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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujota ta,
kur tikybiniai principai atme
tami.
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PASLĖPĖ DIDELIO LAI KANADA NETEKO 89,843
VO NUSKANDINIMĄ.

Londonas, geg. 11.—Pirm

KAREIVIŲ.

KĄ VOKIEČIAI SAKO
APIE.N ARDANČIŲ LAI
VIŲ VEIKIMĄ.

Ottawa, geg. 11. — Kana
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LIETUVAI ŽADAMA

11. —
Po pertraukos su priversti
nojo kareiviavimo biliumi
abiejų butų kompromisinis
komitetas pagaliaus susitarė
svarbesniuose dalykuose ir
bilių sugrųžino atstovų bu
tui ir senatui patvirtinti.
Nutaria imti kareiviauti
vyrus nuo 21 ligi 31 metų
amžiaus, kad sudaryti 500
tūkstančių armijų.
Nepripažinta pulkininkui
Rooseveltui sudaryti divizi
jų iš laišvanorių.
Pripažinta pravesti ka'
riuomenėje
priverstinų
blaivybę.
Kuomet atstovų butas ir
senatas tų sutarimų patvir
tins, bilius bus paduotas
prezidentui pasirašyti-ir po
šito jis paliks įstatymu.
Washington, geg,

AUTONOMUA.

PETROGRADAS. — Ru
poros
savaičių
vokiečių dos vyriausybė oficialiai pa
Amsterdam, geg. 11.—Va
sijos ministerių pinmininkas
nardančioji
laivė
nu skelbė, kad jinai šitoj karėj kar Vokietijos parlamente
-k.
skandino didelį Anglijos Europoje ligšiol netekusi antru kartu skaityta karės
kunigaikštis Lvov priėmė
pas save lietuvių delegacijų.
laivų, su kuriuo žuvo 75 89,843 kareivių užmuštais, laivyno biudžetas. Biudže
sužeistais
ir
;
pražuvusiais.
žmonės, tarp kurių butą žy
Delegacija pareikalavo Lie
to komiteto narvs, Dr. Pimių asmenų. Tečiau admituvai autonomijos. Kunig.
Mūšiuose kvito 15,389 ka leger, pranešė, kad balandy
ralicija ligšiol tų baisų atsi reiviai, kurių tarpe buvo je nardančios laivės nuskan-.
Lvov užtikrino, kad po ka
tikimų laikė paslaptyj.
rės
Lietuva bus suvienyto.
774 ofieieriai. Mirė nuo žaiz dinusros.laivų ^nemažiau 1,(Didžioji “Lietuva su Prūsų
Taip
rašo
dienraštis dų 242 oficierių ir 5,000 ka 100,000 tonų intilpimo. Per
“Chroniele,” kuris po šito reivių. Mirė nuo ligų 49 ofi praėjusius 3 mėnesius nu
Lietuva) ir jai bus duota
išnaujo pradėjo lx>mbarduo' eieriai ir 1,191 kareivis. Su skandinta 1,325 laivai.
pilna atonomija. Autonomi
Kanada neteko 89,843 kareivių
fi admiralicijos lordų. Klau žeista 2,743 ofieieriai ir 60,nė Lietuva paliks Rusijos
Karės ministeris Chapelle
sia, kodėl taip elgiamasi?
globoje.
913 kareivių. Nežinia kur žu pranešė, kad vyriausybė vis
VOKIETIJA NEKARIAU VOKIEČIAI BIJOSI STO
Delei šito sukelta truk- vo 106 ofieieriai ir 2,751 ka daugiau su paskuba dirbdi
Taip praneša lenkų laik
JA PRIEŠ AMERIKĄ.
TI ATVTRON KOVON.
šraas ir parlamente. Vyriau reivis.
raščiai iš Rusijos. Lenkų
na nardančių laivių. Įveda
sybei prisieis pasiteisinti.
laikraščiai be to tų lietuvių
mi naujausi pagerinimai.
Amsterdam, geg. 11. —
Londonas, geg. 11. — Va
RIVALIZUOJA AMERI Jis pažymėjo, kad nardančių
delegacijų,
atsilankiusių
Vokietija nepripažįsta ka kar ryte Anglijos skraiduo
VOKIEČIŲ LINIJA PER
pas kunigaikštį Lvovu, pa
KONŲ PRIĖMIME.
laivių nuostoliai labai men
res su Suv. Valstijomis. lių ir naikintojų patroliuovadina “lietuviais-seperatisKIRSTA PUSIAU.
ki ir prieš laives priešinin
Taip praneša vokiečių užsie janti flotilė plaukė tarpe
tais.” Red.
Paryžius, geg. 11.—Pran kai neturi jokių priemonių.
nių reikalų ministerija.
Olandijos ir Anglijos pa
Londonas, geg. 11. — An cūzai tikisi, kad Suv. Valsti
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Visai kitaip kalba anglai,
' Ta pati ministerija pažy kraščių it staiga užtiko be
glų armija gula vis labiau jos be kariuomenės į Euro-'jįe sako, kad nardančių
GANA SĖBRAUTIES SU
mi, kad kelių amerikoniškų plaukiant vokiečių 11 karės
ant vokiečių stiprios tvirto pos pakraščius pasiusiančios ]aivių veikimas mažėjus ir
VOKIEČIAIS!
laivų nuskandinimas nereiš* laivų, kurie, turbut, taikėsi
vės Lens, Prancūzijoje. Iš dar ir savo karės laivus. silpnėjųs ir ne tiek laivų nu S. V. NESITAIKINS AT
kia karę. Nardančios laivės ir vėl išpasdlų užpulti An
ilgai upės Souchez, pietuose Todėl uostiniai Prancūzijos skandinta, kiek sako,vokie- SKIRIA! SU VOKIETUA.
Petrogradas, geg. 11. —
tuos laivus nuskandino blo glijos pakraščius.
v* •
*
nuo Lens, anglai vienoj vie miestai — Bordeaux, St. Na- ciai.
Washington, geg. 11. — Kuomet dabar Rusijoje pra
kados juostoje. Apie bloka
Anglų karės laivai tuo
toj įsivarė aštriu kyliu vo zaire ir Brest, kurie geriau
Buvo pasklydęs gandas, kad ėjo krizis, vyriausybė nu
dų Vokietija savu laiku bu jaus išsitiesė mušiu ir ėmė
kiečių šonan ir laikinai per siai apsaugoti nuo nardan
10,000 ŽMONIŲ ŽUVĘ RE Vokietija pasiulusi taikų sprendė kariuomenėje at
vo pranešusi Suv. Valsti šaudyti į vokiečių laivus.
kirto vokiečių apsiginimo čių laivių užpuolimo, iškalno
gaivinti senobinę disciplinų.
Suv. Valstijoms.
joms ir persergėjusi, kad Šitie kuoveikiausiai apsisu
VOLIUCIJOS METU.
linijų.
lenktyniauja, kad Suv. Val
Tečiau valstybės sekreto Visupirmu uždrausta ka \
blokados juostoje yra pavo ko ir leidosi bėgti pietų link.
Bulleeourt anglai irgi pa- stijų karės ir prekybos lai
jinga laivams plaukioti. Jei Anglai vokiečius apšaudy
New Yonk, geg. 11. — Iš rius Lansing ne tik tai už reiviams mūšių laukuose
žangiuoja, anot ofieialio vai those uostuose apsisto
Skandinavijos čionai atke gina, bet' dar pažymi, kad sėbrauties su vokiečiais, ka
Sųv. Valstijos to persergė' dami vijosi per ištisų valan
pranešimo.
■ .
■ .
'
tų. Kiekvienas miestas siūlo liavo Aleksandras Ezalenko, jei Vokietija ir pasiūlytų reiviais.
jimo neklauso, tegu pasiima dų ir 20 minučių.
Fresnoy šone vokiečiai su kuodidžiausį» amerikonams
Kareiviams padidinta al
atsakomybe už pasekmes.
Suv. Valstijų pilietis, gimęs taikų, tai Suv. Valstijos ne'
Vpkiečių laivai bėgdami traukė daugybę kariuome svetingumų .ir laivabas ap
Vokietija kitaip nekariauja
Rusijoje. Su juo atkeliavd ir sitaikins be talkininkų pri gos 42 milijonais rubliu kas
taippat šaudymais atsakinė nes. Tenai jie mėgink spir
mėnifo. Padidinta ir-duoBOs
saugų.
' •
su Suv. Valstijomis ir netu
kitas Suv. V. pilietis, Gųs- tarimo.
jo. Be to į anglų laivus ati tiem prieš anglus, kadangi
porcija. Ligšįoį kampui
Rivalizuoja i
prancūzai tav Kofik. Tai pirmieji ke
ri- Htfkalo kariauti.
daryta ugnis ir pakraščių Fresnoy apylinkė yra labai
pradžiugę-' amerikonų įstoji liauninkai iš Rusijos po re- SLAPIŲJŲ LAIMĖJIMAS buvo duodama pusė svaro
Be to ministerija prane batarėjų. Zeebrugge, .,
f J
svarbi vokiečiam^, nes jinai mu karėm prieš Vokietijų.
duonos dįenai.; ,Nuq dabar
ILLINOIS LEGISLAvoliucijai.
ša, kad nardančių laivių blo
Nežinia, kokius vokiečiai veda į anglių laukus, ku
bus duodųma trįs ketviridakada nepertraukdama ir to
Pržncuzi jos admirolas LaTUROJE.
Ezalenko tvirtina, kad
-*
j •
r'1
.
riais
vokiečiai
visas
laikas
nuostolius' turėjo.
Anglų
lys svaro. Kareiviam^ at
caze oficialiai, pranešė, kad revoliucijos*metu Petrogra
lesniai be jokio gaileStinguvienas jurininkas lengvai naudojasi.
Springfield, UI., geg. 11. liekantiems rankų darbus,
Suv.- Valstijų- laivams visi de žuvę apie 10,000 vyrų,
mo skandys visus laivus, į
sužeistas. t
‘ .
— Hlinois legislaturoje va duodama pusantro- ; svaro
uostai yra atviri.
patekusius blokados juo&to
moterių ir vaikų. Kofik te
AUSTRUOS GYVENTO
kar didžiuma balsų sumušta duonos.
čiau paduoda skaitlių ligi
JAI PAGEIDAUJA
Bruce’s biliim, kuriuomi bu'
-m
Taip elgdamos vokiečių ‘ DŽIAUGSMINGAI PASI
AMERIKONAI LAKŪNAI 700 užmuštų žmonių.
TAIKOS.
'
vo
reikalauta
visoj
valstijoj
NUŽUDYTA RUSŲ
TINKA S. V. STOJI
vyriausybė nežinia ar ko ’ieš
KVIEČIA VOKIEČIUS
Jiedu be to sako, kad Ru uždrausti pardavinėti svai
' GENEROLAS, r
MĄ KARĖN.
ko, ar kelio klausia.
sija
nesitaikins
atskiriai
su
PASIDUOTI.
Berne, Švecarija, geg. 11.
galus, turinčius savyje dau
Vokietija.
Ryga. geg. ,Įį. — (jionai
— Austrijoj-Vengrijoj šian
giau. kaip 10 nuošimčių al
prancūzai PAGĖI
Kingston, Jamaiča, geg.
išpasalų
nužudyta gep. ma
Paryžius, geg. 1L .-+» Anų
koholio; Už tai buvo veda'
die daugiau apie niekų ne
•r DAU JA ROOSEVELTO. 11. —Jamaica salos gyven kalbama, kaip tik apier tai dienų keli amerikonai laku DEPORTUOTI CIVILIAI ma smarki agitacija. Tečiau joras ' ‘ K&rt^ov, sibiriečių
tojai gegužės 9 d. turėjo di
LAIKOMI VERGAIS.
tas negelbėjo. Slapieji viršų šaulių divizijos komendan
kų, kuogreičiausių taikų su ■nai vakariniam karės šone
delę
šventę.
Iškilmingai
pa

