Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Geo. Washington.
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Prancūzai paėmė nelaisvėn
10,000jfokiefiii{

SUAREŠTUOTAS GEN.
KUROPATKINAS.

Rusų Azija,
bal. 17. — Kareivių tarybos
delegatai čionai areštavo
Turkestano general-guberTalkininkai nieko gera ne
natorių, gen. Kuropatkiną,
laukia
ir
Rusijos
jo pagelbininkų gen. Jarofiejevą ir Kuropatkino šta
bo viršininką gen. Sievers.
Suareštuotas generolas Kuropatkinas l>e to suimta generolu Buros ir Tsumillen, brigadų
komendantu. Jie visi kal
tinami už padalinimų ginklų
rusams gyventojams Tur
kestane, buk tai apsisaugo
jimui nuo vietos gyventojų
užpuolimo.
Bet veiklaus
jie tai yra padarė, kad su
kelti gyventojus prieš da
ANGLAI PAĖMĖ LENS
TEUTONAI SUMUŠTI 25
bartinę rusų vyriausybę.
PRANCŪZIJOJE?
MYLIŲ ILGIO APSIGY
Gen. Kuropatkiną visuo
NIMO LINIJOJE.
met saugojo kazokai. Jie
Londonas, bal. 17.—Mie
buvo pakviesti kareivių ta
PARYŽIUS, bal. 17. — Po stas Lens stovi anglių kasy
rybos delegatų susirinki
kelių dienų, pasiruošimo ir vo klų apskrityj. Per kelias mam
Kuomet delegatai
kiečių pozicijų bombardavimo dienas grumtasi už tų mie jiems pranešė apie visą da-'
stą. Nežinia dar, kas atsi
prancūzai stojo užpuoliman 25
lvku stovi, kazokai atsisakė
tiko ten su anglekasykloginti gen. Kukopatkiną ir
mylių ilgio linija tarpe Sois
mis. Pasakojama, kad spau
leido areštuoti.
sons ir Rheims ir sutruškino
Taškentas,

Streikai ir riaušės Berlyne. - Buvusiam Rusijos
carui suvaržyta visokia laisvė. - Rūsy armijų
vyriausiuoju vadu nuskirtas Gen Aleksiejev
Ar Anglai jau paėmė Lens?

KUONE VISA PIETINĖ
AMERIKA STOJA
PRIEŠ VOKIETIJĄ.

GENERALIS
IR RIAUŠĖS

AUSTRIJA NORI TAIKIN
TIES SU RUSIJA.

Copenhagen, bal. 17. — Au

strijos vyriausybė vis viešinu
prasitaria, kad ir jinai nori
taikinties su Rusija.
Siūlo
Galiciją lenkams. Iš rusų Len
kijos ir Galicijos butų sudary
ta atsparinė tarpe Vokietijos
ir Rusijos lenkų valstybėlė.
Bet Austrija Galicijų tik tuo
met atiduosianti, jei to norė
sianti patįs tos šalies gyvento
jai. Austrija tai daro Vokie
tijos verčiama.

rusų kariuomenės vyriau
NAUJAS VOKIEČIŲ
siuoju vadu vyriausybė nuKLASTINGAS PRASI
skvrusi gen. Aleksiejevą,
kurs iki šiolei buvo laikinu
MANYMAS.
vyriausiuoju vadu ir gene
Galveston, Tex., bal. 17. —
ralio štabo viršininku. Da
Anglijos
bar reikia tikėties generalio Čionai atkeliavęs
užpuolimo prieš vokiečius laivų statytojas pasakoja,
visam rusų karės šone.
Šiaurinėse jūrėse vokiečiai
paleidžia
pliuduruojančias
VOKIETIJOS PARLA minas su nuduotais nardan
MENTAS SUSIRINK
čių laivių periskopais. Nuo
SIĄS BAL. 24 D.
šitų minų daug anglų laivų
nuskendo. Anglai pamano,
Amsterdam, bal. 17. — kad tai nardančioji laivė ir
Vokietijos parlamentas su be baimės plaukia tiesiog
sirinksiąs balandžio 24 dienų ant periskopo. Mina plyš
ir posėdis prasitęsiąs ligi ta ir nuskandina laivą.
gegužės pabaigai. Kancle
ris kalbėsiąs apie santikius BRAZILIJA KONFISKA
Vokietijos su Rusija.
VO VOKIEČIŲ GAR
LATVIUS.
Cbicagos gyvulių skerdyk
Rio de Janeiro, bal. 16. —
lų savininkai
savo šitas di Brazilijos vyriausybės įsa
džiules įstaigas paveda šalies kymu sukoufiskuota visi vo

vyriausybei, kad jinai šitomis
Įstaigomis

naudotųsi

kiečių

garlaiviai,

kurie šios

karės šalies uostuose buvo inter-

metu.

piuoti nuo karės pradžios.

-----

STREIKAS
BERLYNE.

NESIBIJOKITE PINIGUS LAIKYTI BANKUOSE.

Daugelis žmonių pabūgo, tinių
žmonių nuosavybę
kad Suvienytų Valstijų vy esančią rankose.
Washington, bal. 17 — Kuo Vokietijos
Olandijon atke
riausybė, pasiremdama ka
VALDIŠKAS PRANEŠI
ne visos pietinės Amerikos liavę pabėgėliai pasakoja,
rės teisėmis, gali atimti iš
MAS APIE SUV. VALSTI
respublikos stovi už Suv. Val kad bal. 16 d. Berlyne pra
bankų pinigus, kuriuos žmo
JŲ GYVENTOJŲ TURTŲ
stijas ir eina prieš Vokietijų sidėjęs generalis darbinin
nės ten laiko pasidėję. Mes
SAUGUMĄ.
už vokiečių barbariškumą jū kų streikas ir tuojaus vi
jau esame rašę, kad ta bai
rėse. Tr taip:
sam miešti* prasidėjusios mė yra tuščia. Dabar dar Amerikos Suvienytos
Kuba — paskelbė karę Vo riaušės. Ar tik neprasidės
Valstijos.
sykį atkartojame: nesilaiky
kietijai.
revoliucija.
•
(Antppaudos vieta).
kite pinigų namuose. Va
Panama — apsiėmė ginti
Kadangi iš kaikuriu vietų
gims rupi, kad žmonės atsi
buvo pranešta, kad šioje ša
Panamos perkasą.
BRYAN PASTOSIĄ
imtų pinigus iš bankų ir lai
lyj apsigyvenę svetimų val
KAREIVIAUTI.
Costa-Rica ■— pasiūlė savo
kytųsi namie je, nes iš pri
uostus Suv. Valstijų karės lai
Washington, bal. 17. — vatinių namų daug lengviau stijų pavaldiniai mano, buk
vams prisiglausti, jei butų rei Vųkar Baltuose Rūmuose yra pavogti, negu iš gerai kilus karei tarp Suvienytų
kalas.
pas prezidentą AVilsoną bu saugojamo banko, turinčio Valstijų ir kitos viešpatijos
Brazilija — pertraukė di vo apsilankęs buvęs valsty gerų prietaisų vagims ne bankiniai įdėliai ir kiti tur
tai, priklausantieji prieši
plomatinius ryšius su Vokie bės sekretorius Bryan.
Sa prileisti.
tija.
koma jis siųlęsis įstoti ka Kad skaitytojai neminty ninkų pavaldiniams tapo už
Bolivija — pertraukė diplo riuomenėn paprastuoju ka tų, buk tik mes juos rami grobti, tai PREZIDENTAS
matinius ryšius su Vokietija. reiviu, kad tuo budu paska name, štai čia paduodame įgaliavo mane pranešti, jog
Uraguay — parėmė Suv. tinti ir kitus piliečius Įstoti išvertę p. R. Lansingo tele ši baimė neturi jokio pama
Valstijų (veikimų prieš Vokie kariuomenėn.
gramą. Ta telegrama yra to.
SUVIENYTŲ VALSTI
tiek verta, kiek viešpatijos
tiją.
Paraųuay — parėmė Suv. NAUJAS RUSŲ AMBASA kontraktus padalytas su JŲ VYRIAUSYBĖ nepasi
DORIUS S. V.
privatiniu žmogum ir turin naudos karės aplinkybėmis,
Valstijas.
New York, bal. 17. — Į Suv. tis augščiausio valdininko svetimai, nuosavybei, kon
Argentina — pripažino, kad
Suv. Valstijos elgiasi tikrai ir Valstijas prisiunčiamas nau parašą. Lansing’as yra už fiskuota Kas žino tarptau
jas Rusijos ambasadorius, ba rubežinių Amerikos reikalų tinius įstatus ir supranta
teisingai.
viešpatijų santikius, tas su
Meksika — palieka ueutra- ronas Rosen, kurs šioj šalyj sekretorius (ministras). Jis
ambasadoriavo nuo 1905 ligi liudija, kad Amerikos san- pranta, jog tokis konfiska
le šalimi.
vimas butų nereikalingas ir
Chele ir Peru — paskelbė 1911 metų, kuomet jo vieton tikiai su kitomis viešpatijo
buvo nuskirtas
dabartinis mis nereikalauja tokio bai neteisingas. Visos privati
neutralybę.
saus
nuosavybės
įvėlimo, nių nuosavybių teisės, ir sa
Baclunetjev.
kokis butų privatinio turto vųjų piliečių ir svetimų pa
Amsterdam, bal. 16.—Vo
valdinių,. bus. rūpestingai
kiečių laikraščių korespon PERSERGSTIMI ŠNIPAI IR konfiskavimas. Šitas užrugerbiamos
Suvienytose Vai- w
bežio 'reikalų sekretoriaus
ŠALIES IŠDAVIKAI.
dentai iš rusų karės šono
AVashington, bal. 17. — Suv. apgarsinimas išduotas pa stijose net ir karės metu.
praneša, kad Rusijos vy(Parašas) Robert Lansing,
riausvbė sumaniusi Petro Valstijų prezidentas Wilson čiam prezidentui liepiant.
Valstijos sekretorius.
grado vardą pakeisti ir vėl išleido prokliamaciją, kuriųjr Tai gi negali būti augštesWashingtonas, D. C.
Petersburgu. Tai esą daro persergstimi piliečiai ir sve- nio ir stipresnio viešpatijos
Vasario 8 d. 1917 m.
ma todėl, kad “Petrogra timžemiai prieš šalies išdavy prisižadėjimo gerbti priva
das” kiekvienam rusui bus stę ir šnipinėjimą karės metu.

