ORO STOVIS.

.

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

Kov<*2» d-, I»17 m.

ChicaBo ir apylinkės. — Aiandie ir
rytoj labai gružus oras, Slundio tru
putį vėsiau.
Tomporatura vakar augžčiausia 56,
žpinlnusia 31 laipsnis.
Saulė teka 5:38. Uldilaal 6:12.

CHICAGO, ILL., KBTVERGAS, KOVO (MARCH) 29 D. 1917 M.
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Mažai ramybės Rusijoje

AREŠTAVO KELIS
GENEROLUS.

Petrogradas, kovo 29. —
Rusai

socialdemokratai sto

vi

už

tolesnę

karę

•

_______ _

Vokiečiai atsimeta ir iš
Alzaso

Kaizerį saugoja padvigubinti sargyba— Anglai
konfiskuosią olandą garlaivius - Prancūzai
muša vokiečius
NERAMYBĖS RUSIJOJE.

RUSAI

SOCIALISTAI

PALAIKO NAUJĄ VYPetrogradas, kovo 29. —
Ims daug laiko, kol Rusija
kaip reikiant susitvarkys
po šitų didelių perversmių.
Iš Pavolgio, Charkovo, Kievo ir kitų miestų pareina
žinios, kad senieji valdinin
kai, išfikimioji rusų biuro
kratijos tarnai, nenori pasi
duoti naujosios vyriausybės
Įsakymams. Kai-kuriose Ru
sijos tolimose dalyse nei ne
žinoma, kad Rusija neteku
si caro, kad Rusiją valdo
nauja vyriausybė, kad žmo
nėms duota lasvė. Netvar
ką kelia ir daugelis paleistų
iš kalėjimų politiškųjų pra
sižengėlių.
Ypač paliuo

suoti socialistai

negali su

tikti su dabartiniu

stoviu.

Girdi, kam šalis valdyti pa
vesta buržujams kapitalis

tams, bet ne jiems, sociali
stams.

Vienur

RIAUSYBĘ.

Petrogradas, kovo 29. —

Vietos rusų socialdemokra

Bet indomiausia tas, kad
socialdemokratai
paremia
tolimesni karės vedimą, kol
priešininkai nebus suklup
dyti. Jie deklaracijoje sa

iš ko:
“Centralių valstybių (Vo
dauge

kalėjimų pasprūdo
lis kriminalistų, kurie visur
tarp gyventojų sėja neapsa
komą baimę.
Naujoji po
licija ir milicija juos gaudo.
Bet argi veikiai išgaudysi
visus.
Ir pačiam Petro
grade pasitaiko nesmagu
mų.
Daugelis yra senosios
vvriausvbės
biurokratu* šav
*
lininkų, kurie visokiais prieinanmais sau budais drum
sčia viešąją gyventojų ra
mybę.
Yra viltis, kad
naujoji vyriausybė su jais
veikiai apsidirbs.
KAIZERĮ SAUGOJA

SARGYBA.

Vyriausybės įsakymu su
areštuota keturi rusų ge
nerolai :
Schievcan,
kurs
1905 metais prisidėjo prie
revoliucijos
numalšinimo?

Siegel, Charkovo tvirtovės
komendantas; Ivanov, kurs
kituomet buvo rusų armijų
vyriausiuoju vadu Volini,ioj ir Galicijoj, ir gen. Mrosovskis.
Už ką jie suimti,
kol-kas nežinia.
Bet, re
gis, už nepasidavimą naujos
vyriausybės įsakymams.
PRANCŪZAI STUMIA

VOKIEČIUS ATGAL.
Paryžius, kovo 29.—šiau
riuose nuo •Soissons, Pran
cūzijoje, prancūzų armija
varosi pirmyn ir laimėję vis
naujas vokiečių pozicijas.
Šiauriuose nuo upės Ailette
prancūzai taip pat stumia
vokiečius atgal.
Rytuose
nuo
LemlĮv-Neuville-surMnrgival linijos prancū
zams teko svarbios vokiečių
pozicijos.
Kuone
visam
prancūzų šone seka pašėlusieji artilerijos apsišaudy
mai.

tų kuopa paskelbė deklara
ciją, kad dabartinės rusų
vyriausybės politikinė pro
grama juos užganėdina, ne
žiūrint to, kad Rusijos val
dymo, styras patekęs bur
žujų ir stambesniųjų kapi
talistu rankosna. Socialde
mokratai be to dar ir todėl
paremia dabartinę vyriau
sybę, kad bendrai užbėgti
galimai Rusijoje kontrrevoliueijai, kad nebūtų šaliai
KONFISKUOSIĄ OLAN
sugražinta
nepakenčiamo
DIJOS GARLAIVIUS..
ji monarchija.

kitur

PADVIGUBINTA

Geo. Washington.

kietijos ir jos talkininkių-)

laimėjimas gali

pagaminti

griuvėsius ir senosios vy
riausybės atgaivinimą. To
dėl būtinai dabar, daugiau*
negu pirmiau, reikia tęsti
kovą prieš paskutinį mo
narchijos bastijoną, kurs
kontroliuoja Europą.”
VOKIEČIAI ATSIMETA
IS ALZASO.

Londonas, kovo 29. —
‘London Daily Ne\vs” iš
Rotterdamo gavo žinią, kad
vokiečių armijos vietomis
atsimetą jau ir iš Alzaso.
Vokiečiai apleidžia Mulbausen ir kitas vietas.
Jau
kelinta diena, kaip vokie
čiai su paskuba viską iš
ten krausto. Išgabenamos
ir visokios mašinos iš dirb
tuvių.
Gyventojai pasiun
čiami į armijų užpakalį, į
taip vadinamąjį “Juodąjį

Londonas, kovo 29. —
Gauta žinios, kad Rusijos
revoliucija labai įbaugino
Vokietijos vyriausybę. Visi
vokiečių augštesnieji valdi
ninkai slaptosios policijos
kiekvienam
žingsnyj
saugojami.
Kaizeriui
sargyba padvigubinta. Tik
vienam Berlyne slaptosios AVALINIŲ PORAI $65.
kaizerio asmens apsaugoji
mui
policijos
pagaminta
Evansville, Ind., kovo 29.
1,500 žmonių.
— Ben ja m in Stem gavo
privatinį laišką iš Rusijos.
SAUKIA 1918 M.
Laiške sakoma, kad karė
REKRUTUS.
visokius daiktus baisiai pa
Paryžius, kovo 29. — brangino.
Avalinių porai
Prancūzijos
parlamente reikia mokėti $65, mėsos
svarstoma vyriausybės rei svarui $1 ir $1.25, vienam
kalavimas pašaukti karei* kiailSiniui $1. Nepasakyta,
viauti 1918 metų jaunuoliu,s kokioj Rusijos dalyj taip
rekrutus.
vra.

Washington, kovo 29. —
Anglijos uostuose šiais lai
kais stovi apie 40 Olandijos
prekybinių garlaivių. Ang
lijos vyriausybė dabar su
manė tuos garlaivius kon
fiskuoti.
Konfiskovimn
priežastis paprasta. Angli
jai yra reikalingi garlaiviai,
kuriuos praretino vokiečių
nardančios laivės.
Be To
tų keliolika olandų garlai
vių prilioduoti javais.
()
javai Anglijai labiaus už
viską reikalingi.

taureli 41, 1816, at Chieago, I1H nota unuer tlie Aet ot Muk i- i

IŠ DARBO LAUKO.
Gatvekarių darbininkai
laimėjo.
Washington. — čia trumpai
streikavo gatvekarii)
darbininkai — konduktoriai
ir motormenai.
“Capital
Traetion Co.,” kuriai pri
klauso gatvekarių sistema,
buvo pasiruošusi nenusileis
ti darbininkams.
Bet ži
nomos aplinkybės ją pri
vertė išpildyti darbininkų
reikalavimus. Kaip gi ki
taip!
Juk čia yra šalies
sostinė.
Čia gyvuoja šalies
įstatymdavybės rūmai, čia
gyvena šalies prezidentas,
eentralė išpildomoji šalie*
vyriausybė.
Darbininkų streikas pasi
baigė sutartimi, padaryta
trims sekantiems metams.
Sulyg sutarties darbinin
kams minimam alga 25c.
valandoje, maximum — 30e.
Seniau iri buvo mokama
nuo 23 iki 27 e. valandoje.
Seniau -darbininkams aug
ščiausia (maximum) algą
buvo galima gauti tik ištar
navus 10 metų.
Gi ateity
je augščiausįa alga bus mo
kama su 6-šiais kompanijai
tarnavimo metais.

Maudynė molderiams.
Nashvįte; (Tenn. — Val
stijos legislatura pravedė
parėdymą, kad visose val
stijoj gyvuojančiose gele
žies liejyklose butų intaisytos maudynės, kuriose galė1ų veltui mandvties molderiai ir kiti darbininkai.
Sveikatingumo
žvilgsniu
tas labai naudinga.
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čiamas.
Darbininkai dau
gel vietose bijosi net dirb
ti.
Vis tai paeina nuo
kompanijų apsileidimo.
Gatvių šlavėjams pakęsta
algos.
Niagara Falls, N. Y. —šito miesto taryba padidino
užmokestį gatvių šlavėjams
kurie buvo atsisakę toles
niai dirbti už menką atlygi
nimą.
Nenorima duoti atilsio
darbininkams.

Boston, Mass. — Valsti
jos senatas atmetė įstaty
mo sumanymą, sulyg kurio
viešbučiu*■ ir restoranu* darbininkams butų buvę už
drausta dirbti visas septy
nias dienas.
Reikalauta,
kad darbininkai turėtuA nors
vieną dieną atsilsint Bet
senatoriams tasai sumany
mas nepatiko ir jį atmetė.
VOKIEČIAI SKELBIA

SAVO LAIMĖJIMUS.
Berlynas, kovo 29.—Anot
ofieialio vokiečių generalio
štabo pranešimo, prancūzų
užpuolimas
vakariniam
upės Oise šone, netoli La
Fere, ne tik nepavyko, liet
dar jie panešė didelius nuo
stolius.
Vokiečiai po smarkau*
mūšio paėmė dalį prancūzų
apkasų pietuose nuo Ripont,
Champagne apskrity j.
PAŠAUKTA DAUGIAU
MILICIJOS.

Suvien. Valstijos ir Meksika
Washn\jton, kovo 29.
Suv.
Valstijų vyriausybė
pastaraisiais laikais daug
domos atkreipia į vokiečių
.agentų veikimą Meksikoje.
Tas reiškia, kad Vokietijos
vyriausybė neužmetė savo
pienų susijungti su Meksi
ka prieš Suv. Valstijas. Vo
kiečių agentų veikimo reika
le šios šalies vyriausybė in
formuojama, kad:

Meksikon vis daugiau ke
liauja iš visų pusių vokiečių
atsarginiai kareiviai.
Meksika padalinta į kari
nius apskričius taip, kad bu
tų lengviau ir parankiau

prisiruošti prie militarinio

Carranza, kas tiesa, ofi
cialiai užsigina, kad jis tu
rėtų bent kokius susinėsi
mus su Vokeitijos vyriausy
be, arba butų padaręs su
vokiečiais bent kokią sutar
tį prieš Suv. Valstijas. Te
čiau juo negalima pasitikė
ti. Meksikoje turi būti kas
nors toksai, kurs tvako tos
šalies militarinius reikalus.

Šios šalies vyiausvbė visa
tai gerai supranta. Visokie
pranešimai iš Meksikos tuo
jaus pasiunčiami Meksikos
pasienio komendantui, gene
rolui Pershing. Šitas yra pa
sirengęs
sulaikyti visdkį
vokiečių-meksikonų užpuol imą, kol butų prisiųsta rei
kalingoji pagelba.

veikimo.
Čionai apturėtuose oficia
liuose pranešimuose dažnai
Užpuolimo pasekmės bu
paminima kokio tai Moltkės tų skaudžios patiems meksir
pavardė, kurs busiąs ar tik konams.
Kilus karei Suv.
ne seserėnas buvusio vokie j Valstijos veikiai pamuštų
čių generalio štabo viršinin ’ Meksika. Neišgelbėtų jos
ko. .
nuo to nei vokiečiai, nei kit
Meksikos pakraščiais ga kas.
minamos bevielio telegrafo
Be abejonės, ir Meksikoje
stotis, su kurių pagelba ga
yra šaltai dalykus svarstan
Įima susinešti tiesiog su Vo
čių žmonių ir šitie neleis be
kietijai.
reikalo taisyti Meksikai ir
Carranzos
vyriausybė
jos gyventojams kilpas.
dabartiniais laikais neatjau
čia tiek daug, kaip pirmiau,
Savo keliu Suv. Valstijos
pinigų stokos;' yra žinių, ruošiasi karėn su VokietiJA.
nors neaiškių, kad Carran- Prezidentas kasdien konfezą pinigais aprūpina vokie ruoja su karės laivyno ir ka
riuomenės sekretoriais.
Tš
čių vyriausybė.
Taippat
sužinota,
kad prezidento ir jo kabineto na
Carranza kaž-kokiu budu rių ūpo galima suprasti, kad
žymiai didinąs savo amuni ateinantį pirmadienį, kuo
cijos išteklių. Kadangi amu met susirinks kongresas, ar
nicijos iš užsienių jis negali tik kariais prezidentas ne
gauti, tatai spėjama, kad tai pasakys, kad tapė Suv. Val
visa gaminama namie, kad stijų ir Vokietijos gyvuoja
Dabar, visgi
prie to prikiša rankas vo karės stovis.
kiečiai.
nieko tikro nežinoma.