Paryžius, geg. JI.—Pran
tas. Jis nušautas jatd 'einant
gavo.
priešininkais. Visuose kraš pakilę nuskrido ant vokie
minėjo
Suv.
Valstijų
stoji

į geležinkelio stotį.' ‘ Žmbgcūzai labai pageidauja, kad
Paryžius, geg. 10. — Dau
tuose gyventojai šaukia, čių pozicijų ir ten išmėtė at
žudis
nesuimtai *1 f *1 ’ 1
mų
karėn.
Čionai
tų
dienų
Prancuzijon kuoveikiausiai
kad vyriiausybė žut-but pri siliepimus į vokiečius karei gelis prancūzų, befgų-, lietu ANGLŲ GROBIS PRAN
atkeliautų pulkininkas Roo įvyko didelės demonstraciGeri. Kartžov tdrp karei'
CUZUOJE.
valo taikinties, nes vargams vius. Atsiliepimuose, vokiš vių ir kitų tautų civilių žmo
sevelt su laišvanorių divįzi- jos gatvėse, paskui massvių buvo populeris. /Karei
nesimato galo ir jie vis la7 kai atspausdintuose,: buvo nių šiandie vargsta Vokieti
ja pagelbėti mušti vokiečius? Į-mitingas, kuriam kalbėjo
Londonas,
geg.
11.
—
Kanviai
užgina, kad iš jų tirpo
pasakyta, kad su vokiečiais joje. Šios karės metu vo
biaus didėja.
Kaip Anglijoje, taip ir žymiausieji salos gyventojai
nelaisviais prancūzai gražiai kiečiai juos deportavo iš jų clieris Bonar Law parlamen katras butų # pasikėsinus
Prancūzijoje
Rooseveltojir pats gubernatorius.
tui pranešė, kad iki šiolei prieš generolų.
ALKANŲJŲ RIAUŠĖS {apsieina, kad Suv. Valstijos tėviškių į Vokietijų ir tenai
, ■_______
! •
vardas labai populeris,
Ateinantį sekmadienį tuo
paskelbė karę ne vokie juos visus laiko tikraisiais anglai nuo pradžios užpuoli
HAMBURGE,
GEN. JOFTRE NEW
(Deja, Suv. Valstijų kon- pačiu tikslu vietos anglikočiams, bet kaizeriui, todėl vergais. Jie verčami atliki mo Prancūzijoje paėmė ne'
laisvėn 20,000 vokiečių ka
YORKE.
r
gresas atsisakę leisti pulki- nų bažnyčioje bus atlaikytos
Copenhagen, geg. 11. — vokiečiams nėra reikalo lie nėti visokius darbus be atly
reivių,
257
armotas
ir
227
New York, geg. 11. — Čia
ninkui Rooseveltui pagamin pamaldos.
Vokietijos mieste Hambur ti kraujas ir verčiau pasi ginimo. Prastai juos maiti
apkasų
mortiras.
labai iškilmingai buvo pri
ti laišvanorių divizijų ir ke
na. Net barakų neapšildo,
ge anų dienų įvyko didelės duoti talkininkams.
imtas Prancūzijos didvyris
liauti į Prancuzijų).VOKIEČIŲ KERŠTAS.
kur tie nelaimingi naktimis
alkanųjų žmonių riaušės,
ATKELIAVČ ITALIJOS gen. Joffre. Visas miestas
kuriose dalyvavo daugiau UŽGINA PASIKĖSINIMĄ suvaromi kaip kokie galvi
KARĖS ATSTOVAI.
buvo- papuoštos ’Šioš šalies ir
NEPASISEKĖ SUOKAL
Berlynas, geg. 11. — Vo siai moterįs.
PRIEŠ KAIZERĮ.
jai. Čia gauta žinios, kad
Prancūzijos
VėlinvdmU. Pat
BIS NUŽUDYTI VĖ
kietijos vyriausybė oficia
tarpe tų naujos gadynės
Daugiau milijono vokiečių
New York, geg. 11. — A'
liai praneša, kad jinai suži vaikų vasaros metui iš mie
Berlynas, geg. 11. — Va vergų labiausia prasiplati merikon atkeliavo Italijos! sai gen.'Joffrė' tiesiog nu
NtZELOSĄ.
nojusi, jogei prancūzai ant stų pasiųsta į provincijas. kar čionai oficialiu keliu už nusi džiova, nuo kurios dau karės atstovai. Jų viso yra gramzdintas rožėse ir kito
kiose gėlėse, kuomet pasiro'
Londonas, geg. 11. — Iš vieno savo ligonlaivio Tarpginta pasklydusi žinia, kad gelis nelaimingųjų žųsta.
šeši: laivyno ir geležinkelių
dydavo gatvėse.
*
Salonikų gauta žinia, kad te žemių jūrėse buvo pastatę NORĖTA NUŽUDYTI KU- prieš kaizerį buvę pasikėsin
transportaeijos ' ministeris
ta Berlyno gatvėje jam va KOVOJA PRIES POLI Ariotta, gen. Gugliemotti, New Yorkiečiai jam pa
nai susekta suokalbis nužu vienų vokiečių generolų ir
BOS PREZIDENTĄ.
dovanojo auksinę miniaturą
žiuojant automobiliu.
dyti buvusį Graikijos mi 15 štabo oficierių, kad tuo
GAMIJĄ.
komandierius
Vannutelli,
žinomos “Laisvės Stovynisterių pirmininkų Venize- budu apsaugoti laivų nuo
Havana, geg. 11.—Susek
Alviso Bragadini, G. Pardo
los.”
Vyriausybė ta suokalbis, kurio tikslas ATKELIAUJA RUSUOS
losų. Devyni suokalbininkai torpedavimo.
Stockholm, geg. 11. — ir Pietra.
•
suimta. Jie prisipažinę, kad todėl skelbia, kad jinai tiek buvo nužudyti dabartinį
Tomske, Siberijoje, moterįs
KARĖS ATSTOVAI.
ORAS.
tai norėję padaryti paliepus pat prancūzų oficierių pri Kubos respublikos preziden
muzulmanės atlaikė susirin
Londonas, geg. 11. — Vo
naujai susitvėrusiam Atė statysianti į tas vietas, ku tų Menoeal. Devyni suokal
Washington, geg. 11. — kimų ir pareikalavo rusų kiečių nardančios laivės nu
nuose komitetui, kurin pri rias dažniausiai prancūzai bininkai suimta. Tas atlikta Čia oficialiai paskelbta, kad vyriausybės, kad jinai pa skandino dar du Anglijos
Gegužės 11,1917 m.
guli militariniai ofieieriai ir lakūnai bombarduoja. „
prieš pat norėjimų pamesti į Suv. Valstijas atkeliauja naikintų tarpe muzulmanų ligonlaiviu. Atkeršijama už • Chicago ir apylinkės,
politikai, karaliaus Kon
Vokietija
kiekvienam bombų į praeinantį prezi Rusijos karės atstovai. Kas Henųjį paprotį — poligami anglų lakūnų užpuolimų ant Šiandie ir rytoj giedra. Ma
ža atmaina temperatūroje.
jie per vieni, nepasakoma. jų (daugpatystę).
stantino šalininkai.
žingsnyj kerštu vaduojasi. dentų.
vokiečių miesto Freiburg.