Londonas, bal. 17. — Jš

džiami vokiečiai pasitrauk
Prancūzai ne tik dami žymiai apgriovė kasy ' Laikinu Turkestano gen.gu berną tori ūmi
paskirtas
paėmė ten visas vokiečių pir klas, kurias geran stoviu
pulkininkas Čerkesov.
mosios apsiginimo linijos po pastatyti ir jomis naudoties
Ir pa
zicijas, bet dar vietomis įsi užims daug laiko.
BUVUSIAM CARUI
laužė antrojon vokiečių lini- ties miesto palikta tik vieni
SUVARŽYTA VISOKIA
jon ir paėmė nelaisvėn 10,000 griuvėsiai. Sveikuosius na
LAISVĖ.
mus vokiečiai armotų šovi
vokiečių.
niais sugriovę.
Petrogradas, bal. 17. —
Iki šiolei anglai savo ne
TALKININKAI NEPASITI
pertraukiamu ir pasekmin Buvusiam Rusijos carui NiKI RUSIJA.
guoju prieš vokiečius už kalojui ir jo šeimynai dar
16,000
vokiečių labinus suvaržyta laisvė.
Washington, bal. 17. — I S. puolimu
Valstijas atkeliauja specialiai paėmę nelaisvėn. Be to an Jam ir jo šeimynai Carsko
prancūzų ir anglų diplomati glams tekę jau 225 vokiečių je Sielo minuose leista nau
niai pasiuntiniai. Jiems atke armotos ir apie 300 kulka- doties tik trimis kamba liūdnas prisiminimas Rusi
liavus bus atliktas svarbus isvaidžių. Hinderburgas ne riais. Tai padaryta todėl, jos istorijoje.
karės posėdis, kuriam bus nu sitikėjo, kad jo kareiviai kad rūmuose pagauta su
tarta tolesnio prieš Vokietijų taip baisiai bus šutinami ir svarbiais dokumentais bu
Washington, bal. 16. —
kariavimo budai. Suv. Valsti kad priseis panešti tokius vusio caro rūmų buvęs ko Suv Valstijos pradėjo dirbmendantas Kotzebu. Jis no dinti 1,000 medinių garlai
jų vyriausybė gaus svarbių baisius nuostolius.
St. Quentin ir gi veikiai rėjo iš caro rūmų išnešti do vių, kurie viso turės 3,000,patarimų. Nes prancūzai su
kumentus su caro parašais. 000 tonų intilpimo.
anglais per trejus karės me turės griūti.
Tasai
Tais
dokumentais
Įgaliotas
tus yra jau visko matę, nuYra žinių, kad vokiečiai
darbas pavesta atlikti gar
kentę ir daug kų naujo paty sumanę atsimesti atgal iš vienas rusas agentas turėjo siam inžinieriui, gen. Goetkeliauti
Amreikon, tenai hals, kurs darbavosi prie
rę karės vedimo žvilgsniu.
kaikuriu vietų Belgijoje.
parduoti bondsus ir pinigus Panamos perkaso prakasi
Yra žinių, kad atkeliautie
ji iš Europos diplomatai pa GEN. ALEKSIEJEV KA padėti Į bankus. Už tai da mo.
bar buvęs caras suvaržytas
tars šios šalies vyriausybei at
RIUOMENĖS VADU.
sargiai duoti bent kokių pa Londonas, bal. 17. — Iš ir prie jo niekas negali pri
šalpų Rusijai. Nes Rusija vis Petrogrado gauta žinių, kad eiti.
vokiečius.

vien bus priversta susitaikinti
su Vokietija. Jei to nepada
rysianti, tai rusų armijos ka
rės laukuose sukalsiančios re
voliucijų.
Vis tai rusų ir vokiečių so
cialistų darbai. Todėl čionai
busiu nuspręsta, kad Rusija
tegu sau žinosi ir busiąs ap
tartas karės vedimas be Rusi-
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Cntered aa Second Claaa Matter Marsh SI, 1916, at Chlcago. tilt nota under the Act of March S, 1879.

Už tai susekti kaltininkai yra
baudžiami arba mirtimi arba
kalėjimu.
Balandžio 17, 1917 m.

Ciiieago ir apylinkės. —
Šiandie ir rytoj nepastovus oras. Gali būti lietaus. Maža
atmaina temperatūroje.
Temperatūra vakar augšiausia 44, žemiausia 34 laipsniai.
Saulė teka 5:06, leidžiasi
6:33.

Savo

KAS GIRDĖT
LIETUVOJE?

užpakalį priešinin

kas yra taip priruošęs, kad
reikalui prisiėjus
galėtų

lengvai traukties.

Po tiltais

esą padėstvta sproginamo
Lietuvoj, anot kareivių
ji medžiaga.
ir žmonių pasakojimo, vo
kiečiai likusius ten gyven Kalbama, kad kariuome
nės stingant karėn pašauk
tojus visus surašę ir apdali
ta visi vyriškiai iki 60 me
nę pasportus, kuriuosna įtų senumo.
Delei blogo
rašyta visų namų šeimyna.
Gyventojams delei to esą maisto vokiečių kariuome
Vilniuj ne
daug nemalonumo. Visa jų nė nerimauja.
manta esą surašyta ir išda senai buvęs streikas iš prie
lies rekvizuota.
Javus ir žasties bado, iš ko kilus ne
valgomuosius daiktus gy tvarkė.
Miestas už tatai

ventojai

turi

atiduoti

vo

nubausta pinigine kontri
kiečių žandarmams. Žmo
bucija; kurios krautuvės
nės savo prekes gauna pir
kt ies tiktai už pinigus, ku neužsimokėjo, toms neberios sukraunama vien di- parduodama maisto prekių.
desnįjin sodžiun ir iš ten Daug sodžiuose atidaryta
gyventojams
perdavinėja lenku mokyklų, be skirtuma.
Valgymo prekės te mo lanką vietinių gyvento
pa įduodama tiktai su mais- ju vaikai. Jeigu kurie tė
tuo pirkties kortel.
Duo vai atsisako savus vaikus
nos duodama kiekvienam leisti lenkų mokyklon, tai
po 1/> svaro į dieną.
Vil tokiems uždedama pinigini}
niaus gubernijoj buvo pa bausmė.
leista apyvarton vokiški pi
nigai, tečiaus nuo spalių VISUOTINO KAREIVI A
mėn. eina lenkiški pinigai
VIMO SUMANYMAS
Gyventojams pranešta, kad
SENATE.
lenkams sugrąžinta karali
ja. Tečiau lenkai, įsteigus
AVashington, bal. 17. —
jiems karaliją, nelabai esą Visuotino priverstino ka
dėkingi vokiečiams už ta reiviavimo sumanymas Suv.
tai.
Dauguma žmonių pa Valstijose pavestas militasakoja, kad karė dar nesi riniam
senato
komitetui
baigė ir nežinia, kuomet peržiūrėti. Šitas komitetas
jai bus galas, taipgi ir ne dabar išklausinėja daugelio
Photo by American Press Assoclatton.
žinia, kas galutinai pasiliks' asmenų ir organizacijų nuo
Vilklaivis New Yorko uoste,
šitokiais vilklaiviais Lenkijos valdytų. Esą len mones apie priverstino kadabar yra saugojami visi Su v. Valstijų uostai nuo vo kuose kalbama, kad rusai reivaivimo reikalingumą ir
kiečių skraiduolių užpuolimo.
fc’ff ketiną bmkties.
priešingai.
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Arkivyskupas Szuptycki's.

sia paspirtis deiųpkratams
buvo talkininkų užuojauta.
Socializmas,
traukdamas
Ukrainos dalis priklausė
Rusiją prie taikos, išveržia
Austro-Vengrijai ir buvo
talkininkų užuojautų iš Ru
joje kaipo Galicijos provin
sijos demokratijos rankų,
cija. Tos provincijos, arba
norėtųsi surikti: PftpaikSšalies, sostinė yra miestas
liai, ką jus dorote? Bet jie
Lvov’as, iŠ vokiško Lemto neklausys.
berg’as. Ukrainiečiai tų sa
vo miestų vadina Lviv.

PAGALIAUS PRISI
PAŽINO.

lojus I liepė juos, kad ir ne
norinčius prirašyti prie pravoslavijos. Tokiu budu Lie
tuvoje po minėtųjų metų
unijotai turėdavo slapsty
tis, bet jų likosi Lenkuose.
1875 m. caras Aleksandras
II taippat priverstinai pri
rašė prie pravosląyijos len
kų unijotus, kaip jo tėvas
buvo padaręs su gyvenan
čiais Lietuvoje.

Utarnikas, bal. 17 d. 1917 ui

Rusų valdžia, užėmusi
Galiciją, arba vakarinę Uk
rainos dalį, pasinaudojo
tuomi, kad unijotų kunigai
buvo su pačiomis ir turėjo
vaikų. Skaičiau vieno to
kio kunigo laišką, kuriame
jis skundėsi, kad tapo išga
bentas į šaltąjį Tomską, Siberijos vyduryje. Ten netu
rėjo kuomi apsivilkti. J,
pati, dėl perkentėtų nelai
mių išėjo iš proto. Vaiku
čius Rusijos valdžia paėmė
ir patalpino į ukrainiečių
vaikų prieglaudas, kur kū
dikius mokino pravoslavijos. Tą Visa anas kunigas
apsėmė kentėti, o tikėjimo
bet-gi neatsižadėjo ir pra
voslavuos nepriėmė. Jei jis
butų ją priėmęs, ir vaikus
jam butų
sugražinę ir
pačiai nebūtų reikėję ken
tėti iš proto išvarančių bai
senybių ir jis butų likęs sa
vo šalyje.

