriui Burcevui.

Suv. Valstijos šaukia
miliciją

indomias paslaptis ir žinias
iš buvusiojo caro Nikalojaus 11 ir jo šcii lynos gy
venimo.

Caras ir carienė į visus,

Rusijos reikalus uždaryda- į
vo akis ir nenorėdavo net j
matyti, kas aplinkui veikia- '
caro
Admirolas
ligi iLsi.*
‘ ‘ Jtomanov,
‘ . ’

Privatiniai buvusio
likonas ir todėl velija, kad turtai apskaitliuojami
13v. L . .
buvęs didkung. Kini,
11OR
vnlfiZHI
Ymlnarnii
flnlo
’mn
busimoji Rusijos
valdžia sl-iriA-iii
dviejų
milijardų
dolerių

Amerika

rem

finansiškai

sianti

talkininkus
/

Su visu atsidėjimu ruo
šiamasi karen
V. ŠAUKIA MILICIJĄ., PAGAMINSIĄ

NELAIS

VIAMS STOVYKLĄ.

kovo 26. —
pir- Prezidento VVilsono
vWashington, kovo 26. —
menę Rygos šonan
mutinis
pripažino
nau
J$
į
mu
karės
departamentas
pa,
____ a _ vyriausybe
Suv. Valstijų
butų republikoniškoji. Anot vertės. Tie turtai didžiu
Jis saukė kareiviauti 12 pulkų Į nusprendė pagaminti nelaiKerenskio, visi uždaryti moje indėli užsienių bond- Rusijos vyriausybę.
GEN. ALEKSIEJEV
RUSIJA BUS
kalėjimuose senosios vy- s*uose ir akcijose. Daugiau sako, kad su senąja vy riau- į milicijos iš dešimties valsti- sviams stovyklų, į kur bus
VYRIAUSIASIS
RESPUBLIKA.
riausybės atstovai bus tei siai buvusio caro turtų yra sybe Rusija šita karę tik- .jll: Mhssachusetts, Pennsyl- siunčiami suimti šioj šalyj
vania, Marvland, District of ; vokiečių šnipai ir kaizerio
VADAS.
siami ne karės, bet civiliam Suv. Valstijose. Grynų pi rai butų pralaimėjusi.
Caras su savo šeimyna, fo]umbia, Virginia, Ver-: propagandistai.
Federalė
LONDONAS, kovo 26.—
teisme.
nigų buvęs caras turi susi
J buvo apsistatęs buvusiu mi mont, Conneetieut, New slaptoji policija uoliai gau
Amsterdamas, kovo 26.—
taupęs apie 100 milijonų
Praeitą subatą rusų centranisterių pirmininku Stur- York, New Jersey, ir Dela do vokiečius šnipus.
(Jauta žinia, kad vyriau MŪŠIAI UŽ NAUJĄ Y O- dolerių.
Jų didžiuma pa
lis komitetas (dūmos išpiinieru, vyskupu Pitirimų, bu Avare.
*
w
siuoju Rusijos anliijų vadu
KIEČIŲ APSIGINIdėta Anglijos bankuose.
domasai komitetas) su ka
vusiu
ministerių
Ščeglovinuskirtas gen. Aleksiejev.
Federalė kariuomenė pa MEKSIKA AMUNICIJĄ
MO LINIJĄ.
tovu, ministerių Protopopo- dalinta į 6 atskirius visoj PERKA JAPONIJOJE.
detais (konstitucionalistais- Didkunig. Nikolai Nikola
Pirmasis naujos Rusijos
vu ir kitais. Per tokių sie šalyj departamentus.
- demokratais)
atstovais jevič prašalintas iš vadova
Londonas, kovo 26. — Di- vyriausybės žingsnis — at
na nebuvo galima prasimu
vienbalsiai1, nusprendė, kad vimo armijomis UžkaukaSan Francisco, Cal., kdvo
Prez. AVilsonas išleido
deli mūšiai seka prancūzų ir;imti nuo buvusiojo caro di- šti prie caro.
ateityje Rusija nebus mo «yj.
Įsakymų rekrutuoti jurinin 26.—Gauta žinia, kad Mek
anglų su vokiečiais už nau-įdėlius turtus Rusijoje, kur
Kariuomenės
ir
karės
lai

Kas indomiausia, kad pa kus, reikalinguosius karės sikos prezidentas Carranza
narchija, bet respublika ir
ja pastarųjų apsiginimo li- jis. turi apie 125,000,000 akvyno ministeris Gučkov ofi
niją St. Quentin apylinkėse, rų žemės, be to daugelį si- ti carienė, kuri visuomet laivynui, kurių reikia net! pirkęs amunicijos ir ginklų
vadinsis
‘ ‘ Suvienytosios
cialiai pranešė, kad didku Praneuzai su anglais jau ilki bro, vario ir aukso kasy-įbuvo pirmoji caro patarėja 25,000 daugiau.
įuž 2 milijonų dolerių Japo
Rusijos Valstijos.” Kade
nig. Nikolai Nikolajevič paėmė kelias šito miesto Iklų. Tie turtai, be abejo-';šalies valdymo reikaluose,
Kuomet ištiks karė su nijoje. Tai visa gabenama į
tų partija Rusijoje yra stip prašalintas, nes priklausąs
tvirtumas ir, regis, vokiečių nės, tuojaus bus konfiskuo labai tikėjo, kad rusų liau Vokietija, šios šalies vy Meksika garlaiviu “Kotohiriausia. Jos lyderiu yra Mi- Romanovų dinastijai.
Rasi, bus pasistengta dis mylinti caro šeimyną ir riausybė nusprendžiusi tal ra Maru.” Šituo laivu į
nauja linija veikiai bus su ti.
liukovas, dabartinis Rusijos
šeimynos kininkus remti finansiškai. Meksika atkeliauja ir 27'ja
traškinta. Tuomet nueis tas pat padaryti ir su už neleisianti
VOKIEČIAI
GAMINASI
užsienių reikalų ministeriis. į
niekais vokiečių pasigirimai sienių buvusio caro bond- skriausti.
Ar jiems pagelbon prieš vo ponai artileristai.
RYGOS
ŠONE.
Naujos Rusijos valdymo
Tuo tarpu pasirodė prie kiečius butų pasiųsta ka
su tąja linija. Kadangi vo sais ir akcijomis.
VOKIETIJA PASKELB
forma bus tokia, kokia yra
-------------šingai.
kiečiai neįstengia prancūzų
riuomenė, . nieko galutino
Suv. Šiaurinės Amerikos
Petrogradas, kovo 26. —
SIANTI KARĘ.
ir anglu briovimųsi sulaikv- Po revoliucijos rusų pra
nenutarta.
Valstijose. V;sa šalis bus|NaJW Rusijos vyriausybė
ti, jie suardė Oise perkaso voslavų šv. sinodas kovo darystės ministeriui Keren-; Karėn pasiruošimas . su
padalinta Į atskirias valsti- ^informuota, kad vokiečiai
AVashington, kovo 26. —
užtvankas ir vanduo užliejo 18 dienų turėjo savo posėdį. skiui pasiūlė milijoną rub- vįsu atsidėjimu veikiamas,
jas
r■ * sutraukia skaitlingą ka apylinkes. Tuo budu mano Pirmininkavo Kievo metrolią, jpi pinigai naujai vy-, Mobilizuojamos visos karės Tš Munieho pranešama, kad
Miliukovas oficialiai pra riuomenę Rygos šonan. Jie priešininkus šiek-tiek su-1 politas.
Naujas generalis riausybei yra būtinai reika- J vedimui reikalingosios jė- jei Suv. Valstijų ginkluoti
nešė, kad visokios senosios tai daro nebe tikslo. Mėgins trukdyti.
prekybos laivai užpulsią
šv. sinodo prokuroras, ku iingi.
j gos.
vyriausybės padarytos su- perlaužti rusų liniją per
nigaikštis Lvov, atidarė po
Pasklydęs gandas, kad nors viena vokiečių nardan
tartįs su svetimomis šalimis Dauguvą ir pulties toliaus VOKIEČIAI NUBAUDĖ sėdį ir pranešė, kad pravo
Cerkvėse jau daugiau ne- •Suv. Valstijų karės sekreto- čių laivę, tuomet Vokietija
bus pildomos ir tolesnei. Rusijon, ant Petrogrado.
BELGIJOS GENERALĮ slavų bažnyčia susilaukusi simeldžiama už carą ir jo'.riumi busiąs nuskirtas pul pirmutinė paskelbsianti ka
Todėl karės ministeris
Vyriausybė taigi neatsimes
naujos gadynės atsikračius šeimynų, tik už “didžiulę kininkas Goethals vietoje rę Suv. Valstijoms.
VIKARĄ.
nuo talkininkų ir kariaus, ’učkov išleido karštą atsi
carą.
Rusiją ir jos valdytojus.” dabartinio sekretoriaus Baliepimų Į rusų armijas, kad
kol vokiečiai bus įveikti.
BUVĘS RUSŲ CARAS
Londonas, kovo 26.—Vo
—:—:—:—
ker.
Tūkstančius telegramų su jos butų pasiruošusios tin kiečiu militarinė vvresnvbė
---------- T-------------------KELIAUSIĄS Į DANIJĄ.
Kronštadto t\rirtovės ko Teisdarystės ministeris
*
•/
«.
pasveikinimais vyriausybė kamai sutikti vokiečių nau Belgijoje nubaudė 9 mėne mendantas—durnos atstovas Kerenskį panaikino ištrė- APIE MOTĖRIŲ LYGIAgavo iš Suv. Valstijų ir kitų ją žygį-, kad gintų savo lais siais kalėjimo Belgijos kar Popieliajev.
TEISĘ RUSIJOJE.
Copenhagen, kovo 26. —
Šitas vyras mimo aktą prieš didkunišalių, kuomet nutarta Rusi vųjų šalį, kuri tomis dieno dinolo Mereier generalį vi yra tik korporalas ir pirm gaikštį Dimitrą ir kunig.
BuVęs rusų caras su eariene
mis paliuosuota iš autokra
ją pakeisti respublika.
Stockholmas, kovo 25 ir vaikais, taipgi carienė
karų, pralotų Louis Legrai- pateksiant dumon tarnavo Jusupovų, kuriedu prisidė
tų vergijos..
jo prie Rasputino nužudy- Rašo angliškų laikraščių motina, sakoma, atkeliausią
ve, už priglaudimų savo na krautuvėse Petrograde.
DUODAMA VĖJO KAI
—:—:—:—
imo.
Abudu ištremtuoju korespondentas). — Yra ga- apsigyventi čionai.
muose vieno prancūzo ka
RUSŲ SOCIALISTŲ
ZERIUI IR KANC
Urnas daiktas, kad moterių___________________ reivio.
Keli Rusijos bankai teis- sugrįžo Petrogradan.
SPĖJIMAI.
LIERIUI.
lygiateises reikalavimas būstinių lygiateisės priešininCopenhagen, kovo 26. —
mielai sutiktas busimame at |<l)s intikins, jogei ta teisė
Londonas, kovo 26.—Vo Rusų socialistai spėja, kad
naujintos Rusijos paria-j moterims tikrai reikalinpo
Rusijos
revoliucijos
tu