Vokiečiai bijosi atviros kovos
Anglijos vyriausybe slepia
’ laivų nuskandinimus

.i

"DBAŪOAB"

t

Pelnyčiu, geg. 11 d. 1917 m.

i kai ateičiai. Pastaraisiais
gulės nuo žmonių. Jei vie- vyzdžių,
Nežiūrinti tų skirtumų, I laikais svetimtaučių spauni toje partijoje ims pri
gaudinėti kitus, tai visos mes vis-gi visa širdimi svei- doje labai dažnai minimas
Paskutiniame atėjusiame tos, tikybos, lyties ir luomo. gražios pastangos nueis nie kiname Tautos Pažangą. į Lietuvos vardas ir gan prie•
Pripažįstant ir ginant kais. Tų pastangų nuo 1883 Kaip kitados rėmėme “Vii-1 laukiai atsiliepiama apie
iš Petrogrado “Lietuvių
Čionykštė angliška
Balso” numeryje yra aky kiekvieno atskiro žmogaus metų buvo daug ir jos visos tį,” nesuprasdami, kodėl ji mus.
vas straipsnelis Vaišganto individualinę lygybę ir lais vis bajgėsi susipykimu. Vie žinias apie bažnytinį katali- spauda tik karės laiku išmo
kų gyvenimą paduodavo sa-1 ko rašyti lietuvių tautos
rašytas, “Tautos Pažanga” vę, lygiai pripažįstama ir gi nas išėmimas tebuvo tik ta
Šiomis dienomis
ba apie pastangas žmonių, nama visų ir kiekvienos tau da, kada iš katalikų pusės vo skaitytojams, imdama iš vaidą.
Prenumerata mokasl Iškalno. Lai
priešingos
vienas
skaitytojas
mums
Vaišgantas
susidėjo
su
katalikystei
kas skaitosi nuo užsiraėyino dienos,
tos lygybė ir laisvė.
pavadintas.
ne nuo Nauju Metu- Norint permai
taip remsime ir prisiuntė iškarpą iš “MomTALKININKŲ PASI
Tautų santikiams nor Smetona ir Yču iš laisva- “Rieč”
Pradžioje Vaišgantas kalnyti adresu visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas Pinigai geriausia sių
TIKĖJIMAS.
norėjusių suvienyti tautos muoti ii* tautų teisėms gin manių pusės. Tų asmenų | Tautos Pažangą, nors ne ing New Herald” (Nebrassti * iiperkant
krasoje ar erprese
ka). Šis laikraštis balandžio
"Money Order" arba Įdedant pinigus
veikėjus, papeikia visokius ti tinkamiausia norma — politikos sąžiningumas su- i viskas joje mums patiks,
1 registruotų laišku.
darė
jų
krypsnio
tvirtumą.
I
---------------------------30 d. editoriale ir gi rašo ir
Talkininkai labai pradžiu “izmus,” pataria juos košti tautų federacija.
Redakcijai
prisiųstieji
raštai Ir
korespondencijos
negražinami.
Jei
autorius, atsiųsdamas toki raštu, ne gę, kuomet jų pusėn stojo dar per vienų “izmų,” bū
Tautą apsprendžia etnor Jei Tautos Pažangos parti MUMS POPEŽIAUS PA apie lietuvius. Paminėjęs,
pažymi ir neindeda krasos ženklelle turtingos S. Valstijos.
kame randasi Lietuva, kad
Jie tent kriticizmų, išdeda nuo grafinės žymės: gyvoji kal ja mokės išdirbti žmonėse
SKIRTOS DIENOS
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelpiantles adresuokite:
ji labai karės sunaikinta
pasitiki, kad su šios šalies pelnus “Vilties” ir ‘Vairo,’ ba, sielos ir kūno ypatybės užtektinai politiško terpsroREIKALE.
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC-.
”Morning New Herald’o”
tai ji
1800 W. 44th Street, Chicago, Illinois pagelba jiems bus lengva į- norėjusių atrasti vidujinį kultūros, ekonomijos ir isto vįnio sąžiningumo,
Tel. McKinley 4114.
Laiškas į redakciją.
redaktorius prilygina lietu
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AAtAAtAAtAAAtAAAAAMAAt
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nuo
savęs
teiktųsi
išleisti
į
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Suv. Valstijų pirmasis į žodį iš “Lietuvių Balso.” mastas.
tos musų tėvynės labui, —
uždaviuis — surasti kokias
JauM| ffcMKA tari kati paM- '
“Taip suprantant Tautos
Politikos ir visuomenės ti vienai tik tiesai* dėlto jis
kaip
to
geidžia
gailestingoji
turi
būtį
gvarantuotas
nuo
; tl faCPfc* M«glnje
Btl|M
BLAIVININKŲ
nors priemones prieš nar Pažangų, jos politikos, tau gyvenime veikiama ne kaipo
;i
visų
musų
Tėvo
—
popekankale
pavergimo.
Mano
nuomo

dančių laivių beširdingų tybės, religijos, socijaliniai katalikų Bažnyčios ar kitos
M?
SEIMAS.
J
veikimų. Šios šalies genia ir ekonominiai, švietimo ir kurios bažnytinės organiza ne viešpatija neturi teisės žiaus širdis.
Pasirodo, kad Arkivysku
LRKP. Blaivininkų Suv- liai vyrai tuo tikslu darbuo kultūros dėsniai butų šito cijos narių ypačiai, bet kai spręsti apie tikybų dogmaiOF CHICAOOMMumnu
pas netik nieko nežinojo apo krašto piliečių vadovau tus, nei apie mokslo tiesas.
-mo Amerikoje centro pir jasi ir, sakoma, kad jau su kie:
i At*. kampa. Wmt.ro At*
pie Kardinolo ir Vyskupo
Tautos Pažangos tikslas jantis apskritai visais kraš .0 ji apie jas sprendžia,
mininkas kun. F. Kemėšis sekę kelias priemones prieš
tvarkydama mokyklų pro Karevičiaus laišką, bet ir jo
3% ant Ju*ų Plolgų
— laisva Lietuva su pačių to reikalais.
“Darbininke” praneša, kad nardančias laives.
kio
laiško
tame
reikale
nuo
gramas, skirdama mokin
7-tasis šito Susivienijimo
AMam PfenaMHato b
Gi iš Berlyno pareina ži lietuvių apsisprendimo tei
Veikiant politikos ir vi tojus ir profesorius.
vyskupo Karevičiaus nėra
vakarai* Ud valandai
seimas šįmet įvyks m. Ne- nios, kad vokiečiai imu ga se.
suomenės gyvenimo srityje,
gavęs
Mokslo atidaliinmas nuo
Demokratinė respublika
wark, N. J., liepos 18 ir 19 minti naujo tipo nardančias
Gerasis Mihvaukee’s Ar- iI g*'“*“*?'-*—«"»-■
nesivaduojama nė
viena vješp.atijos nereiškia, kad
dienomis.
laives.
Jos plauksiančios tobuliausia valstybinės or konfesija: I) kad partijos
viešpatija neturėtų prieder kivyskupas išklausęs mu ; Persiunčiame pinigus
Visos blaivininkų kuopos be ūžesio ir todėl busiu ganizacijos foAna; tečiau darbai ir paklaidos nebūtų
| Guropa Ir galima
mės mokslą šelpti. Ne. .Vie dviejų maldavimo noriai
kviečiamos pasiųsti tan Sei daug pavojingesnės prieši valstybės tipas Tautos Pa primetamos pačioms Bažny
gauti Lalvokartes
špatija duoda privatinėms musų troškimams apsiėmė
žangai ne pirmos eilės svar
man savo atstovus. Pagei ninkų laivams.
čioms, 2) kad pati tikyba mokykloms subsidijas, ne užgana padalyti. Kad su
daujama, l<ad blaivininkai
Be to, vokiečiai ėmę ga- bumas: laisvo žmogaus ne nebūtų naudojama politikos
sulig savo nuožiūrų, o sulig stačius tam tikslui aplink
IBTKIOTA IBM M.
veikėjai seirnan nuvažiuotų I mintis nepaprasto didumo pavergia konstitutinė mo tikslams.
( .
skaičiaus šalyje gyvenančių raštį, Arkivyskupas papra
narchija,
vergų
dvasios
pi