globom Kunigas išeidavo sunaudoja naujajai semina
per kitas duris.
rijai statyti.
Rudenyje 1916 m. senoji
Naujoji seminarija susi
Rusijos valdžia perkėlė ar dės iš trijų triobų, kurios
kivyskupą iš Kursk’o vieš jau
pradedama
statyti.
bučio į Suzdalio vienuolynų. Kningynui triobų stato ka
Tas perkėlimas, turbut, bu talikų turtuolių šeimyna Cuvo nakčia, niekam nema dahy, apsiimdama ant sa
tant, kada žmonėse paskli vęs visas to statymo lėšas.
do gandas, buk ark. Szep Antrųjų triobų statydina
tycki’s negyvas. Jo kalė pats arkivyskupas Munde
jimo vieta viešbutyje buvo lein, trečioji atsieis pusę mi
tuščia. Gandų pagriebė ne lijono dolerių.
utralių šalių laikraščiai. Pa
Seminarija statoma taip,
skui juos ir “Draugas” 30
kad joje galėtų sutilpti 500
spalių 1916 m. No. 183. pa
klierikų su reikalingu pro
rašė, buk arkivyskupas mi
fesorių skaičium. Prie semi
ręs nelaisvėje. Bet tai bu
narijos bus didis kniugynas
vo klaida.
(biblioteka) ir bažnyčia.
Neteko žinoti, kaip ėjosi Statomosios
seminarijos
arkivyskupui Suzdalio vie planai yra taip gražus, kad
nuolyne. Žinia tik tiek, kad ją pastačius bus tikras pa
Suzdalio vienuolynas yra gražinimas tos miesto da
ypatingas. Į jį uždaro tuos lies, kur ji stovės.
pravoslavų
dvasiškuosius,
kurie savo prasikaltimais
Kas pasakys, kur yra
užsipelno katargos bausmę. žlugęs vienas Chicagos lie

Jame yra trys katalikų
arkivyskupai trijų įvairių
Kuomet kilo Rusijoje re apeigų. Lotyniškųjų apei
voliucija, ir kuomet praša gų arkivyskupas ten yra
Austrijoje buvo tikėjimų
lintas nuo sosto caras, Ame Juozapas Bilczevvski, buvęs
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC-, rikos lietuviškų
Lvovo universiteto profeso laisvė, dėlto ten išliko uni
socialistų
1800 W. 46th Street, Chieago, Illinois
Tel. McKinley 3114.
laikraščiai tuc-tojaus ėmė rius, armėniškųjų apeigų jotų nevien žmonių ir kuni
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girties: Ana, girdi, kas at arkivyskupas yra Juozapas gų, bet . keletas vyskupų
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Tai, esą, •Teofilius Teodorowicz. Tuo (Stanislavo ve, Peremišlije,
Published daily ezcept Sundays by likta Rusijoje!
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1800 W. 40th Street, Chieago, Illinois*
kai
ruteniškųjų
apeigų
Lvo kupas Lvove.
Tel. McKlnley 6114. Established 1338 revoliucionieriams.
Tai vi
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Tarp Labiausiai pasižymė
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34.68
riejus
grafas
Szeptycki
’
s.
gai.
jusių Lvov’o arkivyskupų
Thursday edition 32.36. At News
Stende Še. a ėopy. Advertising ratas
Kad
socialistai
tais savo Tas Avra ukrainietis.
yra dabar dar gyvenantis
dn applleatiea.
plepalais
nesuklaidintų
vi

Kaip
Suvienytos
Valsti
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Andriejus-Aleksandras Sze
suomenės, mes tuojaus į jos yra viena Viešpatija, ale ptycki’s.
Lengva žmogui kentėti
Jis yra gimęs
socialistų šulas,
Šventasis Tėvas nesykį tuviškų
tuos jų pasigirimus pažy ji turi savyje daug pavienfų 1865 m. dvare Przylbice, jo vienam ir ištrėmimą, gali
mėjome, kad jų pasigyrimai valstijų, išduodančių savo rėvas buvo grafas. Jis pats ma apsiimti ir šalti, bet kad buvo reikalavęs iš rusų val kurs su svetima moterimi
Revoliu- kraštui savųsias teises, taip kokį laika tarnavo kariuo reikia žiūrėti į kentėjimus džios, kad paliuosuotų ne pabėgo nuo savo žmonos?
•Jvra tiktai melas.
eijų Rusijoje pasekmingai ir Katalikų Bažnyčioj, nors menėje, bet eidamas 27 me pačios ir vaikų, tada gali kaltą arkivyskupą, bet Ji
pravedė durna, kurios pusėn nors ji tėra tik viena, yra tus įsišventino į kunigus, o pritrukti jėgos savo tikėji neklausė. Net ir santikiai
Jūsų pinigą turi būti pade- <£
stojo kariuomenė.
atskirų dalių, tikinčių, kaip 1899 tapo Stanislavovo gre- mui apginti. Todėl ir iš tarp Švento Tėvo ir Rusų
tl (arėta aaa<le|a va stljoe ii
RUSIJOS SOCIALISTAI
bankola
S
Nepatiko
lietuviškiems visi katalikai į tas pačias kiškai-ruteniškuoju vysku grekiškai-katalikiškų kuni valdžios pablogėjo: rusų pa
IR JOS TAIKA.
socialistams toks teisingas Dievo apreikštųsias tiesas, pu.
Arkivyskupui Kuja- gų atsirado tokių, kurie pri siuntinys prie Apaštalų So
i
I
pasakymas. Girdi, jei ‘jau pildančių tuos pačius Dievo lovski’ui mirus, Szeptyc ėmė pravoslaviją.
sto išvažiavo iš Rymo, pa
I aanBOP CHICAO0MBKBI |
Rusijos durnoje buvo dvi taip, tai kame-gi butų buvę įsakymus, esančių po val ki’s tapo Lvov’o arkivysku
J ų arkivyskupų Szepty- likdamas reikalų atlikimą
£ Mllvraukae av. and Carpaatar at
partiji šalę kita kitos: soci dingę jų ponai revoliucio džia to paties popežiaus, pu 17 sausio 1901 m.
ekį uždarė Kurske viename žemesniam valdininkui ir
* 3% ant Jūsų Pinigų ®
aldemokratai ir Darbo Žmo nieriai. Bekampiai, Alek bet turinčių savo ypatingų
Szeptycki’s karštai myli mažame viešbutyje.
Apie negrįžo. Nikalojui 11 nete
------------------------------ a-----------------nių partija, iš rusiško trudo- nos, Besparniai ir kiti rau
įstatymų apie laikymų Mi savo tėvynę Ukrainų ir jęs naujuosius 1915 metus vie kus sosto, Benediktas XV
Atdara Panadžliaia ir Sabatomis $
vikai. Šitie oficiališkai buvo donkakliai? Bet mes pakar
vakarais iki 8 valandai
šių,
apie
atlikimų kitų apei kalba jis rašo kningas. Man nas mano pažįstamas, būda vėl priminė Petrogradui,
ueprigulmingi nuo socialde tojome faktus, kad revoliu
kokia
skriauda
daroma
Lvo

mas Kurske, pataikė apsi
Skolinama pinigai ant Namų g
mokratų, kartais net skait- cija pravesta socialistams gų ir apie bažnytinę draus teko skaityti jo veikalų
mę.
Lvov’o miestas yra “Boža Siiba” (t. y. Dievo stoti tame pačiame viešbu v’o arkivyskupui ir tarp | Persiunčiame pinigus |
lingešni už juos. Tečiaus ry apie tai nei nesusapnavus.
tautinėms teisėms. Šiuomi
sostinė trejopų apeigų ir pašėlys).
Lvovo arkivys tyje. Buvo atodrėkis. Ma
šių buvo gana daug. A. Bu
g | Europa lr galima į
Tokiam pasakymui lietu
minėtieji trys arkivyskupai kupas savo asmeniškiems žas viešbučio kiemelis buvo žygiu popežiaus žodis buvo |
gauti Laivokartes |
lota buvo Darbo Žmonių viški socialistai nebežinojo
pasekmingas. 10 balandžio
visas
viena
bala.
Pas
balų
vra
viršininkai
kataliku
sureikalams labai mažai teiš*•
partijoje, bet privatinėse kas atsakyti.
“Keleivis” •/
siskirsčiusių į trejopas ap leidžia. Visas savo grafiš buvo sukrauta malkų krū 1917 m. Ryme jau buvo ži
kalbose prisipažindavo esųs
(No. 15) tatai ir sako:
I
eigas.
. , > kųjų dvarų ir savo arkivys va. Arkivyskupas buvo iš nia, kad ark. Szeptycki’s
J8TEIOTA 1838 M.
socialistas. Tiesa, jis buvo
paliuosuotas ir, kad iš Suz
“Kas pažįsta gyveni
leistas
*
‘
pasi
vaikščioti,
*
’
Gretiškai
ruteniškosios
kupijos ineigas jis apverčia
nebe socialdemokratas, o
mų,
tas žino, kad revoliu-: apeigos tuomi skiriasi nuo ukrainiečių tautos reika bet iš kiemo jam nevalia dalio atvažiavo Petrograsocial-revoliucionicrius. So
eijas gimdo tam tikros mūsiškių, kad Mišios laiko lams. Jo rūpesčiu ir lėšo buvo išeiti. Pasirėmęs ant dan.
STATE BANK
cializmas su mažais varsos
Tas laisvės sugrąžinimas
gyvenimo sųlygos. Soci mos ne lotyniškai, o slaviš mis išeina daug kningų ir malkų krūvos, Bažnyčios
skirtumais riša dviejų kraš
ro nustiusA valstuosi
alistai šitų gerai žino ir kai, ir kad tų apeigų kuni šiaip spausdinių. Jis įkūrė Kunigaikštis liūdnai žiurė didžiam Ukrainos patrijotui
tutinių rusų durnos parti
KAPITALU $600,001
todėl jie nesako, kad čia gams valia būti vedusiems. Lvove taip vadinamų Stau- jo į balą, gal atsimindamas yra gražu: naujosios rusų
jos vadus. Daugelis ūkinin
Mes mokame S proc. ant Pinigų.
Juomi Mes
jie sugriovė caro sostų. Smulkesniųjų skirtumų čia ropegijos Muzėjų, į kurį su savo mylimųjų Ukrainą, ku valdžios darbas.
parduodame Foreign Money
kų prigulėjusių prie Darbo
Orderi | vlsae dalia svieto.
Jie tik sako, kad jų žo nėra kų minėti. Senieji yra rinko ukrainiečių senovės rių jis taip mylėjo, kuriai džiaugiasi Ukrainos tauta,
Žmonių partijos, menkai
Willlam Kasper — Pirmininkas
dis išsipildė.”
tiek darbavosi, ir dcl ku Katalikų Bažnyčia ir visi Otto
girdėję pasakojant, kaip ru brangiųsias liekas.
Kaspar, —Vice-pirmininkas
Chas, Krupka, Vlve-plrminlnkas
mokėjo rašyti ir skaityti,
žmonės,
mylintieji
laisvę
ir
rios
tiek
buvo
iškentėjęs.
August Filek—Ass’t Kasierins
Vadinasi, socialistai tik sų valdžia persekiojo unijoSenoji Rusijos valdžia ir
Joseph sikyta — Kasierins
todėl nežinojo, kad jų va
teisę.
.Vienas
policijos
oficieras
tus,
už
kų
jie
nenorėjo
bū

