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AUSTRIJOJE SIAUČIA

DEZERTUOJA GRAIKŲ
KARIUOMENĖ.

BADAS

Karaliui Konstantinui
pavojus.

Turkija sulaiko amerikonus

Karš Anglijai kasdien atsieina
37 milijonai dol.
Vokietija pageidauja taikos ir
su Italija
AUSTRIJAI TRŪKSTA
MAISTO.

TURKIJA SULAIKO
AMERIKONUS.

Berne, Šveicarija, geg. 10.
— Austrija atsiradusi ant
prapulties kranto dėl maisto
brangumo ir jo stokos. Val
dininkai labai prastai apmo
kami, taip kad dabartiniais
laikais negali .iau prasimai
tinti su savo šeimynomis.
Taip yra su augštaisiais,
taip ir su žemesniaisiais
valdininkais.
Jei taip yra su “ponais,”
tai apie valstiečius nėra nei
kalbos.
Šitie vietomis jau
hądroiriauja, kitur badumi
miršta.
Anot gautų žinių, ilgai
taip negalės būti. Visoj ša
lyj turės pakilti tokia revo
liucija, kokios pasaulis nė

Washington, geg. 10. —
Suv. Valstijų ambasadorius
iš Konstantinopolio prane
šė, kad Turkija sulaikė 20
amerikonų, tinkamų karei
viauti, ir nenori jų paleisti
keliauti į Ameriką. Amba
sadorius deda pastangas su
laikytus paliuosuoti.

ra matęs.
Austrija mobilizuoja pa
skutines savo jėgas prieš
italus. Sumaniusi pradėti
užpuolimų. Jei šis užpuoli
mas nepasiseks, tuomet bus
po Austrijos.

DAUGIAU PINIGŲ KA
RĖS REIKALAMS.

Londonas, geg. 10. — An
glijos parlamentas išnaujo
paskyTė $2,500,000,000 karės
reikalams.. Anglijos pinigy
no ministeris parlamentui
pranešė, kad dabar1 Anglijai
kariavimas kasdien atsieinąs
37 milijonus dolerių. Dide
lės paramos dabar pasitiki
ma nuo Suv. Valstijų, ku
rios pasižadėjo Angliją ir
jos talkininkes pinigiškai
remti.

Londonas, geg. 10. — Ištisiais būriais Graikijos ka
reiviai dezertuoja iš kara
liaus Konstantino kariuo
menės ir pereina venizelis
tų pusėn.
Jei taip ilgiau ir nuolat
kareiviai apleidinės savo ei
les, ateis laikas, kad nebus
kam ginti sostų ir karalius
pats turės atsisakyti nuo
valdovavimo Graikijoje.
40,000 venizelistų Saloni
kuose mass-mitinge nutarė,
kad karaliaus sostas Graiki
joje sugriautas ir dinastija
panaikinta.

ANGLIJAI TRŪKSTA
MAISTO.
Washington, geg. 10. —

SAKOSI TURĮ GERĄ

VIUS GABENSIĄ Į

ĮNAGĮ PRIEŠ NARDAN

AMERIKĄ.

ČIAS LAIVES.

vių.
Sumanyta juos į čia atga
benti pačių vokiečių garlai
viais, kokius Suv. Valstijų
zyriausybė
sukonfiskavo
šios šalies uostuose. Šitais
garlaiviais Suv. Valstijos
nugabens talkininkams mai
sto ir amunicijos, gi atgal
tais pačiais garlaiviais pa
ims vokiečius nelaisvius.
Spėjama, kad vokiečių
nardančios laivės netorpeduos tų garlaivių, kuriais
bus gabenami vokiečiai nelaisviai,
.
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Iš Lietuvių Tremtiniu Gyvenimo
Siberijoje

10. —

Suv. Valstijų karės laivyno
štabas turėjo slaptą posėdį,
kuriam apžiūrėta naujas
Edisono išradimas — mirti
nas įnagis prieš vokiečių
nardančias laives. Tuo išra
dimu, sakoma, busią galima
sunaikinti visas nardančias
laives, kurios šiandie laike
apjuosusios Europą.

Karės laivyno sekretorius
Daniels pranešė, kad Suv.
Valstijos veikiai parody
siančios pasauliui, kaip turi
griebti galas vokiečių nar
dančias laives.
BRAZILIJA VEIKIAI

STOS KARĖN.
Washinkton, geg. 10. —
Brazilija, manoma, veikiai
stos karėn talkininkų pusė
je. Vokietijos priešininkų
skaitlius todėl pasidaugins.
Tuo reikalu atlaikė konfe
renciją čionai Anglijos už
sienių reikalų ministeris
Balfour su Brazilijos pa
siuntiniu Dalsama.

Mums teko pabuvoti vie davo katalikus parūpinda
name Užbaikalio oblasties mas jiems dovanų — kryže
mieste
Verchneudinske. lius ir abrozėlius, kurie kaiUžbaikalis yra tai vienas iš -kada ir labai būdavo reika
kalnuotų Azijos kraštų, bai lingi.
siausi kalnai čia užima di- 1 G kiek vargo prisieidavo
džiausį plotą žemės, iš ku kentėt jam keliaujant tokią
rių yra ir taip didelių, kad tolimą kelionę po Užbaikanet ir vasarą sniegas neiš I lijos kalnus ir tarpkalnius;
tirpsta. Atsiskirdami nuo užėjus lietui arba audrai,
puikios Lietuvos, manėme 1 sunku ir aprašyti. Jeigu
busią atskeltais ne tik nuo tarpe latvių atsiranda to
Lietuvos, bet ii1 nuo katali kių, kas nėra matę kunigų,
kų ir bažnyčių, kurią nema tai tenai rasime ir tokių, kužai mylėjome, bet apsiriko |rie nėra ir girdėję apie ku
me taip manydami; nors ir nigus, o išvydę dar daugiau
toli nuo Lietuvos gyvenome, tyčiojasi negu latviai. Daug
už keliolikos tūkstančių var , kartų kunigui keliaujant
stų, o vienok bažnyčia ir čia prisieidavo kentėt ant kelio
arti buvo. Mat galingos Die [baisiausias audras ir šaltį/
vo sėklos grūdas ir čia yra [kuris daug stipresnis, negu
puolęs, nors ir akmenių kal musų krašte. O užėjus nak
nų krantuose, vienok išdy čiai turėdavo ilsėtis pusčiogo ir žaliuoja. Mieste Verch se vietose, tarp svetimtikių
neudinske yra katalikų baž ir nešvariausių mongolų. O
nytėlė, prie kurios gyvena kas jį priimdavo, kad ir at
kunigas Geliavičius, kuris keliaus prie katalikų karei
mokėjo ir lietuviškai. Vieti vių ir kas prirengdavo vie
nių gyventojų katalikų visai tą dėl pamaldų? Tiesiog, ga
mažas skaitlius tėra, už tai lima sakyti, Augščiausis. O
ir bažnytėlė skurdžiai gyva vienok jis visados būdavo
vo neturėdama reikalingi; ramus ir linksmus, bę ųialoaptarnautojų, kaip va: za uiai laikydavo Mišias šv.^ųe
kristijono ir vargonininko, geresnėj vietoj, kaip čia,
dažniausia tekdavo matyt tarpe pabėgėlių. Malonumais
kunigą pildantį priedermes jo visados padarydavo dizakristijono, tai yra užsi- džiausį džiaugsmą nuliucfu-

Šios šalies vvriausvbė pain
formuota, kad Anglijai grąsia pavojus dėl maisto sto
kos, kam vra kaltos vokiečių nardančios laivės.
Šios šalies vyriausybė to
dėl nemažai
susirupinusi
tuomi. Prezidentas Wilsonas skatina kongresą, kad
VYRIAUSYBĖ ĮSTEIGIA
šis
kuogreičiausiai
apsi
SAVO ORGANĄ.
dirbtų str karės reikalais,
kad vyriausybės sumanymų
REIKALAUJA, LIUOSŲWashington, geg. 10. —
netriikdytų, nes Anglijos
JŲ
DARDANELIŲ.
Suv. Valstijų vyriausybė
blogas stovis atsilieps ir į
įsteigia nuosavą organąSuv. Valstijas.
Petrogradas,
geg.
10.
—
-dienraštį vardu “Offiriai degiojant žvakes prieš mi siems musų broliams. G iš
Vakar tuo tikslu prezi
Sevastopolyj
įvyko
Rusijos
įBulletin.” Jame bus prane šias ir prisirengiantį pride keliaujant jam dažniausiai
dentas atlaikė konferenciją
Juodųjų
jūrių
karės
laivyno
šami visokie su kare surišti rančius dalykus laikvmui net ašarodami lydėdavo jį
su kongreso lyderiais/
ŽUVO GARSUS LA
KŪNAS.

ANGLAI IR VĖL ATĖMĖ
Newport News, Va., geg.
DALĮ FRESNOY.
10.—Lakstytuvui kritus že
VOKIETIJA NORI TAI
mės link žuvo garsus pasau
KOS IR SU ITALIJA.
Londonas, geg. 10. — Mie lyje lakūnas Victor CarlBuenos Aires, geg. 10. — sto Fresnoy dalį Prancūzi strom su savo mokiniu Gary
Iš Rymo gauta žinia, kad joje anglai išnaujo atsiėmė Eces.

nuo vokiečių po kruviniausio mūšio. Vokiečiai stoja SULAUŽĖ VOKIEČIŲ PO
pašėlusion kontratakon, nes ZICIJAS RUMUNIJOJE.
susilaukė pagelbos iš kitų
Petrogradas, geg. 10. —
karės šonų.
Rusų ofieialis štabas prane
PAĖMĖ PIRM3OSI0S LI ša, kad rusų armija sulaužė
vokiečių pozicijas ties SenNIJOS APKASUS.
ne, Rumunijoje ir pasistū
Paryžius, geg. 10. — Už- mė ligi Jenawer.
pereitą naktį prancūzai pa
TEUTONAI - BULGARAI ėmė nuo vokiečių visus pir
mosios apsiginimo linijos
LAIMĖJ? MŪŠĮ.
apkasus palei Chevrcux, ne
Berlynas, geg. 10. — Vo toli Craonue. 160 vokiečių
kiečių generalis štabas prii- pateko nelaisvėn.
neša, kad vokiečiai-bulgarai
MAŽIAU LAIVŲ NU
Makedonijoje sumušę talki
SKANDINTA.
ninkus kelioes vietose.

Vokietijos agentai ėmė uo
liai darbuoties ir Italijoje,
kad pastaroji veikiau susi
taikintų su centralėm val
stybėm. Vokietija į savo
tinklus tatai mėgina pagau
ti ne tiktai Rusiją, bet ir
Italiją. Bet ar jai pasiseks
tas tikslas atsiekti, tai jau
kitas klausimas.

(MAY) 10 D. 1917 M.
nota under the Act of March I, 1878.

VOKIEČIUS NELAIS

Washington, geg. 10. —
Karės konferencijoje, kurią
atlaikė šios šalies vyriausy
bė su Anglijos ir Prancūzi
jos atstovais, nutarta iš An
glijos ir Prancūzijos visus
vokiečius nelaisvius atga
benti j Suv. Valstijas ir pri
statyti juos prie darbo lau
kuose už mažą atlyginimą.
Tuo bųdu šios šalies vyriau
sybė pelnys, nes nelaisvia'i
galės
pagaminti daugiau,
maisto, ir palengvės talki
ninkams, kuomet tu nelaisvių nereikės valgydinti.
Norima šion šalin paimti
apie 100.000 vokiečių nelais-

V//

jurininkų kongresas. Kon
grese išnešta reikalavimas,
kad po karės Dardaneliai
rusų karės laivams plaukio
ti butų liuosi. Taippat pa
reikalauta, kad tais pačiais
Dardaneliais
negalėtų
plaukti į Juodąsias jūres
svetimų šalių karės laivai.

reikalai. Be to pienuojama Mišias šv., o ar mažai vargo
dar leisti ir savaitraštis.
jam prisieidavo kentėti lai
ke lankymo kareivių katali
ITALIJAI REIKALINGI kų, kurie tada gyvendavo įvairiose dalyse Užbaikalijos.
GARVEŽIAI.
nes daugumas jų gyvendavo
Washington, geg. 10. — ir labai toli nuo bažnyčios ir
Suv. Valstijos Italijai pa jokiu budu negalėdavo jis
skolino 100 milijonų dolerių. lankyti kaip va — TroickoItalija tų pinigų nepasiima sauske, nėra katalikų baž
DVI DIENI BE MĖSOS namo, bet už juos visus šioj nyčios ir kunigo, o nuo jo li
PRANCUZUOJE.
šalyj perka daugelį geležin gi Verchneudinsko daugiau
keliams garvežių, vagonų, kaip du šimtai varstų nema
Paryžius, geg. 10.—Pran bėgių ir kitokių geležinke tyt nei kunigo, nei bažny
čios; bet jis ir ten aplanky
cūzijos vyriausybė parėdė, liams reikalingų daiktų.
kad pradėjus gegužės 15
Italijos geležinkeliai yra
diena visoj šalyj uždrausta menkam stovyj. Juos ope DAR VIENAS VOKIETI
bus pardavinėti ir vartoti ruoja pati vyriausybė. To
JOS PRIEŠININKAS.
mėsą trečiadieniais ir penk dėl norima juos dabar ir pa
gerinti ir pataisyti.
tadieniais.
Baltimore, Md., geg. 10.—
Liberijos generaliam konsu
lini čionai pranešta, kad Li
berija, žinoma negrų šalis
Afrikoje, pertraukusi dip
lomatinius ryšius su Vokie
tija iiJ stojusi talkininkų
pusėje. Tai padariusi, kuo
met nugirdusi, kad karėn
prieš Vokietiją stojo Suv.

Valstijos.
ŠIANDIE RIŠAMAS KA
RĖŠ KLAUSIMAS.

Pekinas, geg. 10. — Va
kar Kinijos parlamentas at
laikė slaptą posėdį ir nutarė
paskelbti karę Vokietijai.
Šiandie apie tą klausimą
parlamentas tarsis dar su
ministeriu kabinetu ir galu
tini! bus

nuspręsta,

daryti su Vokietija.

kas pa

Londonas, geg. 10. — An
glijos vyriausybė praneša,
kad praeitą savaitę vokiečių
nardančios laivės mažiau
laivų nuskandinusios, negu
pirmiau. Nuo laivių bloka
dos pradžios ligi šio laiko
nuskandinta 415 laivų, pri
gulinčių talkininkams ir
neutralėms šalims. Žinoma,
daugiausia nukentėjo Angli
ja.

katalikai kareiviai tą savo
geriausį tėvą ir aprūpinto
ją. Užtat ir mes, nors ir gy
vendami karės lauke, vienok
negalim užmiršti to geriau
sio tėvo, kuris tiek daug dėl
musų gero darė, ir šelpė
mumis dvasiškuose musų
reikaluose, važinėdamas po
tolimą Siberiją ir vargdamas
draug su žmonėmis.
Gei
džiame, kad tam dvasiškam
didvyriui skambėtų garbė
visoje žmonijoje ir visose
dalyse pasaulio.
“ R. G. ”
KAŽKUR ŽUVĘS ANARCHISTAS LENIN,

Copenhagen, geg. 10. —
Žinomo vokiečių vyriausy
bės sėbro anarchisto Lenino
draugai ir šalininkai Petro
grade pasigedo savo moky
tojo ir vadovo, anot gautų
žinių iš Petrogrado. Lenino
šalininkai tvirtina, kad re
gis rusų vyriausybė paslap
čia jį areštavo ir kur-nors
užkimšo, kad jis daugiau
nekeltų suiručių.