Washington, kovo 29. —
i Prezidento Wilsono įsaky
Padidinta alga pieno
mu pašaukta tarnybon dau
Išvežiotojams.
giau keturi pulkai milicijo:-!
Toronto, Canada — Pie
valstijose: Wcst Virginia,
no
išvežiotojar.spieno
Ncw York, Connccticut ir TELEGRAFO
kompanijos uždėjo daugiau
New Jersey.
KIBIRKŠTIS.
algos $1.00 savaitėje. Duo
dama ir nuošimčiai už iš
— Berlynas, kovo 29. —
RUSŲ ARMIJŲ DVASIA parduotą pieną. Darbinin 17 KA “AIDOBLISTŲ”
NUBAUSTA.
Overseas Ne\vs agentūra su
PAKILI.
kai apsiėjo be streiko.
žinojusi, kad revoliucijos
Londonas, kovo 29.—Ke
Kansas
City,
Mo.,
kovo
metu Petrograde žuvę 20,liolika durnos atstovų sugrį
Reikalauja darbo sąlygų
29.
—
Vakar
vienam
vietos
000
žmonių.
žo Petrogradan aplankę ka
Pagerinimo.
munieipaliam teisme nu
rės šonus. Ten jie parytę,
Pittsburg, Kan — Kan— Berlynas, kovo 29. —
kad rusų kareivių dvasia sas valstijos susiorganizavę bausta nuo $100 ligi $200 Gauta žinia, kad buvęs rusų
yra pakili.
Tš jų pasišne nnijon mainų darbininkai pabaudos .17-ka “aidoblis- caras pabėgęs iš Carskoje
kėjimų su oficieriais ir ka deda pastangas, kad valsti tų” (T. W. W.j, kurie mili Sielo. Petrograde šita žinia
cijos mobilizavimo metu at
reiviais patirta, kad visi no jos
legislatura
pravestų
užginta.
rį ir tolesniai kariauti. Rv- įstatymus apie darbo sąly kalbinėjo miliciantus neiti
— Stoekbolm, kovo 29. —
gos-Dvinsko šono
armijų gų pagerinimą, ir gyvybės kareiviauti.
Gauta žinių, kad Rusijos
vadas gen, Ruzski durnos apsaugojimą mainose.
Ki
Stockholmas, kovo 29. — vyriausybės įsakymu busiąs
pirmininkui
Rodziankai taip
darbininkai
grasina
pranešė, kad jo kareiviai streiku. Šioj valstijoj mai Balandžio 4 d. sušaukiama suareštuotas buvęs rusų ar
mijų vadas didkun. Nikolai
esą kuogeriausiam stovyj. nu stovis tikrai nepaken Suomijos seimas.
Nikolajevič.

— Washington, kovo 29.
—
Ateinantį
pirmadieitj
taikos šalininkai čionai ren
gia didelį parodavimą. Susi
renkančiam kongresui nori
ma parodyti, kad žmonės

nenori karės su Vokietija.
— Stockholmas, kovo 29.
— Rezignavo Švedijos ministerių kabinetas. Karalius
rezignaeįįą patvirtino.

— Berne, kovo 29. — Su
sirgo vokiečių kaizeris. Iškeliavo gydvties į Homburg.
CARRANZISTAI ĮVEIKĖ

VILLISTUS.
Juarez, Mexieo, kovo 29.

— Springfield, TU., kovo
29. — Illinois legislaturaj
buvo apkalbamas sumany
mas panaikinti arba apribuoti
svaigalų
vartojimą
valstijoje. “Slapieji” laimė
jo.

— Čia gauta neofieialės ži
nios, kad Carranzos karei
viai,
kuriems
vadovauja
gen.
Praneiseo
Marguin,
įveikę
villistus,
žinomo
pi ėši ko-gal va žudžio
Vii los
gaujos, palei pat miestelį
— Londonas, kovo 29. — Mapuln, už 20 mylių į pie
Rusų karės šone, ypač Ry tus nuo Cbibunbua Citv.
gos-Dvinsko šone, atėjus pa
vasariui išsiliejo upės ir
ipeliai, pabliuro žemė. Ka
riauti nebus galima ilgas
laikas. Tuo metu rusai gė
liau prisiruoš prieš vokiečiua.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ’

Turkų miestas Bairdadaa, Mraopotamijoje, kurį anglai paėmė.
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“DRAUGAS"
LMutiiĮ Kataliką DlciirtStli

Eina kasdieną Išskyrus nedėldteBlua.
Prenumeratos kaina:
Chicagoje nieįuiim.......................... yo.ou
• mėaealama ............ 8 *6#
> mėnesiams ............ 12.00
Kltaoee B. V. miestuose metame 24.60
0

mėnesiams

------

22.60

vyriausybei
ginkluotu**
prieš išlaukinius priešinin
kus. Purodavimo metu vie
nas suanareliistėjęs sociali
stas sviedė minion bombą.
Šita plyšdama nužudė kelio
lika niekam nekaltų žmonių.
Policija
piktadarį
visgi
suėmė. J is yra Thomas
Mooney. Bylos metu paaiš
kėjo, kad Mooney prigulėjo
prie suokalbininkų gaujos.
Tie suokalbininkai buvę su
manę nužudyti ir patį Califoriuos gubernatorių. Tei
smas piktadarį Thomą Moo
nev pasmerkė miriop, sulyg
šalies teisių.

Tikėjimo Ir Viešpatijos Ali
dalinimas.

Jūsų pinigą

tur. būti padė

ti g«ro|%sauglo|a va etljos
bankai*

SecantJ Sacurity Bank

Vakar rašėme, kad dau- se įsteigė bernaičiams gim
2 mėnesiams ............ 21.60
Perkant atskirais numeriais TI
Fabre’o
geriopų buvo sautikią tarp naziją (eollėge).
NT po 2o.
Prenumerata mokaal Ukalno. Lai
viešpatijos ir Bažnyčios, ir pinigų išteko tos gimnazi
kas skaitosi nuo užalrašlmo dienos,
191)6 metais
kad viena ją rūšis vadina jos lėšoms.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrese visada reikia prisiųsti lr
si Bažnyčios atidalinimas prancūzą valdžia tą įstaigą
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
išperkant
krasoje ar ezprese
nuo viešpatijos. Musą lais- panaikino, kapitalo nerado,
“Money Order” arba Įdedant pinigus
I registruota laiške.
vanianiai-tautininkai nori, triobą atėmė ir įkūrė joje
Redakcijai
prisiųstieji raitai lr
kad Lietuvoje Bažnyčia bu bedievišką įstaigą. (lalinie
korespondencijos negrąžinami. Jei au
torius, atalųdamas toki raštą, nepatų atidalinta nuo viešpati suprasti, ką jaučia tėvo Fa
tyml lr nelndeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais kreljos, tai-gi musų priedermė bre’o širdis, kad jis šiandie
pianties adresuokite:
šitą santikių rųšį pažinti iš eina pro buvusius savo na
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC,
IMS W. 40th Street, Chicago, Illinois.
arti.
Tečiaus išsemti to mus.
Tel. Drover 0114.
--------------- - XX ----------------Pats svarbiausias daiktas
Negeras daiktas mirties gilaus klausinio iki dugnui
“DRAUGAS"
Lithuanian Daily Friend.
dienraštyje
vis-gi
negalėsi

Praneuzi j< >s ‘ ‘ atidalinime ’ ’
Published daily ercept Sundays by bausmė, kiekvienam tai su
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC prantama. Bet štai praeitą me.
yra tas, kad valdžia tepri
ia*4> W. «th Street, Chicago, Illinois.
Vienu Bažnyčios ir vieš pažįsta tik mažas draugijėTel. Drover (114. Established 1208. sekmadienį Chicagos socia
Terma of Subscription: In Chicago
patijos
atidalinimo vardu les,
vadinamas “assoeiaby mail or carrler
24.00 per year. listai (žinoma, ne lietuviški,
Outside Chicago by mali 24.60 per
(kultovadinasi toli nevienoki dai tions vultvelles”
year. At Nevi Stands 2c. a copy, nes su jais nesiskaitoma)
Advertislag rates oa appllcation.
atlaiko mitingą ir protes ktai. Portugalijoje 1910 m. draugijos). Viešpatija ne
tuoja prieš Suv. Valstijų naujai įsikūrusi respubli pripažįsta vyskupų valdžios
vyriausybę (?), kam jinai kos valdžia apgarsino Baž Ttut tą draugijų, o apie
leidžia bausti tą piktadarį. nyčios ir viešpatijos atida- paežių nėra nei kalbos.
Katalikų vysku- Trumpai sakant, Prancūzi
Nes tai, girdi, esanti kapi lininią.
“atidalinimo”
teisė
I
talizmo auka, tai pačių ka jianis tapo uždrausti susinė jos
t
pitalistų darbas toji pames simai su Šv. Tėvu, parapijų duoda laisve kataliku Bažta bomba, kad tuo budu priklausomybė nuo vysku nvčiai su salvga atsisakvBet ka
Keli ti nuo jerarcliijos.
RELIGIJOS IR VIEŠPA “diskredituotų darbininkus pų tapo panaikinta.
vyskupai sumesti į kalėji talikystė be vyskupų ir be
TIJOS TOLERANCIJA. ir ypač socialistus, kad pa
Panaikino ir pačias popežiaus jau nebe katali
gimdyti^ prieš juos vyriau mus.
Tokiu budu, pranparapijas, į jų vietą palik kystė.
“Vien. Liet.” visai teisin sybės opresiją ir t.t.”
“ atidalinimas ’ ’
dami lalidarybės draugijas, euzi škasis
gai prirodinėja, kad katali
Paskui kitus socialistus
kurioms suteikta teisė lai yra vertimas katalikystės
kas tiktai katalikų tikėjimą ir mūsiškiai sielojasi per
kyti pamaldas.
Katalikų atsižadėti savęs, o tilpti ki
įr
pripažįsta tikru, o visuose “Naujienas.” Sako:
t
vienuolijos tapo išvaikytos, tu tikėjimu.
Tat yra nebe
kituose tikėjimuose mato
“Kapitalistai bijosi, kad jų turtai išveržti, .daug vie “atidalinimas,” o baisus
S
klaidų. Bet iš to laisvam.M < ioney
nesuorganizuotų nuolių nužudyta.
Aiškus kišimasis į tikėjimo daly
-tautininkų laikraštis daro
geležinkelių
darbininkų ir žiaurus Bažnyčios perse kus.
klaidingą išvedimą, buk ka
streiko, todėl eikvoja mili kiojimas Portugalijoje pa
Bažnvtinėje Prancūzijos
talikų viešpatijoje negali
jonus dolerių, kad tik jį nu vadintas Bažnyčios atidali teisdarybėje tokio kišimosi
būti
laisvės
nekatalikiš
daigoti.”
ni mu nuo viešpatijos.
yra daug. Kunigas suren
kiems tikėjimams. Ta laisvė
Kas teisina bile kokį pikka vaikus į bažnyčią ir te
1906 m. Prancūzijoje per
gali būti, yra ir turi būti, tadarį, tas pats yra jam ar
parlamentą perėjo “teisė.” nai jiems aiškina, kad šv.
nes katalikai tiki, kad vieš
timas ir jo sėbras. Kas tei
Baltramiejaus naktį ne Ba
patija neturi priedermės sina piktadarį Mooney, tas pavadinta Bažnyčios atidažnyčia
surengė, o karalius
Nuo kada jie ruko Helmar?
linimu nuo viešpatijos. To
platinti katalikų tikėjimą.
remia visokią betvarkę ir
su savo motina.
Policija
Per 12 metų.
je teisėje Bažnyčios turtai
Jos priedermė aprūpinti že anarchiją.
Užtat, kad Helmar yra padarytas
traukia kunigą teisman už
tapo atimti. Viešpatija už
miškuosius piliečių reika
iš
grynai
Turkiško Tabako.
Ką socialistai-anarchistai
mokyklos
atidengimą
be j
lus. Tikėjimo platinimas, butų užgiedoję, jei koks pa grobė net ir gyvų asmenų
jeigu rūkysi viena syki
tai rūkysi
vyriausybės žinids.
Pran- j
saugojimas jo nuo klaidų ir mišėlis butų ėmęs ir pame duotus Bažnyčiai daiktus. euzijos valdžia safcosi neno
visados.
kiti toki daiktai yra dvasiš tęs bombą, sakysime, šitan Teko asmeniškai pažinoti
rint žinoti, kad yra kunigų
Lengviausias tabako* dėl cigaretę yra Turkiškos.
kunigą S. Fabre. Jo tėvas
ki žmogaus reikalai. Tiems jų susirinkiman?
ar
vyskupų,
tečiaus
davus
Oeriauails ta bako s dėl cigaretę yra Turkiškos
buvo turtingas Marsilijos
aprūpinti yra Bažnyčia.
Ar tie patįs susirinkusie
palaiminimą
(Marseille) gyventojas. Jis moterystės
Viešpatijose tankiai buvo ji butą pagyrę ir paglostę
bažnyčioje pirma negu jau
paliko sunui didelius rumus
ir yra stiprių pastangų sa- piktadarį?
navedžiai įstoja į moterystę
ir kapitalą.
Suims įstojo
Piktadarybė, kokui jinai
vinties Bažnyčios uždavi
vienuolijon, kuri. jo namuo- civiliškai, kunigams paskir
nius.
Praeityje vra buvę nebūtą, visuomet yra pa
ia bausmė iki 509 frankų.
laikų, kad viešpatija kovojo smerktum, kaip pasmerktiPrancūzui >je
Bažnyčios
Bet ir Amerikoje pilno nyčios ir viešpatijos atida
moterja, didžiausia perkančioji jė
su erezijomis viešpatijos na ir pati mirties bausmė.
ga pasaulyje, nuolat ir tiesioginiu ir viešpatijos atidalinimo Bažnyčios
ir
viešpatijos lini mas dar niekur netapo
Deja, socialistai neprote budu turinti susidurti su ta bran vardu pavadintas Bažny
ginklais, Bažnyčia neprote
be teisybės
sulaue
*
atidalinimo nėra. Bažnyčia iė. vykintas
stavo prieš tai, už tat gavo stuoja prieš mirties baus gumo našta, atjaučia ją giliausiai. čios turtų išvėržimas, su
žynio.
Del to vieno jau
viešpatija yra uždėjusi
skaudžiai kentėti.
Toliaus mės įstatymą, bet prieš ka
siaurininias
katalikam^
teii
Sl1
mes negalime džiaugtis atiJ r štai kas brangumo rei
ant visų savo žmonių mo
Bažnyčia neduos viešpati pitalistus.
sės vienytis į draugijas, I
dalinimu.
Mes nebe vai
kale išvedama:
kesčius, iš kurių ji užlaiko
Praeitas susirinkimas dar
joms savinties jos prieder
privertimas nekatalikiškos
kai, kuriems galima užmuiTos mokyklos
Mes lietuvės ir-gi neišlikonie ne organizavimosi formos, tru mokyklas.
mes. Katalikiškos viešpati kartą paliudija, kad sociali
linti akis gražiais sakiniais.
neatsako
tikinčiųjų
jos mažiaus už kitas parodo stai labai artimus ryšius tu aplankytos alkio šmėklos, ir ne kdy nias dvasiškija i pildyti visai
Visose buvusiose ir esančio
viena iš musų jau girdi to slankio
noro paveržti
Bažnyčios ri su anarchistais. Tik pir jančio vilko staugimą apie duris. jos bažnytines priedermes. katalikų reikalavimams. To
kiu budu katalikai priversti se atidalinimo išvaizdose
Slegia mus pabrangimo našta
darbą, dėlto katalikiškose mutiniai yra teoretikai, o
Tokiu
budu
Prancūzijoje
lygiai su kitais, tad ir męs priva
savo niokvklas netikinčiųjų teisės būdavo
viešpatijose nekatalikai. tu pastarieji kartais ir prakti lome kartu su kitatautėmis mote “atidalinimas” vra didelis *vra statuti
••
e
t 9
e'l"
negu
tikinčių.
ir
duoti
pinigų
joms
užlai
 didesnės
rimis
kovoti
su
ja.
t
f
’
ia
kaip
ir
ki