vienais spėjimais užsiimditautiuė
lenkų
demokratija
dai buvo socialistai. Kadan
K. P. B. 1900 Blue Island Avė.
nėja. O nuolat sakosi jie ti pravoslavais. Tie unijo- labai nekentė arkivyskupo ir penkiolika prastų policigi už partijos pakrypimų
griaujų sostus. Ir jei revo tai tai buvo katalikai gre- Szeptycki’o, už kų jis, kar jantų teturėjo tik vienų
nereikia kaltinti tamsių jos
DVASIŠKOJI CHICAGOS
liucija butų nepasisekusi, kiškai-ruteniškųgų apeigų. štai tarnaudamas Bažny priedermę sergėti arkivys
SKNKLAB BANKOS SAUGUMO,
narių dalį, o vadus, kurie
SEMINARIJA.
lai ir tuomet jie butų pa Iki 1831 metų jie buvo liuo- čiai, karštai užtarė vargina kupų Szcptyckį jo kalėji
Ghteago Clearing House Narysta,
žinosi kur vedų sau įtikėju
me. .Vieniems pailsus kiti
sakę, kad jų “žodis išsipil si. Tais metais caras Nika- mų ukrainiečių tautų.
Bankoe prlklansanjloa prie Chlsius žmones, todėl už dabar
Nors katalikiškoji Chica cago
pristodavo:
arkivyskupas
Clearing House yra po jos at
dė.”
tinį Darbo Žmonių partijos
Kada Rusijos kariuomenė be tų nenaudų pristovų ne gos arkivyskupija yra dide sargia priežiūra. talke nuo laiko,
Tokie tai jie yra už lais jaučia, kad veikiai bus prabent syki | metus, Clearing Houae
pakrypimų prie negražios
1914 metais, užėmė Lvov’ų, būdavo niekada. Jie nepri lė, tečiaus ji iki šiol neturi revizoriai nuodugniai lBtirta savo
vę “kovotojai.”
kiurintas centralių valsty
bankų stovj ir būda Jų vedimo. Vi
atskirosios taikos atsako
arkivyskupas
Szeptycki’s leisdavo prie jo nei žmonių, savo seminarijos kunigams si pinigai yra suskaitomi, notos,
bių “laivas,” todėl iškalno
bondai, mortgagel lr kitos apsau
mybę turi prisiimti socialispasakė pamokslų, kad kata nei laiškų.
auklėti. Nabašninkas arki gos
„
peržiuriamos lr patikrintos, pi
TEISINASI.
rūpinasi susitaikinti su tal
nigai kitose bankuose patikrinti iv
likai, prisilaikantieji grekovyskupas
Quigley
labai
tuo

Jam
buvo
paskirta
gy

ningoe Ištirtos. Tiktai tikra apsaukininkais.
A .
Ko nori Rusijos socialis
ruteniškųjų apeigų, butų venti ant ketvirtojo augšto. mi rūpinosi ir buvo jų be gl verta Sali būti knlngose parodyKai-kuric Amerikos liet.
at Abėjotina tvarka arba atsargu
tai, rengdami maištų prieš
pasirengę
daug
nemalonu

rengiąs.
Tam
tikslui
jis
1914
mas, yra nedaleldžiaęias.
Jeigu
Tas
gyvenimėlis
buvo
visai
socialistų laikraščiai teisi
Nepatinka
lictuvišiems
banka nustoja savo Clearing Houal
dabartiuę Rusijos valdžių,
mų kentėti, nes Rusijos atidalintas nuo kitų viešbu m. pas ežerų tarp Shcridan teisių,
tas yra ženklas jos abėjotLri
nasi, kad jie nieko bloga ne socialistams, kad Suv. .Val
kokių tikslu jie ieško, norė
valdžia juos vers į pravos čio dalių. Iš ketvirto į tre Road, Pine Grove avc., Cor- atevto.
rašę apie p. Leonų, kad jie stijų katalikai šios karės
Tiktai tvtrelauelos lr sauglan<»e
dami atitraukti nuvargusių
čią augštu liaptai buvo po nelia avė. ir Addison st, bu bankoe gali būt Clearing House
jo neapvaginę, ot, tik šiaip metu stovi už šios šalies vy laviją.
šalį nuo talkininkų, sunku sau iš pirmeivių “Naujosios
Arkivyskupo
pamokslas stogu, bet iš trečiojo žemyn vo nupirkęs žemės plotų 676 riais.
The Chieago
Clearing Honea
riausybę, kad jie yra išti
priežiūros užmanymas tapo Įvestas
susekti, kaip sunku buvo
buvo lyg pranašystė. Rusų, reikėdavo
pėdų
ilgio
ir
550
pėdų
plo

lipti
laiptais
Lietuvos”
periispauzdinę kimi šiai laisvųjai Washinpirm dešimt metų, lr nuo to laiko
susekti 1905 ir 1906, kada
vyriausybė pirmiausiai are esančiais išlauko kaip chi- čio. Ant jo buvo ketinama nei viena Clearing House banka na
“rimtų jį” intarimu.
Gi, gtono žemei.
aebankrutljo. Reikalaujant,
Clea
jie streikų diskreditavo sa anot socialistų, intarimas
štavo
patį
arkivyskupų eaginiai “firc cscap’ai.”
statyti seminariją.
ring Houm bankoe ateina viena kt
tai sn pagelba.
Szcptyckį ir išvežė jį į Ru
vo nežmonišku apsiėjimu.
Tečiaus ark. Quigley nu
Kartais arkivyskupui pa
nereiškiųs apvaginimo.
The American State Bank pri
Kas-gi bus kaltas, jei ne
Jie tol vartojo streikų be
Paskui pravoslavų velydavo šiokiomis dieno mirė nepradėjęs statyti to klauso prie Chieago Clearing HonTeisinasi kaipir maži val “klieriknlai,” kad “lietuvių siją.
m, yra po jos priežiūra, naudojasi
tikslo, kol visuomenė palio
dvasiškija įsiveržė i greka- mis nueiti į bažnyčią, bet namo. Dabartinis arkivy jos teisėmis ir išduoda penkias pil
centro komitetui” nesiseka
kai.
, ■' .
1 matna
katalikų arba unijotų baž kartais po keletu mėnesių skupas J. A. M. Jurgis W. nas Jiatskaitas
vė klausiusi demokratijos
taipgi yra po Valstijos prisBet vietoje šitokio neti savo pusėn patraukti Ame
žiūra, yra reguliariškai tlrlnėjama
nyčias.
Arkirėjus Eulogivadų. Vėliaus paaiškėjo,
nei tos malonės neduodavo. Mundelein darbščiai varo Ir kaa meta išduoda penkias pilnas
kusio pasiteisinimo ar nege rikos lietuvių visuomenės.
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
jus ėmė rengti tris pravos
kad žvmių-žymiųjų vietų riau socialistai padarytų
Išpažinties jis eidavo prie pirmyn savo pranokėjo dar stijos Illinois.
laviškas cparchijas užimto
tarp revoliucionierių užėmė viešai pasakę, kokiai “revo
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
Kursk’o klebono. Išpažin bą. Ark. Mundelein išran Išmokami
Kas bus, kad ftliupo ad*
aat kiekvieno pareikala
Azef’as, kurs drauge tarna liucijai” jio dabar renka jutantns Šimkus nutilo ir je šalyje. Petrograde tikė tis budavov zakrastijoje. Po- da, kad seminarijai pato vimo.
jimų departamento sekreto
Čia galima gauti Pirmas Auk
vo slapčiajai biurokratų po
lici jautai pirma apžiūrėda giau būti arčiau prie kated so Mortgagea Telpgl Ankno Mort
aukas!
« J
jau nešmeižia lietuvių vi
rius V. S. Dragomirecki’s
licijai. Tai reikėjo išblok
Bondus po 3130.01 Ir |K00.00.
vo zakrastiją, ar joje nieko ros, kol klierikai ne vien iš gage
Musų pareiga pasakyti, suomenės veikėjų. O juk
šis bankas
yra atsakanolaasas
kalliėjo, kad Galicija dabar
šti streikų iš demokratijos
nėra, paskui du polieijantai kningų, bet ir iš matymo ge Lletuvlama
kad jau gana žmones išnau “dailininkui” reikia “darČia kalba Lietuviškai lr Lenkiš
rankų.
priklausanti Rusijai, o Rusi
doti — rinkti aukas nežinia linti” laisvamaniams-tautiper bažnyčią atlydėdavo ar riau galėtų įprasti į gražų kai.
joje esanti teisė, kad joje
Kapitalas lr perviršis: fCOt.OlO.tO
ninknms tautiškųjų dirvų.
kivyskupą ir įleidę jį į za- bažnytinių apeigų atlikimą.
Dabartinis Rusijos socia kokiam galui.
unijotų negali būti, todėl
krnstiją, atsistodavo pas jos Todėl seminarijai tajto pa
Rusijoje revoliucija pasi
listų apsėjimas, ardantis vi
unijotų apeigas reikėsią pa
duris. Kituodu polieijautu rinkta vieta prie Rush st.
Lietuviški socialistai ne
sas pastangas naujosios ru baigė, tai kokiai kitai “re
naikinti ir Galicijoje.
atlydėdavo kunigą ir įleidę tarp Pcarson ir Chcstnut st.
sų demokratijos, taip pana voliucijai” renkamos au gali atsipeikelioti iš nuosta
Stauropegijos
muzėjų
jį per duris iš lauko, taip Aną seniau pirktųjų žemę
r
bos, kad Amerikos “‘sociašus į Aaef’o darbų pasek kos?
list palty” savo suvažiavi- Rusijos valdžia pergabeno gi atsistodavo pas jas. Išpa arkivyskupas pardavė pp.
Presi danus
mes, kad širdį nenoromis ap
AMERICAN STATE BANK,
į
Kijevą.
Daug
unijotų
ku