kietijos parlamente sociali
įųente, kuirs už kelių mė ga.”
rės
įvykti
visose
kariaujan

stas atstovas Kuncrt praei
nesių bus sušauktas paga Durnos atstovasi Rodičev,
čiose
šalyse
revoliucijos,
ta šeštadienį davė vėjo pa
minti Rusijai konstituciją. kurs dabar yra Suomijos
ypač
Vokietijoj
ir
Austrijoj.
čiam kaizeriui ir kanclieriui
Vienas žymesnių Rusijos reikalų ministerių Rusijos
Visos
monarchijos
busią
su

Jis jiedu kaltina už dabar
revoliucijos veikėjų, durnos kabinete, irgi pažymėjo,
griautos.
(Gali
visaip
buti.
tinės karės pradžių. Šitas
atstovas Kerenskį (trudovi- kad karštai prijaučiąs sUBet
socialistai
negali
turėti
viešas apkaltinimas pagim
kas), kurs dabar yra teis fragisčių judėjimui. Atsto
pretenzijos,
kad
jie
sugrio

dė sensaciją visoj Vokieti
darystės ministerių Rusijo vas Aleksandrov irgi prita
vę
caro
sostų.
Red.).
je, karštai apkalbėjo Itali ria suteikti moterims lygia
jojJis sako, kad iš
Yra žinių, kad kaizeris
jos parlamento atstovo Sa- teisę.
Washington,
kovo
25.
—
pradžių
moterįs
tegu gautų
norįs pasitraukti nuo sosto.
eehi sumanymą, paduotą sa
Karės sekretoriaus Baker
vo parlamentui, kad Italijos balsavimo teisę Rusijos mie
įsakymu sumobilizuota Gomoterims butų suteikta ly stuose, sostinėje ir žemieti
ATŠAUKIAMAS PA
Jumhia distrikto milicija.
gios teisės su vyrais poli jose. Tai butų labai prak
SIUNTINYS IŠ BEL
tiškas daiktas.
Jai bus pavesta tame distikoje, šalies valdyme.
GUOS.
Taigi galimas daiktas,
trikte, kur yra ir pati sosti
Kerenskį tarp kitko sakė:
“ Fsu moterių lygiateisės ša kad moterįs Rusijoje ir
AVashington, kovo 26. — nė, saugoti viešuosius bus
lininkas.
Manau, šita ka Įgys sau politikinės teises.
Čionai paskelbta, kad Suv. tus nuo vokiečių agentųParodoma, kaip nuo S. Valstijų minininkų suleidžiamos vandenin pliuduruojan- rė pagamins naujas ir tai
Bet ar tai šalini bus nau
Valstijų vyriausybė atšau -šnipų pasikėsinimų. Vei
č'ios minos.
Šitų minų butų prileista pilnai aplink visus uostus, jei kiltų ka į skaitlingas moterims veiki- dinga, tai jau visai kitoks
kė iš Belgijos savo pasiun kiai bus pašaukta ir kitų
rė Suv. Valstiją su Vokietija.
1 mo dirvas. Karė visus mo- klausimas.
valstijų milicijos dalįs.
tinį VVhitlock.
«k

Vokiečiai

sutraukia kariuo

Washington,

s-
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“DRAUGAS"
Lietuvių Katalikų DkuraStli
Eina kaadleuų Išskyrus nedėldleBlus.
Prenumeratos kai na:
Ckicagoje uetaius ..................... $6.00
6 mėnesiams ............ $1.60
I mėnaslaius ............ $2.00
Kltnoaa B. V. miestuose metama $4.60
I. mėnesiams .... $2.60
$ mėnesiams ............ $1.50
Perkant atskirais numeriais vinnr po 2c.
Prenumerata mokas! ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užslruSimo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
lšperkant -krušoje ar exprcse
“Money Order" arba jdedaut pinigus
t registruotą laiškų.
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir
korespondencijos negražinami, jei au
torius, atsiūdamas tokį raštų, nepatyml Ir nelndeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais kroiplantles adresuokite:
DRAUGAS PUBI.1SH1NG CO., INC.,
1*90 W. 40th Street, Chicago, Illinois.
Tel. Drover <114.
---------------- XX ----------------“DRAUGAS”
Idthuanian Daily Frlend.
Publiahed daily escept Sunduys by
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PaiK'dėlis, kovo 26 d. 1917.
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mažuomenėp laisvę, bet dar nyčia yra antgamtinė pa
Jnaq pln<B turi būti padtjos uždavinys yra apsaugoti ties Dievo tiesiog, ne per
ti gero|e saugtola
itljon
didesnė priedermė yra ap- gamtinių priežasčių tarpa
baubo)*
saugoti dauguomenę nuo ne-į įkurta draugija. Dvasiškija . ArniiniTV Dili V
Skaitant laisvamaniu tau- jektyviški epistemijologijoreikalingų įžeidimų.
su pagarba ir meile prilaiko
tininkų laikraščius puola į je, t. y. tiesos patyrimo
Apie suderinimą privati- Bažnyčioje tas valdymo for- i ’j
OF CHICaO
akis, kad jie dabar visomis moksle. Descartes’u remda. ,
.
, , „ ,
,, .,
.
,.
,nio darbštumo ir pasišventi- mas, kurias jai Jėzus pa-,
Mllw«akM
nud CnrpMtorat
Wees
įėironus kariauja
as įgvvendino
. y .••
••- i
- ikurios tųika
i jos ant-1'
Jaunus
Kaiutiju su katali- | įuusis Kant
.
. -X
rno su viešpatijos
teisėmis,
skyrė,
3% ant Jūsų Plnlgį"
kų tikėjimu, ypač katalikais į subjektyvizmą
minėtame
, ,
I ™™«v6«v« fibaini
i - t ii
i» ± *. r
h-j
.mokslo, labdarybės, kulti
gamtiniam tikslui.
lietuviais. “Vienybė Lietuv- moksle, bet tat yra klaida,
. ... . . .7 , , .
...
,
. . v.
Atdara Pnnedėliale I," Sebatomle
. . „
J
.. ros, dailės ir kilų tokių dulk
Drauge su tuo kunigai zi- >
vakarai* iki S valandai
.
*
.
-a .
mukų” prisipažįsta losiant kuri atgyvens savo amžį, L
,
..J,
,
.
, j T
• * 4-’^,
sa. tvlu; mat, Anginai “ne-!
, \
. L L.
, į
..
v.
,.
,. * Ltu srytyse reikėtų skyriumi no, kad Jėzus viespatijote
’’
su katalikais tautiečiais uz- nors ji tebera šiandien stip- .K
!
,
Skolinome plnlgua ant Namų
. , ,
■ ■ , • v- i .
.
i
-1x1-1
x- ir plačiau pakalbėti. Čia pa-1 neįkūrė, monarebizmo arba
išpuola viešai užstoti nei už
vožtomis kortomis ir kviečia l n tarp tų, kurie katalikų ti-L r.
f
.
•
• T,, i
’
x
-ir i • izvmime tiktai prmeipiali anstokratizmo joms nemie
Persiunčiame pinigus
lietuvius nei už latvius.
luos atidengti savasias.
i kejimo
nesupranta.
1 ■»‘ . .
rvi .UiiiV neoupi
tuiuc*« Vokie
¥
.
iai l* 1 •
- TT* v X- •
•
,,.
, . i x •
.,. , ! skirtumą tarp radikalizmo ir, ge. Viešpatijos gema ir gy{ Europa Ir galima
Londono valdiškose sferose
Rasydaini apie srovių su-P ių su ije yvizmas pri ir 0! kataiįkyStgs.
Katalikystė I vena vienoje gamtos srytyje si

tikrą pieną” ir (2) įnešti
jį į taikos konferenciją
(3)
prie pirmos progos
išrodo
lyg
pasityčioji
mas.
Tuomi pienu bus
reikalaujama suteikti lietu
viams didesnę laisvę, o ne
paminėta nei tautinės mov 11
•
xi •
ky klos, nei savų savo salyje
ijx • * • .
valdininkų teises. Apie tą vi

Blogos rūšies radikalizmas.