ri kovoti tik su savo idėją koje anarehistiškai apsiei
ir
skaudus
melas.
tur reikalingas susiorganizavimas
kyti. Išęina, kad vieni mo Musų laisvamaniai neišras
priešais idėjinės kovos prie na.
Seniausia
ir simpatinir vienybė. Kartu su kitomis reika
Tiesiog baisus daiktas de laukime, kad valdžia j savo rankas giuusia atidalinimo forma ka mokesčiu* ųž tabako rū dar nebuvusios to atidalini
monėmis, o ne su viešpatija
mo formos tokios, kad ji ti
dasi visa tai matant ir gir paimtų sukrautus sandėliuose pro- yra Suvienytose Amerikos kymą, kiti už svaigalų gėrvir jos materijale galybe.
luktus ir parduotų juos žmonėms
mą, o 19,090,000 Amerikos kintiems duotų lygias teises
I
*
‘ prieinama kaina.
Reikalaukime, Valstijose.
Čia viešpatija
Kiekviename fundamen dint.
piliečių moka mokesčius už su netikinčiais.
kad valdžia nebeišleistų svetur
tą lės teologijos rankvedvje
algomųjų daiktų, kuomet čia tuk- nemeluoja, sakydama, kad prigulėjimą prie katalikų
Juk musų laisvamaniaiMKJSŲ MOTERĮS IR
nesikiša *i Bažnveios
reistdTVčiai badų kenčia. Reikalauda »ii
yra pažymėtas skirtumas
’
v
»
tautininkai tiek sykių gyrė
Bažnveios.
mos to, taip-pat stengkimės, kad kalus.
MAISTO BRAN
Nei vienam tikėji
idėjinės ir politikinės tole
nei trupinis nenueitų niekais. Jei
atida linimą, o nei kartą ne
GUMAS.
Viešpatija pirkliams už
rancijos. Idėja nepakenčia
kuomet, tai dabar laikas prakti mui Suvienytosios Valsti
padarė esančių atidalinimo
kuoti ekonomiją.
jos neduoda daugiau teisių sudedamuosius jų mokes
sau priešingos idėjos, bet
formų kritikos, nepažymėjo
Laikykimės vienvlv-s ir, vienoms
Oyvan kunan įsiėdė dar
Katalikų Ba- čius suteikia užtart į, kad
viešpatija tarnauja reika
boikotuojant kokį dalyką, stengki negu kitam.
jų silpnybių, nepasigvrė,
negalėtų salams žmonių, išpažįstančių ini žmonėms dabartinis mai mės, jei tik galime, apsieiti be jo žnvčia gražiaipasinaudoja j konkurentas
kaip jie ketina jas prašalin
ir nepirkti, kol kaina nebus nu tuomi.
Jitapostipriausiu ! vintis jų firmos ir parašo,
visokias idėjas. V. Jėzus sa sto brangumas. Labiausia mušta.
ti.
?
Šiandien visų Amerikos moterų ir skaitlingiausiu tikėjimu Už savo sudedamuosius mokė, Dievo saulė šviečia ge jis vargina musų moteris.
Įžiūrėdami į esančią atikesčius katalikai turėtų teiriems ir blogiems, lietus ap- Daugelis yra tokių šeimynų, ohalsiu privalo būti — vienybė'ir Stivmnytose Valstijose.
ekonomija.
dnlinimų ydas, mes matoVieną kartą rimti juris- sę reikalauti iš viešpatijos,
šlakšto išdžiuvusius laukus kur motina neturi kuo )>anekatali- n1e’ kad losios k*v,a
Taigi tik taupumas, eko tai, kurie žinojo, kad Pobie- kad ji neduotų
teisiųjų ir neteisiųjų. Kata valgydinti savo vaikelių.
ties atidalinimo principo.
likai sako, kad tuomi pa Delei stokos tinkamojo mal nomiškas apsiėjimas šitais d.nioscev’ns taip-ei yra di- kams vadintis tuo vardu,
Tas
principas yra klaidin
vyzdžiu turi elgtics ir vieš do gema visokios ligos ir brangumo laikais gali pa ktiis teisių mokslininkas, nei naudoties kunigų ruKun. Bartuška teišitos daug vaikučių be laiko lengvinti
Iš to uždraudimo gas.
lietuvių šeimy klausė jo, kodėl Rusija da bais.
patija.
parašė: “Nereikia
nuvaro į kapus.
rosi negarbę persekiodama Bažnvčia neturėtu pinigi- į ',nl?al
noms būvį.
Apie maisto brangumą
Pobie- nės nnud.«, bet asmenims,‘“"J Ž,"°W
Butų labai geistina, kad kataliku Bažnyčią.’
BAISUS DAIKTAS
nerintiems žinoti kfthiliky-j'*”na8 *r K1,'la» l*a<l kiekvie
rašo ir “Moterių Dirva.” šitas Am. Liet. R.-K. Mot. donoseev’as
atsakė,
kad
'
DEDASI.
žmogus priUaiiso per
Sako:
\
Sąjungos organas kiekvie Kataliku Bažnyčiai negali na moksli,, priRavikai nenam muneryj gvildentų bko- ma esą duoti laisvės, nesta galėtu pakišti apgaulės pa-/al ' eilMtij.vi ii bažnyčiai
Perniai San Francisco, Ual
Kur tik nepaimsi laikraitį, kur
jaro "
'
dviem organizacijom drau> ieną dieną įvyko miesto jame urpažvelgfli. o visur . matysi nonų jos kla ūsiuką, surištą tant* j pavojų savo šalies ti1 11 '''‘‘'’i1'1 "
apie nesvietišką- maisto
ir. Siaįp
,
....vi-..su lietuvių šeinivnos virtu- kėjimą, ir paminėjo Ameri-! Minėtieji pavyzdžiai už-iį^ _

Iš Dienos II
Dienon
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CHICAOO B-emmme

Was*srs Ava

Mllwa«kM Avė.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pauedeliaia U* Subatomis

vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus aat Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima
<autl Lalvokartes

ĮSTEIGTA

1888

M.

KASPAR
STATE BANK
PO

PRIEMOKA

VALSTLTOŠ1

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 8 proe. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money
Orders | visas dalis svieto.

William Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar, —Vįce-plrmininkas
Chas, Krupka, Vive-plrmlninkas
August Fllek—Ass’t. Koslertus
Joseph sikyta — Kąsierius

1900 Blue Island Avė.
OHIOAOO, S3JU

KAS RUKO HELMAR?

Tautos vyrai-Vyrai
kurie visados reika
lauja ir perka kas ge
riausio-Jie žino ir supranto gera tavorą.

Quality Superb

ga vemia piliečių paj'odavi unkių reutineną'1 pabrangimą. Viw(
mas, pritariąs Suv. Valstiją atjaučia / tą , kainų . pakilimą,. bet rve« :

kos pavyzdį.

įtektinaD parodo^ kad‘ Baž-Į

(Tąsa ant 3-čio pusk)

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių
lr
Abaolntiškų saugoma

ši banka yra labai patogiojo
vietoje yra reguliariai per
žiūrama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami. ar 21.00 ar 21.000.00

2wlip »tyl. atSarss raoadaly) mi » v. v

RATIIRAL CITY BARK
OF CHICAGO
Davld R. Forgan—President
8. E. Kampas, Dearbom and
Monroe St.,
(Apatinės lubos)

ŽENKLAS BANKOS SALG1MO.
Chicago Clearing House Naryste.

Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra pe Jos at
sargia priežiūra.
Laika nuo laiko,
bent syki 1 metus, Cloaring House
revizoriai nuodugniai
Ištiria savo
bankų stovi lr būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
notos,
bondai, mortgagei Ir kitos apsau
gos peržiuriamos lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsaugl verte galt būti knlngose parodyat. AbėJotlna tvaria arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearing House
teisių, tęs yra ženklas Jos abėjotino
stovio.
Tiktai tvlrciauslos ir saugiausios
benkoa geli but Clearing House neriala.
The Chicago
Clearing Houae
prložiuros užmanymas tapo Įvestas
pirm dešimt metų, lr nuo to laiko
nei viena Clearing House banka ne
subankruttjo. .Reikalaujant,
Clearlng House bankoa ateina viena U
tai su pagelba.
The American State Benk pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi
jos teisėmis lr Išduoda penkias pil
nas atskaitas i matus.
Ji taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regultariškai tlrlnėjama
lr kas meta Išduoda penkias pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
Pinigai sudėti šitoje baakojs yra
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
Cla galima gauti Pirmus Auk
so Mortgagea Taipgi Aukso Mort
gage Bondus po 2100.00 lr 2(00.00.
8ls bankaa
yra atsakaaelaasaa
Lietuviams.
Cla kalba Lietuviškai lr Lenkiš
kai.
Kapitalas ir perviršis; *000,000.00

Praaldantas
AMERICAN STATE BANK,
Kampas: Blue rslaad Ava., Leomla
lr 18-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėllala, Ketvhr•ala lr inkstams iki 8:80 vai

t

• -*

Ket vergas, Kovo 29, 1917 ra.
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REPUBLIC LAND CORPORATIOH-LAIMĖS ŽVAIGŽDĖ I
fK>
<•
»f
ff
S
to

!•

to

tp
p

to

to

f

to
to

£
I*
s

ff
f
ff
f
f

(O

po
to
to
t»
(O

Iš LOriSIANOR.
Paveikslo priešakyje matyt ayižų laukas, Užpakalyje
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Iš LOVISIANOS.

to

Būrys galvijų.
Galvijų auginimas yra labai
lengvas ir patogus, kadangi gyvuliai ganosi per
ištisus metus.