žinčiai
pasibaigus,
arkivys

Bard
ir
Warner,
išmokėjo
man
nepakvietė
lietuviškų
Nuo
skęstančio
laivo
ir
ima liūdnas prijautimas
Kampas: Blue Island Ava, Loemie
Bulgarijos
socialistų Šulų su jų Moc nigų tapo priversti pereiti kupas išeidavo į bažnyčių skolą, kuri buvo užtraukta tr 11-tos gatvių.
blogos ateities. Dabartinė žiurkės bėga.
v
ATDARAS: PanedėUala Ketverį pravoslaviją.
ir patekdavo policijantų jų perkant, o likusį pelnų gBM M SabatoMs iki 8:33 vai vefc.
je rusų demokratijos kovo- karalius Ferdinandas nu kumi.
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Co., reikalaujant unijai taip
gi priversta buvo pakelti al
gas 10 nuošimčių ir sutrum
pinti merginoms darbo lai
ką. Dabar jos vietoje devy
nių vaalndų darbuosis as
«•
tuonias valandas, ir užmo
kestį turi kaip seniaus.
DETROIT, MICH.
Nors užmokesnis už dar
bą po truputį didėja, bet neLietuvių parapijoje šita mielaširdingoji brangenybė
me mieste utaruinkc balan vis tiek skaudžiai jaučiama.
džio 10 d. prasidėjo 40 va
K. Vuošaitie.
landų pamaldos. Jos buvo
naujai statomosios bažny
W. PULLMAN, ILL.
čios apatinėje dalyje, kur
tapo sunešta 600 kėdžių.
Balandžio 12 d. š. m., 7:30

LIETUVIAI
AMERIKOJE
mnnvnnaraMMum

| pamaldas atvyko svečių
kunigų, du iš Chicagos (kun.
A. Skrypko ir kuu. Pr. Se
rafinas) ir kun. Rusis. Prie
jų buvo ir du klieriku. Žmo
nių prisirinko didelė daugy
bė. Su viršum šeši šimtai
priėjo per tris dienas prie
Šv. Sakramentų. Pamokslų
pasakė kini. A. Skrypko, Šv.
Kryžiaus klebonas iš Chica
gos. Jis kalbėjo apie tikė
jimą, jo naudingumą ir pa
vojus.
Kalbėtojas ragino
skaityti naudingų kningų ir
vengti kenksmingųjų.
Detroit* o lietuviai myli
savo bažnyčią ir rūpinasi ja.
Jos sienos jau užbaigtos ir
stogas uždengtas. Prie sta
tymo darbuojasi visi: klebo
nas ir parapijiečiai. Klebo
nas pasižymi darbštumu ir
sumaningumu, o parapijie
čiai jam pritaria ir padeda.
Visi tikisi, kad apie rugsėjį
mėnesį šių metų jau bus ga
lima laikyti pamaldas ir
augštoje bažnyčioje.

vai. vakare, kertėje gatvių:
Halsted ir 121-ma delei ne
atsargumo susidaužė trauki
nys su automobiliu. Susidū
rimas tų dviejų jėgų buvo
labai smarkus. Šoferis ir jo
valdomas automobilis gero
kai nukentėjo.
Greitosios
pagelbos vežimėlis nabagą
šoferį nuvežė ligoninėn.

P. O.
MOTINA PASIGAILĖK
SAVO KŪDIKĖLIO 1
Sunkiausi našta auklėji

V»

KARES IŠLAIDOS IR JŲ nimo reikalams. Juk pasky kuri gal nepritars padary dėsnis nuošimtis reikia mo Wilsonas visą laiką įvairiais
budais bandė jos išvengti.
rimas septynių milijardų do toms išlaidoms, atras juk kėti valstijos iždan.
PADENGIMAS.
lerių reiškia, kad nuo kiek jos bereikalingos. Taip ir
Ketvergo telegramos iš vieno Suv. Valstijų gyven yra. Kas padarė skolą, tas
Suv. Valstijų sostinės Wa- tojo, ^jeigu išviso (jų yra tegul ją ir išmoka. Šia min
shingtono praneša, kad se 100,000,000, atsieina po 70 timi greičiausia vadovausis
natas jau paskyrė 450 mili dolerių! Tiekos piriigų da ir Suv. Valstijų vyriausybė.
jonų dolerių bėgantiems ka bartinis Washingtono piniYra daug įvairių projektų
rės reikalams.
Tos pačios gynas negalės paskirti ka padidinti esančius mokes
dienos vėlesnės telegramos rės reikalams, o jeigu ir ga čius ir įvesti naujų. Laikraš
skelbia, kad vyriausybė jau lėtų, tai vistiek niekuomet tija spėlioja, kad visi esan
įnešė bilių, kuriuomi reika to nedarytų. Prezidantas tieji mokesčiai busią padi
laujama tiems patiems tik Wilsonas istoriškame kon dinti, kaip tai: akciza už že
slams dar net septynių mili greso posėdyj pranešė, kad mę, namus, įvairius paveliji
jardų dolerių. Iš tos sumos: visos karės išlaidos privalo mų raštus (licences) ir t.t.
$3,000,000,000 žadama pa būti padengtos iš sumanin Bet tuomi čionykščiai teisskolinti talkininkams, $2,- go apdėjimo mokesčiais vi dariai nepasitenkins — rei
000,000,000
projektuojama sų gyventojų, visos tautos. kės įvesti daug naujų, nebu
sunaudoti šiai šaliai apginti Bet kokiu budu tas bus at vusių mokesčių. Didžiausią
ir ją sutvirtinti karės žvilg liekama, prezidentas tuomet doiną atkreipiama į mokestį
sniu; likusius $2.000,000,000 nepasakė. Tas suteikė pro nuo pelno. Šis mokestis yra
laikyti prirengtus įvairioms gos laikraščiams ir politikos visųtcisingiausias ir vieš
nepaprastoms kailis laiko rateliams plačiai gvildenti, patijos kaskart plačiau ’juoišlaidoms.
spėliuoti busiančių karės mi naudojasi. Net Rusija
Washingtone jau oficialiu mokesčių sistemą. Pinriiau- nuo pradžios šių metų galop
keliu vėl gauta žinios, kad šia žymi dalis tų milijardų j išdrįso įkūnyti šią naujanyVokietija kviečianti Rusiją gal bus surinkta paskolomis., bę. Mokestis nuo pelno, kaip
padaryti su ja skyrium tai Taip daro kitos kariaujan- pats vardas parodo, mokaką gan viliojančiomis ru čios šalįs, neatsisakys nuo mas sulyg uždarbio bile ko
sams sąlygomis. Nemaža da to ir Suv. Valstijos, nes kidje formoje. Dažniausiai
lis rusų darbininkų ir nu- praktika parodė, kad patrio- mokama praledant nuo tūk
vargusių trejais karės me-,^zmo
pakilus paskolų stančio. Už du tūkstančius
tais kareivių ir gi viešai ;jU(ias yra pasekmingiausis, pelno jau reikia mokėti dau
bruzdia taikinties. I uo tar- kaįpo greičiausiai atsiekian- giau, už tris tūkstančius dar
puf Rusijos ekonomijos sto tis tikslą. Spėjama, kad daugiau ir t.t. Be to, juo
vis labai apverktinas, val Suv. Valstijų pirmoji vidu žymesnė pelno suma, juo distybės mašina vis dar nesu jinė paskola karės reika
sitvarko, finansai didžiau lams bus be nuošimčio,
siai suirę. Kad Rusijai grę- trumpa ir smulki. Gal pa
sia rimtas pavojus iš priešų skolos obligacijų bus ir po
pusės, apie tai viešai pripa 20 dolerių ir jų nuošimtis
Dyspepsia, rugStumas, rėmuo, Ir ki
tos vidurių ligos paeina iŠ negero sužįsta neseniai paskelbtame nebusiąs augštesnis kaip 3 vlrSklalmo, o tas reiškia, kad reikia
atsišaukime į rusų tautą —S1/**. Taip daroma dėlto, gero vaisto.
ts
liglaikinės vyriausybės va idant ir neturtingi gyvento
das kunigaikštis
Lvovas. jai galėtų prisidėti savo
Atsižvelgiant į tą apsireiški- turtais prie karės išlaidu.