DAR APIE TAIKOS
PASIULIJIMĄ.

ORAS.

Gegužės 10, 1917 m.
Amsterdam, geg. 10. — Iš
Chicago ir apylinkės. —
Berlyno gauta žinia, kad
Vokietijos kanclieris kalbė Šiandie ir rytoj išdalies desiąs parlamente ateinantį besiuota; nuolat šalta.
Temperatūra vakar augpirmadienį. Manoma, kad jis
Photo by American Preaa Aasoclatton
Yale universiteto studentai, katrie įstoję S. V. lakūnų korpusan. Jie susirinkę lak pastatysiąs
talkininkams ščiausia 45, žemiausia 40
stytuvų dirbtuvėje.
į
laipsnių.
taikos sąlygas.
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TAIP-GI DORA.

do tokios, kokiuo yra. ir
pats jų “apsi vedimas.”
Dirstelkime į socialistų
laikraščius. Ten tik mirga
paieškojimai pabėgusių nuo
“vyrų” “pačių” su kokiais
‘ ‘ burdingieriais. ’ ’
Tai pa
ieškoj imai vis tų, katrie
apsivedė “be bažnytinių ap
eigų,” katrie skaito socialis
tų laikraščius, katriems pa
sileidimas yra vietojo doros.
.——---------------------- i

Amerikos lietuvei ir^tikejimas
Bedievybė Lietuvoje ir
Amrikoje.

ima branginti vien tik
džiaginę jėgą.

me
I

Kitų tautų Bažnyčia rūpi
nosi emigrantais.
tarp musų jau ima dalytis

VZERGIJOS
V dienos jau
praėjo. Bet
vis dar tarpe mus'
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LIGOS.
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles,
jeigu urnai atida ant to ątkreiiiama. Ir tas yra jūsų pareiga
ink paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

lenktynės kas smarkiau įKad vokiečių bangos me
keiks. Gal mes tame ir to tėsi į Ameriką, Bažnyčia
“Naujienos” atspauzdino
Tarp ypatybių, kurios buli tapsime, bet ta tobuly
tą pajuto. Ji sutvėrė
st.
A. Bulotos “atsisveikini
smarkiau apsireiškia Ame bė mus atitolins nuo civili
Raphaelsgesellschaft
(Šv.
mą,” kurį jis parašęs aprikos lietuvių gyvenime ne zacijos ir išauklėjimo.
Rapolo draugija), kuri ap
leizdamas Ameriką.
f
gu tėvynėje yra tikėjimo
saugodavo išeivius kelionė
Keiksmais
Amerikos
lie

Žinomas daiktas, Bulota
susilpnėjimas.
Čia tikėji
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
je, ir apsistojimo vietoje
nų, kaipo plovimas skaudiiankarštai- padėkojo socialis
mui priešingoji spauda di tuvių spauda galingesnė už
čios gerklės intraukimui j save
duodavo kur galvą priglau
apmalšinimui dusulio, nuo gal
tams ia jų laikraščiams, kad
desnė ir galingesnė negu tėvynės spaudą. Girtybe Avos ir ausų skaudėjimo; ect.
sti. Ta protinga ir naudin
šitie taip karštai parėmė jo
Lietuvoje. Tarp Amerikos merikos lietuviai žymesni
ga draugija žymiai buvo
misiją. Gi katrie^j am prieškatalikų lietuviai užima že už tėvynės lietuvius. Vie
apsireiškia esąs iš geriausių na- '
tariavo, tuos savo “atsisvei-: PASIBAIGUSI KARĖS mą vietą, taip Amerikos nais metais Kauno guberni persilpna savo tikslams, nes
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. už bonkutę.
ir
Vokietijos
katalikai
tu

KONFERENCIJA.
kinime” pavadino “niekaNuo Reiiiimtiniio, i’iidagui, Neursllsocialistų lietuvių vieta ga ja buvo net antroji tarp gu
Peniteldynio. ApSlubinio, DantuSkaudejimo, Diegliu ir Skaudėjimo Krū
rėjo
begales
neatidedamų
dėjais.”
'
'
bernijų, mažiausiai išgėru
tinėje, kaip ir nuo visokiu kitu reum*- 1
na žymi.
tjaku ligų, naudoki
Kadangi Bulotos agentaIš Washingtono pranešta,
sių degtinės. Bedievybė A- reikalų; negalėjo visiems iš
Lietuviams
socialistams
“D R A U G A S“
viniui po lietuvių koliouijas kad tenai pasibaigusi karės tarp savųjų lengviau yra merikoje stipresnė už Lie tekti. Bet vis-gi st. RapPAIN-EXPELLER,
Llthuanlan Daily Frlend
kaipo seną ir uztiketini) draugą Šeimy
Published dally except Suadays by buvo priešinga kuone visa konferencija Suv. Valstijų
haelsgesellschaft
padarė
nos per puse šimtmečio.
Tik 25c. ir
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC.,
pragarsėti negu lietuviams tuvos bedievybę.
60c. bonkutę; gulima gauti visose ap
daug naudos vokiečiams iš
1800 W. 4Ath Street, Chieago, Illinois. Amerikos lietuvių visuome vyriausybės su Anglijos ir
lietose artas jusi pati fabrikante—
katalikams tarp katalikų,
Religijos susilpniejimo
Tel. McKlnley <114. Establisbed 1*41
F, AD. RICHTER d. CO.
eiviams.
'Terma of Subscriptlon: In Chlcago nė (išėmus saują socialis Prancūzijos karės atstovais.
f
mmgst MJaaklnales ftlammf h*w (r——
nes
socializmas
Suvienytose
priežastys.
ky mali or earrler per year (4.00
tai* visuomenei Ateinantį penktadienį ang Valstijose yra mažas, o ka
Outslde Chlcago by mali (4.(6 tų), tatai
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nadą, o prancūzai ant ryto kiekvieną kitą tikėjimą. Bet
ka mokslo. Ir tėvynėje ir A- pelnų, vyskupas. J. BonolaaUAttAAAtAtAASASMAUA*
Turįs kiek doros žmogus jaus grįžta Europon.
vis gi aiškiai matytis, kad merikoje lietuvis tiktai žilio meili įkūrė Išeivių Pagelir dar advokatas, žinoma,
Kas konferencijoje nu tarp Amerikos lietuvių ne ką jis turi tikėti, bet nežino J bos Veikalą. Tas sušelpė šim
nekuomet nepasmerks di tarta, nėra žinoma. Tik ži
tikinčiųjų nuošimtis yra di delko turi tikėti. Lietuvoje tus tūkstančių žmonių, ale
džiumos. " Gi Bulota elgia noma, kad padaryta sutar
sodietis tiki dėlto, kad visi Italijos vyriausybei konfisdesnis negu Lietuvoje.
si priešingai.
tis taikos reikale, pasidalin
Pasitaiko ir Lietuvoje, aplinkui jį tiki, dėlto, kad kavus vienuolijų turtus, vyJtuų flnign tu f. būti padiJis, Amerikon buvo atke ta veikimu apvalyti jūres
iš senovės teip yra likę.
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Mat Lietuvoje ir Lenki
partijos reikalais.
Be to, vių, išrišta klausimas apie netikrų galų. Marijampolės
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kareivija ir viešpatijos' kėjas. Daugiau naudos butų
gimnazijos
mokiniai,
parsi
jis čionai buvo atkeliavęs pristatymą
talkininkams
valdininkai pražudė jiems pasidarę, jei butų gavęs pa
Jau visi žino, kad. Šv. Tė- aukas rinkti ne nukentėju maisto ir amunicijos ir fi nešę iš bažnyčios Šv. Sak
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sap Cadrootnr st <
Visas airių tautos gyve
tikėjimo neapykanta Ame Kareivija neapginė tautos
Socialistų fon
ną šių metų rinkti aukoms, šelpiami.
Talkininkų atstovų šituo rikoje daug aiškesnė, drą neprigulmybės, ponija išlei nimas jų tėvynėje sukasi
3% ant Jūsų Pinigų
idant jomis galima butų su das, kurin jis aukas rinko,
apsilankymų, regis, taip pat sesnė ir platesnė negu Lie do šalies reikalų aprūpini apie bažnyčią, i Atkeliau
AMera Pbandėliaės ir Šakotomis
šelpti kenčiančią Lietuvą. Bulotai mokėjo riebią algą.
laimėjo airiai. Airių dele tuvoje.
mo darbą iš savo rankų. dami į Ameriką airiai taip
, vakarai* iki B valandai
Vienoje
Chicagos
Patyrėme, kad iki šiai die Be lįo, Bulota savo kalbomis
gacija apsilankė pas Angli apielinkėje, kur socialistų Viena tik dvasiškiją išdabo- gi susitelkė apie bažnyčias,
nai J. E.-Chicagos Arkivy šmeižė lietuvių veikėjus to
SkoHPdio pinigu* ant Namų j
jos užsienių reikalų minis- tiršta, maži vaikai išmoky jo jai senovės įteiktą turtą- nes tos suteikė ir neklastin
skupas dar negavo rašto iš kius, kurie tautos ir tėvynės
Persiunčiame pinigus
terį Balfour’ą ir parftikala- ti šlapintis ir vaginėti mi Lietuvos visuomenės min gos patarmės, ir tikros pa
J. E. vyskupo Karevičiaus. gelbėjiman yra padėję visą
( Europa Ir galima '
vo Airijai autonomijos. Be singines bažnyčios durių už-, tį, ji apgynė nuo išnykimo gelbės ir neužvylė užsitikėTas pat turbut ir su kitais savo širdį.
kauti Lalvokartes
to ir prezidentas Wils©nąs rakto dalis. Ten darbinin ir iškrypimo.
jimo.
Kadangi airiai kal
Tatai kasgi negalėjo pa
Amerikos vyskupais.
Ne
daug pasidarbavo Airijos kų katalikų pinigais nupir
Istoriko akimis žiūrint, ba angliškai, jie nebuvo
lemtoji kare dar vieną smū sipriešinti tokiam suburlioautonomijos reikale. Prezi kta nauja tvora; tą tvorą gal, ir nereikia peikti mus taip nesąžiningai išnaudo
kėjusiam žmogui ? Gal tik
gį mums duoda viršaus.
ĮSTEIGTĄ 1(21 M.
dentas Anglijos ministeriui
dvasiškijos. Jug jeį-gu ki jami Amerikoje kaip lietu
Sunku įspėti dėl ke^įij tas, kurs matė iš to sau ir pažymėjo tai, kad' kiiogtei- naujai nudažė, aliejaus da
i
'. > «•* 11•. > t 1/
Kol dažai buvo ne tos inteligentų rūšys pražu viai. ,
priežasčių origiualis laiškas savo partijai gerą pelną. O ičiau Anglija duosianti Ai žais.
dė, ką buvo gavusios iš pra
Lietuvių bažnyčia atei
neatėjo, o neoficijalė kopi taip elgėsi musų socialistai, rijai autonomiją, tuo labiau nudžiūvę vaikpalaikiai tėš
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o
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viams į Ameriką tautie
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■
ja atėjo, bet krasos siunti kuriems Bulota rinko au Suv. Valstijų gyventojai kė purvais į pačią žymiau
dė,
tai
ją
reikia
pagirti.
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VALSTUOSt
sią
vietą.
Maskaraduose
čiams nedavė nei kokios
mą ardančių priežasčių da kas.
palaikysią stiprų fyšį su lietuviški bedieviai persirė- Sunku nuo jos daugiau ko
KAfITAIAS $169,006
prieglaudos.
Amerikoje
Kiek Bulota čia būdamas
bar yra tiek daug, kad ste
Anglija dabartinės karės
dę vienuolėmis ir kunigais ir1 norėti, nes po svetimu lietuvių kunigų
m mokame I proc. ant Pinigupasipelnijo, kiek jis surinko
nebuvo. M
bėtis visai nėra kuomi.
Mm parduodame Foreign Money
metu.
dirba peiktinus darbus. Kai jungu esanti tauta turėjo Pirmutiniai kunigai ateiviai
pinigų socialistų fondui, nė
Orden I
Musų veikėjai subruzdo
Lenkų laikraščiai giriasi, kurie savo laisvamanybę iš perkentėti daug vargų, ir
WllUom
Kaeper — Pirmininką*
ra žinią.
Tįk iš pirmesnių
iš Lietuvos buvo susipykę Otto Kaspar,
—Vlcs-pirmlnlnkaa
kreiptis prie Apaštališkojo
kad prezidentas Wilsonas reiškia tuomi, kad į bažny negalėjo į dvasiškijos darbą
KrupkK Vlve-plrmlnlnka*
socialistų paskelbtų apyskai
su vyskupais. .Vienas pada Chaa,
August Fllek—AMt. Kantorius
talkininkų atstovams prisi čią įsirioglina su kepure, ar įdėti daug jėgų. Todėl ne
Delegato Washmgtone, kad
tų sužinoma, kad fondui jis
rė didelį papiktinimą visam Joaeph slkyta — Kamerine
Šv. Tėvo atstovas Ameriko
minęs ir Lenkijos likimą. ba išeidami iš, Dievo namų stebėtina, kad
Lietuvos
turėjo surinkti mažai, nes
pasauliui. Laimė, kad nišų 1900 Blue kianti Ava.
je išsiuntinėtų nuo Savęs
Ar taip buvo—negalima ži užsimauja muginę ten, kur dvasiškiją neišmokino žmo
jam pačiam priseidavo ap
biurokratija persekiojo ir
nors paliudijimą, kad laik
noti.
nei vienas civilizuotas žmo nių, delko reikia teip tikėti, gerus kunigus Lietuvoje,
sistoti visuomet pirmeiliraščiuose apgarsintasis kar
Taippat nežinoma, ar ka gus neužsideda kepurės. kaip Bažnyčia mokina.
firmi IiAM RANKOM MAUGUMMA
niuose viešbučiuose ir pra
tokiu budu Amerikos lietu
dinolo Gasparrio laiškas vy
rės konferencijoje buvo už Neminėsime kitų dar barba Lietuvio vargas Amerikoje.
gyventi ne bi kaip su žmo
viam teko pirmutinė eilė
skupui Karevičiui yra ne
siminta. Lietuvos likimas.
Bankoa prlklousonolos prie Chi
Nežinodamas delko rei
riškesnių būdų laisvamanyna ir Žemaite, kurias dėl di
gerų kunigų. Jų buvo per- eago Cleoriog Honra yra po Joo atpramanytas.
Buvo graži proga musų bei išreikšti, gana , tankiai kia tikėti į Dievą, į dūšią
priežiūra.
Laika nuo laiko,
desnių įspūdžių vežiodavosi
inažai, perretai ir be orga eorgla
bent syki } metus, Clearlng Houm
veikėjams susitikti su talki pasitaikančių tarp Ameri ir dorybės vertę, lietuvis
nuodugniai
ištiria savo
Baugu, kad iki gegužės 20 po lietuvių kolionijas.
nizacijos.
Persekiojama revizoriai
bankų rtov} Ir būda Jų vedimo. VIninkų
atstovais.
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į
Ameriką.
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kos lietuvių.
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tėvynėje,
Lietuvos M pinigai yra euakaltoml, notoeu
bondal, mortgagei ir kltoe apsau
ar
tas
padaryta.
niekšų
niekšas
agentas,
nekėtų prašyti J. E. Vysku girsis, kad ir jis darbavęsis
bažnyčia neturėjo nei jėgų gos peržlurinmoe ir patikrintos, pi
Keiksmai.
nigai kitOM bankuose patikrinti M
sykį paniekinantis keleivį
pų, kad jie rinkimus • .ap lietuvių tautos naudai. Bet
nei laiko sutvarkyti reika nlngos Mthrtoe. Tiktai tikra apmm«
Kada
katalikas
ar
katali