SuGUnlT I BAN N

kauti Laivokartes

vis-gi apie šitų tautų liki
gyvenimą, mes įsrodėme,: daug
ai ų, įssau e
n‘ l vcįicįau krypsta prie to, kad gamtiniems ir žemiškiems
mą kalbama.”
Yra kuomi
kaip per trisdešimt su vir-■ elizijoje pro es ą pozi yviz- jungtuosius kultūros darbus žmonių reikalams. Dar lie
lietuviams pasidžiaugti.
šum metų Lietuvos laisva-; mo formoje, bet pergalėjo tą
dirbtų privatinė iniciatyva i tuviško radikalizmo nebuvo
Mes žinome, kad anglai manįaį_fanatįkai
nuolat i nenuoseklią ir negilią sis

{STEIGTA 1888 M.
ką
daro,
gerai padaro. ' kreipdavo tautos atgijimo I temą. Šiandien filosofijoje su finansine viešpatijos pa-i pasaulyje nei kvapo, kada
I
gelba.
Radikalizmas
krypsta
| katalikų vienuolis veikalėly
Žeisti lietuvius vieton padė- jėgas į savo srovės vagą, kariauja dvi radikaliai prie
draugas piBLisuiNG co., iNc.,;kos už lojališkuma anglai !
7 .'"T0'?r VC^ Vaf i-- n-i '
i - i •
v
’ priešingą pusę. Neturėda- .l’o “De regimine principum”
*“•
„j;___ ..£ie. kad Ralet,J ]onus pasnmudo-jąmgi pasaulezvalp: knk-,
danguje, jis da- (apie valdovu valdžią) išdfT«i. Drover 6114. Ef.tabii.shed 1308. | nemanosavo
nei nemanys.
naduotaia žinia
""
I ,,,si sau stal.a Tt Tn,ės.|jo demokratizmo principus
Terma of Subscription: In Chicago i ,
,,
PO PRIEŽIŪRA VAUSTUOB!
by ma.il or carrler
$6.00 per year. lUVa
paduotąją znuą „<>ms tiks|illlls.
, Am, Jjnas (real.sm.Ls m.t.gntus) n'
.
Jir
juos
Tai buvo
5££ditC£Sr £tand.all2c,4a°cOp" Patingai pavadina .gandu,
KAPITALAS $600,0C0
proun&ai pavaaina
rikog
į gyvenimas
imag dar sub
jektyv
iS fenomenaiizmas.
krvnF
X
knH1! -------XIII amžiuje
i kos lįet
lietuvių
subjekty
vis
fenomenalizmas.1
▲dvertistng rate* on application.
Ts tolesnių žodžių paaiškės
“Vipnvhpq
T.ietiivninkn”'mas krXPsta Pne to> kad'
amžiuje.
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
ųiDr,!,,: —kartą parode, kad eida n
. .
„V 'viešpatija pati viską dary-|
Reikia turėti “Vienybės, Mea
parduodame Foreign Money
;i Kokiam tikslui gandas atsi
Orders | Ttsoa dalis svieto.
•tartis su kitų nuomonių raštininkas, turbut, nežino
Lietuvninkų” mokslą ir sąradęs., Londonas rūpinasi
William Kasper — Pirmininkas
kovos.
žmonėmis
laisvamaniai-tau- toso pasaulėžvalgų
.
.
....................................................
-rr
x
i-,
•
•
x
i
Jeig
11
Lietuvos
radika!
žinę, kad galima butų priOtto Kaspar, —Vice-pirmininkas
lietuvių srovėmis ir išranda,
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas
tiįlinkai pienuoja, kaip pn-j 2a Katalikai pnpazĮsta ,|ams
pasiseks
paglemžti nietinėtikunigamsveidmaiAugust Fllek—Ass'L Kasiertus
a
i kad tik vieni laisvamaniai
gauti savo talkininkus. Tam viešpatijoje lygias piliečių i milg tgvyT1gs vaidžig., ir jeiinybę, už ką jie viešpatijos i Joseph siįcyt* — Kaslerlu*
^^ininkai tėra geri. Štai
tikslui jie nežiūri nei teisy- teises visiems visų tikėjimų. Į
įveg iab<jarybgs įr mokslo dalykuose prisilaiko senos 1 j 1900 Blue Island Avė.
UIUlIUII,“Letuvos” žodžiai:
žmonėms.
KadaiTgi
viešpatį!
tai męs tapsim katalikų teologų nuomonės,
ORZOAGO, BUe.
bės, o apie svetimų nuomo
Įdomu dar ir tai, kad, anot šitų nių pagerbimą nėra nei kal jos priedermė yra aprūpinti | kargt. įr darb§tl?s tos vaĮ. Tos veidmainybės primeti-1“"
AKLAS KITŲ NUOMO
žinių, Londonas esąs gerai susipa- bos.
visuomenės
reikalus,
tai, c^10s priešai,
Į mu ir užgynimu kunigams
! žinęs ir su lietuvių sriovėmis bei
NIŲ SEKIMAS.
Tada
mes
pasakėme,
kad
.
viešpatija
privalo
daugiau,
!
teisės
būti
demokratais,
lie, ju programa, veikimu ir palinkituvių radikalai atidengė sa
apšmeižė in!a’8
politiškomis tendencijo- suirus sutarčiai tarp katali-; patarnauti visuomenės rikė-į kunigas ir Demokratija.
“Lietuva”
_
,.i
v 1 a
j mis. Politiškuoju žvilgsniu lietu- kų ir talkininkų, kils smar-{j\mub 0 mažesnių tikėjimiPradžioje XX šimtmečio iv0 kortas. Besidangstydami
Šventąjį Tėvą uz Jo neva vių socialistų ir klerikalų srovės
_______
xri_^____ irMus
___ ___
tj: I 'niii
in reikalais!
- ■
...
I__ ________ 22- __________
nesutikimas.
spėjinnl nro-nniynr-i
organizacijų
didesnį prielankumą len-:0S{i ,daro nekoki įspūdį Londono kus
prancūzų laisvamanija, be- j gražiais sakiniais jie griebia ;
..
.
r,
:valdiškose sferose: socialistai, kai- mas išsipildė geriau negu privalo užsiimti mažiau, Jeiskelbdama sąžinės laisvę sa-tėvynės valdžią, kad joje
kams, negu lietuviams. Pas- p0 “tarptautiečiai’’-intemacionau ji darytų priešingai, tai vo programose, sumanė pa-; persekiotų priešingai minti- i
kui “Lietuvą” tuos šmeižtus i L’
negyva medžiaga lietuvių Į norėjome. Laisvamaniai-tau
atkartojo ir kiti tos
X"kieXi;i,™kai
ka,ria
ka; mai sknaustų visuomenę,, gipelnytį kataiikystgs u£_ j ančių dauguomenę, sekda-1
lai, stipriai, palinkusieji net ir po- talikų. Jie bando įkalbėti kiirios mokesčiais gyvena, dobtais turtais. Tie turtai rai savo prancūziškųjų sėbrų |
laikraščiai.
Visiems tikėjimams viespa- buv0 susikrovę per gešiolikąpavyzdį, kurių protavimu!
r .
. .
. ,
x • • l'tikos žvilgsniu linkui Rymo, esą
avo skaitytojams, buk kaKalkime jų dabar teisi- tajpgj 8avo njšies kosmopolitai, ne- , r.-v,
. v
tijoje turi būti laisvė orga- gimtŲ mehj įr igne§- 4R mį_ > naudojasi.
naši. Girdi, jei “Lietuva” darantieji gero įspūdžio politiškose vokiškose viešpatijose ne
Mus radikalai yra dvasi-!
kutu naeictovvo-no nirmiun
Bfero8egali būti sąžinės laisvės, buk nizuo iš, pi y i savo ti ėji- Įįjonų frankų. Laisvamaniai Į
butų pasistengus piimiau
Apie šiuos dalykus Londone esą v o+.m
l’
sužinoti, kad Šv. Tėvas ly- gerai informuoti; jeigu jiems ko' '‘^kkų kunigas arba ne- mą, jei jame nėra sankcio- tuos turtus t.lip gražiai kon-į niai prancūzų revoliucijos
Reiškia laisvę auo rūpesčių
1™in.\a lai pras!'įfiskavo, kad į viešpatijos iž-i vaikai. Ta revoliucija 1794
Ir
Absohitlškų saugumą
platinti savo tik*
jpjaukg dvidešimt mili-!m. skelbė “lygybę, brolybę, r

KASPAR

STATE BANK

Iš Dienos

B11 PDfin

f

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL JŪSŲ TAUPUMO

mimo Pllemon(‘mis ; jonų tiktai.