me jaunos gentkartės, kaip
senovėje taip ir dabar, sle
gia motinos pečius. Motina
turi ypatingą meilės ir pri
sirišimo jausmą prie savo
kūdikių. Mes ją matome
triusiant apie juos ir dienos
šviesoje ir nakties tamsu
moje.
Nesuspėja kūdikis
praverkti, o jau gera moti
nos ranka supa ir ramina
mažutėlį. Žmogus sykį gim
sta, sulyginamai neilgą lai ma talkininkai ne .juokais e
n •
i i
‘
_ ..
d
. |Smulkių paskolų sumanymą
Tečiaus* ji bus užbaigta ką gyvena ir miršta. Doru
bijosi, kad Rusija nesusitai- •
neabejotinai nuoširdžiai re
tik tam sykiui. Po kiek me žmogumi džiaugiasi kaimy
kinti; be jų pritarimo su vo
tų reikės pailginti priešaki nai ir visi, su kuriais kokius
kiečiais.
Suv. Valstijoms mia piniguočiai ir gų užlai
nes sienas ir pristatyt? iš nors reikalus turi.
Blogo taipo gi nemalonu, kad vo- komoji spauda. Tat supranpriešakio bokštas. Dabarti žmogaus daugumas nei ma
kiečiai bando taikinties su j lama. Juk piniguočiams bus
nis frontas yra tik tam sy tyti nenori, purtosi nuo jo, Rusija ir užtat vyriausybė! kur kas geriau, jeigu paskokiui.
Girtini detroitiečiai, kaip nuo netikusio pinigo. norėtų kuogreičiausiai pa
lą sugebės sudaryti mažakad rūpinasi augštos vertės Nors ir neilgai žmogus gy
gelbėti rusus pinigais, kurių
turčiai, kurie tenkinsi s ir
daiktais. Jie gali būti pa- vena, bet ir per tą trumpą
trukumas labai paraližuoja
trimis nuošimčiais nuo pa
vyzdis daugeliui kitų.
laiką geras žmogus suskum karės pasekmingufną.
Už
skolintų
valdžiai pinigų. Mi
B. ba atnešti naudą žmonijai,
girdęs, kad su Rusija pavo
o blogas gi—blėdį. Taigi vi jingas dalykas, prezidentas lijonieriai, žinoma, į tokį
COLLINSVILLE, ILL.
siems reikia stengties, kad \Vilsonas pasakė, kad jis nors patriotišką, bet nepel
pasaulyj butų kuodaugiau pats nueisiąs atstovui bu ningą ‘biznį,’ savo kapitalų
liekis. Jiems didesnis pel
Auka badaujančiai Lietuvai siai dorų, teisingų, darbščių
tus, paprašyti paskirti tųjų
nas pirkti geležinkelių, ka
žmonių Ir kuomažiausiai
per krikštynas.
7 milijardų lolerių.
syklų
ir kitų pelningi; ben
blogų žmonių. Žmonės ge
Subatoje jau tie pinigai
drovių akcijas, kurios su
Vietos lietuvio p. Juozapo rais ar blogais padaro auk liko paskirti.
teiks 20, 30, o gal ir 100 nuo
Zilaičio šeimyna neperseniai lėjimas. Obelaitė lauke au
Tokios
daugybės
‘ ‘ slipadaugėjo vienu nariu. Be ganti, dažniausiai išauga džiausiojo” metalo dar nei šimčių pelno.
Bet vidujinių paskolų ne
kitų svečių į krikštynas taip kreiva, sunykusi ir atneša viena kariaujanti valstija
gi tapo užkviesti Tautos kartus, mažus vaisius. Ta vienu sykiu neskyrė apsigi- užteks karės išlaidoms. Pas
kui surinktus pinigus su
Fondo skyriaus pirminin pati obelaitė sumanaus ir
kas p. K. Kavoliunas ir to išmintingo ūkininko paso nesusiraukdamas. Bet ilgai naudos pirmutiniems apsi
reikalams
ir
paties
skyriaus
sekre dinta, darže išauga daili, niui šis džiaugsmas pavirsta ginklavimo
torius
p.
B.
Stumbrą. puošni ir apdovanoja mus didžiausiu nubudimu, nes įteiks pinigų pritrukusiems
Svečiams dorai bcsi-link- dideliais, gardžiais vaisiais. tokie vaikai išaugę tampa talkininkams. Iš talkininkų
sminant sumanyta parink Taip atsitinka dėlto, kad aršiausi girtuokliai, valka jiems duotieji pinigai, gal,
ti aukų ir karės nualin laukinės obelaitės nieks ne tos, niekina tėvus, nesirupi-įir negrįž, nes gali prisieiti
tai Lietuvai. Aukavo sekan prižiūrėjo, o daržo darbštus na jų likimu.
dovanoti skolas arba jų da
tieji: J. Zilaitis $1.00; P. Zi- ūkininkas ir sakeles apge
Neseniai man teko užeiti lis nuvargusiems talkinin
laitienė—50c, G. Klejunas— nėjo ir nesykį palaistė, ap į nuskurusiausio darbininko kams. Taigi, karės išlaidos
50c; E. Eičas — 25c, O. Ei- kasinėjo.
namelius ir labai nustebau vis tiek reikės padengti iš
čienė—25c, K. Kavoliunas—
Taip pat darosi ir su žmo pamatęs kaip mažas, 3 metų mokesčių, nes paskolos ne25c, B. Stumbras — 25c ir nėmis. Jeigu i kas iš pat ma kūdikis srėbė “birą” iš vic- padengia padarytų beka
J. Klcjunicnė — 25c. Išviso žens gerai prižiūrimas, su drelio, kaip tikras girtuok- riaujant skolų, bet tik jąs
surinkta $3.25. Pinigai įduo maniai auklėjamas, tai grei- lis. Jeigu jau jis šiandieną atideda tolimesniam laikui
čiausia iš jo galima tikėties Į rėpliodamas po aslą geria ir užtat Amerikos gyvento
ti Tautos Fondui.
T. F. Sk. Raštininkas. gero žmogaus, be didelių t alų kaip pieną, tai vargu iš jams nepridera manyti, kad
perkant
paskolų
nuodėmingi; ydų.
j jo tikėties doro ir blaivo gausini
obligacijas
jie
pasiliuosuoja
ST. LOUIS, MO.
žmogaus.
Beveik
stebuklas
Viena svarbiausiųjų da
bartinės žmonijos ydų yra butų, kad jis išaugęs liktų nuo karės išlaidų naštos.
. Platinimas Paskirus minėtusius pini
Darbininkams didina algas. girtuoklystė. Nuo šios ydos blaivininkas.
ak, kaip skaudžiai kenčia girtybės tarp vaikų yra di gus karės reikalams bu
kad
mo
Juk kime _ tikri,
Kadangi
pragyvenimas milijonų milijonai žmonių. delis prasižengimas.
nuolat brangsta ir brangsta, Bet daugelis girtuoklių, 'jei tiek reikia triūso, kol kūdi kesčiai bus labai dideli. Di
tai darbininkams su seno gu būt buvę dorai auklėja kis užauga, tiek naktų mo deli 'jie bus ir dėlto, kad
mis algomis labai vargiai mi, nebūtų nugrimzdę į svai tinai prisieina nemiegoti, greičiausiai juos reikės su
gyvenasi. Šen ten doresni galų nuodus. O dabar daž taigi reikia stengties, kad mesti sulyginamai trumpu
darbdaviai jau pradeda kel nai tėvas arba motina vie nors senatvėje kūdikiai bu laiku, nes doresni politikai,’
ti algas. Kaikurios© vietinė ton drausti kūdikius nuo tų paguoda. Bet jei vaikai visuomenės veikėjai ir spau
se dirbtuvėse pastaromis svaigalą, patįs duoda .jiems dar neužaugę traukia alų da dabar nuolat išrodinėja,
dienomis padidinta darbi viedrelį su alumi ir džiau bei degtinę, tai nesitikėkite kad gyvenanti karta neturi
teisės apkrauti skolomis tos
ninkams algos 20/ nuošim giasi, kad mažas Jonelis ar gero iš tokių vaikų.
čių. J. W. Lossc Tailoring ba Juozelis traukia “dirba”
Kun. A. Briika. kartos, kuli dar gyvens ir
I

Kadangi karei kilus gyve
nimo reikmenįs labiau padi
dėjo ir reikia tikėties, kad
iar padidės, tai daugelis pa
taria kol kas tūkstantinių ir
dviejų tūkstantinių uždar
bių neapkrauti mokesčiais.
Atsiranda sumanymų kon
fiskuoti uždarbius, viršaus
šimto tūkstančio dolerių į
metus.

Bet jeigu karė buvo neiš
vengiama, jeigu ji paskelb
ta apsiginimo, ne užgrobi
mo, tikslais, tai mes visi pri
valome paremti šį savų at
stovybių žygį, kantriai at
keldama visas karės gamina
mas sunkenybes.

Kol kas dar negalima ži
noti, kaip Suvienytu Valsti
jų vyriausybė apsieis su to
mis karės išlaidomis, bet
aišku, kad mokesčių našta
daugumui nebus lengva.

socializmo

Beabėjo, karės, kuri rei
kalauja tiekos išlaidų, neno
rėjo nei žmonės, nei jų vy
riausybė. Pats prezidentas
..

stu tamsunu. Štai kur tik

s

Lietuviški socialistai turi
du didvyriu, kuriedu gina
principus—Moc

Abudu

kų ir Michelsoną.

nestoja į viešąsias diskusi

jas su katalikų

veikėjais.

Aišku, abudu yra nepapra
rieji proto ubagai tąja pra

sme, kad proto jie turi ma

žai.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.
Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviškų
Atvirukų. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiuntimu 5c. vienas.
Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardą.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

1. Kaip akmuo... Pasik’ausim! ................................................. J. Zikaras
S. Lietuvių Dailės Grafika ................................................. p. Galaunė
J. fiv. Kasimieras, Liet. Karalaitis........ ......................... V. Bičiūnas
4. Iš Karo Cikliaus ............................................................... p. Galaunė
5. Audra............................................................................................. j. Zikaras
6. Pasaka........................................................................................ p. Galaunė
7. Iš Cikliaus “Karas” ............................................................... p. Rimša
Vakarinė Malda ............................................. ....................... j. Zikaras
9. Dainiaus Kapas .................................................................... p. Galaunė
10. Iš Cikliaus “Karas” ......................................................... p. Rimša
12. Pašaipa........................................................................................ j. Zikaras
18. žiemos Naktis .................................................................... p. Galaunė
14. Lietuvos Vytis.......... ......................................................... v. Bičiūnas
15. Pabėgėliai................................................................................ j. Zikaras
1«. Keleivis...................................................................................... j. Zikaras

t.

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio išperkaut Money Order.
ADRESUOKITE:

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

CHICAGO, ILL.

IZERGIJOS
V dienos jau
in
praėjo. Bet
vis dar tarpe mus
B
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LI GOS.
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j didelės,
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
nų, kaipo plovimas skaudžianPASEKMINGI MOKINIAI
VISUR.
čio6 gerklės intraukimui į save

HA5TER

apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—75c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Piningoj,. NcuraligijoR, Pcroiitihlynio, Apšlulnmo, Dantų*
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu rvumatišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo seną ir uzlikėtiną draugų šeimy
nom per i>mm* šiint nn‘t'»«i. Tik 25 . ir
50c. bonkutę ; galima gimti visoev aptiekose urbu pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER 4 CO.
74—U W«»hlngton Street,
New York.

)5Y5TEn

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą
laiką.

t

Mes turime didžiausius- ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal .Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER

DESIGNING

T

L’

SCIIOOL

J. F. KASNICKA, Pirm.

118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417

Prieš City Hali

imiiiininiinniiiiiimiiniiiiniiiiiini

PRANEŠIMAS NAMU SAVININKAMS
t

THE PEOPLES STOCK YARDS STATE BANKA, DIDŽIAUSIA VALSTYBI
NE BANKA APART MIESTO. Yra išrinkta per County Kolektorių priimti pi
ningus už tax’us ir sugrąžinti Jums Hilas. Taip-pat ir “Special Assesment” Hilas
galima Čionais aplaikyti: Atsineškite savo tax’ų Hilas pas mus, o tuomi sutau
pysite laiką ir pinigus.