už jo tikėjimą ir dorą. Var
verte gali būti knlngoee parodyJUOKAI.
skelbtų kitą dieną, nors vė nė lietuvis butų, kuris jo
liūgą aprūpinimą Amerikos gi
at AMJotlna tvarka arba atsargukė,
susiginčiję
su
socialistu
gšas lietuvis nemoka apgin
pasigirimams tikėtu. Bulo
liaus.
išeiviams.
Todėl pirmuti banka nustoja savo Clearlng Hoeaa
už
tikėjimą,
pasako
keiks

ti
nei
savo
doros,
nei
savo
—
Kodėl
socialistai,
pa
Tuomtarpu Tautos Fon tos “pasidarbavimas” nuė
niai lietuviai ateiviai nei teisių, tas yru ŽMkUe Joa abdJetlM
stovio. mą,
per
išpažintį
gauna
bartikėjimo
nei
savo
asmens,
duodami
katalikams
kalbė
das jau išsiuntinėjo savo at jo naudon tų, kurie griauja
tiek nerado bažnyčioje už
Tiktai tvlrolanelos Ir sauglaealMl
tojams
klausimus,
rašo1 ti užtatai. Abidvi netikin- nuo gabaus, bet nesąžiningo
bankoa gaU bnt Clearlng H«
siliepimus. Ir gerai padalė. lietuvių tautos pamatus —
vėjos kiek italai, jau nekal fiala
čiųjų lietuvių partiji neturi agento. Atvažiavęs į Ameri
Clearlng H«
Jei kitų tautų bažnyčiose ir tikėjimą, kuriems dora ne- avin gelia ten, kur reikia
bant apie vokiečius ir ai
priežiūros užmanymu tapo Jv
arba nors nevartoja, prie ką po ilgai ir sunkiai kelio
Evangelija?
pažįstama,
kurie
apsimeta
neįvyktų paskirta diena, tai
rius.
pirm deMmt matų. Ir nuo to
monės švelninančios ginčus nei tas pats lietuvis paten
nei viena Clearlng Houm banku ne
—
Nežinia
ai
1
socialistai
darbininkų
geradariais
ir
musų bažnyčiose ji turi į
subankretljo. Reikalaujant, Clea(Pabaiga bus 112 num.)
rtag Reeae Mažo* etslaa viena U
tuos pačius
darbininkus tą daro, bet žinia, kad taip su žmonėms kitų pažiūrų. ka į kito dar1 piktesnio iš
vykti.
tai ra pagalba.
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Tat
labai
kenkia
tautos
kul

naudotojo
rankas.
Darbda

The Aararloan State Benk pri
Čia vėl yra kliūtis. Teisė stumia skurdan, bedievy rašo avingalviai.
klauso prie Chlcago Clearlng Hob
GUDRUS VAIKAS.
tūrai. Barami už keiksmus vys su mus žmogumi apsei
aiškiai sako, kad be vysku bei!.
is. yra po Jee priežiūra, naudojam
katalikai
atsako:
“Ai* na kaip su galviju ir engia
Jas teisėmis ir ižduoda penklaa pUDAUG
KONKURENTŲ...
Tais
yra
lietuviški
socia

po leidimo bažnyčioje tegali
J metas.
— Bene žinai kame gyve a«a JJatskaitas
tai musų įsitikinimai nieke jį prisimynęs.
taipgi yra po Valstijos prtelistai
tamsuoliai.
būti rinkliavų tik savos pa
yra reguilarllkal tlrlnėjama
sni, ar musų teisės mažes Nemokėdamas kalbos varg na Jonelis Martinaitis ? Man Žtura,
— Kuo vaikštinėji?
ir kas mate Uduoda penkias pHaea
rapijos naudai, o vargstanatskaitas Bankiniai Valdybai Valnės, kad mes turime su iš Šas lietuvis glaudžiasi prie jo reikia.
— Taip sau.
YRA KUO GIRTIES
čioji Lietuva nėra Amerikos
— Jo nėra name, bet jei
Flnlgal sudėti Mtoja bankoje yra
— Kuomi dabar užsiimi ? niekinančiais musų šven tautiečio su vilčia užtarties
parapijų dalis.
gu
duosite
centą,
tai
aš
jį
tuosius jausmus būti švel ir pageltos.
Tečiaus tas,
— Niekuom. .
Lietuviškų socialistų laik
Tai-gi parapijų atstovai
Cla galima gauti Pirmas a-fr— Kaip patinka amatas? nus, kuomet raus priešinin jau pirma atvažiavęs, dau suieškosiu.
W Mortgegaa. Taipgi Aehra Morttegul nelaukia, kad kunigai' raščiuose vis dažniau tenka
— Gerai — še, tik grei gage Bondus po |166.(6 ir (6g6.g(.
giau niekšu matęs, turi iš
— Geras, tik daug konku kai pliovoja?”
tuos rinkimus apgarsintų pamatyti korespondencijas
Ramesnieji ima ir teore sidirbęs beždžionių filozofi- čiau pasakyk kame gi jis y- Lietuviams.
gegužės 20, o patys tegul -pranešimus maž daug se rentų.
Cla kalba Llstovižkal ir LenklAtiškai protauti, sakydami, ją, kad kvaili yra tam ant ra.
kančio
turinio:
kreipiasi parapijiečių var
•tte,
— Cha, cha, cha!-.. Aš
kad bedieviui keikiant, o žemėR, idant kiti jais nau
MUSŲ VAIKAI.
“Čionai apsivedė drangas
du prie kleboną, labai pra
katalikui švelniai kalbant, dotųsi. Toksai filozofas — pats esu Jonelis Martinai
šydami, kad klebonai rinki Cicilikaitis su' Meilaite. A— Štai, Aš turiu sviedinį, bedievybė pasidaro lengva, beždžionė išvilioja iš tiken- tis.
mams nesipriešintų. Klebo budu jaunavedžiai yra prokruvinai
uždirbtus
o katalikystė sunki. Prity čio
nams to tik ir tereikia, kad gresyviški. Vestuvės buvo o tu neturi.
O užtat mano tėvas už- rimas parodo,. kad žinomi pinigus ir paskui užsigina.
jie turėtų kuomi remtis, labai pavyzdingos, be jokių
Prasi den tas
ten, Tada ir prigautasis tampa
AMKRIOAM 8TATB BAE*.
Jie patys nori rinkimus da bažnytinių apeigų, be trukš- veizda, gi tavasis — papra bedieviai .neišsižioja
Kampas: Blue island Ava^ Looi
kur žino gausią atgal lygio filozofų- galviju. Nuo tos
Ir lt-tes gatvių.
iryti.
Bet, dėl visa ko, ge mo. Jaunąjai porai velyti- stas darbininkas.
*
I
ATD4.RAA: Paasdėtlala. Ketvervalandos ir jis ima pasitikė
— Bet mano senelė mirė, mis.
pagyveniriausia yra parapijos reika na laimingojo
gels Ir tabarams iki (:M vai v«
Kas tiesa tai tiesa. Bet ti vien tik) savo kumščia, wo«MM9eM2«»»*9tt««i2e»e<9oe-»a«.»:
o tavo ne. Ehe! »
lavimą įduoti klebonui ant mo. n
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KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI.

Klausimas. Ar prisižadėjimns daugiau nebenusidė
ti, duotas per išpažintį yra
prisieka pilniausioje to žo
džio prasmėje, kaip, pavyzdin, Įžadas užlaikyti skai
stybę, blaivybę arba ką nors
kita? Ar prižadėjus negrįž
ti į savo nuodėmę reikia la
biaus jos vengti, negu neža
dėjus? Ar didesnė yra nuo
dėmė įpulti į nuodėmę tam,
kuris yra prisižadėjęs jos
nebedaryti, negu tam, kuris
nesižadejęs?
Atsakymas.

P.L.
Prisižadėji-

mas nebegrįžti į nuodėmę
nėra prisieka. Nedarusiam
tokio prižado reikia vengti
nuodėmės lygiai teip pat
kaip ir davusiam. Įpuolimas
į nuodėmę po išpažinties
prižado nėra didesnė nuodė
mė, negu tam kuris to pri
žado nedavęs.

Paaiškinimas.

Daug yra
visokiu
žmogaus dvasios
veiksmu. Prie Tamstos pa
judintųjų daliku priklauso
šitie: pašiketinimas, pasiža
dėjimas, įžadas ir prisieka.
, Pasiketinimas yra tada,
kada žmogus, matydamas,
jog gali apseiti yvairiats bu
dais, iš daugelio tų įvairių
jų būdų išsirenka vienų ir
jame sudeda savo valios jėgas.Sakysime, žmogus ma
to, kad jis gali meluoti ar
ba tiesų pasakyti, arba nuty
lėti. Iš tų trijų apsėjimų jis
Išsirenka tiesos pasakymų.
Tat reiškia, kad jis pasikietįna pasakyti tiesų. Išpa
žintis reikalauja pasiketini
mo.

Ii l.l l> IMU,IĮ

mių, ižadus apstatė sąlygo
mis. Tik tuomet yra tikras
Įžadas, kad žmogus paveda
Dievui savo pasiketinimų,
Be šitos sąlygos prižadėji
mas Dievui ko nors skaitosi
paprastu pasiketinimų.
Tai-gi ir pasiketinimas,
duodamas Dievui per išpa
žintį, yra vien ,tik pasiketi
nimas, o ne įžadas. Sakysiu,
aš žadu per išpažintį dau
giau nemeluoti. Jei pame
luosiu, turėsiu nuodėmę už
nepaklausymą aštuntojo įsakvmo, bet neturėsiu nuo
dėmės už įžado laužimų,
nes nei laužimao nei įžado
nebuvo.
Buvo tik vienas
pasiketinimas.
•Kas kita, jei žmogus pa
daro įžadų nemeluoti, ap
siūkiamas mirtinos nuodė
mės atsakomybę už kiek
vienų melų. Tada pamelavęs
jis turi atleistinųjų nuodė
me nuo klausiamojo dalyko,
mirtinųjų nuodėmę už įža
do sulaužymų.

Norintieję kad paskelbi a
Aat Durį,, Lentą Ramų Ir Statinio Popleroa
mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge* malonėsit priduoti kopi
į 3003-3039 8. HALSTED ST., CHICA<2O
ją apgarsinimo nevėliaus ********************************>******** *****
kaip prieš piet šiandieną.
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Tai kam čia maraus tur didžiuoties dvasiai
Nejau užžavėta regykla šviesia,
Žmogus tarsi žaibas, greitumu minties,
IS gyvasties skrenda nasrnosna mirties.

IŠRADĖJAI!!

Silpnutį vaikelį močiutė liūliavo,
Vaiks meile atlygino motinai savo;
Gi tėvas, kurs močių ir vaikų penėjo,
Visi jie, visi jau į karstų nuėjo.

LEIDI SLINKTI I

•

Kur garsus valdonai? jų lobių daugybės? —
Kur dūšių vadovai? ženklai jų galybės? —
Galvočių kur protas? drąsuolių kur narsa? —
Juos karstas pavergė. — Čia liko tik garsa.—
Kaimėtis, kurs ukėje laimę turėjo,
Piemuo, kurs kaimenę gerai dažiurėjo,
Elgeta, kurs išmalda save maitino,
Jau dingo seniai it žalumas žolyno. —

Yra dar ir kitų įžado są
Taip mainos žmonija, kaip mainos žolynas,
lygų, bet, jei imtume apie
Kurs nyksta, kad šviežias užleistų šeimynas;
jas kalbėti, tai ats'itolintuAteis kiti žmonės, nyks kaip tie kur yra,
menuo klausiamojo dalyko.
Palikę žmonijai savotiškų lyrų.
Prisieka yra
šaukimas
Mes elgiamės taip, kaip kad elgės tėveliai;
Dievo į liudininkus. Ji gali
Mus džiugin, kaip ir juos tokie pat vaizdeliai;
būti ,kad žmogus kų nors
Mes valgom ir geriam, saulutė mums šviečia,
tvirtindamas, šaukiasi Die
Gyvenimas visur lenktynėsna kviečia.
vo Augštybę paliudyti, jog
Mes muštom. Gi bočiai? — Ir jie taipjau mųstė.
nemeluoja. Pavyzd., teisme
Nuo mirties išspruktų spragas taikė rasti.
žmogus nieko niekam neža
Gyventi jug žmogui yr’ įgimtu noru,
da, bet sako kų matęs ir
Nors gyvastis lekia it paukštis koks oru.
prideda, jog tų kalba rem
.i .
t
/
Tėvučiai mylėjo. — Kaip, kiek? — Kas tų žino? —
damasis šventojo Dievo tie
Rūstybės jų taurę pilnai kas mėgino? —
sa.
Jų liūdesį, kas gal .tikrai aprašyti,jDievo vardo žmogus gali
Gi žibant nebmatom jų laimės žvaigždytę.
šauktis ir prižadėdamas.
Tada prižadėjimo neišJie mirė, — taip! mirė; mes čia dar tebesam.
pildymas yra drauge ir
Jų karsto žemelė tai trypiam, tai kasam,
Dievo įžeidimas. Gryžkime
Jų namų tamlaikinių buistų sau turiny
Į lėkanas jų iš augštybių sau žiūrim.
prie pirmojo pavyždžio. Ža
dėjau draugui nedėlioję ei
Viltis, abejonė, linksmumas bei skausmas,
ti pasivaikščioti ir prisie
Čia lyja, čia giedra; taip mainos mus'jausmas;
kiau. Jei tų padaręs, suba
Čia juokas, čia verksmas, daina, nuTMdimas,
toje sumintijau kitaip ir
Štai toks trumpai tariant yr žmogaus likimas.
ant rytojaus likau namieje,
Jau tai akis mirksnyj’; kvėpavimo laike,
tai įžeidžiau ne vien drau
Jiega jo pranyko, liga jį sulaikė,
gų, bet ir Dievų. JšmananMirties nep'ajiegia net siela drųsia,
tiejie žmonės niekada neda
Tai kam dar maraus tur didžiuoties dvasia.—
ro prižadų su prisiekomis,
Pranas.
<
išskiriant pačius svarbiau
sius dalvkus
ir tai kuorečiau
•*
spėjimu dangstytų savo ne- dintas 1917 metų “Žiburio”
šiai. Apskritai prisieka rei
“Niekados taip neverti
norų atitraukti valių nuo
kia kuorečiausiai vnrtoti.
nau lietuvių proto, kaip da
blogumo.
Kas jų lengvai vartoja, tas
bar, kada žiuriu į nesumaDievų išniekina.