literatais
blaivy^ė^ nardančias laives, kurios
Neteikiama iš ankšto ga tos pakraipos piliečių ir šė palikti pas jį po vieną
liečių nepadaro laisvais nė
klausime.
busiu apginkluotos tokio
lutinai nustatytos tam tik sulig mokinių skaičiaus. Ne egzempliorą visų trijų pri
demokratinė respubliką.
STATE BANK
Be kitko pranešime apie mis anuotomis, kokias turi
ros visuomenės tvarkos, pa lengvas daiktas sustatyti tą siųstų iš Centro kopijų.
Ar
šiokio ar tokio tipo bu
ro nuanoBA vaiatutom
seimą dar štai kas sakoma: paprasti šarvuočiai.
liekant tai nuolatinei visuoNuo vakar dienos esame
dvilypinę subsidijų normą,
tų valstybinė organizacija,
UFtTALAS $600,001
“Baisioji karė pastatė
Pasirodo, kad gaminamos pirmų pirmiausia privalo menės pažangos evoliucija?, bet galimas. .Vis-gi reikė Greeu Bay, Wis. nekantriai
bet
žengiant
prie
turtų
vim mokam* S proc. ant Pjnlgų.
žmonijai prieš akis daugelį priemonės prieš priemones. būti apsaugotos įgimtosios
tų pakalbėti apie tai pla laukdami sugrįžimo nainole M
Mm parduodamo Foreign Money
suomeninimo.
diecezijos Vyskupo P. Rhosvarbių-svarbiausių klausi Paskui prieš anas priemo žmogaus teisės: tikybos, są
O*d«4 | tIm* dalia artėto.
čiau.
WLlllam Kaapar — Pirmininką*
mų, kurie reikalauja greito nes dar kitokie įnagiai. Ir žinės, žodžio, susirinkimų,
Ar šiokia, ar tokia susida
Vaišgantas tarp “izmų” de.
Otto Kaapar, —Vlce-pirmintnka*
Tikimės geni pasisekimų Cha*, Krupka, Vlve-pirmlnlnkaa
ir
pasekmingo
išrišimo. taip nuolatos, kaip kokiam organizacijų sąjungų laisvė, rytų socialinė tvarka, joje mini ii* klerikalizmą. Tuo
Anguat Kilok—<aa*t. Kaalarlua
JoMph alkyta — Kaalorlu
ir
čionai.
Tarpe tų klausimų nepas užburtam rate.
asmens, buto, koresponden turi būti apsaugota, kad mi vardu jis, tur būt, va
Vyskupo kanceiarijos ve 1900 Blue Island Avė.
kutinę vietų užima alkohovieni visuomenės sluogsniai dina tuos katalikus, kurie,
Taip dalykams stovint, cijos neliečiamybė.
dėjas
maloniai mus priėmė,
, lizmo klausimas.
Tautos Suv. Valstijų pagelba pasi
kelissyk prigauti nelabai
Visiems pripažįstama ly nenaudotų kitų.
UUMM*»
viena po kitos ima suprasti, rodys permenka talkinin gi žmogaus vertybė ir tei
Dabartinėje tvarkoje, ka nori dar kartą duotis ap ir, pažymėjęs, kad Jo vys
3UENKLAB
BANKOS
SAUGUMO.
kad tik visuotinas blaivu kams. Kas iš to aukso, jei sių lygy nė, be skirtumo tau da kapitalas naudoja darbą, mulkinti. Prie tų skaičiaus kupas ir gi jokios žinios amus užtikrina tautoms lai gu žmonėms pritruks duodarbininkų reikalus gina priklausau ir aš. Aš-gį la pie lietuvių dieną po bažny
Banko* prlklanaando* prl* Ch»mėjimų, pergalę ir gerbūvį. llos>
Pasirodo, kad karė dar valstybės įstatymai.
biausia laikysiuosi tos Vai čias nėra gavęs, užtikrino augo Ctoarlng Bona* yru po Jo* at■argi* priežiūra.
Laika nuo laiko,
Pašekmingai išrišo alkoho
Kovai su kapitalizmu da šganto programo dalies, ku mus, kad Jo Malonybė Vys bent syki J metu*. ClMrlng Houaa
Talkininkams
geriausia ue taip greitai pasibaigs, ir
nuodugniai
ištiria saro
lizmo klausimą Rusija, bai pagelba gali būti tik įvyku-' kad jinai vis labiau plečiasi, bartinėje tvarkoje prieš pri ri padėta paskiausiai, bū kupas Rhode taipo gi neat r*Tl*orlal
bankų atovj Ir būda jų radimo. Vi
gia išrišti Prancūzija, Ang si revoliucija, socialės per- vis daugiau žmonių aukų vatinį kapitalą statoma or tent “Privatinės mokyklos, sisakys išduoti savo kuni rt pinigai yra euakaltomt. notoe.
bandai, mortgagei Ir bltoe apaauparilurlamoa Ir patlkrlntoe. pi
lija ir lutos šalys; neatsi versmės centralėse valsty praryja.
ganizuotas visuomenės kapi kulių programos yra ne nia gams paraginimą, kad ge go*
nigai kitose bankuose patikrinti Iv
liks ir musų Amerika. Bu bėse.
Žinovai tvirtina, kad ka talas, visokiariopos koope žesnė, kaip lygaus tipo val gužės 20 d. po visas Jojo alngoa Utlrtoa Tiktai tikra apaanTas perversmes ga
gi varta gali būti knlngoM parodyvo duota prezidentui Wil- li pagaminti žmonių vargas rė ne tik kad greitai nepa- racijos pavidalu.
stybinių, turi lygias teises diecezijos bažnyčias butų at AMJotina tvarka arba ataargayra nedaleldžlamaa.
Jeigu
renkamos aukos dėl nuken ma*.
sonui teisė užduoti mirtiną ir badas.
Žemė su jos turtais — su valstybinėmis.”
Yra žinių, kad Įsibaigs, bet joje nei viena
kanka nustoja navo Clearing Honag
taa yra tankia* Jm abijotlMi
smūgį girĮam bizniui.
Tą Austrijoje- Vengrijoje re-'pusė nieko nelaimės. Pasi ekonominis Lietuvos pama
Negalint turėti mokslo a- tėjusių nuo karės musų bro- totalų,
■tavi*.
teisę jisai sunaudos taip Įvoliucijinis bruzdėjimas vis baigus karei pasirodys, kad tas. Žemė — mitybų šalti tidalinimo nuo viešpatijos lių.
Tiktai tvlrclaualoa Ir
_
bankos gali būt Clgarlng Ho«
kaip reikalaus žmonių bal- .aiškiau apsireiškia
ilgus metus žmonių kraujas nis, ne spekuliacijos: jos val katalikams reikia laikytis) Labai negerai, kad netuTba Chicago
Clearing Hc*m
sas Čia tat ir bus šventai
_______,_______
dyti negali tas, kas iš jos nors privatinių mokyklų tei rimę daugiau ekzempliorių
lieta visai betiksliai.
prlaMaurao užmanymą* tapo Ivaataa
priedermė ir lietuvių blaivi
pirm dežį m t matų, ir auo to laika
Taip gali ir būti. Vokie negyvena.
sės. Jų teisės jau nebely- viršminėtų kopijų.
KARĖ VIS LABIAU
aal viena Clearing Houm banka ao
ninkų pavaryti didžiausią
Siųskite patįs kuogrei aabaakrvtljo.
Bežemiams ir mažaže- gios su valstybinėmis, nes
tija yra begalo stipri ir su
CleaPLEČIASI.
riag
M
obm baakM ateina viena k|
agitaciją, kad žmonių reika
mauinga šalis.
Ją įveikti miams žeme aprūpinti ir ki-i ne jos nustato mokinimo ti- čiausiai bent po vieną ek- tai a» pagalba
The American Puta Bank pri
lavimai su parašais verste
Tomis dienomis su di nebus galima. Tai labai ge tokiems reikalams tenkinti pus ir programas. Jos tu zempliorą: 1 Kardinolo Gas- klauso
prie Cbloago Glaarlag Ho«užverstų Washįngtono val džiausia dojna buvo luke- rai supranta ir talkininkų pripažįstama privalomasis ri tame taikintis prie vals parri laiško, 2 Vyskupo m, yra po Joa priežiūra, naudojai*
je* Ulaėml* ir Ižduoda penklaa pUdžią, kad išdirbima« ir par» riuojama, kad Vokietijos diplomatai.
latifundijų išpirkimas.
tybinių, kad turėtų teisių. Karevičiaus atsišaukimo ir aaa r*“*“1'— i 1-1*—
y*
J| taipgi yra po Talatljo* prie
davinėjimas svaigalų sykį vyriausybė antru kartu pa
•J
Kaip, bendrojo lavinimo- Tokiu budu lygios teisės te 3 Lousanuos lietuvių veikė žiūra, yra regullarlžkal Mrlnėjama
Tik visas vargas tame,
Ir ka* m*ta Išduoda psnklaa pilna*
ant visados butų užbaigtas. siūlys taiką talkininkams. kad nelaboji žmonių puiky taip ir specialiuos pradeda duotos tiktai mokiniams, jų atsišaukimą į La Cross, atskaita*
Bankiniai Valdybai ValUlinois.
“Bet ar šiaip ar taip pa Tečiau lūkestis neišsipildė. bė neleidžia nei vienai pu mosios, vidurinės ir augšto- bet no mokykloms. Ame-, Marąuette Superior ir Du- ■tljoa
Pinigai audštt Bitoj* bankoje yra
Reikia Išmokami aat kl*kvl*ao
laikomos vai- fikoje ir Anglijoje priva lutk vyskupams.
kryps p. Wilsono mintis, ar Kartą nepasisekęs taikos sei atvirai pasakyti, kad ga sios mokvklos
v
mes susilauksime visiškojo, pasiulijimas vokiečiams bu na tos karės, kad jau ir taip stybės lėšomis. Mokslas vel tinė mokykla turi bent lai skubintis.
Ola galima gauti Pirmas auk
so Mortgagaa Taipgi Aukso MortSu
didžia
pagarba,
perdaug
privargta,
perdaug
tui.
Pradedamasis
mokslas
svę
nustatyti
savo
tipą
ir
ar tik dalinio uždraudimo, vo karti pamoka. Daugiau
gaga Bondu* po <144.44 Ir <444.44.
•ts bankas
yra atsakanalauaaa
Kun. V. Slavynas,
visiems privalomas.
programą.
Tokiu budu
— mes, blaivininkai, turėsi jie nenori save nužeminti ir žmonių išžudyta.
Kun. A. Balinakas.
Privatinės mokyklos, ku Tautos Pažangos partija
Be nieko, be jokių perga
Cba kalba Uetavtžktf Ir LankUme prieš akis milžinišką kariaus kol tesės jiems spė
lių karei pasibaigus, negali rių programos yra ne maže privatinėms mokykloms jau
darbą: į vietą pragaištingo kų.
lr parvirti*: <4MJM4.4<
Kuomet Vokietijos vy ma laukti, kad pasaulyje snės, kaip lygaus tipo val mažiau laisvės suteikia, ne SVETIMTAUČIŲ SPAU
jo alaus išplatinti tarpe
✓
atsisako
antru užviešpatautų brolybė. Po stybinių, turi lygias teises gu mes norėtume. Ta par DA APIE LIETUVIUS.
brolių lietuvių vartojimą riausybė
Nors karė musų tautai
tija nieko nemini apie vieš
sveikų, skanių ir pigių lie kartu siūlyti talkininkams karės be pergalių galima su valstybinėms.
Ir tikslui ir beveik vi patijos subsidijas privati pridarė nesusKaitomų nuo
tuviškųjų girų ir įvairių taiką, talkininkai savo ke bus tikėties naujų, dar
čia
surašytoms nėms mokyklomsTokiu stolių, bet ji nemažai prisi
rūgštimų iš duonos, vaisių liu pažymi, kad jie taip il- smarkesnių susikirtimų, nes soms
PrMldanta*
AMKRICAN PTATN BANK,
ir uogų. Alus jau buvo be gai kariausią, kol galutinai žmonių pagieža per šimtine programo dalims kuolabiau budu ji nebenori naudotis dėjo if prie musų vardo iš
Blue Island Ava- Loomie
Vokietijos'čius ueišdils už dabartinę šiai pritariu ir linkiu kuo geruoju Anglijos, Belgijos garsinimo, kas yra labai ir 13-to* gatvių.
siskverbiąs į musų tautie nesuklupdysią
PaaadAIlata, Katvarf H geriausios kloties. Toji pri-if Šveicarijos kantonų pa naudingas Lietuvos politiš- galaATDANAP:
tr gobėtam* Iki 4:14 vai vafe.
čių kasdieninius svečius. ir nepriversią ją pasiduoti, nelaimę.
Dabar patogiausias butų
laikas sustabdyti pasikėsiLietuviu Kataliko
Kiną kasdiene Išskyrus nedšldle- nimus naikinti tautos svei
Mus.
katos.
Tuo tikslu, kaip
Prenumeratos kainai
Chicagoje metama ....................... <4.0<
t menesiams .............. 13.50 parodė bostoniečių blaivi
povyaUs, labai nauc mėnesiams ............. ti.50 dilina bus daryti visur po
3 mėnesiams ........... 3150 ,
,®
..
.
_
Ketverto laida ........................... 32.oo knlionijasbealkonoumų
ge
Perkant atskirais numeriais visur
ralų parodas.”
no to.
•DRAUGAS”