NEREIKIA LAUKTI
Musų banka atdara nuo 9 vai. išryto iki 9
vakare per visą Balandžio menesį.

vai,

£ PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK
Ashland Avė. ir

47 th Gatve

Didžiausia Valstybinė Banka Apart Miestinės g

'‘DRAUGAS

Utarnikas, bai. 17 d. 1917 m

GERA PROGA.
tau susirinkiman ir užsimo westsidiškis korespondentas
Parmos,
Pigina ParnioK
kėti prideramą sumą.
dokumentalidkai prirodys: 80 akrų, žemė gera. 15 akrų žiemi
DIENRAŠTIS
|
niai javai, 4 akrai miško, ąžuolų Ir
T. F. 43 sk. Valdyba. 1) kad L. Vyčiai 24 kuopos kitokių medžių.* Namas bu 6 kaniburlaisi r didelis tvartus. Viena my
nariai vasario 11 d. 1917 m. lia
nuo miesto. Vertes 11,900.00 InBRIDGEPORTO VYČIAI buvo užpuolę B. Ž. klšubo mokėt reikia tik 1700.00. Rašykite
inf urmini jų pas patį farinerj:
Kituose Miestuose |
RUOŠIA SAVYBĖS
A. AKCIHAVHKAS.
narius ir kad už tai vyčių
R. 3, Bok 45,
Ludington, Mich.
VAKARĖLĮ.
“generolas,” kaip jie vadi
1
na, buvo nubaustas ir 2)
Tsl Drever 7041
įt
Balandžio 28 d. š. m. (su kad balandžio 8 d. 19K m.
•/C
batoje) Bridgeporto simpa antras “generolas” buvo
mirai DBNTIBTA8 .
tiški vyčiai ruošiasi Šv. Jur paimtas “nelaisvėn” (areš
Valandos: nuo 1 ryto iki • vak.
Nedėliomis pagal autarimą.
gio parapijos svetainėje su tuotas)—tai, mes, L. Vyčių
4711 Be. AsklaU Ave.
kuopa
išmokėsime
rengti savybės vakarėli. Bu 24-ta
art 47-toa gatvės
į£
sianti skani vakarienė, daili jiems šimtą dolerių.
CHICAGOJE
programa, pasikalbėjimai ir
I
Nepraleiskite geros pro
I
$6.00
|
Phone Yarda 2721
t.t.
gos, melagiai, pasipelnyti.
$
I DR. J. JONIKAITIS
Duodame savaitę laiko.
PRAMOGĖLĖ.
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
J. P. Poška,
TR VAIKU LIGAS
L. V. 24-ta kp. pirm.
rVYkYYYT'trroYYYimTftTYYY
3315 S. Halsted st.,
Liet. Vyčių organizacijos
|
CHICAGO, ILL.
F. P. Bradchulis •
35-ta kuopa W. Pullmane, SUBATINIS CHICAGOS
rietuvis Advokatas j
111. ketverge, balandžio 19
VYČIŲ KONCERTAS.
ATTORNEY AT LAW
J
Telafonai UcKInl.y 5764
d. rengia koncertą. Koncer
10
N.
LaSALE
BT,
OHIOAOO.
J
DR. A K RUTKAUSKAS
to vieta: Jono Stanciko
GYDO
VY80K1A8
LIGAS
Rooma
1107-1114
Lietuvos Vyčių Chicagos
Telephone Franklin 1171
kinpas W. SS gatves
svetainėje (205-207 K. 115 Apskričio choro koncertas, 3U7'Wutirn Blid.
Ligoniu Priėmimo Valandos:
Oyv.: 3112 8. Halated Bt.
st.); pradžia lygiai 7 vai. va įvykęs Šv. Jurgio parapijos
ryto meta nuo t iki 10 valandos po pietų
nuo 2 iki'4 ir vakare 7 iki 8:30.
Telephone Varda 2390
Šventomis dienomia'lš ryto'8-10
kare. Po koncerto bus šo svetainėje balandžio 14 d.,
ir nuo 2 iki 3 po pietų.
J
kiai ir skrajojanti krasa. pasisekė pusėtinai. Žmonių
Jaunimui veldėtų skaitlin buvo nedaugiausia. Daugelis
gai atvykti AV. Pullmano programos dalių buvo pa
vvčiu koncertai!.
kartota iš praeitų koncertų,

“DRA UGAS”!
Kainuoja ti ktai

NORTH SIDE.

$4.50 Iis

Dr. C. Z. Vezelit

Čia jaunimas uoliai vei
kia, rengia lavinimosi kur
sus, prakalbas, vakarus ir
t.t. Bet neužilgo su žiemi
nes rūšies darbeliais reikės
išsiskirti, nes prisiartinus
vasarai nesmagu bus svetai
nėse leisti liuoslaikį ir visi
rūpinsis kuodažniausiai iš
važiuoti j laukus bei miš
kus, pakvėpuoti tyru oru ir
atgaivinti nuvargintas sie
las.
Vietos Vyčių 5-ta kuopa
mėnesinį susirinkimą laikė
seredoje, balandžio 11 d. š.
m. Šio mėnesio 29 dienoye
North Sidės vyčiai ruošiasi
atvaizdinti istorišką veikalą
“MJirga.”
Korespondentas.
PERĖJIMAS Į KATA

LIKUS.

Re v. A. L. Oft, kuris ne
seniai priklausė prie augštesnios dvasiškijos, tarnau
jančios episkopalu šv. Petro
ir Povylo katedroje Chica
goje, perėjo į katalikus. Ka
dangi jis buvo nevedęs, tai
sumanė pradėti mokintis
katalikiškos teologijos (ti
kėjimo mokslo) ir tapti ka
taliku kunigu.
P IA DEWEY’IENĖ.
Neseniai mirusio garsiau
šio Suv. Valstiją admirpjo
našlė p. Dewey’ienė yra ka
talikė. Drauge ji yra pirmi
ninkė jureivijos moterų są
jungos (Womans Section of
Navy League). Karei kilus
ji įtaisė visus įrengimus rei
kalingus laivui-ligon bučiui.
Ji taip gi įtaisė šešias moki
nimo vietas prie moteriš
koms, apsiimančioms tar
nauti sužeistiems ir sergan
tiems kareiviams. Tos vie
tos tapo atidarytos panedėlyje balandžio 16 d.

DOVANAI ŽEMĖ
DARŽAMS.
Chicagos miesto valdyba,
duoda dovanai žemes tiems,
kurie nori įsitaisyti sau bul 
vių, morkvų, svogūnų, buro
ku* ir kitokiuA daržovių.
& Lietuviai, naudokitės šia proga.
Kas pats nesugeba kreipties
tuo reikalu prie tam tikro
biuro (City Hali, Room
507), tai praneškite musų
redakcijai savo adresą. Mes
patarpininkausime jums.
NORTH SIDE.
Tautos Fondo skyriaus
susirinkimas.
Tautos Fondo 43-čio sky
riaus susirinkimas įvyks
ketverge, balandžio 19 d. š.
m. Pradžia susirinkimo 7
|val. vakare, šv. Mh kolo pa-

’rap. svetainėje 1644 Wabansia avė.
Vardan krauju ir ašaro
mis pasruvusios nekaltos
Lietuvos kviečiame vietos
lietuvius kuoskaitlingiausiai
prisidėti prie šelpimo darbo.
Labai liūdna, kad kaikurie
lietuviai pasižadėję mokėti
nuolatinius mokesčius nepil
do savo prižado. Užtat, visus
tuos
šiuomi
nuoširdžiai
kviečiame atvykti viršminė-

Metams

j

SAUGUS BANKAS

VISŲ DOMAI!

PARMOSI!

FAKM08II

Parsiduoda Didžiausioje Amerl
koja Lietuvių kolionljoj kaina yra
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apylinkėje BcottvtUe, Mich. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo
Bals yra Farmerų Draugystė,
yra
lietuvišką parapija. Todėl kreipiame!
( Jus kurte norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farma* kad
galėtumėm
visus Anglus lr Vokie
čius, Ii tos k°llonljos išprašyti. Mea
turime li Jų suėmė Jų farmas lr nori
mo Jas parduoti, turime didelių lr m*
ių farmų, glvuUal, mašinos lr kiti
reikalingi daiktai prlo ūkio. Duoda
me ant Išmokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų katalioga lr mapa. ..

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

VISIEMS YRA MALONU IŠ
GIRSTI, KAD KRIKŠČIO

Musų agentas Vincas Rukštalis dabar lankosi po Illinois
valstiją.

Pas jį galite užsira

šyti Dienraštį

“Drangą” ir

užsimokėti prenumeratą.

“Draugo” Admin.

PAIEŠKOJIMAI
Sužeistas kareivis Pranas Klemėnas paeinantis iš Kauno gub., Pane
vėžio apskr., Vnškių parapijos, Vulnikonų sodžiaus ieško brolių Alber
to lr Boleslovo Klemėnų.
Patys
broliai arba kas žino apie juos ma
lonėkite rašyti Pranui Klemėnul to
kiuo adresu: Russia, gorod Voronež,
Sredne-Moskovskaja uliea, Patronat
po prizreniju
uviečennych voinov,
Francu Klemėnoeu.

NIS DARBINIKAI REN
. GIA APVAIKŠČIOJIMĄ. .

PARDAVIMUI

Darbininkų Savaitė. *

Ant pardavimo
6-šilj
kambarių
furniėial.
Parsiduoda Iš priežasties
išvažiavimo į kitą miestą. Atsišaukite.
F.merald avė.,
Chicago, IU.
Utarninke 17 d. ir Pėtnyčioje 3423
Trečios lubos nuo užpakalio.

20 d. balandžio m. 1917 m. šv.
Mykolo Parap. Svetainėje,
1644 Wabansia avė.

REIKALAVIMAI.

Reikalingas duonkepis suprantantantis darbą, kaip kepti baltą duoną
Vakarai rengiami su labai ir pyragus. Atsišaukite:
W.\SILI.\l’SKIS BROS.
įvairiais programais: bus su
12247 So. Halsted St.,
Chicago, III.

lošta

labai

puiki

komedija

Reikalingas jaunas vyras prie ve
žiojimo popieros (drlver).
Atsišaukite pas
prakalbos, deklemacijos, da
KRAl’S AND GOLBPS,
lyvaus vietinis Parapijos cho 5835 So. Throop Street, Chicago, III.