J

JEIGU NORITE GAUTI PATEKTA ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM IiAI K E IR JI PARDUOT. rašykite reikalaudami V EI,TO PA
TARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMU” KA ISRAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI ir rašytą GVARANCIJA.
Bandymai lr egzaminacijoa
modelių arba braižinių darome DYKAI.
Ofisas musų randasi
WASHINGTON*E, kur yra Departamentas Patentavlmo.

KAM

Jaunutė mergytė žydėjo it rožė:
Kur veidų skaistumas? Kame akių grožė!
Kame tie, kurie jų brangino, mylėjo?
Nėra jų. Jio dingo it dūmai nuo vėjo.

SAVO PLAUKAMS?l L

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)

a1’

256 Droaduny,
Ncw York, N. Y.
Neturėsi daugiau kaltunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių,
žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot c musų suI taisytus plaukams vais-_
tus “Dermafuga1’. Geresnių plaukams
vaistų už “Dermafugą” nėra!
4
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, • pleiskanos išnyks ant visados,
o plaukai niekad daugiau neslinka.
Busi patenkintas savo plaukaisl Ne
pavydėk kitų puikiems plaukams,
nes pats gali turėti dar dailesnius!
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
suvis dykai išbandymui “sampilą”.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dermafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
NE WH0ME SEWING MACHINES
ARGIL SPECIALTIES CO.,
»
Dept. 1$
n
Parduoda Sekantis Pardavėjai Chicagoje:
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa., Basinski Bros,
Peter Wolf,

(Apgar.)

KAIP REIKIA
TAUPYTI?
Būtinas reikalas taupyti
amerikiečių namuose reiš
kia ne tik apsiskaitymą su
pirkiniais, bet visųpirmiaušia apsisaugojimų nuo ligos,
kuri sunaikina kiekvienų
biudžetinį apskaitymų. Tri
nerio Amerikinis Karčiojo
Vyno Eliksyras yra geriau
sia pagelba, kokia tik reika
linga. Šitas vaistas prašali
na visas išmals iš vidurių,
pdeda virškinti ir pagelbsti
visam kunui atsipriesinti
bacilų užpuolimams. Trine
rio . Amerikinis Karčiojo
Vyno Eliksyras yra nesuly
ginamai genesnis už visus
kitus preparatus; jis yra su
taisytas tik iš gydomųjų
karčių žolelių ir gryno stip
raus vyno.
Jis yra neapkainuojamas nuo visokių
skilvio kliūčių. Kaina $1.00.
Aptiekose.
Trinerio Linimentas yra labai geras vais
tas nuo ramatų ir1 neuralgi
jos, pamatinimų, suputimų
ir tt. Kaina 25 ir 50, c. ap
tiekose, 35 ir 60c. krasa.
Joseph Triner, Mfg. Chemist, 1333-1339 So. Ashland
Avė., Chicago, III.

numą svetimtaučių, lenkų
aroganciją ir, su didžiausiu
budėsiu, į baltgudžių nesu
tikimus. Kaskart gyviau įdomauju apie lietuvių rei
kalus — vienintelės jaunų
jų tautų, turinčios prieky
je ateitį.... Lenkai pripildo
visą Europą savo riksmu, o
(Apgar.)
apie lietuvius nieko negir-' ____ NAUJI RASTAI.
dėtil
Busiu labai dėkinga
Skaitykit ir plat'ikit nau
už kiekvieną žinią...”
ja laikrašti “Michigano U“Visa

širdžia

CARR BROS. WRECKING CO.

“DRAUGO” ADM.

Kaip liepos lapeliai ir ąžuolo lapai,
Geltoni nuvytę trunėja it šapai;
Taip jaunų bei senų, varguolį turtingų,
Sulygin su dulkėm mirtis negailinga.

Pasižadėjimas yra tada,
kada žmogus savo padarytųjį pasiketinimų įteikia ki
tam. Sakysim, nedelioje aš
galiu namie pasėdėti arba
pasivaikščioti. Draugo klau
siamas aš jau šiandien išsi
renku pasivaikščioti ir pa
sakau draugui, kad su juo
vaikščiosiu. Tat vadinasi pa
siketinau ir pasižadėjau.
Jei savo mintį permainvčiau, draugų užvilčiau.
Išpažintis, tiksliai kal
bant, nereikalauja prižadė
KUNIGAIKŠTIENĖ
jimo, o reikalauja tik pasiPrisieka gali būti ir prie
APIE LIETUVIUS.
ketinimo. Tečiaus populeVė- įžadų. Bet paprastai įžadai
je kalboje nuolat sakoma būna be prisiekos. Kadangi
Musų lietuviška diduome
išpažinties
pažadėjimas. jie daromi Dievui, tai tuo nė, kunigaikščiai, grafai,
Patys kunigai per išpažintį mi pačiu jų, kaip ir prisie
bajorija, tapo suviliota sve
klausia “ar žadi daugiau kos, sargas yra Dievas. To
nenusidėti,”
nes diduma dėl tikrasis įžadas, apsiim timtaučių blizgučiais ir ilgai
žmonių yra nespecialistai tas su mirtinosios nuodėmės niu net išsižadėjo garbingo
teologijoje, neskiria pažadė atsakomybe, mažu kuomi lietuvių vardo. Bet atbu
jimo
nuo
pasiketinimo. skiriasi nuo įžado su prisie dus Lietuvai iš tautiško
Tas žodis “pasiketinimas” ka.
snaudulio ir pradėjus sku
lietuvių kalboje .yra naujas. Po to viso dar atkartojame, biai rengties prie laiminges
Jį įvedė vyskupas Bara kad per išpažintį reikalau nės ateities, musų didvyrių
nauskas, jau Seinų vyskup. jama pasiketinimas, o nc ainiai ir proainiai kaipir
valdydamas
(1897-1902). prižadas nei įžadas, nei pri pradėjo palengvo šalinties
Pirma to lietuviai vienu sieka. Reikia, kad tas pasi nuo svetimtaučių ir kreipti
žodžiu vadindavo ir pasike ketinimas butų tikras ir akys į savuosius. ■ Berods
tinimų ir pasižadėjimą. Dar tvirtas, tai yra, kad valia pirmoji prie lietuvybės su
nei dabar nevisi tų skirtu tikrai persimestų nuo blogo grįžo Šviesioji Kunigaikš
mų atsimena. Kaliais ir at ant gero.
tienė Magdalėna Radvilie
simindami vietoje pasiketi
Pasitaiko, kad žmogus, nė. Jos vardas gerai yra
nimo sako pasižadėjimą, no tikrai pasiketindamas ne žinomas visiems lietuviams,
rėdami išreikšti, kad žmo grįžti į nuodėmes, visa valia jos gausios aukos nuolat
gus savo pasiketinimų pa ištiesų persimeta nuo blogu šelpė ir tebeselpia naudin
veda Dievui arba sau. Pri- mo į gerumų, bet, žinoda gas lietuviškas tautiškas
sižadėjimas sau pačiam tėra mas valios silpnybę, spėja, įstaigas.
Kunigaikštienė
tik pasakymas, šiek tiek iš kad neišturės.
Išpažintis Radvilienė matyt nuošir
reiškiantis pasiketinimo sti reikalauja nuo žmogaus tik džiai myli ir didžiai gerbia
prumų.
ro valios pataisymo, bet ne Lietuvą. Tą geriausiai pa
Pasiketinimas pavestasis reikalauja, kad jis prana rodo žemiau talpinamas jos
Dievui vadinasi įžadas, lo šautų kaip bus. Ateitis Die laiškas “Žiburio” draugi
tyniškai votum. Bažn., no vo rankoje. Tečiaus butų jos (Tambove, Rusijoj) vir
rėdamas apsaugoti žmones tikras veidmainys, jei kas šiloms, kuris tapo išspausnuo neprotingumo pasek šituo apverktinos ateities I dr-jos kalendoriuje i

k
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I PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

PRANEŠIMAS.

Nesididžiuok.

užjaučiu kininkų” kurio trečias nu

lietuvių tautai, kuri,

mano meris, išeis, siunčiame vie

išmanymu, yra vyriausiu
pavyzdžiui ištvermės tiky
bai ir savo tautos paliki
mams. Prisipažįstu apgai
lestaujanti tai, jog mano
proseniai apleido Kauno
guberniją, ir aš nebegobu
pilnai skaityties prie Jūsų
tautos, bet gi statau lietu
vius augščiau kitų tautų,
nes esate išmintingi, nieko
neskriaudžiate, rodote pavy
zdį darbštumo, drąsos bei
patvaros.
Užtai
Dievas
Jums davė kentėtojų malo
nę, ir Kražių aukos išmelš
Lietuvai, ko Dievo prašote.
Tegu 1917 metai bur* Jūsų
darbui laimingi...

Magdalėna Radvilienė.”
♦

nų numerį ant pažiur'ėjimo,
o beabejonės užsimokėsit
ant visų metų, nee visiem
tinka skaityti yra bepartiviškas, taįp gi norėdami pir
kti Farmas rašykite į “Mi
chigano Ūkininkų,” o jums
duos tikra patarimų M. Walenčius, P. O. Box 96
Hart, Michigan.
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9 A. A. SLAKIS :
ADVOKATAI
Room 324
Miesto ofisas:
lt So. LaSalIe St., Cbleago, III.
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Gyvenimo vista
>2 B B So. Halated Street
Te!. Drover 6121
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4541 So. Asbland Avė.
The 12th Street Store,
12th and Halsted St.,
Crown Fnm. So.,
1514 So. 40tl» Avenue
Louis Cohen,
4614 So. Ashland avė.
D. Cohn,
49th and Chicago Avė.
Peter Jansen,
10630 Michigan Avė.
Indepcndcnt Storage Co.,
3710'Cottage Grove Avė.
Paul Kvorka,
1553 W. Chicago Avė.
V. Kobzinn,
1840 BIne Island Avė.
A. Kosmovvski,
1741 West 47th Street
Untversal Fum, Co.,
3557 Wcst 26th Street
D. Van Wyngardcn,
10830 Michigan Avė.
James Vasumbpaur,
18th and Paulina Street
F. J. Kvasnicka’s Son,
1531 Wcst 18.h Street
Detalei Fum. Co.,
2642 West North Avė.
Hcrzog and Splndler,
1818 West Chicago Avė.
A. A. Bacon and Co.,
92nd and Conunercial Avė,
A. W. Bimrose Co.,
11417 Michigan Avė.
A. Margolis,
427 W. Dlvision Street,
Peter Barskis,,
47th and Paulina Streets
Crawfor<l Fum. House,
4211 West 26th St.
Woolfs Fum. House,
4228 Wcst Madison 8t.
Wm. Brink,
137 West 115th Street
Cohen Bros. Fum. Co.,
4446 So. Ashland Avė.
NeLson Fum. Co.,
4741 Lincoln Avenue
Progresą Fum. Co.,
3055 Lincoln Avė.

5030 So. Ashland Avenne
Roscnstein Eurn. Co.,
202 So. Wabash Avenne
Albany Park Furn. House,
4817 N. Kedzie Avė.
Jos. Kotrha,
18th and Laflin St. '

R. A. Kasparck,
2325 Wcst 12th Street
E. J. Pavelkiewlc-z,
4636 So. Ashland avė.
E. M. Oliver,
93rd and Cottage Grove Avė.
John OIoweekl,
3251 So. Halsted St.
Wm. Schick,
1249 Clyboume Avenue
Tausing Fum. Co.

3953 Lincoln Avenne
Tausing Fum. Co.,
North Avc. and Larabcl Sts.
Louis Weher and Co.,
Clark and Van Buren Sta.
Louis Wcber and Co.
541 Weat North Avė.
O. J. Sekera,
2728 West 22nd St.
Frank

Senimu,

8137 Commerclal Avenne
G. Saul,
4851 So. Ashland Avenne
J. Rainis and Pundtaas,
4510 So. Paulina Street
E. H. Bank,
9238 Cottage Grove Avenne
J. Banmracker,
2317 Marshall Blvd.
M. Wicczorkowskl,
86th and Commerclal Avė.
Irving Park Pora. Co.
?
4038 Montrose Avenne
Minas Fum. Co.,
5211 Weet 25th St., Cicero.
Pllsen l'arn. Co.,
1869 Blue Island Avenue
The Peopies Fnm. Co.
1936 So. Halsted St.
Tabor Supply Co.
3620 West 26th St.
J. H. Jansen Fnm. Co.,
11034 Michigan Avenne.

THE NEW HOME SEWING MACHINE

COMPANY

427 So. Wabash Avė.
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DAR NEVELU INGYTI

KALENDORIŲ 1917
METAMS.
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
‘Darbininkas**. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus J
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos. ,
raštąs apie Lietuvos neprigulmybė; yra ilgas straipsnis
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržvalVisi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
turi 128, kaina tik 25c.
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs 13.00
tas gaus “Kalendorių** dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo
rius** bus duotas dykai.
..,
Užsakymus siųskite adresų:
M

DARBININKAS »»

242 W. Broadway,

So. Boston, Kati.
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"DRAUGAS »t