laisvę.” Kadangi didis che-

Tokį garbingą darbą ren- ‘ mijos tėvas buvo visa galva
nyčiose pamaldas, tai, esą, i lankiai žiūrėdamos j lietuvių tauTiesos srityje katalikai} gdama prancūzų laisvama- augštesnis už savo laiko
Rymą
pakrypęs
tarptautišbutu išvengta tu tuščiu gin-!H?i .paėjimą, negeistų matyti buv
‘
‘
1 sima ją Lietuva po mtemacionališ- kumas. Vienas ginklas iki tepripažįsta neklaidingumą I1įja pįrm dešimties-penkio- radikalus, jie, klykaudami
cų ir bereikalingų mtarimų. pci. arba rymišku sosu.
u oi dar teberudija nęvarto- tik vienam katalikų rikėji-1 ]įkog metų prirodinėjo, kad apie laisvę jį įmetė į kalėŽinomas daiktas.
Žinančiam istoriją užmeti- jamas — tai skandalų kro-įn;uk Visi kiti tikėjimai rii- kataĮįkyStg priešinga demo- jimą. Gegužyje minėtųmeBet kodėl tie patįs laik-1 n ėjimų, kuriuos žmonės da- nika. Tikimės, kad neužilgo;1'’ savyję daugiau ar mažiau kratįjaų nes kunigas valdokų jie jį atvedė ant rinkos
raščiai negalėjo pirmiau su- Į rė katalikystei, begalo kei’bą.
klaidų. Nereikia painioti tie-} parapįją, vyskupas dijecezi- “Brolišk
Broliška Santaika” (Conir jis eis į darbą
žinoti, ar “Lietuva” turi j sta, kad Londono valdančios
sos ir pilietijos srytis.
,-Pb popežius visą Bažnyčią, corde), Paryžiuj, ir tenai geKol kas męs išreikšime sa
bent kokius pamatus tuos! sferos prieš Lietuvos “kleri3ia Nedoras yra daiktas i Kristus taip gi ne demokra- nialiam mokslo vyrui galvą
vo nuomones apie kortų ati
šmeižtus skleisti ?
į kalus” stato lyginai tuos pavaru veikti nenorint j žmogų | riją skelbė, nes sakė apaš- nukirto, šaukdami: “Egalidengimą ir apie kunigų de
Tas nebuvo padaryta, bet j rius argumeūtus, kuriuos
tikėti sulig bi kokios, baž- balams “Ne jus mane išrin-}te” (lygybė). Tą žodį jie
mokratiškumą,
atidedami
dar su savaisiais riebesniais v0^eriai nacional-libftralai
nvčios dogmatų. Todėl mes kote, o aš jus išrinkau ir įspraudė į tarpą kitų dviejų
pridėčkais atkartota išilgai
keturiasdešimtis metaj!kd?m kartui ®aznycios ir
katalikai nieko neturėsime naliepiau, kad eitumėte ir žodžių: “liberte” (laisvė) ir
viešpatijos santikius.
prieš tai, jei kas busiančioje atvestumėt
tie
“Lietuvos” šmeižtai, kovojo ir kovoja su centru.
vaisių
(Jon. i“fratemite”
(brolybė).
Lietiivos viešpatijoje norės 15, 16). Tas vaisius buvo Taip sutinka jų žodžiai su
kad buk Šv. Tėvas lenkus Tie argumentai imti iš BisKortų Atvoiimas.
Imti laisvamanis visai be ti Jėzaus mokslo praplitimas jų apsiėjimais,
laikąs sunais, o lietuvius — marek’o kalbų, kuriomis jiMęs
katalikai-lietuviai
ai
stiprino
savo
“
Kulturkėjimo. Mes tiktai kovosi pasaulyje, sudarymas Baž-1----------------------------------- —------posuniaiis.
apsėjome su savo draugais
kampf’ą.” Tuomi vardu jis
me prieš laisvamanijos gud TIVC10S.
REDAKCIJOS
Mes pasakysime, kad jei
tr priešais atvirai. Mus tikpraminė katalikų Bažnyčios
rybę naudotis viešpatijos jėKatalikai
tūkstančiais
laisvamanių laikraščiai ma
ATSAKYMAS.
’ šiai žinomi, mus priemonės
persekiojimą 1872-1885 me
iromis savo sektai dauginti. );artlJ sak6j jog kas kita
žiau aklai sektų sau artimų
viešos, mus darbas eina
tais.
Dėlto mes nekuomet. neap- Bažnyčia ir kas kita vieš14-kai draugijų Šv. Anlaikraščiu nuomones, tuo
šviesoje.
Bet
“
Vienybei
Ką rengia mus laisvamasiimsime, kad viešpatijos patija. Jųdviejų uždaviniai tano parapijoj, Cicero, III.
met ir mažiau butų panašių
mai-tautininkai, kad po an Lietuvninkų” to neužtenka. mokyklos butų bedievės, kad ne vienoki, skirtingi tikslai I (Tautos Fondo 59 sk., L. R.
nesmagumų ir daugiau tei
nms
•/
• kob- katalikų šalyje valdininkai
gliškais rūbais nešioja vo- Ji sako skaitysiant
ir prigimtys. Iš to, kad vy-! j<. P. Blaivininkų 37 kp.,
sybės.
tas atvožtomis, kada mes
: išką
ginklą,
atkreiptą
butų bedieviai, kad bedievės ras trumpai kerpasi plaukus I Labdarių, po Šv. Antano
atsakysime trims jos klausi
butų našlaičių auklėjimo negalima išvadžioti, buk jis priegloba, 3 kp.,-Draugystei
i-vieš katalikų Bažnyčią?
KĄ RENGIA MUSŲ
mams:
įstaigos, senelių prieglau- draudžia moterims nešioti
Visų Šventų Moterių ir Vy
GRAŽUS LAIKRAŠČIŲ
LAISVAMANIAI?
“ 1) Ar tikėjimas yra sub- dos, ligonbučiai ir kitos
ilgas
kasas.
lų,
Apaštališkos
maldos
įektyvis ar objektyvis da-1 žmonėms
tarnaujančios
SUTARIMAS.
Katalikų kunigai, tiesa, draugystei, SLRKA. 48 kp.,
Tarp Prancūzijos įvairių pa lvkas. 2) Ai* katalikai vi- ■ įstaigos.
“Lietuva” No. 11 rašo:
nepripažįsta, parapijos su L. R. K. Moterų Sąjungos
Anglijos valdžia buk dariusi ži arų laikraštininkų matyt gy siems (žydų budistų, maFalsifikacija negali būti
rinkimams teisės suteikti 2 kp., Draugystei Panelės
speciali tyrinėjimą kasi ink lietu viio.ja tvirtas draugiškumas. | gometonų ir įvairių rųšių
vių ir latvių politiškos “orientaci Nesenai dėl popieros neprie-1 krikščionių) tikėjimams pri- leidžiama katalikiškoje vieš jų parinktiems žmonėms ga švenčiausios po šv. Juoza
jos” ir šių tyrinėjimų pasekmės
patijoje. Todėl tik tie žmo
buk užganėdinę Anglijos valdžią tekliaus laisvamaniška pran- pažįsta lygią teisę kaip ir nės galės vadintis kunigais, lybę laikyti Mišias arba da po priegloba. Liet. Vyciij 14
tuo žvilgsniu, kad lietuvių tauta, ouzų vyriausybė, norėdama «alL 3) Ar doras yra dalykas
vinėti nuodėmių atleidimą. kp.. Draugystei Šv. Kazi
kurie bus įšventinti. Vienam
su mažais ir nedaug reiškiančiais
Sakramentų dalinimo galy miero kningvno, Draugys
išėmimais, buvo ir yra lojaliska susilpninti kataliką akciją, įsitikinusį ateistą varu ver- tikėjimui nevalia bus savin
bė tegali pereiti tiktai nuo tei Saldžiausios V. J. Šir(ištikima) talkininkams ir jų idea sumanė aprubežiuoti didumą sti tikėti šulyg bi kokios
tis kito tikėjimo vardų ir
lams.
vieno įtekmingųjų Prancuzi-! bažnyčios dogmų »»
Dievo.
dies, Draugystei .Motinos
emblemų.
Šiuom laiku Anglijai, kaipo ltuBet nepripažinę parapijų Dievo Sopulingos ir Drau
sijos talkininkei, esą neišpuola ',)S katalikiško laikraščio’ “La
'"'• Katalikų tikėjimas bran
Tokie žodžio laisvės išnie
vicJai užstoti nei už lietuvius. neijf,olx
un* Į“*“11"1 w ,.ar''\..Ti3 ivgiai “Darbininkui” ir
sueigoms teisės dalinti ant gystei šv. Grigaliaus Giekinimai,
kaip
kvietimas
T’amstų protestas
'-“"K
“p,e 81 T “Draugui.” Tegul bus lei- žmonių, kad jie kartų ku gamtinę jėgą, kunigai iš to dorių).
sferose visgi apie šitų tautų ūki- ■ nausybes sumanymą pranešt*
”
e
.
neišveda, kad didesnis ar prieš “Naujienas” už jūsų
ma kalbama. Anot šito gando, esąs . ...
, ..
sta, kad už bostomskj kat? nigus ir vienuoles, padorioje
iiJirbtM tam tikra, pilna,, kur,,atkrartminką.u^ Vi-,
,„,br,lgti atsaUv., «ka.
mažesnis piliečių surinki gerb. klebono kun. Ežerskio
viešpatijoje negali būti.
busiąs įneštas prie pirmos progos si didieji sostines laikraščiai,! ,v* .
’
k
mas neturi teisės nustatyti, šmeižimą
netiljis,
nes
Katalikiškoje viešpatijoje
teikos konfcrenci jon ir kuriuomi j, i(? pakrftipy skirtumo, pasi- 1 ulsklS>
kokius mokesčius mokės, “Draugo” No. 68 buvome
bus reikalaujama kaip lietuviams,
;
, i1a Tikėjimas, kaip kiek negali būti leista mynioti
taip latviams, suteikti didesnę lai-Į piktino šiuo bedieviškos vykokiam žmogui paves teisė pranešę, jog jokių raštų ;iviena tiesa, yra objektyvia šventus daiktus, mėtyti juos
svę už jų lojali talkininkams užsi- riausybės neteisėtu sumanymu
jo, policianto ar viršaičio pie šį dalyką daugiau ne
rotu patiriamas daiktas.
į mėšlynus, arba išderkti
laikymą šioje karėje.
-ir painformavo valdžios autopriedermės.
dėsime, kadangi ganėtinai,
Tikėjimas susideda iš tie žodžiais viešuose susirinki
I lietu va yra lojališka tai-; ritėtus, kad jie netoleruos neKunigai žino ir skelbia paaiškėjo kun. Ežerskio ne
kminkams — tat aišku. Ji I teisingą varžymą katalikiškos su. Tik tas gali jį vadinti muose. Nekalbant apie vidukaltumas
ii’ “Naujienų”
tokia ir liksis. Ji buvo, yra spaudos, šis draugų-laikraš-] subjektyviu dalyku, katras jini toki daiktų barbarišku* skirtumą tarp Dievo ir žmo-'mą, jie pavojingi Viešpati-i^aus, tarp antgamtinės irsnedoras noras pasinaudoti
ir bus lojališka dovanai. Pa- t įninką užstojimas gelbėjo ir į tiesai nepripažįsta objekty
-l.iai dėlto, kad įžeidžia tikiu-'gamtinės sryties, tarp Baž- šiuo atsitikimu savo pozicižadėjimas atlyginti nž loja- dabar “La Croix" Iriumfoja j vės vertės. Mes katalikai
dauguomenę. Viešpati
Viešpati- nyčios ir viešpatijos. Baž- ją sutvirtinti.
liškum.7 (1) išdirbti “tam eavo pergalę,
įsame ir negalime būti sub--'čiąją
cųj* dauguomenę.
t

Si banka yra labai patogiojo
vietoje yra reguliariai per
žiūrama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.0*

lai’HS n»pL >tdata« r>ig<ely| Iki $ r, į

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David R. Forgan—Prcsident
S. E. Kampas, Dcarborn and
llonroe St,
(Apatinės lubos)

ZEVKEAS BANKOS SAUGUMO.
Chicacu Clcarlng Houae Naryste,

Bankos priklausančios prie Cbicago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra.
Laika nuo laiko,
bent syki | metus, Cloaring House
revizoriai nuodugniai
Ištiria savo
bankų stovi ir būda jų vedimo. VI3i pinigai yra suskaitomi,
notose
bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos Ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir
nlngos ištirtos. Tiktai tikra apsaugl verte gali būti knlngose parodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearing House
teistų, tss yra ženklas Jos abėjotino
stovio.
Tiktai tvirclauslos Ir saugiausios
bankos gali būt Clearing House na
riais.
The Chicago
Clearing House
priežiūros užmanymas tapo Įvestas
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
net viena Clearing House banką ne
subankrutijo. Reikalaujant,
Clca
rlng House bankos ateina viena kl
tai su pagelba.
The American State Bank pri
klauso prie Chicago Cloarlng Hou
se, yra po joa priežiūra, naudojasi
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas 1 motus.
J| taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliarlškal tlrlnėjama
ir kas meta išduoda penktas pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
Čia galima gauti Pirmas Auk
so Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage Bondas po $100 1)0 tr $Cte.ee.
šis bankas
yra alsakanctausaa
Llsti.vlarna
Cla kalba Lietuviškai Ir Lenkiš
kai.
Kapitalas tr perviršis: $6»l,•••.•>

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK,
Kampas: Blus Iahuid Ava., Loomla
Ir lt-tos gatvių.
ATDARA8: Panedėltala. Ketver
tais Ir Nuhateas iki 1:16 vai

13rrF'

Pancdėlis, kovo 26 d. 1917.