Tautos pažangos Partija.

Iš Dienos
Dienon

Sectm! Secttiity Imk

I

KASPAR

Petnyčia, geg. 11 d. 1917 m.

“DRAUGAS”

Amerikos lietuviai ir
(Pabaiga iš 111 num.)

Ištvirkimas.

gyyenirae. Todėl persiėmę
revoliucionišku ateizmu ar
ba postekristianizmu mus
jaunieji nuosekliau eidavo į
kovą sų policija ir tankiau
kliūdavo į nelaimę. Diduma
mus
ainerikinių
ateizmo
apaštalų yra nebaigusieji
Rusijos universitetų studen
tai: Šliupas, Šernas, Grigai
tis. Jų visų buvusieji drau
gai rusai jau atsižadėję jau
nystės idėjų tarnavo caro
biurokratijai, negailestingai
slėgdami jaunesnius už save
pasekėjus savo pamestų įsi
tikinimų. Tuom tarpu mū
siškis Šliupas jas taip pat
karštai platina dabar kaip
pirm 40 metų, Šernas yra to
lūs pat kokis buvo pirm 30
metų. Grigaitis per 10 me
tų tik sutvirtėjo savo pa
kraipoje.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI!
pasūskubiakįte
užsUakyti
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
kiuoja tik 1 doleris.
“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.

Pirmutiniai lietuviai at
eiviai Amerikoj nebuvo pa
tys parinktieji musų tautos
Šis miestelis randasi ga
žmonės.
Daugelis buvo pa
na gražioje vietoje, apaugęs
bėgę iš Lietuvos tik dėlto,
įvairiais medžiais, oras taip
kad, blogai padarę, nerimo
gi sveikas, jautiesi yt Lie
tarp savųjų.
Tie, kelionė
tuvos sodžiuje. Jame gyve
je ir Amerikoje nuolat susi
na daugiausia švedai, ang
durdavo su niekšais agen
lai ir vokiečiai. Lietuviški)
tais ir išnaudotojais patys
šeimynų tik 30 ir arti 20 pa
darėsi dar niekesni. Kad į
vienių.
Ameriką ėmė keliauti vy
Šis miestelis yra ”sau- rai nenorėjusieji stoti į ka
sas”, nei vienos karčemos riuomenę, Amerikoje pasi
nėra. Mat švedų ir anglų darė daug lietuvių vyrų, o
tautos yra susipratusios ir maža moteriškų.
Nemokė
nenori skęsti girtybėje. Lai- dami susikalbėti su svetike balsavimo ir jų moterįs įHiornis, lietuviai negalėdavo
Alus praeities kultūra iš
stojo už blaivybę. Čia yra jag vesf^ 0 neturėdami pa- dirbo mus žmonėse idėjų pa
viena katalikų airių bažny čių, ėmė paleistuvauti. Tai stovumą. Alkis kultūros prie
čia; ją ir mūsiškiai lanko. buvo viena priežastis vir šas pagriebė tą gerą ypaty
Išpažinties klausyt keletą šaus, dėl kurios musų žmo bę, gal nei nežinodamas, ir
karių į metus atvažiuoja nės negalėjo sutikti su Baž ji dabar veikia prieš mus.
lietuvis kunigas iš kitur. nyčia.
Dabar Amerikoje lietuvių
Atsitraukę nuo jos,
Dalis vietos lietuvių su lais pasilsio dienai teturėjo tik inteligentų yra tiek daug,
vamanėj o ir vienatinis jų vieną vietą — saliuną. Dėl kad netolimoj ateityj atei
dvasiškas penas yra netikę to prakeikta girtybė taip viai iš Lietuvos arba Rusijos
laikraščiai. 10 lietuvių pa sustiprėjo tarp Amerikos mažai ką reikš. Toji vietinė
stogių
kasdien
aplanko lietuvių, kaip niekur ir nie lietuvių inteligentija turi iš
“Draugas” ir kartais “Dar kad nebuvo įsivyravusi tė ko pasilaikyti ateistišką,
bininkas.”
vynėje. Girtybė taip gi to arba, teshigiau sakant, postLinkėtina, kad batavie- lina žmogų nuo Dievo ir christijanizmo varsą. Gyvo
čiai greičiau
susiprastų, Bažnyčios.
sios lietuvių dvasios, užčiuo
skaitydami gerus laikraš
piamos
Lietuvoje, Ameriko
Stebėtinai greitai Lietuva
s
čius.
pajuto, kad Amerikoje jos je augančioji inteligentija
V. Vincaitis. sunams trūksta pačių. Ta nenutvers.
Nelietuviškoje
da ir nedorosios lietuvaitės Amerikos visuomenėje post Į
t»
GIRARDVILLE, PA.
dryso keliauti Amerikon. christianizmas (t. y. krik
BATAVIA, ILL.
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Dar ir dabar Amerikoje lie
tuvaičių yra mažiau negu
vyrų.
Bet dabar tokios di
delės nelygybės kaip seniau
jau nėra.

■ b■■n ■ najaan

■

Geriami Maldaknyge

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

1

*

Vadovėlis”

“Pamaldų

:

;

■

■
.

■

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

■

■

“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies- a

i

mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pauial■ ydas, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų
■ Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
■ visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., įr labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs” kaunuoja: —

a
■
J
B
a

Skuros apdarais, auksiniais kraštais,.................. 60c.
I

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

Mokesnį galima siųsti krasos
“money order”.
Adresuokite.

ženkleliais, arba

f ?