Ketvergas, geg, 10. 1917 in.
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KARS — NE PIKNIKAS. Klaidinga butų mintyti, kis liežuvautojų rankose,
^OSKPH O. WOLON
F. Hmtirltin
I. N. suiut
DR PAUL M. ŽILVITIS
kurios
numarino
anų
mote

kad Suv. Valstijų dalyvavb
VARPAI
LIETUVIS ITITTMU IR (MIDUM
UUmrVJR ADVOKATAS
ATMINČIAI VARAiH*U»
THE ELECTRIC SHOP
Kamb. 324 National Life Bldg.
Taip, berods, pasakė prie§ mas karėje apsireikš tik pi riškę. Gaila, kad dar šian
OFISAS
3203 SO. HALSTED ST
McShane Bsl! F notoj Ca, Btl. i i
PHONE DROVER 7179
29 So. LaSalle at..
pat karę Suv. Valstijų su niginėse subsidijose talki dien teisė neskiria smarkios
RESIDENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
Vakarais 1500 Milirankee avė.
IMI W. 4711 Slr„t
PHONE YARDS 617
Central «S»(I
Tel. Drover 8833
Vokietija buvęs prezidentas ninkams europiečiams. Ne. bausmės tiems vyrams ir
OFFISC ADYNOS 9to 12 A. M. X to I P.M
Basidenee
Humbold
97
DYKAI PER ŠEŠIUS MĖNE
Atliekame
visokį eleetrlkos
7 to » P. M. NEDEL1OMS 9 to 12 A. M. .
Taftas, gerai žinodamas, Jiems stinga netik pinigų, moterims, kurie mėgsta lie
larbą pigiaus, geriaus lr grei
CHICAGO ILL.
OfUCAOO, ILL.
SIUS. — Mano specialia pasiulijičiaus, negu kiti.* Suvedam elocBet gal ateis to
kad amerikiečiai nenumano bet ir duonos, maisto pro žuvauti.
tros dratas J namus;
geso ir
nia8 Jums, kad Jus turėtumėt
MfE4B*ė(*9tMM4MM*3M4MSSEME*E4t
elektros lempas. Taisome mo
busiančios karės sunkumų. duktų.
Taigi naujoji tal kie laikai, kuomet už ap
progą susipažinti su mano žurna
torus, fanus ir visokius daly
lu
“Inveating for Profit”. Ji yra
Maž-daug tokioje pat pra kininkė privalės gabenti bi- šmeižimų bus taip pat
tus suriitus su Elektriką.
verta $10 už vienų kopijų tam,
Reikale suteikiame
patart
tinėję kalbėjo ir sugrįžęs i§ čiuolėms ir duonų. Teisybė, skaudžiai baudžiami, kaip
kuris neturi užtektinai pinigų, dėl
ina ir apkainuojame darbą.
gero pragyvenimo. Joje tilpsta
ir
už
tiesioginį
atlikimų
Vokietijos Suv.
Valstijų jų gabeno ir prieš įstojimų
žinios, kaip likti turtingu greitai
Visuomet
ambasadorius James W. karėn, bet dabar reikės kur piktadarystės.
ir teisingai. “Investing Profit”
Laikraitis leidžiamas Kunigi} Marijona} Chicagoj*.
jDerard, kuris nesenai viešė kas daugiau gabenti, ir tas papildime kokios noVs pik
yra tiktai vienas progresiviškas
eina du kartu į menesį
Phi ■ i Cssal Iii*
finansiškas žurnalas ir turi dau
jo Chicagoje.
Gird, karė gabenimas bus žymiai pa tadarystės kalta yra rankų,
giausia
skaitytojų Amerikoj. Jame
DR. A. YUSKA
ne juokai, Vokietija galin vojingesnis, nes vokiečių kurių jų atliko, bet ne buvu
parodoma
kaip $100 gali užaugti
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
LIETUVIS GYDYTOJA*
j $2,2000; rašykite dabar, o aš
Taigi
ga ir karės dievaičiui reikė nardančios laivės atsidėję sia rankoje įrankis.
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
Jums prisiųsiu šį bren'gų žurnalų
1749 Si. Hilstetf CHICAGO, ILL.
1
sią. daugelio aukų, norint su tykos Suv. Valstijų maisti tokiuose atsitikimuose rei
dykai šešiems mėnesiams. Rašyk
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
CORNER ltth STREET
tuojaus, o aplaikysi šį puikų žur
Bet Suv. Vals kėtų bausti netik tų, kuris
garbe apleisti mūšio laukus. nių laivų.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c.
nalų. H. L. Barber, 529 — 28 W.
Peštynėms prasidėjus dar tijos neturi didelio maisto papildė piktadarystę, bet ir
1 Jackson Boulevard, Chicago.
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., uz
pačios'tuos, kurių liežuvis buvo
geriau paaiškėjo, kad di pertekliaus, užtat
pavienius numerius po 2c.
i
džiai privalėsime įtempti sa privalės mažinti savųjį ape prasižengimo priežastimi.
Adresas:
Nestinga apkalbėtoji; tar
Gal didelės stokos
vo jėgas, kad pergyventu titų.
“TIKYBA IR DORA"
me šį politikinį krizį. Atsi maisto čia nebus, bet jis pe vyri;, bet moterys geres
1631 W. North Avė. o
Chicago, III.
lankiusios į Suv. Valstijas pabrangs dar labiau, nes nės specialistės toje srityje
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos
atsidarys —• jų liežuvėliai dažniau
delegacijos jau suspėjo aiš spekuliantams
ženklelį.
kiai pasakyti, ko jiems rei platesnis kelias savo negar niežti.
Kaip pažintį liežuvautokalinga nuo naujosios talki bingų darbų varyti.
ninkės. O tie reikalavimai , Neužteks ir to. Prancū
Pirmiausiai, ji nuėjus į
dideli ir net labai dideli, zų delegacija užsispyrusi
M
nes pasirodo, kad taip va reikalauja, kad Suv. Valsti krautuvę plepa kelias va g
dinamo Europos koncerto, jos siųstų jų tėvynėn ka- landas, kol išpasakoja visų i
i
t. y. talkininkų, kur kas rįuomenę mušties su vokie pažįstamų ir nepažįstamų I
prastesnis stovis, negu ma čiais.
Gimdymo kontrolė “slaptybes,” “kaltes” ir tt. S
nyta.
Prisidėjimų Dėdės skaudžiausiai atsiliepė ant Susitikus gatvėje draugę ji
y
VISI GERUMAI GAZO
s
Šamo prie karės talkininkų Prancūzijos, guriai vyrų la ir gi nepasigailės brangaus
I
eigu
Jus
gyvenate tokioje vietoje kur nėra ga-j
>,<
diplomatai sutiko su di bai stoka.
zo beabejonės kad negalite turėti gazinio pe
Beveik neabe laiko, kad kaip pridera iš
s
h
čiaus. Bet Jus galite j tą vietą nusipirkti naują
džiausiu džiaugsmu, kaipo jotina, kad Suv. Valstijos sikalbėti, visus apšmeižtį ir
aliejini pečių. New Perfection Oil Cook Stove.
šis pečius turi didelj mėliną kaminą užtat gerai
beveik netikėtų išgelbėjimų išpildys prancūzų meldimų savo gerumus papasakuoti. M
Tvirtais Audeklo Apdarais
&
galima ant jo virti. Be jokių dumy be karščio — taip
S
pat geras kaip gazinis.
iš ilgai tęsiančiosios karės ir siųs savo sūnus lieti Jos bute visuomet nešvarų,
Neleisk savo pačiai vasaros laike prakaituoti sto
vint prie to pečiaus — nupirk jai New Perfection pe
viskas didžiausioje betvar
pinklių. Užtat nenuostabu, kraujų mūšio laukuosna.
i
čiu — nereikia kapot malkų,
nereikia nešti pelenų.
kėje, vaikai apsimurzoję, I
kad ir tos delegacijos taip
Del šeimynos šešių kainuoja tiktai apie 6c. per dieną.
Taigi, kdrė tikrai ne pik
NEW PERFECTION OVENS.
gr’eit čia atvyko. ’,
nes, mat, stinga laiko šiems I GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
Plieninės gražios kėpiam oa blekės.
Galima įdėti į
nikas ir į jų reikia žiūrėti
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago III.
bile pečių. Geriausias kepėjas. New Perfection Stovės
dalykams.
galima gauti ant 1—2, 3— ir 4 didžio su kepiamoms blėPirmiausia, jos pranešė, ytin rimtomis ir domiomis
kėms arba be.
Negi’ažu, labai negražu
Didesnį
skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
kad karės laimėjimui talki akimis. Besočiui karės die
w
STANDARD OIL CO.
užsiiminėti
liežuvavimais.
Imant I,(MX) egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
ninkams truko-plyšo reikia vaičiui reikės daug aukų, ir
•
(AN INDIAN — CORPARATION)
Tai yra nepaprastai biauri
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynuk
kuodaugiausiai pinigų. A- mes privalome prisirengti,
nuodėmė ir vertėtų kuotoapsižiūrėti, kad
pie šį reikalavimų S. Vals išanksto
liausiai šalinties nuo jos.
tijos jau numanė pirmiaus, karės jungas butų lengves
na ir paskirė karės reika nis. Dabar reikia gyventi
Atydarymasnaajoj tirtoj
REDAKCIJOS AT
lams net ištisus septynius taupiai, protingai, stengties
SAKYMAI.
- Laikrodžiu Kraitinės.
milijardus arba septynius netik kuodaugiausiai uždir P-nui Petrui Trakui. Ko
tūkstančius milijonų dole bti, bet ir kuoinažiausiai iš respondencijos apie Tams- Turėsią didelj išpardavimą atida
ryme naujos vietos..
Viską, kaipo
Plymouth, Pa.
rių.
Visi buvo insitikinę, leisti.
tos žmonos susirgimų
uedeV*?*
’
*?,
v4<
'
1
t
1
o
jc
pabosiu
pigiaus,
°
f
kaip tik galima, tai yra uz tiek, uz
Kapitalas sti perviršiu
kad tokios milžiniškos pini
aš patu pirksiu, kad tuo nau
sime, nes tai plačiajai visuo- klek
joje vietoje užganėdinus kiekvieną,
KELI ŽODŽIAI APIE
$200,000.00
gų sumos užteks gan ilgam
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
nei neįdomu.
LIEŽUVAVIMĄ.
ko reikalinga iš auk
Šitoji Batika prižiūrima
laikui. Bet skaudžiai apsi
P-nui Vietiniui. Žinių asinių, sidabrinių ar
'kitokių daiktų, malo Suvienytų Valstijų valdžios.
riko.
Musų atstovai, skir
pie 40 vai. šventę netilps,
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
nėkite atsilankyti pas
Nepaprastai
biaurus
yra
dami karės išlaidoms 7,000,nuuie, ir jus persitik Moka 3 nuošimčius nuo sudė
nes jau buvo rašyta apie
a
rinsite,* kad nei vie tų pinigų. Galima susikalbėti
000,000 dolerių, manė, kad paprotis liežuvauti arba ne tai.
name auksinių daik
apkalbėti
arti
tų store negalit gau lietuviškai.
“DARBININKAS* eina utarninkais, ketvergais ir su
užteks skolinti
talkinin teisingai
P-nui Antį. Stravinskui.
ti pigiaus, kaip pas
mų.
Kiek
tai
žmonių
dėl
batomis.
G. N. Postlethwaite,
nes aš norėdamas užganėdin
kams po šimtų milijonų do
Mes dovanai dedame fik eu- mane,
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
liežuvavimo
bylinėjusi
po
iždininkas.
pigiai viską parduodu.
lerių į mėnesį, gi dabar pa
Kiek Tai'dėl toš
!fcmtini,)
ko,
apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
Taipgi,
jeigu
Mandagus patarnavimas.
sirodo, kad j lemą, reikia teismus?
lių) paieškojimus. Kadangi kam reikia aki
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
nių dėl skauda
penkisyk tiek. Pirmiausiai pačios priežasties suardyta Tamsta neesi tremtinys, bet mų aklų, tai adarbininkams pasiskaitymų, rašylu pačių darbininku.
Kiek tai
tcikjte pas mane, o aš jums prirink
pinigų reikalauja Anglija, šeimynų laimė?
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
amerikietis, tai prisiųsto siu akinius kuogeriausia.
laikraščiai
kas
dien
praneša
Taipgi
užprašau
visus
senus
savo
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
Rusija, Prancūzija ir Belgi
paieškojimo nedėsime.
kostumerkis j naują vietą ir meldžiu,
apie
įvairias
nelaimes,
pik

sitikimus.
lr ant toliaus mane remtumėt,
ja. Nesenai tojo metalo
P-nui A. Jonaičiui (Chi kad
kaip
pirmiaus,
o
aš
iš
savo
pusės
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
Dr. Franklin
gražiai pasiprašė ir sunai tadarybes, kurios išdygo iš caje}.
Musų redakcijoje stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Pir
dailių
vaizdelių ir apysakaičių.
.
m
liežuvavimo
, ,yi . ,w miaus aš gyvenau: 2250 W. 22 st.
kinta Serbija, greičiausiai negarbingo
dabar-gi persikeliu u j naują vietą —
0. Carini
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
grūdo? Lengva yra suterš.. ai ^ra Y al ai.. 8
W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoync
tuo pačiu tikslu į Washing- ti gerą, vardą, bet labai sun-'®“8*-108 “ Prasome atsum- 2128
ninkui
svarbu,
naudinga,
indo m u ir
avc., prie pat didžio teatro.
Kiek
Daliam Ir SptcUHsta
vieną užprašau atsilankyti j nuują
suprantama.
tono storas pinigyno duris
i Akli} - AasųNovietą.
ku atitaisyti tųjų blogybę,
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
į sies - Ir Gerkles,
pabarškins ir Juodkalnija,
j Ifnsastfc ast Msk talm
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
REIKALAUKITE
nusiplauti biaurių liežuva
Netik talkininkai, bet ir neChicago,
III.
šija
visas
išleistuves.
2128
Wcst
22nd
Bt.,
120 So. State Street
vimų purvus.
Utralės valstijos
ruošiasi
Užima visa 1-ra Flora
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
ASysoa nao 9 0d 7 vakare
Nepersenai vienoje ko
Nedėliomis nao 10 Igl 12
prašytį Dėdės Šamo pinigė
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.450; vieną kartą savaitėje, užsisakant
mėgstančios
lių. Štai, šiomis dienomis lonijoje
Kas negauna “Draugo” ar
BRAND
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $l.Jį0, pusmečiui
CONDENSED
prie jo kreipėsi Brazilija, apkalbėjimus bičiuolės pa
ba jeigu gaunate vėlai, tai
75e.
paskolų
klausdama, kaip didelis bus leido neteisingų
meldžiu atsišaukti pas mane,
Adrcžas:
buk
tūla
moteriškė
nepado