CLEVELAND, O.
Pavyzdingos varduvės.

kauskis, St. Ruika, F. Krutas, F. Grynius, K. Brazai
tis, M. Lukoševičiutė ir A.
Kvedaras.
Išviso surinkta $115.36.
Vietos Tautos Fondo sk.
pridėjo $84.64 ir kovo 19 d.
pasiuntė $200.00 į Lietuvą
per Šveicarijos liet. komite
tą “Lithuania.”

A. Kvedaras.

I
Kovo 18 d. vietos tautie
—
tis p. Juozas Šeštokas už- s
DETROIT MICH
siprašč keletą draugą pami- Bjaunfs griaustą Darba),
nėti saro vardadieni. GraKai kitois metaiS( taip
ziax besikalbant apie bėgan- ir
šy Ju
eius viešus reikalus, nes be- Jr_ja cjo in
rfe ve.
veik ko nevisi buvo vyčiai |ykinCs iš žinties. Tas bu.
kūne daugiausia interesuo- vo koyo Jg dienoj
vieto8
jasi veikimu, p J. Januška ..raudonkakliai>.
kel je
palinkėjo p. J. šeštokui pa- 8ustoj
užkabinfio
einan
sėkmingiausiai
darbuoties
v.
čius išpažintin, viešai dergtaipe jaunimo, o ypač tarpe dami šven5iausius jausn,’s
vyciij. Po to atsikreipė j tikMį
Grįžtantis
svečius, primindamas var- .v «. n .. T . .
,.
’ \
i
• ,
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pagelbos.
Tuojaus buvo
sumanyta padaryti mezliaLietuvių skaičius čia nedivą nukentėjusiems nuo ka-j,wis. Darbai (,ina gerai Kar.
res.

Aukavo šie:
J. Šeštokas
J. Jonuška
J Verseckas
Al. Lukaševičius
A. Jakaitis
J. Kalakauskas
S. Pašaveckas
M. Šimonis

lais priseina truputį pastrei! kuoti, bet greit vėl susitaiko$1.00 j in,. su darbdaviais ir dirbame
1.00 toliau. Vietiniai darbininkai
1.00 j erai susiorganizavę, užtat dr
1.00 treikai buna gan pasekmingi.
1.00
Lietuviškos parapijos čia
1.00 nėra. Savo dvasiškus reikalus
50 mes atliekame prie svetimtau50 tiškų bažnyčių. Laiks nuo lai: ko čia atvažiuoja ir lietuvis

Išviso surinkta
$7.00
Pinigai bus įduoti T. P.
skyriaus iždininkui kun.
Halaburdai.
Visiems au
kavusiems vardu badaujan
čią musą viengenčią tariu
širdingą ačią.
Beveik nei viena pramo
gėlė Clevelande tarpe susi
pratusią lietuvią kataliką
neapseina be auką rinkimo
Lietuvai. Labai pagirtinas
ir sektinas paprotys.

ir kareivio amžiuje, tas ka
rės metu pirma turi grįžti į
Rusiją kariauti ir tik tada
gali reikalauti savo pinigą.
Taip reikalauja įstatymai.
Kai-kurie privatiniai ban
kai taip-gi iškeliavo su pi
nigais prieš vokiečiams už
eisiant.
Taip padarė ir
Brolią Vailokaičią Kompa
nija. Ji dabar gyvena Pe
trograde.
Bet ir ji įdėtus
pinigus karės laiku tegali
grąžinti tik žmonėms esan
tiems Rusijoje, o į užrubežį negali siąsti viršaus 500
rub. Po karės išmokės įne
šimą su procentais.
Privatiniai bankai liku
sieji Lietuvoje vokiečiams
užimant, veikia ir dabar.
Tik jie neturi susinešimą su
Amerika. Juose pinigai žutą, jei jie subankrutytą. Bet
apie tai negirdėti.

Diskusijos kataliku su
socialistais,
Kiek laiko atgal Jonas J.
Ramanauskas kalbėdamas Lowell’yje
pasmerkė sociali

zmą. Socialistanfs- tas nepati
ko ir jie tuojaus pakvietė p.
Ramanauską į diskusijas, ma
nydami tuomi išgązdinti jau
ną studentą. Bet tasai tuojaus,
kįšt,jiems savo kortelę ir pa
sakė: “Atvyksiu ant diskusiją

kada tik jos bus surengtos

ir

kunigas. Newniai (,ia buvo at. apie tai bus man pranešta.”
Štai po keletos sąvaičią L.S.
,.vkęs u„„. (i. Mnra i5 Klw.

p„. Vietos lietuviai skait
Iingai atliko sup agelba tau
tiečio kunigo velykinę išpa
žintį.
čia gyvuoja kuopa labai
naudingos organizacijos Susi
vienijimo Lietuvių Rymo-Kat a likų Amerikoje. Geistina,
kad kuodaugiausiai Lopezo
lietuvių prisidėtų prie šios
kuopos. Balandžio 15 d. š. m.,
M. J. S. pas S. L. R. K. A. kuopos raš
tininką V. Urbonavičių įvyks
KENOSHA, WIS.
usi rinkimas, kuriame bus iš
aiškinta minėtosios organizaD-ro Bielskio Prakalbos.
Kovo 18 d. atsilankė pJ cijos naudingumas ir vertė.
Bielskis. Kalbėjo apie Lieįeikite visi kuoskaitlingiauK. Urbonavičius
tuvos liūdną stovį ir apie šiai.
belaisvius Vokietijoje.
APIE PINIGUS PALIK
Laike jo prakalbą taipo
TUS LIETUVOJE.
gi buvo renkamos aukos į
Klausimas: Aš turiu pa
T. F. sušelpti Lietuvą.
silikęs Lietuvoje daugiau
Aukavo šie:
negu aštuonis tūkstančius
Kun. A. Balinskas $5.00.
rublią. Kningos ir kvitos
Po $2.00: St. Lukmonas ir
pas mane. Kol Rusai val
J. Kasparas.
dė Lietuvą mano mama
A. Karcekas $1.25.
man pranešdavo, kad viskas
Po $1.00: J. Milašius, A. tvarkoje. Vokiečiams užė
Kleiva, J. Saukauskas, B. mus musą šalį, neturiu ži
Birkaitė, A. Panusonis, J. nios nuo giminią.
Ar ne
Laucius, M. Kucinas, J.Įįžus
s
mano pinigai“?
Kazlauskas, Šarbas, J. Ra- Į
g
lys, M. Poteliunas, J. Milą- i Atsakymas.
Musą atsašius, A. Daukšas, Žyčas, R. kymas bus neaiškus, nes
Stankus, M. Atmonas, A.. farnsta nepranešei, kur esi
Gusčius, K. Mikėnas, J. padėjęs savo pinigus, ar į
Vaitekaitis, S. Zeleckis, A. j viešpatijos
taupiamasias
Ostaševiče, M. Gedvylas, C. kasas (sberegatelnija kasPanusonis, J. Vabaliskis, P gį), ar į viešpatijos banką,
Tijūnaitis, K. Martušaitis, ar į privatinius bankus.
K. Marciulaitis, J. AmbroRusija, pasitraukdama iš
maviče, V. Ališauskas, K. Lietuvos, išsivežė taupiamaVamežius, Z. Puikia, K. sias kasas ir viešpatijos
Jau kauskis, R. Baliauskas, banko skyrius.
Buvusieji
P. Karušaitia, A. Lazdaus- ten pinigai nepražuvo ir ne
kis, A. Bukauskas, St. Pet- teko vokiečiams. Po karei
ravice, J. Gybas, P. Beiays, galėsi juos atsiimti su nuo
V. Bartkeviče, MJ. Jaseviče^ šimčiais. Karės metu neiš
P. Jusis, K. Venskuvienė, duoda į užrubežį daugiau
A. Mačiulis, J. Dapšys, J. j kaip 500 rub. vienai šeimyflileikia, J. Bainoraviče, P. nai. Nei tų kitaip negalima
Gymontas, T. Žakas, T. Ja- gauti kaip per Rusijos konnelevskis, St. Simonaitis, J. ralį. Užėjus dideliam varNevulis, P. Pikelis, K. Ju-jgui galima gauti paskolą

taitė. J. Bytautienė, P. Gar- nuo konsulio- su sąlyga atsiteisti
karei
pasibaigus.
šva, J. Galiauskas, K. DumKas yra Rusijos pavaldinys
brovas, J. Trakšelys, J. Sta-