“TAI POLITIKA,” dialogas,

* kurias jau publikai teko
“NAUJIENOS” MELUO girdėti pirmiaus. Nepagirti
ras po vadovyste B. Lauraičio.
JA IR MELUOJA!
nas Chicagos vyčių choras
ANT RANDOS.
Visi, kurie norite linksmai lai
tik tuomi, kad perdaug
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
ką praleisti ir kas atjaučia
Ant Rendos 4 kambarii, mūrinis
$100.00 dovanų, jeigu priro mėgsta kitataučių muziką ir
pagyvenimas.
Naujai Ištaisyta, pi
sidėti
pasirenka
STATE
BANK
of
CHICAGO.
Sta

darbininkų
stovį
lai
atsilanko,
giai gerai gerai šeimynai.
dys savos koresponden
jąja gausiai vaišina sukvie
3838 Normai avė.
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
o nesigailės. Įžanga pirmą va
cijos teisingumą.
Arti American Can. Co.
stą lietuvišką publiką. Štai
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
karą (17 d. Balandžio) 25c.
Socialistų
“Naujienos” ir pastarame koncerte dau
RENDAVOJAM Stora su fixchekas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
suaugusiems; 10c. vaikams.
vis dar tebemano šmeižimu giau buvo svetimtauti škų
rais, arba galite pirkti narna. Renda
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų
bankų. Žmonių
Antrą vakarą (20 d. Balan visai pigi. Storas yra labai
geroj
ir melavimu apdumti akis dainelių, negu savų, kurių
vietoj ir galėtu gera biznį pasidaryti
|| pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, || džio) visiems dykai, nes bus kad
esi mokytas. Kad nori rendavosavo skaitytojams.
gražumu ir suprantantieji
ti arba pirkti narna, taipgi pasiskut* kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus --fi prakalbos ir deklemacijos.
Tas bedievių ir tautos iš muziką svetimtaučiai nega
bek prie šito adreso:
dolerių.
Visus nuoširdžiai kviečia
JOHN PETRAITIS
gamų laikraštis be melavi li atsigerėti.
4102
SO.
Campbell avė., Chicago, III.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
KOMITETAS.
mo negali iškęsti, kaip vil
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. Įfj
Lietuviškų chorų viršilos
kas be staugimo.
privalo neužmiršti, kad už
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS g
Štai, balandžio 12 d. š. m.,
jų koncertus agituojama ir
<į'
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
kad lietuviams butų parankų ateiti sn reikalais,
87-me numeryj tojo melų
juos lankoma beveik vien
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
maišo tilpo korespondencija
tik dėlto, kad iie yra lietu
S 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO ®
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
iš West Sides, po kuria pa
viški, kad jais tobulinama
sirašęs tūlas Vytis Karei
savoji
dailė.
Kitataučių
vis. Toje korespondencijo
dainų mes turime progos pa
je be kit ko sakoma: “Vyčių
siklausyti iš gabiausių arti
generolas 24 rotos paimtas
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksinių dastų kitur, gi savų — tikimės
likų,
viskas turi būti parduota už pusė prekės.
nelaisvėn (areštuotas). Ne
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
išgirsti nuėję lietuviškan
Po Gegižio 1-mil imi ižitsiei krautuvė pi iub.
teko revolverio.”
Vienintelis vidurmiėstyj bankas kame lietuviškai
koncertan. Bet jeigu mū
2128 W. 22 St.
||
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
L. V. 24-ta kuopa gavo iš
Arti “Illington” Teatro.
siškiai koncertai didesnę pu
ĮI
miesto leidimą turėti savo
Nepraleiskite šio išpardavimo.
sę programos sustato iš ki
Viskas už pusė prekės.
speciali poliemoną. Tam potataučių muzikos, tai teneP. A. MILLER
licmonui miesto valdžia su
sitiki didelės paramos iš
2256
W.
22
St.,
Arti Oakley Ave.
teikė policmouo žvaigždę ir
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
lietuvių visuomenės, kuri I
pavelijo nešiotis revolverį.
ištroškusi savų jautrių, ne
Tas apsiginklavimas so
kaltų, perimtų gamtos pa
cialistams ir jų bernams la
jautimais dainelių.
bai nepatiko, nes, dabar pa
;į
1137. NsujM Budu Išmokti Rašyti. Senas ar jaunas, vyru ar
**
matė, jog jau nebegalės už
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
TREMTINIAI PAIEŠKO
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
puldinėti vyčių ant gatvių.
SAVŲJŲ.
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienu
Tatai socialistai sumanė už
mokinimoai,
jau ir moki rašyti. Ar gi sunkuf Argi Tam
Tremtinys
(pabėgėlis)
rūdyti policiją ant vyčių
sta negalėtum išmokti rašyti f
žinoma, tik norėk ir
Petrai Jagminas paieško sa
pradėk
mokinti*.
Sj
knygelė
prekiuoja
tik ..........................
10c.
suecialio
sargo-poliemono.
GARSI SANTOS KAVA.
vo giminių: Leono Andrze1138. Nauju Elementorius.
Vaikams arba pradžiamoksliams
alb.
Policija musų draugo ne
skaitymo
ir
rašymo
vadovėlis.
Vaikai
nuo
pat
kūdikys

jevskio, pirm karės gyvenu
Visur parduodama po 28c ir
areštavo ir tik paėmė revol
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo
sio Newarke, N. J. (29
po 30c
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
verį.
Bet sužinojusi, kad
Johnson st.) ir Viliaus GraElementoriaus kaina ...........................................................................
10e
revolverį turėti gauta mie
COCOA
RYŽIAI
1030. Šventa Istorija Seno lr Naujo Įstatymo. Šventoje Isto
SVIESTAS
novskio, pirm karės gyvenusto leidimas, tai ant ryto
r,i-i...
oeriaodoS
mile,.
Geriausia, ,metoGariaaala Bankea.
Banį
Prlinrniaosli
Ta
rijoje aiškiai aprašyta apie muaų šventą tikėjimą. Jan
10c vartei,
šio Milburne, N. J. (Box,
■nlyrine an
nui tvota,
parildooda
iam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra šventoje
jaus jį sugrąžino
savininkui.
bent kokia.
-igiązinu savi
utį mui.
,
.
t
8
nia, nerlvertei 60e
ui
Icur ja, sraparalduoda
1-Ž sv.
, .
.
...
267). Tiedu asmenis malo- a
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską snlit rauti
po
Taigi negarbingi socialis, ... ,.
.
x- '&
pruti.
Kaina
tiktai
.......................................................................
L00
. .7
. ,
„ nekite atsiliepti sekančiu »
810<W. 22nd it.
NoRTKlIOB I
1S44 W Chlcaroav.
11 WEST B1DB
tenai nei nelaukite, kad uz
r
1082. Trumpa Bventa Istorija Beno lr Naujo Įstatymo apdaryta
25e.
406 W. Divialon at.
1886 Blne laland a*.
1871 Hilvankae av.
adresu: Russia, gorod Voro
720 „. North av'
j
SOUTH SIDE
2612 W. North av.
2064 Ml(waukee av;
718. Lietuvos Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio šventa
legališkus dalykus butu vy
2640 Lincoln av.
I
1217 S. Halated fat,
8032 Wentworth av
1064 Milvraueee av.
než, 2-ųa Verchne-Strielecpriedermė šinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvio jei jis
3244 Lincoln av,
1882 S. Halsted st.
3427 S. Halated at.
1610 W Madison it,
8413 N. Clark St. {
čiai baudžiami.
S8S0W Madiaaalat.
1818 W. 12th lt.
4729 8. Ashland av.
sieko nežino apie Lietuvos praeitį, joa didvyrue, ir jos
kaja uliea No. 4, Petru JagToje pačioje korespon
viešpatavimą. Jei dar aeturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
minasu.
jaus
patariame nusipirk,
flioje knygelšje trumpai, bet
dencijoje vėl begėdiškai ra
aiškiai lr suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Prešoma, buk vyčiai užpuolę
kinoja neapdaryta ................................................................................ ,.28c.
REDAKCIJOS ATSA
B. Ž. klubo narius (tas už
35e.
Apdaryta ................................................................................
KYMAI.
1103. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių
puolimas atsitiko vasario 11
. .
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisyklišd 1917 m.) ir jų ‘generolas’ ,p Ple/ Re«lūai Valančiūtei.
kai rašyti, finoms, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
Tamstos pranešimą apie
lietuviškai parašyti.
Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
buvęs nubaustas.
Moterų Sąjungos paskaitą
35e.
išmokins taisykliškai rašyti.
Prekė ...................................
Tas dalykas jau buvo ap
1120. Lietuvos Gaspadinė.
Šioje knygelėje pamokina virėjas
mes tegavome bespausdirašytas “Drauge.” Nc vy
atsakančiai pagaminti valgius.
Seimininkė, kuri nepannnt subatinę laikraščio lai
taiao gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
čiai užpuolė B. Ž. narius, bet
dą. Taigi jau buvo vėlu tą
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimu.
B. Ž. nariai buvo užpuolę
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanins
žinią talpinti.
Įsitaisykite gerai parinktus akiniu* etiklua. Paveskite aprupintl eavyčius ir ne vyčių generolas
valgius iš tų pačių dalykų, o nežinanti Seimininkė suga
|įvo akla specljaliatul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
P. Vargšui. Buk Tamista
dina valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
į parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
buvo nubaustas, bet kliubo
taip geras, parašyk kaip
terįs ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
B. Ž. narys.
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik ........................................
SSe.
gi buvo ištiesų, kad galėtuTaigi, socialistai čia per
120. Karės Balunybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus ii spaudos
. .
,
. . . .m, .
.v me meląAtremti tiesos išdėknygelė. Labai įdomus aprašymu apiė dabartinės karės
Akiu Specialistas
akįs meluoja visiškai ispridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
stymu.
TĖMYKIT NAMO UŽRABA.
kraipo faktus, savas nuodė
perskaityti šią kny gel.. Kaina .....................................................
26c.
Vlsiaakydami
viri
paiymėtu
knygeles
parašykite
knygos
vardą
ir
mės primeta kitiems. Bai
1801 SOUTH ASHLAND AVE.
■nmerį. .Pinigus galima slųsttjkruos šenklellalA Adresnoklta:
LIETUVIŠKAS
HOTELIS
sus, matyt, jųjų doriškas išKampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augžtas
1606 South Halsted Street
DRAUGAS ■fJBLISHING CO.
gverimas.
į
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai
Reikalauja vyrų gyvenimui. Kam
Jeigu socialistų laikraščio barys au gaapadlnėa valgiu |5.00 (
Tel. Canal 5335.
1600 W. 46 St.,
Chlcafo, III.
Kambariai geri, gali būti
“Naujienų” redaktorius ir nedėlią.
po du.
r

1

State Bank of Chicago

KNYGOS

CARR BROS. WRECKING CO.

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!

BANKĖS

Sekančios yra gaunamos Draugo knygyno

26

47c

6įc

14c

Dabokite Savo Akis

John J. Šmetana

Sr :
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