o aš stengsiuos pataisyti klai NAUJAS LAIKRAŠTIS
jos kreditas, jeigu ji ap
V«*4E ORIOINAU.
P»r Mtissdslimts meta Jie yra garlaudas ir pristatyti laikraštį tei-^
skelbs karę Vokietijai. Ži riais darbais apgaudinėjan- •taa
mslataa nuilsau kJdlklame. Nerlnt
Susiv. L. R. K. Amerikoj
latrakdlą raiyklta;
singai kiekvienų dienų.
noma, visų norų šiame žvil ti savo vyrų. Kuomet pa-'
Bordsns Csndsassd Mllk Co.
242
Broadway,
- So. Boston, Nass.
balandžio pabaigoje, Ž. m.
HEW YORK
Draugo Agentas,
gsnyje Suv. .Valstijos nega vydus vyras išgirdo kalbas
pradės leisti savaitini
D. R. U.
Juozapas Mozeris,
lės išpildyti, bet kad pasko ištiko baisiausia tragedija.
laikraštį
1430 So. 49tli avė. ant 2 lubų
tariamuo
lų suma bus milžiniška, tai Išmetinėdamas
DIENRAŠTIS
apie tai nereikia nei abejo sius prasižengimus jis taip
PABM08II
TAMMOSll
ti O neužmirškime ir to, įniršo, juk išsitraukė revol
ParsMnsds TMdėtauslojs
keje Ustuvlų koUsuljoJ kame yra
“GARSAS” eis kas ketkad pinigų reikės netik dcl verį ir šovė į pačių. Ji ta
S80 Lietuvių apsigyvenusių. PulkUu- • vergas didelių 8 puslapių, 7
šioj apylinkėje SeottatUe, Klek. Ktn
paskolų. O kur gi užlaiky po sužeista ir nuvežta ligo
kol., formate.
Kituose Miestuose
krsėtas Uetsvteau ayelgyve»tL
[kurta 1867 metuose.
YTS
Bala yra Farmenj Draugystė,
mas milijoninės mobilizuo ninėn mirė, o vyras paso
“GARSAS” bus vienu ge
lietartiką parapija. Todėl
ir svarbiausių Ame- »
jamos armijos, jos lavini dintas už “švediškų Bran
Kainuoja tiktai | Jus kuris norite turėt* gerąsių gy riausių
Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
rikos
lietuvių
kat, laikrąšeių. «
venine pirkite pas asna fanus kad
mas, šautuvai, armotos, a- kų.”
Suvirš 60,000 depositerių
galėtumėm
visus Anglus lr Vokie
“GARSUI” nandarbinin- 2
čius,
it
tos
k°llonljos
llpraiytl.
Mes
kauti
pasižadėję
gabiausieji
unicija, orlaiviai, kariški
Po teisybei, kalėjiman
SAVINOS DEPARTMENT
turime I* Jų suėmė jų fermas lr nori
Amerikos lietuvių rašytojai, 3
n
iyai ir tt. ir 0.
TMcrife reikėjo pasodinti ir tas apms jas parduoti, turima (Udeljų lr mi
Depozitas ant dolerio lr daugiau priimami 3 nuošimti mokamo
publicistui, visuomenininkai. *
tų farmų, gtvuMal, maHUee lr kiti
' motą.
falykams ir gi reikės devy kalbėtojas, kurios išsijuosę
“GARSO” prenumerata *
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
Atdara Subatoje nuo 6:00 Iki 8:00 vai. vakaro.
metams $2.00, pustn.—$1.00. 9
Saugi Banka kuri yra panirongus Jums patarnauti.
me ant Itmokesčio. Norint gauti dau
nių galybių skambančio me ieško svetimų kaltybių. Kas
Truot Deparmeataa Išpildo visus pramonės sąryšius.
giau tafermacijų rašykite
mums,
Prenumeratai ir koresponMetams
REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
šios
o gsuajte uratų katalloga jr mapa. ..
talo.
Tokiuo budu paden- gi buvo priežastis
dencijoius siųsti antrašas;
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skolinamo pinigus ant
ANTON KIEDIS,
ts tų visų milžiniškų žmogžudystės, jeigu ne kai
CHICAGOJE
lamo; iškolektuųjame randas.
“GARSAS”
Real Estats Mortgage Bonds. Katalikllko Vyskupo Chicagos.
Peoplei
State Bank Bldg.,
išlaidų ak kaip privargins mynės?
į
$0.00
45« Grant at., Brooklyn, N. T,
rra dabar ant pardavimo $500 lr augščiau.
Scottville, Mich.
.Vyrius tai tik buvo įiaa*
sus piliečius.
MMM
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Ketvergas, geg. 10. 1917 m.
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GRAND RAPIDS, MIIOH.
Vietos soeialistėliai suši
lę darbuojasi, vartodami ne
švariausias priemones, by
tik
apkaltinti
katalikus
Mockaus įžeidime. Šiomis
dienomis dele' to reikalo ža
da prasidėti teismas. Visi
susipratusieji lietuviai, ku
rie girdėjo Mockaus bjau
rias blevizgas, privalo atei
ti į teismą ir teisingai apie
jas paliudyti.
Mūsiškiai laisvamaniai už
$1,000 pirko tris akrus že
mės savo kapinėms.
Iš katalikiškų draugijų
čia daugiausiai veikia Lie
tuvos Vyčių organizacijos
kuopa ir Vytauto Kareivių
dr-ja.
Lakštutė.

HOMESTEAD, PA.
Vyčių veikimas.
Gegužės 6 dienoj š. m.
vietos Lietuvos Vyčių kuo
pa mokyklos kambaryj lai
kė nepaprastų (eKtra^ susi
rinkimų. Šiame susirinkime
buvo renkami darbininkai
busiančiam vyčių vakarė
liui, kuris įvyks gegužės 14
d. Slavokų Sakalų svetainė
je. Rengiamame vakarėlyj
nepilnamečiai vyčiai, sulau
kę 16-kos metų, bus įrašyti
į skaičių pilnamečių vyčius.
Tokių jaunuolių mes turėsi
me 10 ar 11. Programa maž-daug bus tokia: pirmiausia
kalbės Homesteado lietuvių
parapijis klebonas kun. S.
J. Čepanonis; paskui bus
prirašomi minėti nariai —
kiekvienam prisegsime vy
čių organizacijos ženklelį ir
įduosime po baltų rožę; po
to eis lošimas. Koks veika
las bus lošiama dar tikrai
nenutarta. Norima atvaiz
dinti “Tarnaitė pamokė”
arba “Žydas statinėje.” Pa
dainavus vyčių himnų ir ke
letą kitų dainelių programa
tuomi ir užsibaigs. Po vi
sam bus žaidimai ir šokiai.
Homesteadiečiams ir apy
linkių lietuviams vertėtų
skaitlingai atvykti į šį įdo
mų ir naudingų vakarų.

D. M. O—s.

WAUKEGAN, ILL.
Nors nedidelis skaičius
lietuvių gyvena šiame mie
stelyje, bet savo veiklumu
dažnai pralenkia ir didesnių
kolionijų lietuvius. Štai ba
land. 29 d. šv. Antano drau
gija vėl parengė puikų va
karų. Scenoje statė gražų
veikalų “Gadynės Žaizdos.”
Lošimas nusisekė gana ge
rai, kaikurie lošėjai nemen
kai pasižymėjo su savo ga
bumais.
Publikos buvo pilnutė
svetainė. Rodos! publika
užsiganėdino vakaru, kų liu
dija gausus delnų plojimai.

Ten Buvęs.
EASTON, PA

Bai. 14 d. L. V. 54 kp.
surengė

parapijos

nuųdju

■NMHN

——r

Montello, Brockton, M. 2.635.00 Collection of Local Coiftm. 490.55 Rev. Frank Kettler, ShelbyKtx«Mtxtx<x«xtxtxtx«Maxtx*xtxtM«x*x«x«xaM«xtxa«KiMi
5.00
▼ille, Ind.
25.00 B
McAdoo, Pa.......................
146.41 M. A. Lcvinton and sisto'
65.00 J. Kernia, New Philada,'Pa. 5.00
” S. Kveton, Lyons, Texas 1.00
Midland, Pa.
191.46 E. R. Coogan, Silver Creek 5.00 Rev. H. Darniedes, Cascade,
Minneapolia, Minn.
UT9VUII
paskubinkit*
ufciMkjtt
(Tųsa iš 100 num.)
85.00 C. D. Miller, Sub Ledger
2.00
Wia.
Autrc
syk .......
16.39
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
Amsterdam, N. r.
3,279.08
200.00 E. Diamond Z Bro. Pottsville 1.00 W. R. Jonės, Tamaųoa, Pa. 6.00
Milwaukec, Wi«. ..
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
Bedford, Ohio
100.60
724.94 Rev. J. Zimblis, Pluta.,
Beaser Bros., Philad., Pa.
Mt. Carinei, Pa. ..
2.00
Bridgemater, M
225.67
kiuoja
tik 1 doleris.
250.00
Pa.
3,500.00 Devaney Bros., Temint, Pa. 1.00
Moline, III.................
Brighton, Mana. ,
642.00
“ŽVIRBLIS,”
143.50 P. Kazlauskas, Simsbury,
Milford, Mass.
Sheibley Teiler Co., Philad.
Beverly, Mass. ..
44.20
So. Boston, Mana 5
Minersville, Pa..............
249.95
Pa.
5.00 § 242 W. Broadvvay,
Ct......................................... 89.92
Beloit, Wis............
465.72
i
e
Antru syk
5.00 Rev. Theo. Grant, Family
Mattituck, N. Y........... ‘
191.40
Antra syk ....
52.50
997.35 Mr. Appanaitis, W«etville, III.
Po»t Off. Mont.
5.00
300.00 Mahanoy City, Pa..........
Bentleyville, Pa.
colleeted from following:
133.40
H. G. Bowąr, Lansford, Pa 25.00
Bremerton, Wash
80.00 New Brunswick, N. J.
5.00 E. F. Siller, Iloughton,
445.23 T. H. King, DanviUe, IU.
886.82 East Newark, N. J.........
Biiighainptou, N. Y.
J.
M.
Boyle,
2.00
Newark,
N.
J
...............
3.000.00
Mich.
5.00
Bennigton, Vt. ...
54.33
C. E. Williama
2.00 N. K. Tcnnyson, Hancock,
Antru syk .............
418.51
Baltimore, Md............ ..
4,394.13
H. L. Freedom
2.00
Mich.
10.00
77.30 Niagara Falls N. Y......... 547.30
Belle Valley, O.
W.
S.
Dillon
1.00
Rev.
H.
S.
Robinson,
GerAntru
syk
.................
5.00
5.00
Antru syk -----J. R. Moore
1.00
mantovvn, Pa.
5.00
30.35 Ncw Haven, Conn......... 3496.50
Byesville, Ohio ...
B.
M.
Gilbert
1.00
Rev.
P.
Dreis,
Burlington,
169.35 Nashua, N. H..................... 553.00
Bristol, Conn. ..,
Webster Grocer Co.
5.00
Wis.
1.167.90
28.50
Sutaisė ir išleido A L. Ė. K. Kunigų Sąjunga.
Antru syk ........
. 25.00 Naugatuck, Conn. ....
J.
M.
Burger,
5.00
Guarantee and Trust Co.,
1,558.02 Northampton, Mass.......... 358.60
Bridgeport, Conn

Uit. Dienos apyskaita,

ŽVIRBLIS”