S. 203 kuopa kviečia p. Rama
nauską į diskusijas kovo 11d.,
1917. Tą dieną mažutė svetai
nė prisigrūdo žmonių, nes bu
vo plakatuose paskelbta, kad
rengia dideles diskusijas “L.
S. S. 203 kuopa su klerikalų
atstovais.”
Pasirodė ir diskusantai. Ii
socialistų pusės stojo drg. Mi
ch elsonas, “Keleivio” redak
torius ir drg. Žurinskas iš
Nonvood’o, Mass. Dar buvo ir
trečias drg. Zelionis iš Lawrence, Mass., bet kadangi tik
po du diskusantu tegalėjo sto
ti į debatus, tai socialistai pa
statė drg. Zelionį už vedėją di
skusijų. Matyti socialistai ma

nė, kad čia 'bos nepaprastos čiai Vokietijoje nuo šito ligon
diskusijos, nes jie pasikvietė bučio gavo pradžią. Nurodinė
savo vadus net iš trijų miestų. jo, kad įvairus instrumentai,
Iš katalikų pusės stojo Jo ' kaip tai teleskopas, kompasas
nas Ramanauskas ir Antanas i ir kitoki buvo išrasti katalikų
Mėšlis, abudu moksleiviu Bo- kunigų ir vienuolių. Kad Ba
žnyčia Katalikiška
visados
stono kolegijos.
Bet buvo matyti, kad Bosto bifvo rėmėja mokslo, ir kad
no kolegijos studentai, supran viduriniais amžiais tąjį mok
tą geriau debatų vedimą, tuo slą vien tik Bažnyčia auklėjo.
jaus pareikalavo, kad tvarka Bažnyčia pasiėmė mokinti ir
diskusijų butų nustatyta. So lavinti jaunuomenę ir platinti
cialistai iš pradžios purtėsi ir mokslą po visą pasaulį. Bažny
nenorėjo pristoti, bet kada čiai ir pasisekė. Išrodė nuopelstudentai parodė jų laiškus , nūs šv. Tarno Akviniečio. IŠ
jiems rašytus, kur socialistai' rodė, kad daug naudingų atra
prižadėjo palaikyti ten nusta- dimų padaryta vienuolių,
tytą tvarką, tai jie sutiko. Dar
Po jo kalbėjo antras iš ka
. Ramanauskas ėmė išmeti talikų pusės Jonas J. Rama
nėti, kodėl jie ant plakatų pa nauskas. Žmonėms taip patiko
vadinti
klerikalų atstovais. jo kalba, jog norėjo, kad ilRengėjai pasiteisino, kad gird giaus paskirto laiko kalbėtų.
jiems “Keleivio” spaustuvė Jis aiškiai prirodė, kad Kata
likų Ėažnyčia nuo pat Kri
sudarkius plakatus.
Diskusantai užėmė savo vie staus yra geriausia užtarėja ir
tas ant estrados. Matyti, kad draugė darbininko. Aiškino,
socialistai manė
išgązdinti, kaip popežius Leonas XIII
moksleivius pastatydami prieš savo enciklikoje “Rerum Nojuos tokius socialistų šulus. varum” nušvietė darbininkų
Bet, kaip tik socialistams ant klausimą. Tada p. Ramanau
“zlascies” visai nesigąsdino. skas pradėjo aiškinti sociali
zmo mokslą. Jis išpasakojo so
Prasidėjo diskusiios. Pir
cializmo pradžią ir paaiškino
masis iš katalikų pusės kalbė
apie kiekvieno žymesnio socia
jo Antanas Mėšlis. Jis paaiški
listo klaidžiojimus ir kaip
no, kad tema diskusijų esanti
abelnai socializmas yra klai
“Ar socializmas ar tikyba at
dingas mokslas.

kodėl socializmas yra blėJingas, o Michelsonas pakilęs sa
ko, buk Edison daugiau išra
dęs, negu visi katalikai, o
Edison nesąs katalikas. Jam
atsakyta, kad Edison nėra
tiek kvailas, kad prie sociali
stų prisidėti.

Gaiop Mickelsonas, negalė

LABAI SVARBIOS
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Momento

Žiežirbos.
Negalite skųsties,
kad
stinga įdomių žinių. Jei ne
karė, tai revoliucijos gau
siai vaišina musų vaidentu
vę ir jausmus.

damas nieko pasakyti prieš
katalikų argumentus, nei ap
ginti socializmo, pradėjo skai
—X—X—X—
tyti pasaką apie popežių —
Yt fantastiškas sapnas,
moterį.
Ėmė paskui kolioti, dūmin yt diviniausioji pasaka pra
ti katalikų diskusantus. Pasi ėjo Rusijos revoliucija.
—x—x—x—
rodė visai nekulturingu žmo
gumi, tikru Maikiu. Pasirodė, i Lietuviai nekentė caro ir
kad nieko nesupranta apie de j kraugeringos biurokratijos,
batus, kad nebuvęs mokykloj. ; bet neturi pamato neapkęsPaskui stato klausimą: “Ar Įt.i rusų tautos, kuri kentė
mano oponentai buvo dan dygiai, kaip ir mes.
guj?” O jų paskui paklaus
—X---- X---- X—
ta:
Ex-caras Nikalojus II lai-

Ar jus buvote Afrikoj?”
jke savo 23 metų viešpataToks klausimas visai su da
• vimo gal nieko protingesnio
lyku nesiriša.
(nepadarė už nepasipriešini-

užduotus p. Ramanausko
klausimus nei į vieną neatsa*
kė.
Tai mat Michelsonui deba
tuoti su jaunais mokslu ap
šarvuotais studentais, tai ne
džianbambinius spyčius
ir
Maikio pasikalbėjimus rašyti.
Antrasai socialistų diskunešė daugiau naudos”. Jis užsantas, tai nieko nesakė, kaip
Nurodė,
kad
socializmas,
jei
tik
dumiavo savo oponentus
rciškė, kad tas, kuris nėra gi
męs, niekam
negali atnešti įvyktų, uždėtų jungą ant var ir vadino juos bepročiais. Tai
naudos. Ir socializmas, sakė gšo darbininko sprando. Pri mat kokie socialistų argumen
nebuvo dar įvykintas ir nega rodinėjo faktais, kad po socia tai.
Taigi,
draugai,
praeina
lėjo niekam jokios naudos at lizmo turėtų sekti anarkizmas
ir
baisiausios
revoliucijos,
kad
džianbambiniai laikai, reikia
nešti, ir kad dabar socialistai
socializmas
panaikintų
tikėji

parodyti mokslo, o ne kvailais
vien beplatindami savo kreivą
mą, šeimyną ir išgriautų iš išvadinti savo oponentus, pa
mokslą daug blėdies padaro.
Po to prirodinėjo, kad Ka pat pamatų visą civilizaciją. skaityti durną pasaką apie
talikiška Bažnyčia veik 2000 Tada jis uždavė savo oponen moterį-popežių, kad laimėti
metų, kaip gyvuoja ir veikė tams 14 klausimų ir meldė ant debatus.
dėl žmonijos labo. Popežius jų atsakymų.
Socialistai diskusantai visai
Stojosi
tada
socialistų
par

negalėjo
patraukti žmonių
Jonas XXII buvo pirmutinis,
tijos
šulas
ginti
savo
pusę.
Vi

kuris įsteigė gydytojų moky
latydos. Aiškiai pamatė, kad
si
manė,
kad
jis
išdėstys
socia

katalikų diskusantai savo pu
klas. Šv. Tėvas Innocentas III
lizmo
principus
ir
išgriaus
ar

sę geriau apgynė ir šaukė:
uždėjo ligonbučius, pradėda
mas savo darbą pastatydamas ba prirodys klaidingumą kata “Katalikai laimėjo, socialistai
šv. Dvasios ligonbutį netoli likų principų. Bet veltui visi supyškinti!”
Ilgai lowelliečiai minės tas
nuo Vatikano, kuris ir dabar laukė. Pasirodė, kad drg. Miten stovi. Paaiškino, kaip šitas: chelsonas jokio
supratimo diskusijas ir juoksis įš sociali
ligonbutis buvo vedamas vie-! aPie diskusijas neturi, nes kur stų laikraščio redaktoriaus,
nuolių, kurie buvo gydytojai, i reikėjo jam nušviesti savo kad negalėjo atsilaikyti prieš
prižiūrėtojai ir tarnai, kiek | principus, jis tvėrės niekinimų jaunus studentus.
gero šitas ligonbutis atnešė. savo oponentų. Jo oponentai
Ten buvęs.
Nurodinėjo, kad visi ligonbu- aiškiais faktais nurodinėjo,
(Iš “Darbininko”)

VVEST PULLMAN, ILL.j

ar

Į

mą pasirašyti po abdikaci
jos manifestu.
—X---- X---- X—

Jam pastatysime milžiniškiaųsį paminklą iš kar
tuvių, retežių ir “na^aikų.”
—X---- X---- JL—

Kodėl socialistams nepa
tinka rusų revoliucija“? Kai
kurie jų laikraščiai net ne
pripažįsta, kad tai buvo Ru
sijos revoliucija, vadindami
ją “Durnos revoliucija.”
Bene užtat “draugai” jąja
nepasitenkinę, kad jiems
nebuvo progos daužyti mo
nopolių, plėšti bankų, degin
ti klebonijų.
—X---- X---- X—

Rusijos
ambasadoriui
Bachmetjev’ui, kuris musų
delegatams kun. Žiliui ir
Dr. Bielskiui piktai atrėžė,
kad jis nepripažįsta lietu
vių tautos, tur-but dabar
ak, kaip dreba pakinkliai.
Jis juk gerai atsimena dar
prieš revoliuciją Mihukovo
kalbą durnoje apie “tūlą
diplomatą neutrališkoje ša
lyje, kuris visiškai netikęs
šiai vietai.”
Tai kaip tik
buvo takinamą į poną Bachmetjev’ą. O dabar MiliuSveikiname rusų tautą, kovas užrubežinių reikalų
uždainavusių himnų laisvei ministeris...

y

ir progresui.

r Pipiras.

DAR NEVELU INGYTĮ

KONFERENCIJOS
Pažink savo tikėjimą ir nesiduok savęs suvedžioti
visokiems ištvirkusių žmonių pliauškalams.
Atvažiuoja į WEST PULLMAN, ILL. KUN. A. MALIAUS *

KIS, filozofijos ir sociologijos Daktaras.
Jis kalbės Šv. PETRO ir POVILO bažnyčioje per visą j
savaitę laiko aiškins svarbiausius gyvenimo klausimus.
DAKTARAS KALBĖS TOKIOJE TVARKOJE.
PANEDELYJ, Kovo 26 d. — Ar yra Dievas?
UTARNINKE. Kovo 27 d. — Ar žmogus paeina nuo bez-j

džionės? ir ar žmogus turi dūšią?
ji SEREDOJ, Kovo 28 d., — rJl’amsvbiu ir nelaimių didžiauB
*
8
šia versmė.
V

$ KETVERGE, Kovo 29 d., — Ar Kristus yra Dievas, Išrisi-!

mas prasiplatinusiųjų abejonių tikėjimo dalykuose,
į PETNYČIOJ, Kovo 30 d., — Apie Inkviziciją.
: SUBATOJ, Kovo 31 d., — Apie Socializmų.