EOITSIANOS UKES.
Pigus ir patogus ūkininko namas su ūke. Ūki
ninkai I.ouisianoje daug vartoja tokius namus. Me
dis yra tenais pigus, ir todėl namo pastatymas ne
daug lėšuoja. Iš netoli esančios pjovyklos galima
medį pirkti po $12 iki $18 už tūkstantį.

to
to

Nuli,jai suorganizuota Bepilkite Larai Koi‘|xirnfi.ja yra laimės žvaigždė tiems lietuviams, kurie turi
keletą atliekami,i skatiku ir nori suvartoti juos taip,
kad iš tu pinigų .jiems laitų didžiausia nauda. Ki
tos tokios progos, kaip kad suteikia dabar The Re
public Larai Korporacija, negulima bus tikėtis grei
tu laiku turėti. !r todėl perskaitykite ši pranešimų
su didžiausia .atyda ir giliai apgalvokite, tai ką čia
randate.
The Republic Land Korporacija yra lietuvių su
tverta tam, kad kolonizavus lietuvius, parduodant
jiems ukes vienoje gražiausiųjų ir patogiausiųjų pa
saulyje vietų — Louisiana V’alstijoje, apie miestų BoKIAI LIV AUGINIMAS l,OUISIAN< WE.
galusa. Korporacija yra kapitalizuota ant $1 ,()()< ),()(>().
Klimatas, nuolatinės ganyklos ir pašaro pigumas leidžia auginti I.ouisianoje daug kiaulių ir daryti daug
Šerų par valtie kaina yra po 40c. už šėlų. Vienai pelno iš jųjų. Duroc-HaNipshlre ir l’otand-China kiaulių veislės yra daugiausiai auginamos.
vpatai parduodama nemažiaus kaip 100 Šerų. Šeras galima pirkti ant iš
mokėjimo, įmokant $10 už kiekvieną šimtą užsisakomų Šeru ir likusia
sumą išmokėti j tris mėnesius.
Korporacijos valdyba susideda sekančiai:
Prezidentas — A. M.
MATTHEWK,
Viee-Prezidentas
—
A.J.
SUTKUS,
Sekretorius — P.
matosi miškas.
MULEVIČIUS, Ižd. — A. M. GRTBNIS. Korporacija yra jau įgijusi
apie 10,000 akelių žemės, kuri ūkių pavidale bus išparduodama.
Galima lengvai permatyti, kad šioji korporacija turės nepaprastą pasisekimą. .Jau
dabar daugelis žmonių pradėjo teirautis apie gyvenimo aplinkybes minėtoje vietoje Loui
siana Valstijoje ir nori pirktis ukes iš korporacijos, Louisiann Valstija yra viena ge
riausių vietų ūkininkavimui. Kadangi tenai nėra žiemos, tai javus galima auginti per iš
tisus metus. Oras yra minkštas ir labai sveikas.
Steigiamoji kolonija yra netoli didelių centrų ir susinėsimai yra lengvi, taip kad ūki
ninkai gali lengvai ir už brangias kainas parduoti savo produktus. Taip-pat yra ir darbo,
kaine ūkininkas atliekamuoju nuo ukininkystės laiku gali uždarbiauti. Žemės kaina Bogalusos apielinkėje labai greitai kjla. Tokiu budu žmonės, kurie nusipirks tenais ūkius,
UI KRAUS LAI KAS.
■i
gali būti tikri, kad užmokietieji jųjų pinigai netiktai nepražus, bet, atpenč, žymiai užaugs
Paveikslas parodo suaugusio cukraus laukų I.ouisianoje. Padaryt.is iš cukraus
syrupas atnešu kasmet didelį pelnų.
trumpu laiku. Žemė yra labai derlinga ir daug kuom primeno gyvenimą Lietuvos.
Ačiū pasekmingam pirkimui, The Republic Land Korporacija galės pigiai pardavinėti
žemę busiantiems ūkininkams ir, nežiūrint to, gerai pelnyti. Žmonės matomai labai gerai
supranta šios korporacijos ateiti ir progą, kaip galima spręsti iš skaitlingų užklausimų ir
teiraviinusi apie korporacijų ir Šerų pirkimą, nors apie Šerų pirkimą iki šiolei mažai kam
BBHBiaaa
buvo pranešta. Vien liktai paskutinių dviejų savaičių bėgyje liko išpirkta suvirš 17,000
■
Šerų. Ir nėra abejonės, kad žmonės šios korporacijos Šerus išnešios tartum upė šapas.
Aplikacija
■
šiuomi mes pasiuliname gerbiamai Lietuvių' Visuomenei šiuos Šerus ant pardavimo.
THE REPUBLIC I.ANl) CORPORATION,
The Republic Lirai Korporacijos Šerų pirkimas yra investmentu, iš kurio galima tikėtis
greitu laiku dauginus pelno negu iš bile kokio kitoniško pinigų suvartojimo. Męs ypa
A. M. Matthetvs und Co.
3329 S. Halsted Str.,
tingai patariame .Jums šiuos Šerus pirkti DABAR, nieko nelaukiant, nes neužilgo jųjų
Chicago, III.
kaina pakils, ir jeigu .Jus lauksite, tai neužilgo reikės mokėti po 50c. ir daugiaus už šiuos
Gerbiamieji:— (
Šerus. Pirkdami dabar. Jus sutaupinsite pinigų ir taipogi galite turėti pilną įsitikėsimą,
kad korporacijos Šerai netiktai greitu laiku pakils kainoje, susidubeltavos, bet ir gerų di
šiuomi užsisakau ............................... Serų The REPEBI.IG
videndų galite laukti.
T,AND KORPORACIJOS, už kuriuos sutinku mokėti po 40c. už Šerų.
Paleiskite savo pinigus darban. Tegul jie atneš Jums didžiausią pelną vieton rūdijus
Čia įdedu ..........................>........... dolerių ...................... centų ir
be naudos arba ant mažo nuošimčio kur nors. Įdėkite savo pinigus į The Republic Land
Korporaciją Šerus. Jums čia kuopuikiausia proga. Nelaukite nieko ir tuojaus rašykite
prašau prisiųsti tuojaus resytę į Serų certitikntų "kuomet ccrtlflkatai
bus gutavi išrašyti sekančiu vardu:
mums. Išpildykite žeminus paduotą aplikaciją ir prisiųskite žeminus paduotu antrašu.
Laiškus, užklausimus, orderius ir pinigus siųskite sekančiu adresu:
Vardas ir pavardė ............................................................................................... ’.....

A. M. MATTHEINS & COMPAMY 3329 S. Halsted St., Chicago, III.
Chicagos ir apielinkės lietuvių žiniai pranešame, kad musų ofisas yra atdaras vakaraisiki 9 valandai seredomis ir subatomis; kitomis
dienomis iki 5 valandai vakaro; nedėldieniaisuždarytas visai ir ofise pasimatyti nedėldienyje galima tiktai tam tikrai susitarus.
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Kovo 25 d. arti 70 tų vaikelių iškilmingai laike sumos in corpore pnėmė Kv.
Komuniją. ^Mergaitės buvo
apsirėdžiusios baltais rūbe
liais. Visi turėjo prisisegę
})o baltą rožę. Viskas atrodė
labai dailiai.

ka negalėjo suprasti veika
Laisvamaniai nepripažįs
lo turinio.
Dar blogiau kunigo Bartuškos protavi“draugams”
pavyko
su mui jėgos tik dėlto, kad jie
dainomis.
Tik užpečkyj nepripažįsta žmogui sielos.
Liktų tokios dainos, bet ne Tai-gi tik žmonės netikin
viešoje vietoje, ant scenos. tieji į Dievą, ir sielą tegali
Nesiseka
socialistams, laikytis Bažnyčios ir valsTą visi aiškiai tijos atidalinimo.
Tas įtei
.Malonu yra matyti toks nesiseka.
kia viešpatijos jėgas jiems
gražus nekaltų kūdikėlių mato ir supranta.
pulkelis, kuris jau iš mažu
Vietos susipratęs jauni į rankas, o jie mokės jas
mėmis taip karštai garbina mas priguli prie vyčių kuo sunaudoti savo nuomonėms
platinti.
Dievą. Laimingi šiandiena pos ir uoliai darbuojasi.
tie kūdikėliai, laimingi ir ju
Vieversėlis.' Taip dalykams
stovint
tėveliai, nes greičiausiai iš
Lietuva turės išsirinkti, ar
jų susilauks domi žmonių.
BROOKLYN, N. Y.
ji savo viešpatijos gyveni
Jei tik tie vaikeliai ir atei
mą tvarkys sulyg pažiūrų
tyje taip gražiai bus auklė
Kovo 4 d. Liet. Vyčių 41 keleto šimtų laisvamaniųjami, tai džiaugsis jais tau kuopa padedant kitoms ka
tautininkų, ar sulig poros
ta ir Bažnyčia.
talikų draugijoms surengė milijonų žmonių tikinčių,
Taigi brangus tėvai, jeigu vakarą naudai badaujančio® kad jie turi dūšią, ir kad
jus norite, kad jūsų sūne Lietuvos.
Visais žvilgs yra Dievas.
liai ir dukrelės butų lietu niais vakaras pavyko kuoJeigu kokios nors pašali
viais ir susipratusiais kata- geriausiai.
Prakalbą sakė
nės
jėgos prisidės prie Lie
likais, tai prirašykite savo
kun. Švagždys, sulošta bu tuvos ateities tvarkymo ir
vaikelius prie minėtos draiv
vo įspūdingas vaizdelis “Už musų tėvynės valdymą pa
gijelės.
Vieversėlis. tėvynę,” kelios mergaitės ves laisvamaniams tautiniu
vykusiai padeklemavo, o p. karna, tai tas bus davimas
Aleksandravičiaus vedamas mažytei tautos dalelei tei
SPRINGFIELD, ILL.
choras
sudainavo himną sių didesnių negu visuome
“Lietuva tžvynė musų.” nei.
Nekaip jiems nusisekė.

Matyt, daug reikėjo pasi
darbuoti gerb. klebonui su
vargon'ninku kol prirengė
vaikelius prie tos iškilmės.
Pirmiausiai sušaukti jie Į
bažnytinę svetainę tapt) su
statyti į eilę poromis ir to
kiu būdų įėjo j bažnyčią.
Priekvj ėjo mergaitės, c
paskui jas vaikinai. Įėję vi
si gražiai atkalbėjo “Tegul
bua pagarbintas”... ir po to
io į suolus priešakyje.

Vietos socialistai 18 kovo
surengė vakarą. Lošta vei
kalas “Du Broliai.” Nors
savąjį
vakarą,
socialistai
kaip įmanydami garsino,
bet publikos susirinko labai
mažai.
Dar labiau sociali
stams nepavyko su progra
mos išpildymu. Bešališkai
kalbant reikia pripažinti,
kad veikalą# sulošta nemielaširdingai blogai. Lošėjai
kalbėjo labai tyliai ir publi-

LIETUVIAI
AMERIKOJE
ftmmraramercreTOrararct«

SPRINGFIELD, ILL.

Nepilnamečių Vyčiu Vely
kine Išpažintis.

Pasidarbavus
vietmiam
klebonui kun. J. Čiuberkiui
čia tapo suorganizuota Vy
čių kuopa iš jaunų vaikinų
ir mergaičių. Į ją priguli
jaunuoliai nuo 9 metų am
žiaus iki Ifi metų. (Ji nuo lf>
metų jie gali įstoti į pilna
mečių L. Vvčiu organizaei-

Prieš eisiant prie Kv. Ko
mum jos vietos vargoninin-'
kili A. (Jlemžai vedant vai
keliai
gražiai
sugiedojo:
“Prieš ,taip didį Sakramen
tą”... ir po to poromis ėjo
prie dieviško stalo.

Publika programa ir jos išpildinm liko pilnai paten
kinta.
Viky nukentė ju
slėms dėl karės surinkta
virš šimto dolerių.
Ten buvęs.

Bažnyčios negalima .ati
dalinti nuo viešpatijos dėl
to, kad viešpatija paliečia
visus jos žemėje esančius
turtus.
Bažnvčiai-gi pri
klauso teisė turėti, ką se
niau įgijus, ir įgyti naujų.
TIKĖJIMO IR VIEŠPA
Kaip turtuose taip ir mote
TIJOS ATIDALINIMAS.
rystės klausime viešpatija
(Tąmnuo 2-ro pusi.)
turi susidurti au Bažnyčia.
ganizaeijų nebegalima grie Bažnyčia negali atsisakyti
žtai atskirti. (Pažanga 1917 nuo savo sakramento, o vie
špatijai nepridera atsisaky
ra. No. 2 p. 27).

Adresas

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

Miestas ir Valstija ...........................................................................................................
Čekius ir Money Orderius reikia išrašyti vardu A. M. Matthetvs and Co.

ti nuo įstatymdavystės apie
šeimyną.
Vienuolijos yra
bemažko brangiausioji Bažnveios dalis.
Viešpatijos
srityje jos stoja kaipo drau
gijų rųšim.
Viešpatijos
Įstatymai turi apie vienuo
lijas kalbėti skyrium. Ver
sti vienuoliją, kad ji laiky
tųsi prie kokios nors kitos
draugijų rųšies, tai reiškia
arba sau muilinti akis, arba
vienuolijas persekioti. Kaip
asmuo, taip ir draugija yra
liuosa tik tuomet, kada jai
valia stovėti ant savo kojų,
o ne ant pririštų po jomis
kojokų.
Viešpatija nepri
pažįstanti vienuolijų, ne
duoda tai draugijų rūšiai
stovėti ant savo kojų, per
tai siaurina laisvę asmenų,
jstojančių j tas draugijas.

ir užsidėtų sau šikšninius
brylius ant akių, tai tat bu
tų pašventimas savo pagar
bos laisvamanybės princi
pui, liepiančiam nematyti
Bažnyčios.
Hipnotizmo
praktikoje yra žinomas fe
nomenas, kad žmogus, žiū
rėdamas į didelį daiktą, sto
vintį ties savim, nemato jo.
Norėti Bažnyčios ir viešpa
tijos atidalinimo tai, ge
riausiu atveju, reiškia hipno
tizuoti viešpatiją, kad ji ne
matytų tokio didelio soci
aliu ir visuomeninio daikto,
kokis yra tikėjimas ir jo or
ganizacija.
Mes neturime nei mažiau

sio reikalo, kad busiančioji
Lietuva pradėtų savo viešą

jį gyvenimą su užhipnoti
zuotomis akimis, dėlto mes,
Civilizuotose
viešpatijo
kaipo lietuviai, nenorime
se yra manifestacijų teisė, Bažnyčios atidalinimo nuo
tai yra teisė viešai ir ben viešpatijos.
drai išreikšti savo jausmus:
Petrogradinio
Centrali
Tikėjimas
juos
išreiškia
nio Komiteto pradžia pada
procesijomis ir kitokiomis
ryta. Jo sustatytame Lie
apeigomis.
Tos procesijos
tuvos autonomijos projek
išeina ant gatvių ir susidu
te yra skyrius apie snntlria su viešpatija. Jei vieš
kius su Bažnyčia.
Tuomi
patija priskaitys procesijas
pačiu projektas jau stoja
nrie politiškų manifestaci
ant principo sutarties su ja.
jų, tai tyčia pati sau užsiLaisvamaniai to projekto
riš akis, nes žinodama ne
nekritikuoja, o tiktai griaunorės žinoti, kad čia yra vi
ja pamatą, ant kurio jis sto
sai savotiškos rųšies visuo
vi.
Jis-gi stovi ant pama
menės jausmų apsireiški
to, kad netikinčių ir tikin
mas.
Tokis
užsirišimas
čių butų lygios teisės, ir kad
akių padoriai viešpatijai vi
viešpatija pripažintų faktą,
sai nepritinka.
jog Lietuvos gyventojų vi
Jeigu kurios viešpatijos suomenė yra Katalikų Baž

nyčios lianai.
Ne-gi gera rengia laisva
maniai, jei .jiems neužtenka
lygių teisių su tikinčiais.
Tą matydami, ką čia sako
me, mes turime pilną teisę
ir aiškią priedermę saugo
tis, kad po švelnu atidalinino vardu laisvamaniai ren
gia tikėjimui persekiojimą
kaip
Portugalijoje, arba,
mažiausiai, teisių susiauri
nimą.