Geriausi Maldaknyge

Z
■

” ” Terre Haute, Ind. 5.00
34.17
Mt. Carinei, Pa.,
1.00 ■
Batavia, III.............
133.31 New Baden, III...............
”
”
S.
M.
Clark
Co.
5.00
New
Britain,
Conn
.........
2.165.60
Mr.
J.
L.
Staston,
National
*
122.90
C’amden, N. J. ...
Bank, Mt. .Carmel, Pa. 10.00 (
. 400.05 Ncy Bedford, Mass.......... 323.48 H. E. .Hutton Co. J. M.
Chicago Hts., 111. .
Burger
5.00 Rev. J. Shermersheimer,
66.33
Cincinnati, Ohio. .
,. 62.00 Nocomis, III......................
B
Oregon
City,
Ore
...........
40.90
J.
G.
Cannon
Co.
10.00
New Albany, Ind.
1.00
Collinsville, 111.................. 200.04
■
Coaldale. Pa....................... 140.74 North Adams, Mass. .. 203.25 M. J. Tuvada, Westvillc, III. 2.00 M. W. Bush Collection
182.85 J. Passolt, WcstviUe, 111.
5.00
New York City
2,337.07 ■
Antru syk ........................ 25.00 Orange, Mass................
Portage, Pa
.............
137.50 Arville Lete, Westville, III. 10.00 M. W. Bush collection
Curtis Bay, Md. or S. Bal19645 J. R. Heidrich, Westville, III. 2.00
New York City
2,365.55 ■
timorc, Md...................... 200.00 Passaic, N. J. ....___
25.00 J. F. Shinkus, Westville, III.’ 2.00 M. W. Bush collection
Chicago, 111...................... 19.014.65 Antru syk .................
” ” CoUected, WcstNcw York City
407.38
Canibridge, Mass.............. 2,550.00 Perth Amboy, N. J......... 108.02
■
1.609.91
viUe, III.,
469.75 Farren Bros., East Grenby,
Cleveland, Ohio................. 4.146.49 PatersoiiTN. J............
7.932.39 Mr. Stransburg, Westville,
Ct
5.00 ■
Dorrisville, III................
182.91 Pittsburgh, Pa.............
III..
1.00 D. B. Floyd, East Grenby,
Antru syk ................. 11.00
Duąuesne, Pa...................... 471.20
■
Ct.
5.00
160.50 V. K. Račkauskas, LevvisDivernon, III.......................... 34.90 Portland, Ore...............
ton, Me.
633.00 Mr. J. Kitchcn, Mahanoy
103.75
Derry, N. H....................... 72.66 Poąuonock, Conn............
231.07
Donorą, Pa....................... 1.198.00 Reading, Pa. .'...........
City, Pa.
1.00
The followjdg colleeted by
„
T
, ...
.
65.00
Dayton, Ohio......................
10.00 Rcdlodgc, Mont.
Rev- J- Valaitis, Mahanoy
Stilzaitis, from
p,.. p
44.00
Du Bois, Pa....................... 736.37 Rivcrton, III.
15.00
P.
P.
Stegmaicr,
Wflkc
_
1.402.10
DctroiT, Mich.................. 1.319.51 Rocheater, N. Y.
3.00
„
T v i
544.06 _ -Barre, Pa. . _ „ _ 250.00
Antru syk
...............
27.40 Rockford, III
30.00
_ - - Rev. J. Valaitis —
W. Stankovitch, W.-B., Pa. 5.00 _
T ir i
910.26 J.
Kingston, Pa....................... 40.00 Racine, Wis.
188.73
, „ , .A.
Rev. J. Valaitis —
L.
Stulgaitis,
W.-B.,
Pa.
2,012.79
R
,
_
Antru syk
110.00
Edwardsvillc, Pa.......................... 739.71
25.00
Chamber of Comferee, Wil£
T‘
Antru syk ....................... 1.00
Trečiu syk ................. (?) 19.00
,
Rev. J. Valaitis —
10.00
kes-Barre, Pa.
218.00 , „ , . .. .. o . B
Rumford, Me.........
248.73
Easthaanipton, Mass........................ 61.23
T,
n t TT V TTJ- žubridu, Du Bois, Pa. 10.00
Rev. F. J. Krych, King. L
„
E. Arlington, Vt............... 83.50 Roekdale, III............ 375.36
,
o aa
J- Mayer, Donorą,
ston, Pa.
2.00
Antru syk ......................
2.00 St. Clair, Pa............ 205.00
96.23
T.
H.
Stileton,
Wilkes-Barrc,
_T , .
16540
E. Granby, Conn............... 68.55 So. Bethlchem, Pa........
pft
1000 C- E- Gross, Hartford,
Esport, Pa.......................
325.00 So. Manchester, Connc .. 307.33
25.00
Rev. J. Zimblis, Philadelphia,
„ C°nn’ , ,
737.01
Erie, Pa..............................
10.00 Sioux City, Ia.....
pa
*
ggg gj Rev. B. Bandy, Jeannette,
535.00
Elizabeth, N. J......... 2.4000.00 Spring Valley, III..........
5.00!
Pa2.027.17 Rev. A. Yanushas, Forest,
East Chicago, III...........
413.13 Shenandoah, Pa.........
City, Pa.
407.81
A- A- Bcrsner, High7.800.00
Frankfort, N. Y. .............. 165.00 So. Boston, Mass........
22.50
1.00
land, Wis.
28245 Mr. J. R., Carbofldale, Pa.
Frėeland, Pa...................
427.58 Seattle, Wash. .........
5.00
R. Polansky, Carbondale, Pa. 1.00 T. Morgan, Export, Pa.
109.52
Frackvillc, Pa...................
80.79 Shamokin, Pa.........
S.
Grnbitcs,
Criftbondale,
Pa.
2^00
Wm.
C.
Smith,
Minneapolis,
Gilberton, Pa..................
234.06 So. Norvvalk, Conn............. 200.12
5.00
Minm<XT.
So. Omaha', Nebr.1.025.85 Wr. Yankites, Fo«es< City,
Girbertville, Mass.......................... 68.00
Pa.
10.00
Dr.
H.
C.
Kelner,
Cleveland,
Antra syk
Gallitzin, Pa...................
120.87
...
25.00
2.00
O.
Glastonbury, Conn..........
116.75 So. Fork, Pa.
... ■ 85.19 M. Fartunc, Carbondale, Pa. 1.00
Grand Rapids, Mich. .. 1.234.23 Sheboygan, Wise .......... 67649 Local C'onim., Akron. Pa. 105.56 W. J. Brown, Shenandoah,
J. C. Henry, Lincoln, N.
Pa.
5.00
Gardner, Mass...............
561.43 Sparrovvs, Point, Md. or
H
...............
.
............
300.(?)5
H.
Bradley,
Shenandoah,
Pa.
3.00
Giradville, Pa................... 294.71
Wilkes-Barre, Pa
20.00
Honiestcad, Pa..............
2.571-84 San Franeisco, Cal.......... 713.73 J. Miller, Plymouth, Pa. 1,829.66 Thcker and Co., Shenandoah,
Mr. Dabrik, Sttudcrlaiid,
j
Pa.
•
5-00
Hazleton, Pa.....................
515.25
Antru syk .. .............
50.00
Mass.
70.00 , W. li. Jonės, Shenandoah,
Antru syk ___
. 22.53 So. Chicago, III.
. 800.22
C'rober
N.
Bank,
S.
Fran.,
Pa.
5.00
Hartford, Conn. .
2.000.00 Stamford, Conn..............
556.26
Cal.
370.00
J.
G.
Theopholis,
Shen.,
Pa.
5.00
Antru syk ....
10.00 Tamaąua, Pa...................
443.07
V.
K.
Račkauskas,
Buckner,
J.J. Bobin, Shenandoah, Pa. 25.00
Haincsport, N. J.
30.00 Thorp, \Visc.....................
47.13
IU.
36.14
J. Wolff, Shenandoah, Pa.
2.00
Hoosick Falls, N. Y.
. 315.72
Antra syk .................
21.00 Washington, Wi«.
200.00
H.
Gozinsky,
Shenandoah,
Pa.
2.00
Hooversvillc, Pa.
15.70
Trečiu syk . i.............
11.00 J. Kaišei- Mager, Ft. Wash.,
S. Czerneeky, Shenandoah,
Havcrhill, Mass.
1.522.82
Toluea, III. ............. .
28.75
Wis.
1.00
Pa.
e
500
lludson, N. J. .
133.03
Taunton, Mass..........
281.00 S. Carbondale, Pa.
119.00
S.
Elburn,
Shenandoah,
Pa.
10.00
Hastings, Pa.
108.00
Thompsonville, Conn.
344.50 Mr. M. Kadisius colleeted
J. A. Zanesky, Shenandoah,
Ilartshorne, Okla ..........
35.00
Antru
syk
.................
50.00
from
2.00
Pa.
Kansas City, Kansas ..
241.78
Tilden,
III
.......................
13.10
F.
P.
Kuilfoile,
Waterbury,
R.
H.
Morgan,
Shenandoah,
Kcnosha, Wis...............
1.010.00
155.00
Ct.
7,125.00
3.00
Pa.
Kewanee, III...................
726.14 Toronto, Canada .........
Troy,
N.
Y
.....................
800.00
Rev.
T.
A.
Case,
Brooklyn,S.
F.
Bauscr,
Shenandoah,
Antru syk ..............
48.00
Utiea, N. Y.....................
294.90
N. Y.
3.00
5.00
Pa.
Lavvrenec, Mass............... 1,923.17
Antra
syk
.................
10.00
”
V.
Mletchek,
Suhy,
S. F. Bauscr, Shenandoah,
Antru syk...................
160.00
Valparaiso,
Ind
.............
135.00
Neb.
5.00
10.00
Pa.
Los Angeles, Cal.............. 486.62
Antra
syk
....................
129.00
”
II.
Eilcrnian,
Harrison,
A. A. Welinsky, Shenandoah,
Antru syk ..................
1.00
5.00
OPa.
25.00
Livingston, III.................
108.00 Waterbury. Conn............. 200.00
Westfield,
Mass.
'
702.58
L.
A.
Raincy,
Somcrvvorth,
A.
V.
Lainb,
Shenandoah,
Pa.
5.001
Luzcmc, Pa....................... 358.50
60.60
N. H.
5.00 Knight and Son, Loisville,
Lorain, Ohio ..............
105.12'.Y.888011’J11
150.94 Rev. B. Paukštis, Miųers
Ky.
20.00
Meridcn, Conn.................. 297.00 Wilson, Pa.....................
Wilmcrding,
Pa
............
344.12
Mills,
Pa.
5.00
Gamble
Dctunond
Co.,
New
Manchester, N. H.
424.50
IVorcoster, Muss.........
3.21848 Rev. Wm. Michad, C’arlinsHaven, .Conn.
15.00
Antru syk ................
34.00
Whitee,
Wisc
.................
13.75
villc,
III.
5.00
P.
W.
Taylor,
SpringTrečiu syk ................
17.75
Wilburton, Okla............
146.62 Rev. D. Pantanclla, Danver,
field, Tenn.
Waukegan, III.............
1.067.20
Col.
10.00 J. E. Roekliff, Woodlawn,
gonės atsilankymas.” Lo Antru syk ...............
85.00 Rev. J. F. Drew, Muskcgan,
Pa.
100.74
šimų tarpuose pasakyta dai Ketvirtu syk ...........
25.00
Mich.
1.00 T. P. WaUey, Thompaon46.08 Rev. J. F. Drcw, Muskcgan,
ville, Ct.
2.00
lių tam tyčia pritaikintų ei Wost Newton, Pa. ...
Wanainie or NantiMich.
1.00 J. P. Gardcn, Shenandoah,
lučių.
Kaip lošėjai, taip ir
eoke, Pa......................
400.00 Rev. J. O. Carrigan, Glen«
Pa.
1.00
doklcmatoriai, atliko savo Youngstown, O.............
800.00
wood Spring
2.00 Rev. P. Boran, Homewood,
121.76 Rev. C. I. Riordan, N. Weyužduotį kuogeriausia, o kai Zanesvillc, Ohio .........
IU.
;
2.00
W ii kes-Barre, Pa...........
2.00 j
mouth, Mass.
5.00 Mr. P. Weisengoff, Westkurie jų tai net artistiškai.
Lincoln University, Pa.
1.00 Rev. C. Smogar, Steubensernport, Md.
209.82
Kadangi tai pirmas jų sce Glcndale, Ohio. ................. 5.001
ville, O.
16.65
Coli. of Local Comm.
959.72 Rev. C. II. Little, Kaufnos dirvoje pasidarbavimas, Spritigfield, 111..............
P. J. Stockman, Los Angeles,
Stcubenville,
O.
..
184.10
man,
Tex.
1.00
Cal.
10.00
tai tuo didesnė jiems pride
Hei;kinter,
N.
Y.
.,
Rev.
A.
W.
Spooner,
Mt.
193.94
J.
C.
Reidsnyder,
Scranton,
ra padėka už taip gražų
Manchcstcr, N. II.
3.00
17.75
Carmel, P*.
Pa.
2.00
prisiruošimų.
Vakaras už
Abram G. Nesbit, Kingston,
P. Vollwarth, Flods Knob,
sibaigė tautiškais žaidimais
25.00
Totai $129.933.98
Pa.
Ind.
2.00
ir šokiais.
Tikimės, kad
Rev. D. Keily, Plattsbųrg,
H. Butler, Washington,
6.00
Pa.
gerb. musų vyČiai-lošėjai, AUKOS PRISIŲSTOS Į LIBER
D. C.
5.00
Rev.
J.
J.
Herman,
Caldwcll,
TY
BANK,
NEW
YORK
CITY.
A.
B.
Aniea,
Kenosha,
Wi«.
2.00
turėdami taip gražaus ta5.00 Ch. J. Zeiser, Erie, Pa.
Pa.
5.00
lento, nepatingės panašių Mr. Valentine, Thomhurat,
Pa.
$17.00 Į H. Smith Loifcr, New York
It, R. Nitley, Erie, Pa.
90.00

gražų vakarų. Tapo suloš vakarėlių
ta trįs veikalai: “Dvi sesu- parengti.
jti,” “Tikrasis dėdė” ir “Ci-

■

■

taukiaus

mums Mr. Gutaitis sent following 538.55
J. 8. Ulner, Pottaville, Pa.

Parapijietis- L. F. Ulner, Philada, Pa.

City

1.00

Pa.

1.00

“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Giesmes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Parualdas, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai

pigi, nes “Pamaldų Vadovėlį®” kaunuoja: —

Skuros apdarais, auksiniais kraštais,..................60c.
Audeklų apdarais, auksiniais kraštais,..............40c.
' Mokesnį galima siųsti krasos
“money order”.
Adresuokite.

ženkleliais, arba

Chicago, UL

1800 W. 46th Street,

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Sekiniiis yra {amamos

rauto knytynu

1137. XanjM Bndu Iftmoktl Saiytt. Senu ar jaaaaa, vyną ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę šią knygelf galt išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
mokinimoei, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku* Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti*
žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik .....................
lOe.
1138. Naujas Elementorius.
Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dieną reikia pratiat prie rašto. Prie ko kudikj ano
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
Elementoriaus kaina ......... .....................................................
10a,.
10M. Šventa Isterija Beno ir MaiUo (Statym°. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
nam ar eenam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali vieką Su
prasti. Kaina tiktai ............................................................
Ij00
1021. Trumpa šventa istorija Beno tr Naujo Įstatymo apdaryta J5e.
738. Lietuvos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie savo tautą. Koke-gi lietuvis jei jis
nieko nešino apie Lietuvos praeitį, jos didvyres, ir joe
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jaus patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bot
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta
................................................................. 28e.
Apdaryta ................... ..........................................................................
S8a.
1198. Trumpa Lietuvią Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvią
Šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliškai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taieykliškai rašyti.
«Prekš .............................
Ue.
1229. Uetuv°s Gaspadlnė.
Šioje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga ieimiainkė. Nuo valgio pa
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius
valgius ii tą pačią dalyką, o nešinanti šeimininkė angadiaa valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę. Matorįs ar mergaitės turi mokėti'valgį pataisyti, jei joe nori
kad vyrai jas mylėtą. Prekiuoja tik .................................
SBe.
120. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus i* spaudos
knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią kaygel.. Kaina .............................................
2Se.
Ufslsakydaml virt pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą tr
nnmer}. .Pinigu galima sląstt krasos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1600 W. 46 St.,

(Bus daugiau)

i

Si

DRAUGAS PUB. CO.,

Chlcafo, III.

:

Naujanybe
Jau galima gauti naują knygelę

PATARLES
ir
I6MINTIES GUDRUOLIAI.
Surinko P. Mulevičius,

Tai yr* vienatinė tos rųSies knygelė lietuvių kalboje. Jo
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
jaunas; mokytas ir bemokslis- čia ras sau tinkamiausio dva
siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Kainuoja tik 25c.
Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.
1800 West. 40th Street,

10,00 ,D. P. Riordan, Harrisburg,

20.00 1 •

“Pamaldų Vadovėlis”

Chicago, IU.

f

s

•‘DRAUGAS”

jga Urbiutė ir Gladys Vig- PERSEKIOS PRIVATIS
gens .(airė).
KUS BANKUS.
Žmonių buvo nedaugiau
Teisėjas Landis praneša,
sia.
Avinėlis. kad jis atsidėjęs darbuosis,
kad valdžia paimtų savo
BRIGHTON PARK.
nuožiuron visus privatinius
bankus, kurie dažnai veda
Ketvirtadienis: 30 geg.
Liet.
Vyčių
36
kp.,
mėne

mi nesųžiningai.
Per pasšv. Antanino V. J. ir šv.
sinis
susirinkimas
bus
ket

tariiosius
8
metus
Chicagos
Gordiano bei Epinaeho kauverge, gegužės 10 d. Pra privatiškuose bankuose žu
kintinių.
Penktadienis: 31 geg. Av. džia 7:30 vai. vak. Susirin vo $ 3,000,000 žmonių su
Lietuviai
Pranciškaus Hieronimiaui. kimo vieta — Nekalto Pra taupytų pinigų.
sidėjimo P. A. parap. svetai ir gi nemažai nukentėjo
ŠIANDIE DIDELĖS PRA nėje (4400 Fairfield Ave.). nuo tų bankrutų, kurių pi
Šiuomi kviečiami visi na nigai buvo sudėti brolių TaKALBOS ROSELANDE.
ir Bieržinskio
riai atsilankyti į šį susirin nanevičių
Ketverge, gegužės 10 d. š. kimų, nes bus svarstoma la bankose.
m., brolių Strumilų svetai bai daug svarbių dalykų.
nėje (158 E. 107th st., kam Neatsilankiusiems į susirin ADV. F. P. BRADCHULIS
NAUJOJE VIETOJE.“
pas Indiana ave.) įvyks kimų bus paskirta bausmė.

KrtVrl'ja-,

svarbios prakalbos, kurias
rengia Roselando Tautos
Fondo skyrius.
Prakalbų
pradžia lygiai 7:30 vai. va
karė. Įžanga visiems bus
dovanai. Kalbėtojais pa
kviesti: kun. N. Pakalnis ir
p. Kaz. Pakštas. Jiedu kal
bės apie karę, apie Lietuvos
sunaikinimų ir apie kitokius
dalykus. Kun. Norbertas
Pakalnis neseniai atvažiavo
iš Lietuvos, taigi iš jo lupų
galėsime išgirsti nemažai
įdomų žinių. Visi Roselando
letuviai
nuoširdžiausiai
Kviečiami atvykti į šias pra
kalbas.
Rengėjai.
VYČIŲ APSKRIČIO

CHORO KONCERTAS.
Įžanga visiems
dovanai.

Chicagos Lietuvos Vyčių
apskričio choras nedėliojo,
3 vai. po pietų, Mark IVhite
Sų. parko (kampas 32 ir
Halsted gatvių) salėje, ren
gia viešų koncertų, į kurį įžanga visiems bus dovanai.
Tikimųsi, kad į šį koncertų
atvyks nemažai svetimtau
čių.
Lietuviams taipo gi
patariame pasinaudoti to
kia gera- proga skaitlingai
nueiti
vyčių
koncertan.
Nors už įžanga nieko nerei
kia mokėti, bet bilietų pri
valu turėti. Biletai gauna
mi pas visus choristus ir
minėtojo parko biure- *
KANTATA “BROLIAI. >»

_
Girdėti, kad Chicagos Lit.
Vyčių Apskričio choras žu
dą pradėti mokinties garsių
kantatų “Broliai.”

Choro pirmininkui, p. J.
Kazanauskui atsisakius, iš
rinktas p. Balsis. Tikimųsi,
kad p. Balsis nemažiau dar
buosis už senųj į pirmininkų.
, “PALOCIUS EŽERO

DUGNE.”

Raštininkas.