DRAUGAS PUB. CO.,

Chicaco. TV

1800 W. 46th Street,

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Sdcučiis yra garinamos

raugo knygyno

«

1137. Nauju Bodu Išmokti Badyti. Benu ar jaunu, vyru ar
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę I dieną, per 24 dienas
mokinimosi, jau ir moki rašytu Ar gi sunku f Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f
dinom*, tik norėk ir .
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik
.......... • ••

ščionijos iššižadėjėlių sro
vė) gana stįprąs. Todėl in
teligentų "absizmo skelbėjų

Nedėlioję, gegužės 20 d.,
8 vai. vak., Opera House
tarp Amerikos lietuvių ne
svetainėje bus “Kanklių”
pritrūks.
choro koncertas
krutamieji paveikslai. Koncer
Bet čionai, Amerikoje yra
Inteligentija.
mokyklos laisvė, ko nebuvo
tinė programa «susidės iš:
Pasaulinės
lietuvių
inteli

Rusijoje. Todėl ir katalikiš
solo,
duetų ir
mišraus
gentijos
protus
nulipino
koji lietuvių inteligentija
choro.
Nepraleiskite pro
Rusijos
biurokratų
mokyk

čia sustiprės. Ji turi gražų
gos, pasiklausyti tautiško
la,
turėjusi
tikslą
išgriauti
pradinių mokyklų skaičių.
koncerto.
musų vietinę kultūrą. Mū Ji svajoja apie lietuvišką
siškė kultūra turėjo kovoti augštesniąją mokyklą. Tos
su vokiškai-rusiškaja. Ru mokyklos tai lietuvių kataGARY, IND.
sai būva ją pasiskolinę iš likvstės viltis.
Vokieti
Gegužio 8 d. čia atsibuvo protestoniškosios
Ateizmo priežasčių
prakalbos. Kalbėjo p. A. J. jos ir rūpinosi mums varu
primesti.
Toje
kovoje
už

nykinas.
Sutkus iš Chicago. Aiškino
Alokyklos prašalina di
spaudos svarbą. Pasekmės siliko tiktai grynai dvasiš
geros.
Užsisakė
keletas kos auklėjimo įstaigos — džiausią ateizmo priežastį—
“Draugą” ir “Žvirblį.” Iš dvi vyskupijų seminarijos. nemokėjimą tikėjimo. Tas
parduota daug katalikiško Universitetas tapo panai-, nepasidaro susyk. Daug rei
kintas, o gimnazijos, kaip kia darbo ir laiko, kol tos
turinio kningelių.
priešo
pagriebtosios musų mokyklos atra8 tikrąją savo
. Antruoju kalbėtoju buvo
p. P. Mulevičius, Lietuvos armotos, ėmė šaudyti į mus, vagą. Bet, žiūrint į jų atsi
Vyčių iždininkas. Jis aiš nes jis jas surusifikavo. Jos radimą ir praplitimą, reikia
kino Lietuvos Vyčių organi išdirbo žymų skaičių atito stebėtis, kaip greitai jos ei
zacijos tikslą ir naudą prie lusių nuo katalikystės inte na tobulyn.
Jie nei nežinojo,
Dabar jau nėra nei antros
jos prigulėti. Pasekmės pui ligentų.
kad
seniaus
butą
lietuviš

bedievybės priežasties, nes
kios. Susirašė ir užsimokėjo
kos
kultūros.
Ma
+
išaugi

dabar lietuvis, kad ir nemo
17 narių. Sekantį susirinki
nusioji
juos
biurokratijos
kantis kalbos, apsigyvena
mą tikimąsi daugiau.
Į
mokykla
nieko
apie
tai
ne

tarp didesnės lietuvių kuo
naujos kuopos valdybą iš
sakė,
o
jie
nebuvo
taip
mo

pos, kurioje gal atsirasti
rinkta: Kaz. Pažėra, pirm.,
kinti,
kad
butų
galėję
patys
vienas
išnaudotojas, bet ki
Jonas Čeplikas, rast., Simo
ti yra užtarytojai.
nas Brazauskis, ižd. Linkė tą kultūrą susekti.
Parapijos, tiesa, dar tebeDa-gi priešingai, jie jau
tina geri) pasekmių naujai
tėsi lyg nauji kultūros kelio skursta savo skolose, bet
kuopelei.
Jie darbščiai lietuviui jau yra atspirtis.
Čia nemažai veikia jaunas pro minto jai.
klebonas gerb. kun. Pr. Ru- griovė savosios kultūros lie Jau darosi pirmi žingsniai
sis. Tikimąsi, kad jo pastan kanas. Tokį barbarišką sa ir savitarpinės tikros pašel
gomis čia bus pastatyta vo vaikų darbą Lietuva du pos, tik tat visa dar toli ncnauja bažnytėlė ir sutvar syk perkentė. Pirmas sy suoiganizuota kaip reikia.
kis buvo, kada lenkiškoji Niekas nemintijo apie sutai
kyti parapijos reikalai.
Darbai čia gerai eina ir mokykla buvo pakreipusi kymą protingos centraliza
musų inteligentiją prieš lie cijos galybės su išmintinga
darbą nesunku gauti.
P. M. Vytis. tuvių kalbą. Antra nelaimė decentralizacijos laisve. Bet
užėjo, kada rusiškoji moky viskas eina geryn. Neišven
kla mūšų inteligentus už giami pradžioje vaidai ir ne
sutikimai, nemokėjimas dir
siundė ant musų tikybos.
Lietuvių pastovesnis bū bti viešąjį darbą eina ma
das negu nišų. Persiėmę ko žyn. Ir patįs priešininkai
kiomis nors idėjomis lietu ima kas kart geriaus su
viai jas nuosekliai vykina prasti tuos, su kuriais kovo-

L

a

1138. Naujas Elementorius.
Vaikams arba p^d
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dieną reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bos palinkę*.
Elementoriaus kaine ..........................................................................

10c,

1020. krenta Istorija Beno lr Naujo Įstatymo. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra šventoje
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti.
Kaina tiktai
..................................................................
1.00
1022. Trumpa krenta istorija Beno lr Naujo Įstatymo apdaryta
B6e.
783. Lietuvos Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio šventa
priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
aisko nežino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jaus patariame nusipirk.
Šioje knygelėje trumpai, bot
aiškiai ir suprąntamsi Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta ................................... ..................................
...26c.
Apdaryta ......................................................................................................
Ue.
1103. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvią
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliš
kai rašyti, dinoms, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokinę taisykliškai rašyti.
Prekė ...................................
35c.
1120. Lletuv°s Gaspadinė.
Šioje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius.
Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius
valgius iš tą pačią dalyką, o nežinanti šeimininkė suga
dina valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai jas mylėtą. Prekiuoja tik ........................................
B6e.
UO. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus iš spaudos
knygelė. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti Iią knygel.. Kaina .....................................................
B5e.

J°Jau išnyko didėji palei
stuvystės priežastis. Tebėra
daug prisilaikančių jos, bet
tai tik įsibėgimo jėga, o
ne tikras šaltinis kaip tat
buvo pirm keliolikos metų.
Dabar jau nėra reikalo
nei saliunus lankyti, nes do
resnių pasilinksminimų yra
pakaktinai.

kia, nepravardžiuoja, tik iš
jų garsiųjų raštininkų su
renka sakinius, parodančius
tikrąją socializmo dvasią.
Ypatingai daug tų sakinių
pirmame skyriuje “Kaip
socialistai žiuri į tikybą.”
Nemaža jų yra ir priešpas
kutiniame skyriuje: ”Socializmas ir darbininkų reika

Iš to viso išeina, kad ka
talikystės ateitis tarp Ame
rikos lietuvių gana šviesi.
Tik, žinoma, ji neatlėks į
vėpsiančią burną, nes kepti
karveliai nelakioja. Alickevieia teisingai pasakė: “Jau
nebėr aukso laikų: mokintis
dabar reikia.”
Katalikų
Bažnyčia tarp Amerikos lie
tuvių daug dar turi darbo,
bet tas darbas spindi gražia
ir neabejotina viltimi.

Kalbėdamas apie socializ
numerį. .Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. AdreeudMts:
mo pažiūros į moterystę p.
DRAUGAS. PUBLISHING CO.
P. G. savo tvirtinimus pri1800 W. 46 St.,
Cbicago, III.
rodo ir socialistų žodžiais
ir darbais. Taip pat socia MMNNM«NKNMMBtaMNMRNa9iMMaznaBKaiNKMntM<anaaNMiMNNMi
lizmo darbais prirodoma jo
kenksmingumas, kad gauna o
S
,0
viršų kokioje šalyje.
S

NAUJOS KNINGOS.

lai.”

Užsisakydami viri pažymėtas knygeles parašykite knygos vardą lr

Visa brošiūrėlė parašyta
aiškiai, suprantamai ir nuo
sekliai. Jos jėga neperga
liama.
Ji kaltina socializ
mą ir socialistus vienais jų
pačių darbais ir jų pačių
lupomis.

Amerikos

lietuviai

o

•
OS
O
e
O
s
'S

0
s

s
S

tą O

P. G. Pažinkime Sociali
kningutę turėtų išmokti at
zmą.
“Darbininko” Leidi
mintinai kaip katekizmą.
nys No. 15. Kaina 10c. So. ------------------ __z___________
Boston p. 16. •
Teisėjas: Ar jau Tamstai
Maža yra taip gerų knin- teko sėdėti kalėjime / ,
gučių kaip* šita. Norėtųsi
Teisiamas: Taip,- sėdėjau.
ją stočiai, perrašyti. Kiek
Teisėjas: Už ką Y

•

o
e
o

Naujanybe
Jau galima gauti naują knygelę

PATARLĖS
ir
IŠMINTIES GUDRUOLIAI.

Surinko P. Mulevičius,

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

Kainuoja tik 25c.
vieno lietuvio namuose ji
Teisiamas: Už kosulį. BcAdresuokite:
turėtų buti. Ją reikėtų į- vogdamas kumpius sukosėDRAUGAS,PUB. CO.
teikti ir kiekvienam sociali- .ų įujjuįua’uu^ opnq»d miif
1800
West.
46th
Street, .
s
stui. P. G. socialistų nckei- mane pagavo.

...