Šiuo kartu mes persjiėja-

me rinitai.

Visiems, kam

malonu būti Enrikais TV ar
Bismarekis,

mes

primena

me, kad buvo (Jrigorių VIT

ir Leonų NTll.

Musų lais

vamaniai, nepriaugę iki vo
kiečių

imperatoriaus

ir,

kanclerio, veikiau ir skau

džiau už tuodu gali pajusti,
kad tarp katalikų atsiras
užtektinai jėgos apsidirbti
su lietuviškais maeebiaveliais.

“Lietuva” nepersenai sa
kė, kad Angliją valdančios
sferos norėtų gauti joms
trūkstančių žinių apie relatyves lietuviškų srovių jė
gas.
Tegul Chicagos “Lie
tuva” praneša toms sfe
roms, kad tikroji katalikiš
koji Lietuva, be s votim žen
klių, turi tiek jėgų, jog ne
duos savo ateities statvti
aut rndikališkai bedieviškų
pamatų, ir kad pnvojinga
yra įžeisti tikėjiminius mu
sų tautos jausmus.
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6. Freemanoč “Europos lsPIGIOS I AIIMOS.
it* ivirs
rrtrrrv¥v*« trvr*
vvnei mokėjimas, tai ne kas sėlio salėje (333 E. 14tli st.) lenrodas”.
Gurbus* Draugui Lietuviui!
Knm
i pirkti .linus Citriną nuo agi niu, ie*
kit<», kaip tik atidavimas T. F. 7<> skyrius rengia pra-. to rija”.
F. P. Bradchulb S
įgalite pirkti pigiai gi rų Išdirbtų far-| 5
”
»as,
kurios
prasidės
antėvynei to, kas jai tikrai *"‘l
uiU su triobomis ir bu triobų, (lulelnj
Lietuvis Advokatas •
nu mažais pinigais -1- gali- Jj
priguli.
Ir kas tik darCH’K valandoje. Kalbės K. 7. Jocio, Kuomi ZlUOBėi-jirmu ruožų
ATTORNEY AT LAW
gauti ant išmokesčio - — arti mie- !
Gyvena”.
,sto
Scottville
ir
arti
Ludington,)
lieW
N.
LaSėtiiE ST, CHICAGO. -i
jauėiasi esųs lietuvis — fu. į Pakštas iš < hicago.
tuviu apgyventa vieta.
Atvažiuokite i S
Rooma 1107-1114
a
8. Jono, “Naktys”.
irbit rąžykite dvi plutcsnlų žinių, bet er
Telephone Franklin 1171
•
ri tai parodyti naudingu
9. Astramsko, “ Petras Že nepilkit, nuo agentu nes putu, guli
AM.
SUSIV.
LIET.
R.
KAT.
te daug pigiau pirkti. As Tamstoms S
tautai darbu.
Oyv.: 3112 S. Halsted 8t
maitis”.
padėsiu ir a|,žiūrėti vietas.
Meldžiu Šj
Telephone Yards 2390
ADTai šį gerb. kun. Kimšo CENTRO VALDYBOS
rašyt po sekančiu adresu:
*}
Aplikacija turi būti pažy
\. AlU lhAlsKAs
AttCtYUAYlMtAtMAtBAtAt*
sumanymų vykinant gy ve
RESAI:
l.udingtnii, Midi.
mėta kuopos viršaiėių vaidais lt. 2. I»ox 15,
niniai) Tautos Fondas ture- I
ir krasos ženklelių už 10c.
ŽMC ,g..-'.f n.
tii. užsakvti
šimtąr ar dau-!I Pirmininkas — J. Jaroševi.
KUN.
S.
J.
STRUCKUS.
HARTFORD, CONN.
kloję (kambaryje No. 4) giau nemažu didumo rėmų čius, 1048 Waskington St.,
i* g
PLYMOUTH, PA. i
Kovo 18 d. šių metų, S. L. Susirinkimo pradžia 1-oj v. ir vienodos išvaizdos ypa- 7or\vood, Mass.
i
R. K. A. 89 kp. buvo surengu j po pietų.
tingos poperos surašymui
Vice-pirm. — K. KrušinsH02M isį
si prakalbas prie Lawrence
Nariai malonėkite skait mėnesines duokles mokau-į a8> 59 Teneyck St., Brooklyn,
!‘ f'.fe)
Z ASO
StiaCialiste Moterų Ir Vaikų Ligose
gatvės, Cathedral Lyceuino lingai ateiti į šį susirinki ėiųjų pavardžių.
Šį ir j^’
Raštininkas — J. S. Vasi
DAKTARE
svetainėje. Pirmiausiai vaka mų.
Atsiveskite draugų daugeli kitų sumanymų, pa-į
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
ro vedėjas atidarydamas pra prisirašyti.
erinanėiu mėnesinės duok-! liauskas, 112 N. Greene St., j
&■■■■
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
S. A. Slakiene
kalbas paaiškino jų tikslų. Pa
D. Šulckaitū, lės rinkimų, reikėtų pa-1 Baltimorė, Md.
te Bank of Ctiicago yra labai parankioje vietoj, ant
Pabaigus daktaro mokslą
skui Šv. Cecilijos choras, P. O.
rašt. gvildenti spaudoje, kad s,a- i Iždininkas — J. Stulgaitis,)
Illinois Universitete.
kertės AVashington ir La Saite gatvių. Tasai ban
St., Wilkesi
Rosmanskio vedamas, sudai
Praktikavus ligonbutije metus.
me jie jau stotųsi pfibren- R_r ‘ p_
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
navo tautos himnų. Toliaus
OFISO VALANDOS:
dusiais reikalais ir taptų
’
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų
bankų. Žmonių
Iždo globėjai:
kalbėjo P. J. B. Šaliunas iš
Šokioms dienoms nuo 9 iki 7 2
ikunvti gvveniman.
V. Lukoševičius, P. 0. M>- vai. ryta: Ir nuo 7 iki 9 vai. s?? pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
,Waterbury, Conn., kuris išai
vakarais.
lersville,
Pa.
p kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
Nedėlioms tiktai sutarus.
škino Susivienijimo naudingu
NAUJAS T. FONDO
A.
Nausiedienė,
917
W.
ADRESAS:
dolerių.
mų. Paskui P. V. Verigiutė de
3rd St., Chicago, III.
SKYRIUS.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
3255 SO. HALSTED ST.
klemavo eiles, o po to kalbėjo
i
Dvasiškas Vadovas — kun.
(Prie 33-čios gatvės)
vai. dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.'
gerb. Kun. J. Ambotas. Pra
CHICAOO, ILL.
I
J.
J.
Jakaitis,
41
Providence
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
Kovo 15 pasiųsta čarteKUNIGO M. KRUŠO
kalbos užsibaigė tautos himnu.
Tel. Drover 5 326
t.,
AVorcester,
Mass.
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
ris nesenai nžsi registrąvuSUMANYMAS.
Kp. nut. rašt.
Knygius
—
kun.
S.
.
i
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
_______
šiam Tautos Fondo skyriui
Itruckus, P. O. Plymouth, Pa.
•.ag)
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
Kaip jan buvo rašyta,ji Reading, Pa., No. 76.
HARTFORD, CONN.
H. M Shanout
Gydytojas Dr. A. K. Rat- B P. Bernotavičius
S. L. R. K. A. 89 kp. laikys dabar jau reikia pradėti Naujo skyriaus valdyboje kauskns, 3457 So. tVestern | THE ELECT R I G S H 0 P |
susirinkimų balandžio 1 d. šių rengties prie Tautos Fondo vra šie asmens: pirm. Jur Blvd., Chicago, Tll.
-------- ------- -----------m
1<‘
1641 W. 47th Street
B &
metų, 1-oj valandoj po pietų, seimo, kurs įvyks birželyje. gis Juozaitis, rašt. Jonas
Tel. Drover 8833
H žį
parapijinėje svetainėje (41 Ca Seime reiks aptarti dauge Neverdauskas ir ižd. Juo ADRESAI SLRKA. I CHI J Atliekame
visokį eleetriko;
jji darbą piginus, gerinus
’inus ir ereigrei- £5
j‘»
pital avė.) Visi nariai malonė lis dalykų ir pravesti nau zas Pautienius.
M liaus, negu kiti. S uvedam elec- w Sįž LA SALLE ir WASHINGTG J gt. prieš City Hali,
CAGOS APSKRIČIO:
dingų
sumanymų.
Tai,
kit ateiti ir naujų atsivesti,
tvos dratas į namus:
geso ir
gįj
Vienintėlis vidurmiestyj ban’ as kame lietuviškai
jj žlektros lempas. Taisome moTautos
Fondo
kningų
par

rodos,
labai
bus
naudinga
nes dabar yra gera proga įsto
kalbama, nes turi lieiuvių klerkų.
torus, fanus ir visokius daly- J.j
A. J. Sutkus, pirm.,
K ,
tus surištus su Elektriką,
davinėtojams.
ti tik už vienų dolerį. Tai tei nekurtuos tų sumanymų
j.;
Reikale suteikiame
patari- s£
6329 So. Fairfield avė.
se galima dus naudoties tik mus spaudoj apkalbėti, kad
j*Į mą ir apkainuojame darbą.
susirinkusieji seiman jau 'Daugelis skyrių gavo 1S J. Tumasonis, raštininkas,
iki balandžio 18 d. š. m.
3233 Auburn Avė.
Petras Kanklys. ! išanksto žinotų apkalbamų Centro kningų pardavinėji
DAR NEVELU INGYTĮ
P.
Mulevičius,
iždininkas,
dalykų svarbų.
mui.
Bet dar ne visi už
$
4.«
Ausi mųstantieji lietuviai tas kiningas atsilygino. To 1800 AV. 46th St.
PAQUONOCK, PA.
Plymouth National
Organizatoriai:
S. L. R. K. A. 5-tos kuopos šiandie supranta, kad vie dėl prašome pranešti, kiek
bertaininis susirinkimas įvyks natinis tikras būdas Lietu kningų išparduota ir kiek P. Cibulskis,
I
balandžio 1-oj dienoj 1917 m., vos gelbėjimui tai apsidėji- dar yra, o už parduotas a t-i 2349 So. Oakley Avė
Plymouth, Pa.
ii
2-oj vai. po pietų, pas J. Kra- į'nas nuolatine mokestimi siųsti pinigus išrašant čekį
Tumasonis,
&
Kapitalas su perviršiu
naukų.
visos lietuvių tautos, po ižd. B. Vaišnoro vardu. Vi
3233 Auburn Avė.
$200,000.00
Geriausia šiians 1917 įaebans Kalendorių išleido
Visi nariai malonėkite atei • platųjį pasaulį išbarstytos, sus pranešimus ir pinigus
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
Šitoji Banka prižiūrima
ti ir drauge atsivesti naujų i Apsidėjimas nuolatine mo- reikia siųsti Centraliam se SEKANČIAS KNINGAS
garsiausieji
Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
Suvienytų ATalstijų valdžios.
narių.
kestimi ne vien pinigiškos kretoriui K. Pakštui, 917 VELTUI GALIMA GAUTI Moka 3 nuošimčius nuo sudėme esantieji raštai nenustos vertės ir indoinumo per me
M. Zeisiutė
i paramos tautai suteiks, bet W. 33rd St., Chicago, III.
tų metus.
tų pinigų. Galima susikalbėti
----------kp. rašt. ! gal tai dar svarbiau)
e
Tame Kalendoriuje via straipsnių darbininkų
S. L. R. K. A. KNINGYNE.! lietuviškai.
jos sielos gilunion įdiegs pa
ŽINIŲ-ŽINELES.
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
G. NPostlcthivaitc,
a
NIAGARA FALLS, N. Y. siryžimų gyventi ir kovoti
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
unija”.
iždininkas,
už savo teises ir būvį. Juk
Amsterdam, N. Y.
Čia na”.
apie karę ir jos priežastis ii- dabartinės karės peržval
Mandagus patarnavimas.
vienas
Augščiausis gyvuoją veiklus 65-tas Tau
SLRKA. 180 kuopa lai tik
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
3. Jono, “Kelionė į Eurokys susirinkimų 1 balandžio Viešpats težino, kas laukia tos Fondo skyrius, kuris
jos.
2. Jono, “Diedas ir Graži-!
šių metų, 7:30 vai. vakare, musų tautą po šios baisios nesenai į Centrų atsiuntė pa »»
Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
pas J. Molį (1906 Cuda- karės. Tad išanksto mums $450.00 aukų. Skyrius dar
prantamoje kalboje.
reikia skubiai stiprinti vi jaunutis, bet, ačių veiklu 4.n Jono, “Kražių Skerdy
back Avė.).
Kalendorius papuoštus įvairiais paveikslais, l’usl.
ne
Visi nariai malonėkite at sas tautas dvasios ir medžia mui, Susipratimui ir darbš
turi 128, kaina tik 25c.
eiti ir užsimokėti mėnesines gos pajėgas, kad atlaikyti tumui prie skyriaus susi 5. Jono, “Konradas
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00
spietusių
žmonių,
mė- Į
duokles. Nepamirškite pri galimos audros siautimų.
formuio
utaisytas
. DEL VAŽIUOTOJŲ. ! į7
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnių pri
; suteikt*? ihiuiuti
S guregento
kalbinti prie Susivienijimo Nesenai teko išsikalbėti nosinių duoklių rinkimas
Egyjto zokoiiinku,
Sutaupo pinigus. Pirk tie
sirašys j Lietuvių Darbininkų Sąjungą, tam “Kalendo
su gerb. kun. M. Krušu, jau labai gražiai pradėtas.
siog ir sutaupyk $10 ar
naujų narių.
SOKOL
$20 ant dviračio.
rius” bus duotas dykai.
apsireiški i csą< spb'tinii p:»-< kirtingu
J. Molis, rašt. Dievo Apveizdos parapijos Ypač reikia pažymėti, kad
RANGEB DVIRAČIAI
m d f,- mini pih <t fr Ž illii, rft r»
klėf .\l.au<lėįiino, datulio. nalrua
94 modeliuose, spalvose Ir
Užsakymus siųskite adresų:
klebonu, apie tai, kaip ge iš 95 jau mokančių mėnesi
tktvftb j• n, >. n .nft>jinh> apetito,
diduitie. Didžiai pagerin
pahnp. >»■/., ert,, Sutuiti; kainos numuitos. Ki
BUtnaJ iši.iroėju labui (»agarsėjusio
BRISLOV, PA.
riau pavedus propagandą, nes duokles 57 moka po
ti pasitikėtini
modeliai,
kad kuodaugiausia lietuvių $1.00 kas mėnuo, 22 po 50c
$11.95 ir augėiiaus.
PAiB-tXPELLERI8MES SIUNČIAME DY- !
fieno ir PI P- bro
i^'i’n.vSLRKA. 56 kp. susirin stotų už savo tautos gyvy ir tik .16 po 25c. Tai paro
KAI Jums dėl 30 dienų
nos, naudojamo visliu pa aulyje per pu.vo šimtui čio 35 .
išmėginimo.
___
kimai būna pirmame nedėl- bę ir apsidėtų nuolatine mo do, kad Amsterdamo lietu Mūsų dideUa
nž. bonkntę vi«»-e aptiek o.-e,
katalogas
SYKAI
arba gulite užm.>;.K;ti Iksui i3
S 242 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
kesti
mi.
Čia
gerb.
kuni