Jo istorija, j

mokslą ir/kritiką.
NEDĖLIOJ, Balandžio 1 d., — Apie žmogaus uugsčiautsią Į
&
tikslų. Ar sunku jį pasiekti?
v
.
$

Visos konferencijos, išėmus paskutinę, prasidės 7:30 v. vak./
Paskutinioji bus pasakyta Balandžio 1 d. per sumą.
*

KALENDORIŲ 1917
METAMS.

•
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
“Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
raštas apie Lietuvos neprigulmybę; yra ilgas straipsnis
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. I’usL
turi 128, kaina tik 25c.
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo
rius” bus duotas dykai.
Užsakymus siųskite adresų:

/ŽANGA Į BAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui
lėšų auka iš liuoso noro.

Socialistai, laisvamaniai, niezaiiežninkai ir visi velniui
8Kupriaus pasekėjai nepraleiskite progos. Pažinti tiesą!
$
į

Visos konferencijos bus moksliškai paremtos,
Kviečia
KOMITETAS.

“DARBININKAS“
| 242 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

BRAUGAl
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CHICAGOS
ŽINIOS

POLICMONAI GALĖS

RUSŲ KARIUOMENĖS

TARNAUTI IKI 63
METŲ AMŽIAUS. ‘

VYRIAUSIAS VADAS

apie kurių pradžių rašėme
“Drauge.” Jas laikė tėvas
Feliksas Kudirka, Marijonų
viršininkas Cbicagoje. Ryt

ANT BANDOS.

________
_____________
PAŽADĖJO MILIJONĄ
DOLERIŲ.

Kas užsirašys “DRAUGA” ant vi
su metu per mane aplaikys puikia
dovana vertės 50e. šios dovanos tik
tai vietiniems.

j. saunorAs,

mečiais, kuone nuo gaidgy
82# Clilford avė., Roeliester. N.
stės prasidėdavo pamaldos.
Turtingas Chicagos pra
ą.c
Pirmos mišios būdavo 5 vai. monininkas Rosemvald, žy Jp*
|
ryto ir pamokslas. Iš viso das, pažadėjo duoti milijonų K PAIEŠKOJIMAI
A
11
7g1
prieš piet kasdieną būdavo doleriu SUŠelpimui nukentė-Į h vienatinis būdas Riminės su- §
_ v i
rast* ypa paieškojimas per “D.”53
ketverios mišios ir trjs pa- jUSįų dėl. .kares
žydų, jei ki- IH Paieškodami per “Draugą” dau-r^!
mokslai. Žmonių susirink-1 ti Suv< Valstijose rrvvnni 2t *ells surado s"*0 gentis, drau .
w. .
,
fc>5 Venų
Kus jr pažįstamus, kurie per ll-fj
davo labai daug, nežiūrint,į £vjaį suaukosiu tam pačiam 'g ri’bu^ką^umZn.^^k^pfR^o-g
i-o/i tai
+o, buvo
kuTro. darbo
zio^ko laikas.
u,į-octikslui 9 milijonus dolerių. Į B jim* * "d™**” šiandien
kad
K

1-8
Vakarais klausytojų bū (! erai žydų tautai turėti saįg
davo pilna bažnyčia, nors j vo tarpe tokius turtingus fi {•"t
*'u*
ją telpa daug. Misijonorius lantropus.
į;
savo klausytojams išdalino
tįj
2,900 paveikslėlių ir dar
”
MILIJONAS DOLERIŲ
daugeliui neišteko. Išpažin-!
MOKYKLOMS.
P
ties priėjo ir Šv. Komuniją ;
_________
Jį?

—

tu ką tik galėjo ištilpti per Scbool’ei, kur bus intaisyta
žmonių daugybę.
Malonu plaukiojimo kursai.
buvo žiūrėti į ilgas bernai___________ __ _______

Paieškojimu kaina: —:

Vieną kartą

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

SOUTH SIDE DARŽAI.

Telefono: McKinley 8764

Pinigus galima sius krasos žcii-jį
klėliais, arbu ragist motame laiš-M
ke. Paieškojimas turi būt sura-jf
sytas aiškiai.
-įj

Deimontai, Laikrodėliai lr
geriausios rųšies auksiniai
dalykai.

2256 West

22-ra gatvė

DVASIŠKO GYVENIMO
VADOVĖLIS
Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno

Ši kninga tuyčtų rastis kiekvienuose namuose
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje
į* randasi daug naudingų patarimų.

si

Kaina tiktai $1.00.
Adresuokite

Draugas Publishing Co.

2 PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durt], Lentų Rėmų ir Stoginio Popleroa

“DRAUGAS”

_ CARR BROS. WRECKING CO.
5 3003-3039 S. HALSTED ST.,

1800 W. 46th St.,

CHICA<SO

Chicago, III.

-

g

EXTRA!!!

Maldaknyges

Paieškau savo pusbrolio Antano
Spaustinaičio, paeina iš Kauno gub.,
Raseinių pav., Jurbarko par., Mon
tvilų kaimo. Pirmiaus gyveno Chi
cago, III., o dabar nežinau kur. Pra
f atsišaukti ant adreso:
šau
FRANK GERVILl’S,
1645 Dubois St.,
Detroit, Mich.

ANT PARDAVIMO!!

vijo vagilius ir suareštavo.

PETER A. MILLER

e

Naudinga Kninga Kiekvienam

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

CICERO, ILL.

J

t

(Advertlsing Dept.)
W. 46th St., Cbicago, m.t

Akynial pritaikomi per «.„ių
gydytojus. Mes už savo darba
gvarantuojame
arba pinigus
grąžiname.

*
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Adresuokite:

Raieškau
savo
brolio
Juozapo
Kvietkausko iš Suvalkų gub., Ma utuuiuitimnutiiut
rijampolės pavieto, Srunkių gmino,
Mokolų kaimo.
Kas apie jį žinote
arba jis pats atsišaukite ant sekan
čio adreso:
PETRAS KVIETKAUSKAS,
220 Hartford Road,
So. Manchester, Conn.

vai Auval Aiunliary.”

Boons 818
Iii.

gyvenimo vieta
8255 So. Halsted Street
TeL Drover 6321

LIETUVIS DENTIBTAS .
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Ava
art 47-tos gatvės

Gydytąja! Ir Chirurgas
Ji
1487 S. Nutari liti. Ir W. Ii |t„ Chlcag® £

Bendrovės stovis sekan- niam ir naktiniam darbui prie po
buvo bridžportiečių apsiėji- ’
peros.
Patyrmas nereikalingas. Atčiai metais dar bus geresnis, ’ sišaukite pas:
mas.
AND GOLBUS,
nes Bendrovė auga šėrininkų s5833-35KRAUS
S. Throop st., Chicago, IU.
skaičiumi ir savo veikimą Norėdami gaut) pakurams malkas,
SAVANORIAI DEL KO
i ano plačiau išvystyti.
ypačiai dėl OuonKepyKiu (penarnlų)
VOS SU VOKIEČIŲ NAR
Išrinkti direktoriai pareigas kreipkitėsJ. pas:
T. JVKNIS
DANCIOMIS LAIVĖMIS.
r '.skirstė: pirmininko — J. 3357—9 Anbnrn Avė., Chicago, 111.
, -• i • _ Z įkui, vice-pirmin. — St. Telefonas Yards 5853
Vokiečių nardančios laives,
’
. . . ,
Drover 1071
Petkui, raštininko — P. BalP. 8. Taipgi parduodu kortais
neduoda ramumo Suv. Val
tučiui, kasininko - P Mu 'arha dunduliais.
stijų valdžiai. Dabar mano
levičiui.
ma pradėti smarkią kovą su
Lietuviams vertėtų atkreip
jomis, idant neskandintų
ti domos į minėtą bendrovę,
parsiduoda puikus namas
amerikoniškų laivų. Sulyg
čia ir po mažai dedant, laidėl vienos šeimynos, labai pa
kariško laivyno departa
I ui bėgant, galima sutaupy
togioj vietoj gyventi, nes čia
mento nusprendimo miestas
ti žymų kapitalą. Nuošimčiai
oras tyras ir visi parankumai.
Cbicago privalo suteikti 1.lair-kas didesni, kaip šiaip pa
500 savanorių jūreivių ko prastuose taupymo bankuose. namas įtaisytas pagal naujau
vai su kaizerio plieninėmis
Be to, laikas lietuviams sios mados. Kas nori įsigyti
žuvelėmis. Tuomi dalyku ža spiesti kapitalą krūvon ir jį puiku narna ir už pigia kaina
da
daugiausiai
užsiimti savo rankomis bei sumanumu lai atsišaukia tuojaus sekan
“Cbicago Yacbtmen’s Na vartoti.
M. čio adresu:

sėdo automobiliun ir nudumė link gatvės Michigan.
Apic narsius p'ktadarius
tuojaus buvo duota žinia polieijai, kuri susėdusi automobiliuose leidosi vyties vagilius. Kertėje gatvių Miehigan ir Rusb policija pa-

Miesto ofisas:

M «o. Ls Salio IV, Oklcago,
Tel. Bandolph 8148

Dr. C. Z. Vezelis

a

’

IR. A. K. RUTIAUSKAS j

ai!