'

Chicago, UI

•‘DBAUGAS”

Penktadienis: 11 geg. šv.
Pranciškaus Hieronimiani.
šeštadienis: 12 geg. šv.
Nerejaus, Akilėjaus, Domi
cėlės mergelės ir Pankrati.jaus kankintinių.
VYČIŲ APSKRIČIO
CHORISTAMS.
'

Gegužės 13 d. š. m. bus
koncertas $Iark White Sq.
svetainėje.
Jis reikauja
nuo vyčių choristų intempimo visų jėgų, kad paro
džius amerikonams, kų mes
nuveikėme per praeitų lai
kų, kad jie galėtų spręsti
mųsų tvirtumų ateičiai, kad
mes pasirodvtume jųjų aky
se milžinais muzikoje. Tat
gir vyčiai, nesnauskime, bet
kuogreičiausiai griebkimės
darbo., idant egzamenas bu
tų pasekmingas. Del to ne
daug reikalaujama: ateikit
šiandien i repeticijų
ir
tinkamai, padirbėkit.
At
minkite ir tų, kad bus kon
certe priešininkų, užtat prisirėngkime taip, kad niekas
negalėtų daryti užmėtinėjimų.
Kviečiame susirinkti 7:30
vųl. vakar. P. Kazanauskas
pradžioje žada pamokinti
naujų šokį, o nuo 8 vai. pra
sidės dainų repeticija.
Laukiame šiandien visų
choro narių iki vieno., ~
Choro raštininkas,
S. Daunoras

tę į 3-čių Moterų Sąjungos
seimų.
Moterų Sųjungos iždinin
kė p. A. Nausėdienė, paaiš
kino apie Moterų Sųjungos
kasos stovį ir davė įnešimų,
kad apsvarstyti, kaip butų
galima pritraukti pašelpines draugijas į Moterų Sųjungų.
Tas įnešimas tapo
priimtas ir patarta, kad de
legatės apsvarstytų tų su
manymų savo kuopų susi
rinkimuose ir/ perduotų į
busimų seimą.
Kitas susirinkimas nutar
ta laikyti 3 d. birželio, 4 v.
po pietų Šv. Jurgio parap.
salėje.

‘ * t X • •• ,► •
•
Amatai
Tennis
Kvepalai ir
kosmetika
Vaistai
Krautuvės
“Cbewing gum”
Soda
Krasažonkliai

Išviso

2,500,000
1,500,000

5,000,000
6,500,000
500,000
100,000
500,000
3,0(X),000

CHICAGO IR MO
KESČIAI.

Mokesčių bilius kongrese
jau priimtas.
Collector of
MOTERŲ SĄJUNGOS
Internal Revenue praneša,
APSKR. SUSIRINKIMAS.
kad Čhicagos kariški moke
sčiai
siekia $189,994,793.
i Nedėlioję, 6 d. gegužės, Dabar išviso chicagieciams
Šv. Kryžiaus parap. svetai reikės kas met sumokėti arl •" * r
nėje, 4 vai. po pietų, buvo ti 200 milijonų dolerių
mo
A. L. R. K. Moterų Sųjun- kesčių. Štai jųjų lentelė:
gos Čhicagos Apskričio su Mokestis nuo uždarbio ir
sirinkimą^
Susirinkimų
turto
$75,000,000
atidarė pirmininkė p-lė C. Degtinės varym. 5,760,000
B. Abramavičiutė.
Po to, Vynas
600,000
tapo perskaitytas protoko Alus
15,000,000
las iš praeito susirinkimo, Dokumentai, ak
kuris liko priimtas. Iš kuo
tai ir tt.
4,000,000
kų atvyko sekančios delega Niukas
1,000,000
tės:
Cigarai
1,250,000
1 kuopos: A. Nausėdienė, Tabaka
5,000,000
M. Overlingaitė, A. Valan- Papirosai
6,500,000
čiunaitė ir M. L. Gurmskai- Kortos
10,000
tė.
Važma
15,000,000
3 kuopos: B. Abramavi Ekspresai
10,000,000
čiutė, Bartkaitė, ir A. Bene- Geležinkelių
vičiutė,
bilietai
3,500,000
20 kuopos: K. Varanavi Elektros
čienė,
šviesa
540,550
21 kuopos: Mikšaitė, S. Gazas
854,243
Norvušaitė ir Kotr. Vizulai- Telegramos
300,000
tė.
•
Telefonai
270,000
Pirmos kuopos delegatės Apskelbimai
3,000,000
pranešė, kad jų kuopų susi Išsipirkimai gyvasties
rinkime svarstė apie priapsidraudimo
280,000
siuntimų $3.00 į Apskričio Apsidraudimas nuo
kasų, kad padengti delega
ugnies ■
460,000
čių lėšas į praeitų seimų ir Apsidraudimas nuo
nutarė prisiųsti.
nelaim. atsit.
20,000
3-čios kuopos delegatės Automobiliai
10,000,000
pranešė, kad jų kuopa neat Paprasti ir gariniai
sisakė nuo prideramų mo
dviračiai
2,000,000
kesčių.
Įvairios rijšies rata21 kuopa taip pat sutiko
lunkai (tires)
5,000,000
įmokėti tuos $3.00.
Judančių paveikslų
Toliaus svarstyta apie at
filmos
5,000,000
einantį seimų.
Motenj Sų Judančių paveikslų
3,000,000
jungos Apskritys, tame rei
bilietai
kale išnešė sekančių rezo BAseball
50,000
liucijų:
1,000,000
Muzik. instrum.
Kiekviena kuopa privalo Klubai
msistengtį nusiųsti delega- Brangenybės

500,000

3,500,000

Eina gandas, kad du chicagiečiai išrado labai tinka
mų įrankį kovai su nardan
čiomis laivėmis. Bandvmai
esu buvę netikėtinai pasek
mingi. Išradėjų vardai kol
kas dar slepiami.

Kas nngauna “Draugo” ar
ba jeigu gaunate vėlai, tai
meldžiu atsišaukti pas mane,
o aš stengsiuos pataisyti klai
das ir pristatyti laikraštį tei
singai kiekvieną dienų.
Draugo Agentas,
Juozapas Mozeris,
1430 šo. 49tb avė. ant 2 lubų

$192,994,793

DAUGELIS NEUŽSI

GANĖDINĘ AUGŠTAIS

MOKESČIAIS.

Kaip pasirodo, kariškų
mokesčių našta tikrai bus
nelengva. Vakarykščiai an
B. Abramavičiutė, pirmi., gliški laikraščiai pilni tokių
M. L. Gurinskaitė, Tašt. nepasitenkinimų.
Ypatin
gai daug neužsiganėdinimo
LIETUVIŲ DOVANA BA delei augštų mokesčių ant
vaistų, ir apskelbimų.
ZARO PIMSĖDŽIUI.

Ponas Henry J., Patten, I
nesenai įvykusio Chicakos
talkininkų bazaro pirmsėdys, buvo labai prielankus
lietuviams ir mūsiškiam
skyriui davė nemenkų aukų.
Atsidėkuojant už tai mūsų
dailininkas p. Jonas Šileika
nusiuntė jam gražiai pada
bintų bazaro albumų.
Ant
albumo viršaus aliejiniais
dažais nupieštas paveikslas
degančios Lietuvos. Viršu
je albumo angliškai parašy
ta: In memory of Allied
Bazaar 1917 — Thankful
Lithuanians,” kas reiškia:
— Talkininku Bazaro z at
minimui 1917 — Dėkingi
lietuviai.

CHICAGIEČIAI IŠ
RADĖJAI.

Pėtnvčia, geg. 11 d. J.917 .<P-

“NEPAGELBĖSIME

VESTI KARĮ:.

Taip antradienyj nutarė
susirinkę Auditoriumo viešbutyj “The Chicago Peace
Society” organizacijos na
riai, kurių pirmininkas yra
Henry C. Morris.
800 DAKTARŲ IŠVA

ŽIUOS IŠ CHICAGOS.

Pajieskojimai.
Paieškau savo brolio Simono Galkauskio, paeinančio iš Kauno Gu
bernijos, Raseinių apskričio, Viduk
lės parap. Brangus broli meldžiu at
sišaukti aš esu vedus turiu avo na
mus ir mano vyro vardas Jurgis Zupkus.
Kas apie j) žinoeatonihrdlus
se.
Kas apie jj žino, meldžiu pra
nešti man sekančiu adresu:
Veronika (Galkau skaitė) Zupkienė),
3019 No. Natchez avė. Chieago, Iii.

Vargonininkas suprantantis savo
amatų ir mokantis vesti chorų rei
kale meldžiu kreipties į
“Draugo” Administracijų
1800 AVest 46tii Street, Chicago. III.

TEATRAS IR BALIUS.

Vyrišky DrapinyBargsnii
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo alutal ir overkotai,
vertės nuo $30 iki $50 .dabar
parsiduoda po $15 Ir 25 dol.
Nauji, daryti gatavimi nuo
$15 iki $35 siutai Ir overkotai,
nuo $7.50 Iki 18 dolerių.

Pilnas
pamuštų

pasirinkimas
overkotų.

kailiu

Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vertės nuo $/5 iki
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vai
kų siutai nuo $3.00 Iki $7.50.
Valizos Ir Kuperal.
Atdara kasdiena, nedėliomis
ir vakarais.

S. GORDON,

Reikalingas vargonininkas,
kuris
dirbdamas nuošaliai, šventomis gi
dienomis galėtų padirbėti Ir bažny
čioje.
KVN. J. RASTTJTIS,
1449 Lehlgti St.,
Easton, Pa.