rodo
vieką
naują
dėl
dviraiią.
Tai
viai stengiasi kuodaugiau
dienyj kiekvieno mėn. NuF. AD. RICflTER A CO. w |
enciklopedija informacijos,
kurias
71-^83 VDsfcingUn Street, Kev York.
taučių svetainėje {170 Wil- gas padarė labai praktišką sia mokėti į Tautos Fondų, privalo turėti kiekvienas. Rąžyk
mintį: kad patraukus kuo kiek tik jų išteklius paveli mums.
kes Barre Str.).
iž:iSxrkar:fuae'x.i išminai
SYNOS, lempos, ratai ir reikme
lietuvių prie ja. Tai puikus pavyzdis ki nys už pusę paprastos kainos. Kele
Jonas Gudonis, daugiausia
tas gerų vartotų
dviračių paimta
rašt. mokėjimo mėnesinės duok tų miestų lietuviams, kaip pardavimui nuo $3 iki $8.
dviračio, lynų ir reikme
DIDŽIAUSIA
LIETUVIŠKA
lės, reikią padaryti rėmus, į reikia nešti aukas ant Lie niųNepirk
pirm negu jūs parašysite ir su
žinosite apie mūsų stebuklingą pa
juos įdėti ant gražios pope- tuvos aukuro.
HOMESTEAD, PA.
siūlymą, žemas kainas. Rąžyk dabar.
ros surašytus mokančių
Chicago Heghts, III. Ne MBAD CYCLB CO, D«pt. A—334
Cblcage.
CHICAGOJ
SLRKA. 38 kp. susirinki duoklę pavardes ir pa dėlioję, kovo 25 d., A. VeiKRAUTUVE
mas Šv. Petro ir Pavilo po- kabinti bažnyčioje netoli
bažnytinėj svetainėj įvyks durų, kad išeinant iš baž
Užlaikome laikro
kovo 31 d. š. m. (šeštadie- nyčios žmonės galėtų maty 1§L7 Penkdešimtmelinis Apvaiksčiojimas 1?1Z
džius
ir laikrodėlius,
ti kas jau moka mėnesines
aukHinitis žiedus. Kimbi
nyj), 7:30 vai. vakare.
nlus ir deimantinius,
Gi kunigas per
Neatsilyginę visų mokes duokles.
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
pamokslų
tankiai
primintų,
čių malonėkite kuogreieiau
dais, koncertinas, ant
Įkuria 1867 metuose.
kurių gali groti ir ne
kad nemokantieji prisirašy
siai tą atlikti.
mokantis visokius šo
Piehakariiiis
kampas
La
Salia
ir
Adams
St.
A. Tumasonis, tų ir mokėtų. Susipratę-gi
klus, armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau
Suvirš 60,000 depositerių
rusiškas balalaikas tr gitaras. Taipgi vargom, pirrdavini.i
rašt. lietuviai vestų agitacijų miDirbu visokius ženklelius dėl l>raug\ s< iii. Taip',,i t ii uno
SAVI NŪS DEPARTMENT
jniose, kad visi mokėtų mėlaikrodžius, laikrodėlius, visokius inuKi’ .iliškiij iu iriu o ntoir revolverius. Havo darbą gva rantuoja m ■. Musu kainos ant vis
DepusiUut ant dolerio ir daugiau pritinami 3 nuožmi t j mokama
' nesines duokles Lietuvos ant metų.
CHICAGO, ILL.
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
»
lite siųsti per laiškus.
Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.
I gelbėjimui ir platintų min
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
STEPONAS P. KAZLAWSKi!
Trust Deparmcntas ižpildo visus premonės sųryžius.
SLRKA. 101 kuopa turės ti nieko nepirkti pas tuos
4632
S.
ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
ItE.M. ESTATE DEPARTMENTAR .
mėnesinį susirinkimų ba pramonininkus, kurie nePerka ir parduoda žemės ant komisijos: skoliname pinigus ant
TEI.EPHONE nitOVEIl
lžkolektuojame randas.
landžio 1 d. 1917 m. Dievo | tunka mėnesinių duoklių. namų;
Katalogą
visioms
dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.
, Real Estate Mortgage BondH, Katuli k ižko Vyskupo Chicagos,
.vtuio $500 Ir
Apveizdos parapijos moky- Juk mėuesinės duoklės tė"i/k
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MES TURIME PARDUOTI UZ $15.000
PER 15 DIENU

Godaus mus paklausyti negu
vekselį įgyti

Neapsirikite

Didelis Išpardavimas Dabar

Pįiklle $du luLy, lutuvi] li mtuiiy i&kmdy
DABAR tokiu budu sutaupinsite
mažiausiai pusę

Įsižiūrėkite gerai

Bridgeport Clothing Co.

Didelis Išpardavimas

Dabar

3246-48 So. Halsted St.

Bridgeport Clothing Go.
3248 So. Halsted Street

Musų gvarantija

$50,000 Vertes

Nežiūrint to, kokia priežastis
nebūtų..

Bridgeport

tai ta, kad musų krautuvėje susirinku perdaug
tavorų, ne sulyg normos augštos rųšies Kubų, vi_
šokių kitokių Aprėdalų, Skrybėlių ir Ceverykų
Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dienų iš musų $50,000 vertės
prekių. Męs pašvęsime viską, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devyneriais metais musų bizniškos karijeros Chi
cagoje męs nckuomt nesigarsinome laikraščiuose, kad męs neprodukuotumėm. Per tų laikų kiekvienas visuomet galėjo ma

Priežastis šito didelio išpardavimo

Clothing Co.
3246 So. Halsted St.

Bridgeport
Clothing Co.
Didelis Išpardavimas
Dabar

rankomis padirbtų Pavasario ir Vasaros Siutų, Overkoeių, Plosčių nuo lietaus, Ceverykų ir
kitokių tavorų vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigų PaTlauginimo Išpardavimo laiku tik ųž pusę regulerės pardavimo kainos. Šitam dideliam išpardavi
me jus rasite garsius augštojo laipsnio tavoms, tokius kaip: Hart, Schaffner and Marx Clothing, Manhattan Marškinius, Wilson Bros., Furnishing Goods and Selz Shoes. Yra daug ir kitokių tavorų iš pagarsėjusių fabrikų. Išpardavimas prasidės
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jus sutaupysite labai daug pinigų, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn ir pirksite sau reikalin
guosius daiktus. Jus čionai atrasite naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs aprūdy
sime vyrus žemus, suliesusius ir didelius. Šitas išpardavimas visiems Chicagos gyventojams tikrai bus svarbus. Toksai iš
pardavimas vienų kartą pasitaikys jūsų gyvenime. Gera proga jums nusipirkti Velykoms rubus ir kitokius daiktus už men
kus pinigus.
’
?

Mes gvarantuojame kiekvieną
pirkinį absoliučiai su pasiganė
dinimu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus
visu šito išpardavimo laiku.

3248 So. Halsted St.

Neperlijami rūbai
Mgs gvarantuojame kiekvienų pirkinį
absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pir
kinius atmainome arba sugrąžiname pi
nigus visu Šito išpardavimo laiku.
Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų.
Neperlijami rūbai bus parduoti už
pusę prekės ir dar piginus sulig to kiek
paprastai už juos įmania ir bus išdalinti
žmonėms į namus.
Kiekvienas rūbas
kuotikriausiai gvarantuotas prieš per-

lijimų.

$7.50 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tikta^ ....
$12.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai............

3.95
6.95

$15.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai............

8.95

$20.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai............

1 A Ą FT

tyti, kokie augštos rųšies tavorai per musų krautuvę buvo perleidžiami.
sios publikos malonei. Dabar prasidėjus sezonui, kuomet
negirdėtas Cliieagos istorijoj, koks dabar Įvyksta BRIDG

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Pažiūrėk Kainų Pažymėtų Kiekvienoje čia Eileje
"Z At—

ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA

TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI.

Siutai dci vyrų ir

Vaikų Mokyklą

Jaunų vaikynų

Lankančių Siutai

Čionais rasite dideliame pasirinkime pa-

vasarinų siutų ir overkotų kurie yra dirbti
per. Hart Schaffner and Murx, šie siutai

Musų Vaikų Skyriuje Jus rasite didelia

$6.95

Puikus vyrų siutai tamsaus materijolo
Kitas puikus lotas gražus Vyriškų

šintų,

tamsaus materijolo drižuotas Hart Schaff
ner and Marx darbo
parsiduodavo mažiausia už
$18.00, o dabar tik ............

$9.85

parsiduodavo po $20.00 pas
mus dabar tik .........................

CIO /Į C

pavasariui ir vasarai. Jų vertė yra $25.00
Ateikite ir pamatykite, o da fl* 1
bar parduosime už ................. *r *

Z? QC

per šį didelį išpardavima, pasiskubinkite,

Vaikų Siutai vertės $3.00

dabar ant

šio išpardavimo
parsiduos
tiktai už .......... .............................

$1.95

Vaikų

tamsus siutai

vėliausios

mados

vertės $4.00, o dabar parsiduos tik už ......................................... V“’’*®

Vaikų Norfolk Siutai kaip tik tinkami

pavasariui ir vasarai, vertės
$6.00, dabar tik .................................

/j C

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb

tų su Knickerbackcr kelnėm didžio nuo 18
ir augščiau visados parsiduoda po $8.00, o dabar už ... ^ • •

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb

nų” musų stocko, padirbta per geriausius

tų su dideliais kišeniais pavasarinės mados,

kriaučius kurie randasi pas Hart Schaffner

geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerai,

& Marx. Nei viena krautuvė visojo Chicagoje jų neparduos už mažiau kaip $30.00.

niekur kitur

Mes

39c

Vyrų Kelnės, gero materijolo, apie 100
porų šiame lote,
fertės
$2.00, o dabar tik .............

$1.19

Vyrų geros darbinės Kelnės gerai ir gra
žiai pasiūtos iš gero drūto materijolo ver
tės $4.00, o ant šio išparQC
davimo tik ..........................................
Vyrų kelnės iš gražiaus (cashmero) ir
kitokio poplonio materijolo
O OQ
vertės $3.00, o dabar tik ..............