Gerai chicagiečiasm lietu
NUO 18-TOS GATVĖS.
viams žinomas advokatas p.
F. P. Bradchulis šiomis die
Vakaras.
nomis perkėlė savo ofisų į
Balandžio 29 d. SLRKA.' daug patogesnę vietų
305
101 kuopa, surengė puikų W. Monroe St., Room 1207.
vakarų. Vakaras buvo ren
SURAŠINĖJA GY
giamas parapijos naudai.
VENTOJUS.
Pirmiausia gerb. kun. Pa
kalnis nors trumpai, bet la
bai įspūdingoje savo pra
Chicagoje jau prasidėji
kalboje apibrėžė SLRKA. sųrašas vyrų, kurie gali pa
organizacijos tikslų, ragin gelbėti kariauti prieš vokie
damas visus lietuvius skait čius. Tų darbų atlieka arti
lingai prie jos prigulėti.
300 žmonių. Surašinėtojai
Toliaus vakaro programų vaikščioja po namus.
papuošė gerai žinoma Chi
cagos lietuviams deklema- GRANT PARKAS KA
torka p-lė Freitikaitė.
Ji REIVIŠKO LAVINIMOSI
VIETA.
deklemavo eiles “Iš karės
lauko.”
Laikraščiai praneša, kad
Paskui p-lė D. Šulskaitė
ir p-as J. Balsis puikiai su Grant parkas neužilgo knib
dainavo duetu: “Skamban- ždės kareiviais, nes ten žačios stigos” ir “Vai ilgu,” j dama intaisyti milžiniškas
Pabaigoje parapijos choras1 kareiviško lavinimosi lauvietinio gabaus vargoninko kas.
p. J. Kudirkos vedamas,
---------------------- ------puikiai sudainavę' keletu PĖTNYČIOJ RAUDONOdainelių, kurios publikai la- JO KRYŽIAUS DIENA,
bai patiko.
Svečių buvo pilnutė sve-! 'Ateinančioje
pėtnyčioje
tainė ir visi užsiganėdino, Chicagos gatvėse bus veda
vakaru.
Pelno parapijos ma karščiausia agitacija,
kad kuodaugiausiai narių
naudai nemažai paliko.
prisirašytų
prie Raudonojo
Ten buvęs.
Kryžiaus draugijos. Dievmaldnamiuose ir teatruose
TURĖSIME TRUPUTĮ
taipo gi bus kviečiami gy
PIGESNĖS DUONOS.
ventojai kuoskaitlingiausiai
Neužilgo Chicagoje bus rašyties į šių labdaringųjų
pardavinėjama taip vadina organizacijų. Manoma, kad
ma kariška duona. Ji bus ta diena skaičius R. K. na
pigesnė, nes jų keps iš ne rių padidės iki 250,000.
sijotų miltų. Tūlas duon
kepys sako, jog Amerika SUV. VALSTIJŲ KA
RIUOMENĖ PRAN
kas met netekdavo didelės
OUZIJON.
dalies geriausių miltų, vien
Girdėti, kad Firts Illinois
tik dėlto, kad norėjo turėti
gražių baltų duonos išvaiz- Cavalry pirmoji bus pasiųsdų„
Vartojant ”kariškų ta Europon mūšio laukuose,
duonų” Suv. Valstijos su-1 Pulkininkas Milton J. Fotaupvs 137,000,000 bušelių'reman pasiūlęs tokį sumanymų Joffrui ir šis esu la
miltų.
bai tam pritaręs.
NAIKINKITE

SUAREŠTUOTAS
LAKŪNAS.

Pirkdami maliava,
(uaint) tiesiai Ss
dirbtuvės. Čionai
parodytas narnas
vra 26 Bėdų »lovra 26 pėdu plo
čio lr 36 pėdu
Ilgio 2 svk ma
llavotas.

Parsiduoda gerai išdirbta
siuvykla (shop). Biznis eina
gerai, apgyventa lietuviais.
Norintiems įsigyti gera proga,
nes pigei parsiduoda. Rašykit:
P. O. Box 538,
Johnston City, III.

Pagelba arba Patarymas

T

Visa svarba yra tame, kaip telefonas yra at
sakomas.

■ •' ,

-

'

'

f i

i

Jeigu kalbėsi aiškiai ir išlengvo, tuomet bus

galima gerai

suprasti, ir nereikės

gaišinti

Covrml Mtleva

Kainavo $9.28
gerai atrodo-

Iiiyilti
limlti hli(i
tfiiil
Al maliava
. . GERA PROGA.
vra gvaJauna pora priversta paaukauti
rantuoiama.
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, >170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už >35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu. dairw cticitt »Mn»tcin n w>i« mn.uM.Mįę.
venport, taipgi >525 planą su 25 m.
gvarantija už >115 ir >225 Vlctor su
brangiais rekordais už >60.00.
Sis
yra .retas pigumas ir jums apsimo-^
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te.
Viskas vartota vos 9 savaites.
ra n aaarvara raararav « araav
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus,w ęyvenimo vieta: 1922
.So. .KsdziS Ave., arti l2-ros gatv.
Chicago, Iii.
Š Lietuvis Advokatas
ANT ‘PARDAVIMO — Našlė, kuriai
ATTORNEY AT LAW
labai reikalingi piningai parduoda • 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
savo 6 kambarių gražų namel) už
Room 1207 Tel. Randolph 5598.
>1600.
Gatvė ištaisyta.
Vėliausio
CHICAGO. ILL.
styliaus budavota.
Iškalno galima
mokėti, o, .pąskui ant lengvų ISmoOyv.: 8112 B. Halsted St.
kesčių — atsišaukite:
Telephone Yards 2390
FRANK E. PHEIjAN,
38-tos Archer ir Campbell ave.
Tel. Yards 6539.

F. P. Bradchulis 5

elefono vartotojas gali prisidėti prie ge
resnio patarnavimo.

laiko

klausant keletą sykių tą patį klausimą.

nanm

Chicago Telephone Company

Bell Telephone Building

Originališkas

Official 100

rra
CICERO, ILL.
Vestuvės.

kare. Įžanga’ 35c. ir augšČiaus.
Taigi kviečiu kuoskait
lingiausiai atsilankyti ant
viršminėto vakaro, nes yra
puikiausia veikalas iš lietu
vių gyvenimo. Muzika bus
labai puiki.
Kviečia

Šiomis dienomis čia įvy
ko smagios vestuvės musų
tautiečio. P-as Petras Če
kanauskas vedė p-lę Mortų
Junčaitę.
Abu jaunave
KOMITETAS.
džiai yra veiklus, daug dar
buojasi įvairių katalikiškų
draugijų valdybose.
Linkėtina jiems kuogeA. t A.
riausios klotie^^seimyniška- JUOZAPAS ANTANAVIČIA,
Parsiskyrė su šiuo pasauliu
me gyvenime?
Geistina,
8
d. gegužės, 6 vaL ryte.
kad ir apsivedę jie nepa
liautų darbuoties lietuviš Velionis prigulėjo prie dvie
jų katalikiškų draugijų. Lai
kos kultūros dirvoje.
Krivaičio Sūnūs. dotuvės atsibus Pėtnyčioje, 11 i
j
d. gegužės, 9 vai. ryte šv. Kry
AMERIKOS ŽYDŲ KON žiaus bažnyčioje iš čia bus ve
žamas į šV. Kazimiero kapi
GRESAS BUS CHI
nes. Giminės ir visi pažįstami
CAGOJE.
nuoširdžiai yra kviečiami da
Šiųmetinis Amerikos žydų lyvauti laidotuvėse.
Nubudus Juozapo žmona
kongresas įvyks Chicagoje
Zabelia Antanavičienė,
gegužės 20. Jame žada da
1851 W. 45th St.
lyvauti labai skaitlingas at
stovų būrys nuo įvairių žy
diškų organizacijų.
REIKALINGA.
VISŲ DOMAI!!
A. J. Sutkus ir Vincas Stan
cikas yra musų įgalioti agen
tai, kurie renka “Draugo”
prenumeratas, pagarsinimus,
ir priima pinigus. Jie lanky
sis po visas lietuvių koloni
jas.
‘ ‘ Draugo ’ ’ Administracija.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

MUSES!

Sveikatos Departamentas
primena, kad naminė musė
yra labai didelis kiekvieno
žmogaus priešas, kadan gi
ji platina užkrėčiamasias li
gas. Dėlto su jomis reikia
taip pat kariauti, kaip su
bambatieriais ir kitokios
ilsies kenksmingais vaba
lais.
Sveikatos Departa
mentas pirmiausiai pataria
tuojaus švariai išvalyti vi
sus buto kampus-kampelius, nuplauti sienas ir lu
bas ir, kas svarbiausia ne
laikyti mėšlynų prie namų.
Atėjus šiltesnioms dienoms
iš tų mėšlynų išsispies mili
jonai musių ir pradės kenk

Šutinėk Pinigu*

ANT PARDAVIMO.

CHICAGOS
■ŽINIOS

10. 1917 ua.

Pajieškojimai.
Paieškau savo brolio Simono Gal-

Reikalingas vargonininkas,
kuris
dirbdamas nuošaliai, šventomis gi
dienomis galėtų padirbėti ir bažny
čioje.
KUN. J. RASTUTIS,
1448 Lehigh St.,
Eunton, Pa.

Reikalingas barberls subatomis ir
nedėliomis, darbas ant visados, mo
kestis gera.
Atsišaukite po sekan
čiu adresu:
1808 West 46th 8L,

(Apgar.)

Del

KŪDIKIU

Mennens yra geras dėl sumin
kštinimo odos. Rekomenduoja
mas per daktarus ir slaugintojas.
2lurėklte kad gautumetumet naujo styliaus dėžutė.

Visados žiūrėkite kur yra

paveikslas.

Gaunamas vi-

sosė aptiekose.
,
Valsbaženklla.
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., NEWARK, N. J,
•JSBEžK-RSJ-nS SSKSS'SSIdSS'ISSmS*

M

MA5TER
Poikiansia ir
1

ri

i t

5T5TED

iriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ing, vyrų ir moterų drabužių.

pašė:

"INGI MOKINIAI

VISUR s- <54

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

A- < >

. Ž

/■ T

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvinio
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkvieČiami aplankyti n
pamatyti musų mokyklą bile laikudidną ir, takarais ir gauti speciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternns daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIONINO SCHOOL
J. F. KASNIOKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417

Prieš City Hali

Visi kurie nori įgyt “Lai !B«»a5K!R^-2WMBC'a»3s:-3K-SEsaB>eE>&ę:-ffiK-»K-aa'aža-2K:-aE-2»3ttas:-as:-2iBa»
-«mę,” gali gauti labai lengTai Dtovąr T04S
Telefonai MrKInl.y (784
viu budu. Pasirūpink at
DR. A. K. RUTKAUSKAS
Dr. C. Z. Vezelis
siųsti mums 25 adresus sa
GYDO VYSOKIAS UGAS
lihtuvis dhntktas
1417 M. «ntm Iltį.
kiapti W. M pfrit
vo draugų ar pažįsamų, ku
Valandas: ano • ryto iki 8 rak
Ligoniu Primato. Vel.ndot:
Nedėliotais pagal rota rimą.
rie dar “Laimės” neskaito,
ryto meta nno 8 iki 10 val.ndot po pietą
auo 1 iki 4 Ir vakar. 7 Iki 8:80.
4712 So. Aahland Ava.
Sv.ntomit dienomis M ryto 8-14
o mes tau siusime “Laimę”
art 47-toa gatvės
Ir auo 8 iki 3 po pietą.
per tris mėnesius dovanai.
“Laimė”
yra
vienatinis
vaizbos laikraštis lietuvių
kalboje. Nurodo budus kaip
The
lengviai galima užsidirbti ir
Best
sutaupyti pinigus. Talpinai
daugybę naudingų pamoki
nimų iš vaizbos srities. Tų
visų gali bile kas įgyti už
menkų
pasidarbavimų.
Siųsk mums tuos adresus
GARSI SANTOS KAVA.
a lb.
šiandien, o busi arčiau prie
Visur parduodama po 28c ir |a|||
laimės.

Gegužės 6 d., š. m. Visų
Užvakar mūsiškė poli kauakio, paeinančio iš Kauno GuI bernijon, Raseinių apskričio, VldukŠventų parapijos (Roselancija suareštavo garsų lakū . lės parap. Brangus broli meldžiu ataA esu vedus turiu avo na
de) Dramatiškas
Ratelis
nų — mokytojų kapitonų siAaukti
mus ir mano vyro vardas Jurgis ZupKas apie j) žinoeatonlhrdlua
pagelbstant Šv. Kazimiero
Horace B. Wild (16553 Uni kus.
se.
Kas apie J) žino, meldžiu pra
vienuolyno mokinėms su
versity Ave J), kuris yra vi nešti man sekančiu adresu:
Veronika (Galkauskaitė) Zupklcnė >,
rengė įdomų vakarų to pa
ce prezidentas International 3019 No. Natchez ave. Chicago, III.
čio vienuolyno naudai. Loš
Aircraft Company. Mano i Vargonininkas suprantantis savo
Ir mokantis vesti chorą rei
ta buvo trijų veiksme dra
ma, kad šis netikėtas areš amatą
kale meldžiu kreipties 1 .
“Draugo” Administraciją
ma iš senovės laiku “Palotas turi sąryšį su karės bė 1800 West
48th KtreCt, Chicago. III.
cius Ežero Dugne.” Loši
giu. Detektyvai ir policija
mas buvo įdomus ir susirin
nepasako arešto priežasties. TEATRAS IR BALIUS.
kusiems labai patiko. Ja
“Laimi,”
STATYS MIESTINĘ
Brigbton Park, Liet Vy
me dalyvavo 17 artistų-mė3329 S. Halsted St.
čių 36-ta kuopja rengia
SALĘ.
gėjų, pasirėdžiusių nepa
Chicago, III
prastais drabužiais, kurie
Illinois valstijos atstovų puikų teatrų ir balių, bus
nepigiai lėšavo.
butas Springfielde priėmė sulošta po vardu “Pabaig
sumanymų statyti Chicago tuvės”, nedėlioję, gegužės
Antrų programos dalį iš
s®ir
pildė Šv. Kazimiero vienuo smingų darbų: platinti tarp je milžiniškiausių miestinę (May) 13 d., š. m. M. MielViena U Slų l.nUtlų yra labai rara
lyno auklėtinės: Ona Vil- žmonių ligas.
salę įvairiems
susirinki dažio svetainėje, 2242-44 W. po valgymui dėl auvlrBklnimo. Pa
mėgt n kito vieną.
Parduodama paa
23r*d PI. Pradžia 6 vai. va- vlaua
mams ir iškilmėms.
kiute, E* Evaldaitė, JadviSaugokitės musių!
aptlahartua.

Sviesto Kaina Nupuolė
*

COFFEE 26

po 30c ............................................

SVIESTAS
ah. a«vikartuga.
litraatl

43c

f t tmr sidb

UTĮMBto
Mltoaaaaa av.

Mtfwaakaaavx

yiuaam av.

RYŽIAI

COCOA

14e vtotėt. -.1
paraldaoda f 1
ui

Gerianti. Saukto,
•uiyrtna tu
bent kokia.
1-8 ,v.

7įc

1444 W Chleaaoav.
lMMIBIoel.ta»d.v.
WMW. North av.
1117 8. Balttod tt.
Haitted lt
7. llth tt.

14c

81«W.lted tt.

SOUTH BIOS
8427 8. HelMed tt.
4728 S. A .hlencl i

f»RTH mat
4 8 W. Phrltioa M
780 to. Marth av*
9840 Linootn av.
I .Inrah, tv,
N CUrk 8t