Prie namų 849 E. 64tb st.
tris apsiginklavę vagiliai
užpuolė šoferį A”. Soules’ą,
surišę virvėmis jo rankas ir
kojas ir paguldė viename
tamsiame skersgatvyj. Pa
tįs gi nieko nelaukdami su-

ADVOKATAS

£.7

Tel Drover 7041

fž

AKYS EGZAMINUOJA 0 S

A. A. SLAKIS
a
v,*},

Elektra varomomašinos musų siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkvlsclaml apsilankyti lr
pamatyti musų mo
kyklą
biltf
laiku_______________
— dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai musų kaina laike Mo mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
—bile stailės arba dydžio, iš bile ma
dų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

50c.£«

čių eiles su juodais rūbais LIET. VYČIŲ TAUPYMO IR
ir i mažas mergaites, kurios
PASKOLŲ BENDROVĖS
gražiai išmokintos tvarkiai LIETINIS SUSIRINKIMAS.
REIKALAVIMAI.
barstė gyvus gelių žiedus
_______ _
' Reikalingos merginos į Can-Į
ties Švenčiausiu Sakramen- s
Kovo 21 d. šv. Jurgio par.
ning Dept. Atsišaukite tuotu. Užbaigos apeigas išpil- svetainėje buvo Liet. Vyčių jaus:
dė kun. Skrypka. Dijakonn Taupymo ir Paskolos Bondro220 N. Green St.,
buvo kun. Serafinas, subdi- vt’s metinis susirinkimas. Iš
Chicago.
duota metinė apyskaita. Pajakonu kun. Briška’.
Reikalinga pardavėja — lietuvaitė
Po visam tėvas Misijono- s<°hj sudėta $10,000.00, pelno prie Dry Goods Dept Store.
RATE DEPT STORE,
rius dar kartą palaimino t greitais metais padaryta ar- 10824CIT
Michigan Avė., Roseland, TU.
savo klausytojus.
Gražus
11 nuo^m<‘bi. yra vilties,
Reikalingi vyrai ir moterįs dieni

SUGAUTI AUTOMOBI
LIŲ VAGILIAI.

|W¥*TWTV*WTWimT>TYT*

šįmet vėl bus padaryti daržai ant
40 akrų žemės, prie 47-tos Ir Kedzie
Avenue.
Žemė
bus
padalinta
j
plotus
20X100 pėdų, ir išduodama paeiliui,
pagal gavimą aplikuciju, arba su
lyg reikalavimų arba užsitarnavlmų
pavienių ypatų.
Daržai bus išduodami taip greit,
kaip tik žemė bus aparta ir oras ge
Master Designing School
ras.
Kiekvienas iš atsišaukiusiųjų, ku
J. F. KASNICKA, principalas,
rie gaus daržą, turės mokėti meti 118 N. La SaU« St. Kambarys 416-417
Prieš City HaU
nę randą — 50c. ir įsitaisyti savo
nuosavus įrankius.
Sėklos bus suteiktos dykai.
Visi žemės plotai bus aparti, nuJOSEPH C. VVOLON
dręšti ir prirengti gatavai apsėjimui,
dykti.
Vienatinės išlaidos,
tai tie
LIETUVIS ADVOKATAS
50c.
Kamb. 902 National Life Bldg j
Kiekvienas kuris užims plotą že29 So. LaSalle gt„
mės yra reikalaujamas (io paties ar
Vakarais 1566 Milvraukee ąve įe
ba Jo šeimynos), prižiūrėti savo dar
Central 6300
žą, kad jis butų geram stovyje per
visą auginimo sezoną.
Rasidence Humbold 37
Vyriausias
daržininkas
prižiūrės
CHICAGO, ILL.
šiuos daržus ir duos patarimus kaslink pasirinkimo sėklų, sėjimo, že
mės Išdirbimo ir tt.
Aplikacijos turi būti padarytos pas
Peoples Stock Yards State Bank, 47
Street ir Ashland Avenue.

Trįs kartus ............................ $1.00^
Vieną savaitę .......................

priėmė 2,000 žmonių.
Chicagos mokslo taryba
Užbaigos iškilmė prasidė- paskyrė $1,000,000 miesto g’
g
jo ketverge 7:30 vai. vaka-į,viešosioms mokykloms. 'Už K
1800
re, Žmonių prisirinko taip tuos pinigus bus pastatydaug, kad ir visi takai buvo dintos kelios naujos moužimti. Buvo dvylika flveti- kyklos ir daugelis senesnių
mų kunigų, neskaitant na- pataisyta,
miškių ir t. Misijonieriaus.
Daugiausia busią pinigų
Procesija su Šv. Sakramen-į išleista Englewood High

'

nA5TERfc&WOTTEn

Atsiduoda
ant randos 6 didėli
kambariai dėl daktaro, virš aptekos.
Atsišuukite tuojaus.
Gražiausia
lr GeJ. LEftCAUSKAS,
3337 So. Morgnn -St.,
Chicago, IU. riausia mokykla Chl
cagoje kuri mokina
kirpimą lr siuvimą
vyrų tr moterų dra
bužių.

ALEKSIEJEV.

Chicagos policijos virsiLondonas, kovo 26.—“Ti, ninkas Sehuettler pasirūpi
korespondontas iš
no pravesti sumanymą, kad|,neso
kad
1 policmonai tegalėtų tarnau Petrogrado praneša,
BRIDGEPORTAS.
ti tik iki 63 metų amžiaus, Rusijos vyriausybė
rusų
i Sulaukus šių metų kiekvie kariuomenės
vyriausiuoju
Ketverge. kovo 22 <1. Sv.
nas policijos narys noroms vadu paskyrė generolų M.
Jurgio bažnyčioje Bridgenenoroms privalės atsisakyV. Aleksiejevą.
purtė,
užsibaigė misijos, Į
nUQ tamystCs.

Pancdėlis, kovo 26 d, 1917.

Lietuviški

Škapleriai.

Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- į
kų škaplerių, kurių ilgų laikų negalėjome gauti. Užsakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- |

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjun
ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, įvairios maldos
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ........... 40c.
No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą pati haip No. I, skurelės ap
darais ........................................................................................... 40c.

teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.

ą

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakimu siunčia
mi ir pinigai kartu.
|

No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau
nelės apkaustuos pasldabrotomls blėkelemis, su kabute 80c.
No. L. 03 Moroko tamsiai rausvos skaros minkštais apdarais, ap
valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta
kvietka ............................................................................................. f 1.00.
No. L. 04 Francuzlškos juodos slidžios skurelės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa
rašai, auksinti krašteliai ......................................................... |1.25
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir ceiuloidos, 3 sida
briniai medalikėliai prie šono, metalinės briaunelės, su
auksinti kraštai .......................................................................... ' *1.00
No. L. 06. Baltos ceiuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
bute....................................................... ............................................... (1.50
No. L. 07. Baltos ceiuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas
kielikas, su kauline kabute, auksinti lapų kraštai. Yra
tat viena iš gražiausių knygelių ............................................ $1.75

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre- |

|

suojant:

|

1
“Draugas” Pub. Co.
|
I 1800W,46 St., Chicago, III |
S

BREVIORELIAI.
"o. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skurinlal, gražus
išspausti Išmarginirnai, lapų kraštai raudonį ................
35c.
No. L. 14 Juodos francuzlškos skurelės apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
apvalus kampai .................'......................................................... 75c.
No. L. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auksi
niai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai $1.00
No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti 1Smarginimai, lapų kraštai auksuoti .................................. 50c.
No. L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžiutis lr pa
rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai.............................. COc.

*

The
Best

BANKES
COFFEE

ANIOLAS SARGAS.
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai
448 pusi........................................................................................... $1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa
kiniai veikiai lšpldoml.

GARSI" SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir
po 30c

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 West 46th Street.,

&
Tik ką išleista Knygele

RYŽIAI

SVIESTAS

CHICAGO, ILLINOIS.

COCOA

Gerlaaaloi meto-1
■mete
noe geres
nis, negi- ,
kur Jus ga- 1
lit gauti

oeriaaeioš rošiee,
10c vertėt,
parsiduoda
ui

Geriausia Bank
solyrine so
bent kokia. 1/10
1-2 av.
|4b

WEST 8IDB
1871 Milvankee av.
2054 Mi|waukee av;
1054 Mllwaueee av.
15IOW Madi«on at,
IMG w Madiaan at.

1644 W Chicago av.
1886 Blue Island av.
2612 W. North av.
1217 S. Halated at.
1882 S. Halsted st.
1318 W. 12th st. «.

3102 W. 22nd st.

43c!

Sic

ss

SOUTH SIDE
8082 Wentworth av
3427 S. Halsted at.
4729 S. Ashland av.

ARBATA
Prilmtanaia.
4a, GvaO1
rantnota,
vertės 60c
parsiduoda
po

40 c

NORTH SIDE

406 W, Uivislon st.
720 w. North sv' —
2640 Lincoln k v.
3244 Lincoln av.
3413 N. Claik S t.

A. J. SUTKUS
6329 SO. FAIRFIELD AVĖ.,

Tel. Prospect 456.

Vietos lietuviai neatsilie
ka nuo kitų tautų. Jie uo
liai
darbuojasi. Šviečiasi,
veikliai dalyvauja viešame
gyvenime.
Cicero lietuviai
jau ir politikoje gerokai pa
žengė pirmyn.
Šit, Karo
lis Sadnuskis buvo išrinkfns 3 metams j taip vadina-

Parduoda Jetveler krautu
vė su rakandomis. Biznio iš
dirbta. Priežastis pardavimo
— ligaAtsišaukite pas:

mą * constable
apskričio
Cook.
Dabar jis liko noniurnėtas aut bepartiviško
tikieto kaipo teisėjas (justice of peaee).
Patartina,
kad vietos lietuviai atiduotų savo balsus už susipratusi tautietį ir kataliką.
Vargols.

PIGIOS FARMOS.
Garbus Draugai Lietuviai!
Kam
pirkti Jums farmą nuo agentų, jei
galite pirkti pigiai gerų išdirbtų far
mų su triobomis ir be trlobų, didelių
ir mažų su mažais pinigais — gali
ma gauti ant išmokesčlo — arti mie
sto Scottvlllo Ir arti Ludlngtono lie
tuvių apgyventa vieta. Atvažiuokite
arba rašykite dėl platesnių žinių, bet
nepirkite nno agentų nes patis gali
te daug pigiau pirkti. Aš Tamstoms
padėsiu Ir apžiūrėti vietas. Meldžiu
rašyt po sekančiu adresu:
A. AKCTKAUSK AS.
R. 2. Boz 45,
Ludingtou, Mieli.

S. BARRY,
4551 S. Ashland avė.,
Chicago, III.

Dabokite Savo Akis

Surengi Kun. P. Gugis
'

T

•

,

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

Kaina tik ,15c.
su prisiuntimu.

Tel. Drover 2285.

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

.

Adresuokite:

John J. Šmetana
Akiu Specialistas
TĖMYKIT NAMO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis speeijalistut, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Chicago, III.

^Kampas 18-tos gat. Ant P latt’s Aptickos 2-ras augštas
t Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai
Tel. Canal 5335.

5