175 poros Vyrų tikros vilnos kelnės vė
liausios mados, nekur visojo Chicagoje to
kių nerasite tr už tokia kaina, nes kitur
parsiduoda po $6.00, o pas
O At
mus tiktai ........................................

Geriausio rųšies kelnės, kurias mes parduodavom po $6.00 ir $9.00
CC
o per šį išpardavimų tik................ ^I.VJ

$10.00, o ant šio išpardavimo

$18.95

negausite už mažiau kaip

Vaikų Knickcrbockers,.
vilnonės, vertės 75c. o dabur

. $7.45

ir

$5.85

Vyru Aprcdalai
Vyrų apatiniai, paprastai
padarinio pinigų išpardavi
me kaina

< L»C.

vertė-,

45c

Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c.
—
l’adaritno pinigų dabar tik...................
.Vyrų Union Siuts, vidutiniški ir stori
vilnoniai, $1.75 vertės šiame
išpardavime po .......................
Vyrų dviejų šmotų apatiniai, reguliarės
vertės $1.50, o dabar tiktai
QCpo......................................................................
Vyriški pasiredimo
marškiniai vertės
$1.00 Pinigų dūrimo išpardavime po ...................................................
Vyriškos medvilnės pančiakos vertės 15c.
o dabar parsiduoda pora
tiktai po ................................. ..
Vyrų pančiakos vertos
35c. dabar po.........................
Vyrų nosinės, baltos ir kolcruotos, vertės 10c. po ...
Vyrų šleikos, regulerės
kainos 50c. po .........................
Vyrų svederiai, puikiausių vilnų, didelių kalnerių, vertės $7.00, o
ant šio išpardavimo po ...
Vyrų svederiai,
vertės
$3.00 dabar po ...........
»n” rusvų,
Vyrų "Raincoatai” ir “Slip-on
rudų plynių ir rauktų nugarų, visi
isi siūti ir
klijuoti.
Siame lote ran
dasi visi musų $7.50 "rain
coatai”, Išsiparduos po ...
Vienas rinkinys naujų pavasarinių
avasarinių
ello, pirskrybėlių, naujausio 1917 modelio,
pir
ktos parduoti po $2.50, da
bar tik po...................................
Ivory Brand "garters”
1
vertės 26c. po...............................................

$1.29

nes greitai jas išpirks.

Štai geriausi siutai kaip sakosi "Smeto

O mes atiduodame Jums tik
už ....................................................

Suvirš 1,5000 porų kelnų iš kurių galėsite

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

Už $16.85 dideliame pasirinkime gražiau

sių sutių, apie 20 kitokių styiių tinkamų

liame pasirinkime vėliausios mados kelnės.

pasirinkti. Zcmiaus rasite jų žemas kainas

Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų drižais ir langeliais gero materijolo, visados

Šiame musų departamente Jus rasite dide

me pasirinkime gražiausių ir tinkamiausių

yra parduodami už pusę prekės,
drižuoti visados
parsiduodavo po $12.00, o dabar tik.

Kelnes Vyrams
Jauniems Vaikinams

NIEKO NEPASILAIKOME.

Sint Kęsai (rases) ir Drabužiam Skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame Iš
pardavime.

9c
21c
4c
21c

$2.69
$1.45

$3.95
$1.95

VISKAS IŠPARDUODAMA.

Vyrų Čcverykai
Vyrų darbiniai čeverykai
dJO O C
$3.30 išsiparduoda po ......................tĮ/t-Od
Vyrų stori darbiniai čeverykai $3.50 po .................................... U
Vyrų puikus rcguleriškos vertės $4.00
čeverykai, visokių mierų daQQ
bar tik po................................................tpZ.OZ/

Vyrų čeverykai, vertės $5.00, juodi ar
raudoni su guzikais
ar
0*9
šnureliais po ..................................... J
Vyriški vertės $6.00 ir $7.00 čeverykai,
guzikais ar šnureliais, juodi
OC
ar rudi po ...........................................

Vaikų Čeverykai
Vaikų mokyklos čeverykai
vertės $2.50 dabar po . . .

$1.95

Vaikų čeverykai vertės
$3.00 po............................. .......

$2.39

Vaikų čeverykai vertės
$4.00 po......................................

$2.98

Vyrų Aprčdalai
50c. vertės
šilkiniai
“garters" po ...............................

39c

Vyrų naktiniai marškiniai
vertės 76c. po ........................
Vyrų puikios "Pajamas”
vortės $1.50 po ........................

47c
$1.19

Vyrų kaklaraiščiai vertės
36c. po...........................................

21c

Vyrų kaklaraiščiai visokių
parvų vertės 75c. po . ....

39c

Vyrų
šilko pirštinės
vertos $1.50 po

95c

visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomet jų nemainome savo apgarsinimuose

Specialis
Pranešimas
Krautuve atdara
kiekviena vakara

iki 9 vai.
Nedėliomis

iki pietų

Bridgeport Clothing Co,
3246-48 So. Halsted St.
DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Specialis
Pranešimas
Krautuvė atdara

kiekviena vakara
iki 9 vai.

Ncdėliome

iki pietų
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DRAOOAI
'trumpa, bet turininga, įspu-j kaip Kolumbas arba SteREIKALAUJAMA
PAIEŠKOJIMAI
Paieškai! savo pusbrolio Antano
,<li.
*
phensonas.
Pamokslinin- Kiekvienoje lietuviškoje ko Kpauatinatėia,
paeina Iš Kauno gub.,
Pagaliaus prakalbėjo'gc- kas išrodė* keturias IkhUo- lonijoje smarkaus ir darbš į Raseinių pav., Jurbarko par., Mon, , . ,
Piriniaus gyveno Chi, rai žinomas kalbėtojas gerb. vyls’s priežaktis. Pirmoji taus vyro darbui
kuriame ga-Įi tvilų kaimo.
„ dabar
nežina; Ulir. Hra.
(kun.
Pr.
Serafinas.
Nors,
yra apsišvietimo
stoka. IĮ Įima lengvai
uždirbti *po $25 į|*
ttU
«
I
.
.
•
i
'
t
”
.
■*
(ir<rC >
llctruit, Mieli.
kaip paprastai gerb. kun. Žmogus daug išmanantis]savaitę ir daugiaus.
Proga,
st.,
Serafinas nemažai prijunki- apie gydymą arba iškalbus kokiu retai pasitaiko. Turi Marijona Kazlauskienė paeinanti iš |
\ lininis gubernijos,
Truki) pavirto, i
no publiką, bet taipogi m*- advokatas gali būti ir būva buti sanžiningu ir atsakomin- Vnlkiniškų
parapijos, Vaikštynių so
NORTH SIDE.
vienai moterėlei išspaudė ir tamsuolis religijos dalyku'*- gu vyru, galinčiu užsidėti džiuos puleškdu kiivo vyro Aleksnna aras, kuomet jautriais žo se. Kas tokiu mokinto,; . $100 bondsą. Atsišaukite per Vras Kazlausko ir vaiku. Kas apie
, Netikėtai sužinojau, kad džiais ėmė pasakoti apie klauso tikėjimu dalykiniu*, laišką arba asmeniškai tv.o- juos žinote arini jie palįs ntsišaūkite
s kančių Biiresu:
vakan* kovo 25 d., Kv. .My į.ašlaiėiu vargus.
išiomis tas jau yra tamsus, ir 1 r- 'rus adresu:
M A ! UJO N A K AZI. A i * S K I EN K
kolo parap. svetainėj, bus prakalbomis visi liko pilnai I'.’ausydanins (bu* tarisesniu
HAOIMEN.) N. Y.
A. M. MATTEEV/3 & CO.
Labdarybės Sąjungos pra I atrideni i. J u pasekmės to tampa. Antrini netik
REIKALAVIMAI.
kalbos, iš kuriu galima gero kios; iš mažo būrelio susi priežastis v re išt vbl- imas:
HaLtod st., Chicr.go
kai pasimokinti kaip pato linkusiu prie vietos labda ' večioji puikybė, ketvirtoji
KetkulinKii pardavėja — lietuvaitė
prie Ory Goods Oept Store.
bulinus musą draugijini gy riu kp. prisirašė 18 nauju noras pasirodyti daug išmeITT KATE DEPT ŠTOKE,
10X21 Micliigan Avė., Uosdami, III.
venimą. Nudūlinau ir aš į nariu. Skaičiuje nauju na-: minčių išmanymo neturint,
ANT PARDAVIMO
minėtą svetainę. Įpjęs j sa t iii yra 3 mažos, arti 12 m. arba drąsiam drąsos netutelefono kningą šalį* telefono.’
lę raibiu nedaugį ausin ypa ainžians, lietuvaitės. Mat ir rint, kitaip sakant tuštybė,
Parduoda Jetvoler krautu
Tunkiuuslu pasitaiko, kuri kninjru yru padedama
po "receiver" arbu kabliuku,, kurie tuo sykiu pasike
tų. Su nekantrumu klausi .joms pagailo mažutėliu miš-į Pamokslą baigdamas kun.
vė su rakandomis. Bizniu iš
lia, taip, kaip Šis paveikslas parodo.
Operatnrka
norėdami gauti J14.su nuuierj kelinta syki skambina.
nėju vieno, kito, trečio vy- į mičiu.
dirbta. Priežastis pardavimo
Briška papasakojo baisą atI>et kadangi kabliukas yra naslkėlųb, telefonas ne
ėio (mat ėia daugiausia buVisiems sektinas pavvz- sitikimą, parodanti, kad De
— ligaskamba. Operutorka duoda žinių, kad Jusli telefonas
yra sugedęs.
vo vyčiai), kas kalbės, ko • 'is. Tos mergytės vintoje dievini mynioja savo nrtiAtsišaukite pas:
Jus galite tą išvengti visuomet prižiūrint, kad
dėl apie tai negarsinta ir t.t. pirkti saldainius nusprendė ,majų asmenų sąžinės laisvę,
S. BARRY,
kabliukas buti) gerai užkabintas, kuomet nevartojate
— Kalbėtoju yra net ke šelpti našlaičius. liet ar, įvarydami juos Į nebvilti,
telefonu.
4551 S. Ashland avė.,
turi, — atsako vienas vvtis daug susiras tokių?
Chicago, III.
,oors paskui į ia patįs Įpuola
Chicago Telephone Company
ir supažindino mane su lab
Tel. Drover 2285.
Bell Telephone Building
Pr. Mykolaitis, i ir dažnai sau gula pasidaro.
darybės apaštalais (Taip
Official 100
i Pamaldos užsibaigė apie
kalbėtojas gerb. kun. Pr. CHICAGO HEIGHTS, ILL. 9:30 Viii. Po to kunigai ne
Serafinas pavadino ypatas,
riliovė klausę išpažinčių iki
.atsidavusios labdarybės idė K v. Ražančiaus Moterų kol išklausė visu, norėjusių
Tai Drovar 7041
jai b
draugija sutarė eiti išpažin ai likti atgailos sakramentu.
Dr. C. Z. Vezelis
Neilgai trukus liko per ties subatos vakare kovo 31
Gerai surengtos iškilmės,
LIETUVIS DENTISTAS ,
statytas uolus labdarybės d., o ant rytojaus balandžio kaip toji ką ap*ašeme, paStiprus
Valandos: nuo 0 ryto iki 8 vak
Gražiausia
Ir Ge
Puikus
dirvoje veikėjas p. J. ,?i:1’1°” į 1 d. t. v.. Verbų Nedėlioję kelia žmonių širdis augštyn P. BEN. VAITEKŪNAS.
Nerišliomis pagal sutarimų.
riausia mokykla Cni
Aržlollnes
4712 So. Ashland Ava.
nugoje kuri mokina
sius. Šis kalbėtojas varz-ippi prje Komunijos “in eor- Į ir gyvenimą ant žemės ap- Kur dešimts metų darbavokirpimą Ir siuvimą
art 47-toa gatvė.
įtupiamasis
vyrų ir moterų dra
džiai apibudino apveiktiną pore,” per savo užsisakvtas p riečia maloniais spindi:- si A. ()lszi*\vs!iio banke ir vė Kristės
bužių.
lietuviu
našlaičiu stovį, Mišias.
Elektra varomo^
dins Stati* Bank of Cbicago
Sutaupykite 1-3 perkant nue mus aettlos kalei
niašinos musų siuvi
JOSE P H c. WOLOH
prievesdamas
sulyginimo
Musij Supamasis No.
3 66
dabar užėmė vietą kaipo Lie
| oo skyriuose.
Z2055.
Su
gerom springsom.
pavyzdžiui žydu, čeku, sla ROSELANDO T. F. SK.
Jus esate užkvls' LIETUVIS ADVOKATAS
tuviu atstovo
The Stoek
Smagi Bėdoti, ant jos galimu
i i.iaml apsilankyti lr
Kamb. 902 National Lif. JJlo
atsilošti.
Niekur negausite už
vu ir kitu tautu labdarybė :
pamatyti musų nioYards Savings Banke po nr. i
SUSIRINKIMAS.
29 Ko. LaKalle st.,
toki:) kainų.
Norint daugiau
! Ryklų
bile
laiku
....
4162-41G4 So. Halsted gatv.!
žinoti upie musų tavim-ų parsi
9
Vakarai? 1566 Milvvauke. av
Įstaigas, kurios jau turi mil
(
—
dienų
ir
vakarais
ir
gauti
apecia
traukite musų
S
Central 6390
1 liškai musų kaina laike šio mėnesio
žiniškus prieglaudą namus
didele rakandų kninūa
I’-nas Vaitekūnas yra gerai
Pėdnyčioje, kovo 30 d.
Raeidenee Humbold 95
iš kurios tiesiai nusiste
Petemoa daromos paga) Jūsų mierų
aprūpinti našlaičius ir sune- 1917 m., po vakarinių pa
besite pamatę musų pi
£
CHICAGO, IJ.L.
—
bile
stailės
arba
dydžio,
ii
bile
ma