Reikalingas barberis subatomis Ir
nedėliomis. darbas ant visados, mo FARMOSII
FARMOSII
kestis gera. Atsišaukite po sekan
Parsiduoda
DldMausloJa
Amerl
čiu adresu:
koja Lietuvių kollonljoj kame yra
1808 West 45th St.,
380 Lietuvių apslgyveonalų. Puikiau
sioj apylinkėje Scottvllle, Mlch. km
kraštas lietuviams apsigyventi. 01o
ANT PARDAVIMO.
nsis yra Farmerų Draugystė,
yra
Parsiduoda gerai išdirbta lietuvlSkų parapija. Todėl kreipiamės
Jus kuris norite turėti geresnę gy
siuvykla (shop). Biznis eina {venimą
pirkite pas mos farmas kad
gerai, apgyventa lietuviais. galėtumėm visus Anglas Ir Vokie
II tos k°llonljos lSpralytL Mm
Norintiems įsigyti gera proga, čius,
turime II jų suėmė jų farmas ir nori.
nes pigei parsiduoda. Rašvkit: me Jas parduoti, turime didelių ir ma
tų farmų, glvuliai, mažiuos Ir kiti
P. O. Box 538,
reikalingi daiktai prie ūkio, vqodaJobnston City, III.
me ant llmokesčio. Norint gauti lan
giau informacijų ralyklte
mums,
. . GERA PROGA.
o gausite gretų katalloga Ir mapa. ..
Jauna pora priversta paaukauti
i ANTON KIEDI8,
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. Peoples State Bank Bldg,,
Vėliausios mados valgomojo kamba
Scottville, Mičh.
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da-

I.
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TIKYBA ir DORA"

1415 S. Halsted st. Chlcago. *
Brighton Park, Liet. Vy
***** ************* ********
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chieagoj*.
čių 36-ta kuopja rengia
eina du kartu j mėnesį
'
* *
puikų teatrų ir balių, bus
1............
— i. ’ ■"
Phone Kensington 3S2I
sulošta po vardu “Pabaig
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali-■
tuvės”, nedėlioję, gegužės
Dr. E. G. KLIMAS
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
(May) 13 d., š. m. M. MelLIETUVIS GYDYTOJAS
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
dažio svetainėje, 2242-44 W.
2700 E. Am St. Philadelphia, Pa.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •->' 5c.
23rd PI. Pradžia 6 vai. va
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
kare. Įžanga 35c. ir augšpavienius numerius po 2c.
,
,
čiaus.
■. > t
Adresas:
; •
J *
Taigi kviečiu kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant
“ TIK YBA IR DORA“
, l ? J! •
viršminėto vakaro, nes yra
1631 W. North Avc.
Chlcago, III.
puikiausis veikalas iš lietu
Kas nori gauti vieną nnmerį, turi atsiųsti lc. krasos
vių gyvenimo. Muzika bus
5 ženklelį.
■
• ., «
labai puiki.
Kviečia

Association of National
Medical Defense paneša,
kad Prancuzijon neužilgo
bus išsiųsta 21,000 Ameri
KOMITETAS.
kos daktarų. Iš Čhicagos
Draugystė Saldžiausios Šir
esu bus sumobilizuota 800
dies Viešpaties Jėzaus rengia
daktarų.

prakilnų vakarų, susidedantį
STREIKUOJA 10 MAKA iš juokingų perstatymų ir įdomių prakalbų karias kalbės
RONŲ FABRIKŲ.
garsus kalbėtojai: ponas .T.
Sutkus iš Chicago, ir ponas J.
Garsioje makaronų fabriJ. Stankus iš Roseland III.
koje Viviani Bros. dar strei. Šie garsus iik
-*-*
kalbėtojai
paau
kuoja
darbininkai.
Nesenai
,.
d
. __
.
, kins kas musų tautai gamina
sustreikavo ir kitos devy pražūtį ir kaip to pavojaus
nios makaronų
fabrikos. galima išvengti. Vakaras įStreikeriai reikalauja darbo vyks nedėlioję, gegužės (May)
valandų sumažinimo. Lig 13 d., 1917 m., pradžia 7 vai.
šiol jie dirbdavo nuo 10 iki vakare, švento Antano para12 vai. į dienų.
pijos svetainėje ant 15-tos gat
vės ir 49th Ct., Cicero, III.
PERDAUG ADVOKATŲ Įžanga į svetainę 15c. ir 25 ypatai. Visas to vakaro pelnas
CHICAGOJE.
eina vietos parapijos naudai.
Musų mieste išviso yra 6,- Kviečia širdingai
950 advokatų, tuo tarpu
New Yorke, kame gyvento
jų beveik du kartu daugiau
negu Chicagoje, advokatų
skaičius nedidesnis, kaip
4,000.
Taigi nei viename
Amerikos mieste nėra tiek
advokatų/ kiek Chicagoje.
Arti trijų tūkstančių mūsi
škių advokatų neturi savų
biurų, sukinėjasi prie teis
mų bei kitais keliais pelnija
duonų.

REIKALINGA.

venport, taipgi $625 pianų su 25’ m.
gvarantija už $115 'Ir $225 Victor aų
brangiais rekordais už $60.00.
Ala
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te.
Viskas vartota vos V savaites.
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv.
Chlcago. III.

Vakaro Rengėjai.

Ar Tavo Akis
Skaudamos?
Per 25 metus gydymo
aš esu turėjęs tūkstan
čius
atsitikimu.
kur
per neansi žiūrė įima du
gadina akis.
Aš esu
nagvdes
daug
tokiu
žmonių. Jeigu akvs na
vargsta, steik nas ma
ne.

Dr. F. O. Carter

g PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poploroe

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

MA5T
Atydirymas naujoj vietoj
Laikrodžiy Krautuvės.
Turėsiu didelį išpardavimų atida
ryme naujos Aleitos.. Viską, kaipo
naujoje vietoje parduosiu pigiaus,
kaip tik galima, tai yra už tiek, nž
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nanko reikalinga iš aukdnių. sidabrinių ar
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas
mane, Ir jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų štore negalit gau
ti* pigiaus, kaip pas
mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
pigiai viską parduodu.
Taipgi, Jeigu
kam reikia aki
nių dcl skauda
mų akių, tai ateikite pas mane, o aš Jums prirink
siu akinius kuogeriansla.
Taipgi užprašau visas senus savo
kostumerius j naują vietą Ir meldžiu,
kad ir ant toliaus mane remtumėt,
kaip plrmians, o aš iš savo pmėd
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Pir
m lauš aš' gyvenau:, 2256 W. 22 st.
(labar-gi persikėliau į naują vieta •—
2128 W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoyne
avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
vieną užprašau atsilankyti f nitują
vietą.

K\\\UW,

20 metu ant State gatvės. Specialis
tas akiu. a,įsu. nosies, ir gerklės ligų.
12OS. State Si. į žiemius nuo
Fair Krautuvės
Valandos: nuo 9 iki 7:
2128 West 22n<l St.,
Nedėliomis nuo 1O iki 12.

P. Miller

LIETUVIŠKA

DIDŽIAUSIA

Chicago, D).

“5TEH
į- *
u

CHICAGOJE

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, ftliubl
nius ir deimantinius,
muzikas,
gramofonu*
su lietuviškais rekor
dais. koncertinas, aut
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
kius. armonikas rusiškas tr pmsines. Importuotas ir taip Jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muslkallškus instrumentus
ir revolverius. Havo darbą gvarantuofame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Čhicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

/

TFJ.RPHO1TE DROVER 7SO9
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius ui 2c. štampą.

+ i. s
1

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI

r

VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarya jus žinovu į trumpą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos masinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mie
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCIIOOL
<
J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417

Prieš City HaU

Tai Dievui* 7041

Telefonu HcKInley S7«

Dr. C. Z. Vezelis

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS

3457 Ii. Muturi Blvd.

LIRTUVM DRNTTBTA* ,
Valandos: auo 8 ryto iki 8 vak.
Nodėliomia pagal ratartmą.
<712 lo. AahJaaė Ava.
. art 47-too gatvių

kiaus W. 15

|Ub4s

Ligonio Priėmimo Valandos:
ryto meta nuo 8 iki 10 velendoe po pietą
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 ik) 8:30.
>
šventom!, dienomis'li ryto 8-10
Ir nuo 2 Iki 3 po pietą.

,

Sviesto Kaina Nupuolė
>9

KRAUTUVE

CHICAdO

BANKES
COFFEE

Th©

Best

BAKSI SANTOS KAVA.

<ĮQp

Visur parduodama po 28c ir ||j(j

26
a lb.

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

RYŽIAI

SVIESTAS
nle,

**v
—
lit caati

43c
C

" WMT 8IDB
im Mllwrafcee av.
20M Ml(«enketev:
10M MIIwaoeee av.
imow r

derl.n.IeU naltee.
10c vertše.

ui

7įc

1WW
lalamdav.
1812
Norta sv.
1377 8./Haleted et,
1888 JLtaal.tad .t.
Uli f. ltth e*.

COCOA
es
ttie““* 14C

eulyrleen

810t.W. SM rt.
SOUTH 81DK •
*188 Weatwnrth av
8487 8. Baiaaad rt.
4728 8. Aahlandav.

Pilkis Stalavis
Šviestis

37c

* orrrvBjm
w.

4* 8 W. BtvMoa aa.
Ttn
Marth av*
Lincoln av. .
IJncoln av.
N.OarkSt.
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