žinomas tarp lietuviu CliicaDYKA) dų knygos.
gias kainas.
Parašykite
*
galėjusius seniukus. Kai]) maldų bažnyčioje Roselando
goje kaipo geras artistas ir yfilmus atvirutę šiandienų.
AR ĮSITĖMIJOTE?
Diplomai duodami mokiniams.
mažas lietuviu skaičius, pa Tautos Fondo skyrius lai
Master Designing School
Ligi Lietuvos Vyčiu Chica- ra nariu keletos Lietuviu (Irau
BF
J. F. KASNICKA, principalas,
sirodo, rūpinasi šiuo klausi kys parapijos svetainėje gos Apskričio Choro Koncerto gysčiu.
Kimus
118 N. La Šalie St. Kambarys 416-417
A. A. SLAKIS
Write Hauae Moat Convaniant
mu! Chieagoje esama arti 90 mėnesini susirinkimą.
Prieš City Hali
turime jau tik porą savaičių. TJie Stoek Yards Savings
tūkstančiu lietuviu ir jei
ADVOKATAS
Visi nariai malonėkite at Jis rengiamas šeštadienyje, Bank, kurioje jis pradėjo darkeik vienas tam tikslui duo vykti ir užsimokėti savo balandžio 14 d., ŠV. Jurgio sveIbuoties vra tvirtas ValstybiMiesto Ofisas:
Booas Blf
Taleleaas: McKtaUy 1764 •
» So. La BaUo IK, Ohlcago, HL
tu po dolerį, tai didžiausi mėnesinį mokestį. Taipogi tainėje, 32-ra ir Auburn gatv. uis Bankas, įsteigtas suvirs
Tai. Bandolpk M4S
namai našlaičiams galima kviečiame dalyvauti šiame
IR. A. K. RUTKAUSKAS
Kas nori apsirūpinti pato penkiolika metu ir po priežiū
gyvenime vieta
Oydytajas Ir Chirurgas
butų pastatyti, net per me susirinkime ir tuos, kurie gesnėmis sėdynėmis, tegul pa ra Direktorių Tarybos, susi
1255 So. Halsted Street
1417 t. tssturi IM. Iri. M 0., Ctlcifi
Kas turite silpnas akis ir trumtus laiko. O dabar, sako p. dar nepriklauso prie Tau siskubina nusipirkti tikietus. dedančios iš viršininką The
TaL Drover 6826
> žiūrėjimo arba galva skauda
S
ilgai, bet ateikite pas
vvnirrrrrh'hhYrYVTTYVVVTEVH
E., našlaičiai netekę savo tė tos Fondo skyriaus. Geisti Galima gauti pas choristus.
Paeking ir kitą industrijos as- nelaukite
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Pž savo darbų
» yt 8TYV¥rr*vtrrrvTvrrYr»vvv««4
•
vų globos patenka Į svetim na, kad kuodaugiausiai Ro
soeiaeiją iš Union Stoek Var gvarantuoju
arba pinigus sugrą
:
PIRMU
NEGU
PIRKSI
GAUK
MUSU
KAINAS
;
žinsiu.
taučiu rankas ir, žinoma, žu selando lietuvių prisidėtų
ei’u.
•
Ant Durų, Lentų Rėmų lr Stoginio Poploros
PETER A. MILLER
na anierikonizmo bangose.” prie minėtos organizacijos
: CARR BROS. WRECKING CO.
2256 Wcst 22-ra gatve
čia kalbėtojas paminėjo šelpti Lietuvą, nes męs vi
i 3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAOO •
net vardus daugelio lietu si gerai žinome, kad musų
ifTOB Y0UW STOMACn'S SAKO
tmmtHHHHHHnm « » YVYVYVYYVrriYYVYYYVYYYYrYir
Dvspepsia, rūgštumas, rė
vių, visai nemokančių lie kenčia neišpasakytą skurdą.
muo, ii* kitos vidurių ligos pa
tuviškai kalbėti, išsižadėju \risi į darbą! Negražu snau
TK©
KARALIAUS ŽIEMOS
eina
iš
negero
suvirškinimo,
o
siu6 tautvstės.
«
sti, kuomet tėvvnė badauja!
Best
NEPADORUMAS.
tas reiškia, kad reikia gero
Ištikro, šiandien musų iš
T. F. Skyr. Valdyba.
Karalius Žiema niekuomet
KAM
vaisto.
eivija stovi akyvaizdoje
nenori su savo skeptru skir
LEIDI SLINKTI
keblaus stovio. Iš vienos
DIEVO APVEIZDOS
ties. Jis tolydžio sugrįžta ir
SAVO PLAUKAMS ?!e
pusės įvairus bedieviai,
BAŽNYČIA.
atgabena ledinius vėjus, mig
Neturėsi daugiau kallaisvamaniai deda visas sa
tunuotų. resvų, krintan
las, šaltį ir sniegą. Jei nori
čių, pleiskanuotų, _ ap
pardavimo Seklyčios (Parlor)
vo pastangas žodžiu ir raš Pusiau aštuntą vai. vaka praleisti šitą pavojingą sezo ir Ant
mirusių,
žodžiu—ligui
valgomojo 'kambario
rakandai.
GARSI SANTOS KAVA.
stų plaukų—ko turėtu
tu, kad tik kaip nors suar re prasidėjo paskutinės 40 ną be jokio pakenkimo, turi Taip peri kaip nauji, mažai vartoti,
mei
visuomet
gėdinties,
atsišaukite
Visur parduodama po 28c ir
nes tas daro Tau ne
džius tarpe lietuvių vienybę valandų iškilmės. Jose, ne žiūrėti, kad tavo žarnos nor 5726 Culumet Avė.,
lflat front
apsakomų nemalonumą
po 30c ..........................................
ir išrovus iš ją širdžių tikė skaitant. vietinių, buvo 22 maliai veiktų. .Jei skilvys v- botas 3314 Emerald avenue už
—jeigu tik urnai prapigių kainų, nes savininkui reika
dėsi vartot musų sujimą, dorą, prakilnybę, kas svetimi kunigai.
Žmonių ra geroj tvarkoj, tąsyk visas lingi pinigai. Norėdami pirkti atsitaisytus plaukams vais
COCOA
RYŽIAI
ARBATA
SVIESTAS
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
yra tvirčiausiu kiekvienos bažnyčioje buvo taip daug, kūnas turi reikalingą stipru šaukit pas savininką.
ruFtni,
Cri.inloU rnM»»,
Geriausio*
raaetoG«rlauflta
Bankoa.
Bar
PrilmaiiauBla,
to, G
Ga J. SKI DAS,
vaistų už “Dermafugą” nėra! '•
10c VM-tS., »1
sero*- AA
ran tuntą,
auljrrina au
17OM S. Halsted Kt.,
parsiduoda Sic
■.1
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
bent kokia,
tautos pamntu. Gi, iš ant kad procesija kelis kartus mą ir atsilaiko visokiom li
vertSa flOc
už
antros lubos iš priešakio.
parsiduoda
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
1-2 av.
1 b t rauti
po
ros pusės mums grąsia di turėjo sustoti, nes sunku gom. Trinerio Amerikoninis Parsiduoda viena šėpa (wallease) skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
,1
.
1
I,
ra, pleiskanos išnyks ant visados,
NoRTH'SIDE
džiausias pavojus ištautėjl- buvo praliuosuoti takus nuo Karčiojo Vyno Eliksyras už ir 2 "show rases”. Atsišaukite ko- o plaukai niekad daugiau neslinks.
1S44 W Chieavoav.
8101 W. 22nd eL
WEST MIDI
406 W. lAvislOB sL
1871 Mllaraukee av.
1886 Blue laland av.
gretčluusla i laikrodžių
krautuvę.
Rusi
patenkintas
savo
plaukais!
Ne
720
iv. N<w h av- —
SOUTH
SIDE
20M
Mllaraukee
av;
2612
W.
North
av.
mo žvilgsniu. Nors, vyčiai stovėjusių ten žmonių.
2640 Lincoln av.
laiko švariai vidurius ii* at Taip-pat turiu rakandų ant pardavi pavydėk kitų puikiems plaukams,
8082 Wentworth av
1217 S. Halsted at,
1064 MIIaraueae av.
8427 S. Halated et.
8244 ( involn av,
1610 W Madl«ou tt,
1882 S. Halated et.
nes pats gali turėti dar dailesnius!
daug dirba, kad sulaikius Pribuvo bažnytinės drau naujina normali kūno stovį. mo. PETKŲ A. Mlbl.EHIS,
4729 S. Aehland av.
3413 N. Clark SL
1818 W. 12th et. .
tbM W Madiaan (L
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
2256 VVest 22nd Kt.,
•***■■ "V ix
jaunimą ant kelio doros ir gijos su savo brangiomis ir J įmini pilnai galima pasitikė
suvis dykai išbandymui “sampilą".
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
Parsiduoda ant pirmo niortgečlo lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Derišgelbėjus jį iš amerikoniz- gražiomis vėliavomis.
>ų,
ti nuo viduriu užkietėjimo, bučernės
ir grosernės (fixtures) ir
ifui
” veltui, sykiu ir brošiūrą, S
mo bangų, bet idant šį musų
Bažnyčios giesmininkai, ir aplamo nusilpnėjimo ii' lt. furnltiire) už pigių kalnų, tik du mafugos
užvardytą: "Puikus Plaukai”.
Dabokite Savo Akis
metai vartoti.
Atsišaukite «eknnpriešą nuveiktume reikia giesmininkės girtini už ta Kaina $1.00. Aptiekose. Da člu
ARGIL SPECIALTIES CO.,
adresu:
Dept. 15
•
KRANK .rooms,
milžiniškų pajėgų, visi pri tai, kad buvo gerai išmokę bar pneumonijos laikas atėjo,
928 W. 33rd st.
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.
valome darbiioties.
daug įvairių giesmių ir gra vartok tuojaus Trinerio Kosu
Po gerb. p. EI i josio kal žiai jas pagiedojo, nežiūrint lio Malšintoją, jei pirmi apsi
bos pasirodė ant scenos p-lP į tai, kad dėl daugybės žmo reiškimai šalčio ar kosulio pa
Svarbus Susirinkimas
~
M. Guriiiskaitė. ši prabvlo nių galėjo ir oro pritrukti. sirodo. Gerinus yra buti per
Deposltoriu Mykolo J. Tananevlczo Bankos
*
į susirinkusius aiškiai sta Net ant laiptų vedančių į daug atsargum, negu gailėtis
Atsibus Suimtoje, 31 d. kovo (Mareli), 1917 m., 7:30 į
tydama klausima: ar męs bažnyčią visur buvo tiek po laikui. G jei ramatos, ar
vai. vakare, Apveizdos Dievo parapijos didžiojoj sve- *
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus.Paveskite aprūpinti sa
norime, kad našlaičiai ištan- žmonių, kiek tik galėjo jų neuralgija pranešu apie savo
vo akis specllnlistul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
tainėje, kampas 18-tos gatvės ir l'nion Aveniu*.
į
parapijoa ribose. Akinius parenkame belaukiant.
tėtų ii- žilti., musų tautai, ar sutilpti.
nepageidaujamą atėjimą, npsi
Ant šito Susirinkimo yra kviečiami visi depozito- įjj
kad jie pasiliktų 1’efiivinis
Kunigas Briška pasakė ginkluok nuo ju su Trinerio
rlni, ant kurio bus pranešta apie išmokėjimą pinigą ir į
John J. Šmetana
ir darbnoiusi savos tėvynės akyvą ir visiems supranta Linimentu. Kainu šito nepa daug kitokią svarbią reikalą.
I*. S. Atsineškit kožnas savo depozitą kningutę, |
naudai. “Jeigu,—sako p-lC mų pamokslą, apie netikėji lyginamojo vaisto, kaipo ir
Akiu Specialistas
nes
be
kningutės
ne
bus
inleidžiami.
Guriiiskaitė — - nenorime, mo priežastis. Iš pradžių jis Kosulio Malšintojo yra ta pa
TĖMYKIT NAMO UŽRASA.
Kviečia,
kad našlaičiai ištautėtų ra- pažymėjo, kad bedievybė ti: 25 ir 50c. aptiekose, kra
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
I
MIK0LAS J. TANANEVICZE,
svkimės i T abdarybės Są yra naujas išradimas, bet sa 85 ir 60e.
.los. Triner,
Kampas 18-tos gnt. Ant P latt’s Aptiekos 2-ras augštas
WM. MAKAVECKI,
junga, ir šelnkime, globoki jos išradėjų vąrdai nestovi Mfg. Chemist, 1333-1339 So.
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėd. nuo 9 ryto iki 12 tai
JONAS PETRAUSKAS,
me juos.” Nors prakalba šalę vardų tų žmonių, ku Ashland avė., Chicago, III.
FRANK VAITEKAITIS.
Tel, Canal 5335.
pastarosios kalbėtojos buvo rie naudų pasaulini padare,
(Apgarsinimas)

CHICAGO^
ŽINIOS

IIjI

HA5TER

N«wY«rk CMca|«

653
City Ft.Wurtb PsrilaM.Hr*.

AKYS EGZAMINUOJAMOS

ANT PARDAVIMO!!

BANKES
COFFEE 26
Ct lb.

vb

bmm

14c

40c

