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TALKININKU KONFERENCIJA PETROGRADE
jų savo apkasus augštuGARRANZA KREIPIĄSIS MOBILZUOJA MILJONĄ
GARAS PASVEIKINSIĄS nuo
moje 304. Tečiau ir šituo
francuzams nepasi
į POPEŽIŲ.
TALKININKU ATSTOVUS. kartu
MOTERIŲ.
sekęs užpuolimas.Tarp Ancre ir Sommo se
ka
smarki artilerijų dviko
Queretaro, Mexico.—Mek
PetrogTadas. — Sausio 31
va.
sikos laikinas prezidentas,
d. čionai prasideda talkinin
sakoma, nusprendęs pasių
kų karės konferencija. Su
sti į popežių Ryman Įgalio
važiavę Anglijos, Franci
tini. Šitas ten pranešiąs, jo
jos ir Italijos atstovai. Vi
gei dalis Meksikos dvasiškisus atstovus Rusijos caras
jos kovojanti prieš vyriau
priimsiąs ąudiencijon savo
sybę. Be to tam pačiam Įga
rūmuose.
Konferencijoje
7
Londonas.
—
“
Times
”
sa

liotiniui busią pavesta Vati
pirmininkausiąs Rusijos už
kosi,
jogei
jis
Įgaliotas
pra

kane aptarti bažnyčios rei
sienių ministeris Pokrovski.
Be to konferencijoje daly nešti, kad visos žinios apie kalus Meksikoj.
Carranza katalikų kuni
vausią Rusijos finansų ir Anglijos garlaivių apgink
lavimą
esančios
neteisingos.
komunikacijos
ministeriu,
gus žudOj naikina
Anglija
nemaniusi
apginkir
taipgi naujai paskirtas į

UŽGINA GARLAIVIU
GINKLAVIMĄ.

Angliją

ambaSftdn’rirpe'

zonov.

vių.

Tai pirmu kartu nuo "kaT>s pradžios Rusijos sosti
nėje Įvyksta talkininkų ka
rės konferencija.
Pirmiau
tokios
konferencijos
vis
Įvykdavo tai Londone, tai
Paryžiuje. Paskutinė kon:
ferencija buvo Ryme. Galų
gale
caro pasidarbavimu
Berlynas.
Angliškų
konferencija dabar įvyksta laikraščh, karės koresponPetrograde. Tuo budu ma- dentai patyrę, jogei Vokie
noma sustiprinti rusų iš tijos kaizeris esąs priešin
gas savo nardančių laivių
tverme šios karės metu.
atkakliai kovai jūrėse. Ad
mirolo Tirpitz
šalininkai
nuolat reikalauja, kad nar
dančios laivės, neatsižiurint
Į pasekmes, skandintų jūrė
se visus garlaivius, ar tai jie
butų talkininkų, ar neutra
lių šalių, bi tik butų susek
ta, kad tie garlaiviai turį
Paryžius. — Naktį prieš
susinėsimus su Anglija. Bet
sausio 30 dieną vokiečiai iš
kaizeris tokiai kovai pasi
naujo
stojo
užpuoliman
priešinęs ir vargiai ana gaaugštumos 304 apylinkėse,
i lės Įvykti kuomet nors.
šiaur-yakaruose nuo Verdu
no tvirtovės. Francuzai te
čiau užpuolimą atmušę kul
kosvaidžiais.

KAIZERIS PRIEŠINĄSIS
NARDANČIŲ LAIVIŲ AT
KAKLIAM VEIKIMUI.

NAUJAS VOKIEČIŲ UŽ
PUOLIMAS PRIE
VERDUNO.

Be to vokiečiams užpuoli
mas nepasisekęs ant francu
zų apkasų samiuose nuo
Badonvillers.
T^ris vokiečiu lakstvtuvus
*
»
francuzai numušė ž<*mėn.

KETVIRTAS NEPASISE
KĘS FRANCUZŲ
UŽPUOLIMAS.

260 ŽUVO SU “LAURETANIG'U."

Londonas. — Su nusken
dusiu Anglijos karės laivu
“Lauretanic” žuvo 260 jui ininkų ir oficierių. Šitas
laivas nuskendęs nuo mi
nos Airijos pakraščiuose.

ANGLIJA REIKALAUJA
20,000
MOTERIŲ.v
7

kus gyventojus ir štai ve jis
dabar inešiąs dar prieš ka
talikų dvasiški ją skundą pa
čiam popežiui.
Juk tai tas pat Carranza,
kuris uždraudžia kunigams
laikyti mišias ir kitas baž
nytines
pareigas, katali
kams udraudžia net m
sties.
•Ir dar toksai bedievis su
manęs su skundais kreipties
Į patį popežių.

ANGLIJOS MOTERIS
STATO PIRKELES.
Londonas. — Iš čionai ka
rės šonan, Francijon, iške
liavo 19 jaunų raoterių-dailidžių. Jos tenai pastatydins
veikiančioms armijoms rei
kalingas laikinas pirkeles
Šitos moterįs karės šone iš
busiančios ligi karės pabai
gos.

Londonas.

—

Angliškų

laikraščių korespondentas iš

Berlyno praneša, kad field-

MARŠALU.

Kaip suieškoti
pabėgėlius bei
tremtinius,

i narsa lo von • Hindenburgo
įsakymu Vok etijoje mobi
lizuojama mi ijonas moterių. ’Šumobilikotos moterį^ draugijos

Nukentėjusiems

busią paskirstytos į kelias Del Karės Šelpti iš Petro
dalis. Vienos Jlbbusią pasių- grado gavo pranešimą, ko-

stos karės Jafckan, kitos į kiu budu Amerikos lietuviai
amunicijos diaptuves, dar galėtų surasti savo gimines
kitos busjg pratatytos prie bei pažįstamus, išvarytus
Rusijon.

NUBAUSTAS UŽ MILICI
JOS KRITIKAVIMĄ,

Pirmiausia pata-

jimu šiuo adresu: Russia,
Petrograd, Baskov pereulok
No. 29 kv. 2. Biuro po rozysku biežencev, Atsakymui
reikia pridėti tarptautišką
markę. Jeigu iš viršminėto
pabėgėlių paieškojimų biuro
atsakytų, kad
ieškomojo
žmogaus adreso pas juos nė
ra užrašyta, tada reikia
kreipties tokiu adresu: Rus-

Kaip siusti
laiškai Lie-

kietijon tenai atplėšiamas,
už pasiųstą kuponą nuper
kama vokiškas pačtos žen
klelis, jis prilipdomas ant
užklijuoto laiško ir laiškas
pasiunčiamas adresatui į
Lietuvą.
Pinigų Lietuvon patarti

na siųsti per didesnius bankus.
S.
Viršnurodvtas būdas laiš
kų siuntimo į Lietuvį pasi
rodo labai geras'. Beveik vi
sų tų laiškai, kurie siuntė
per minėtąją žydų draugi
ją, nuėjo Lietuvon sulyg
nurodyto adreso. Daugelis
Li<Juv,:n^ •$;

per tą pačią draugi ją*

Nors jau “Drauge” bu jau gavo ir atsakymus iš
Lietuvos.
Taigi visiems
vome rašę apie naują tondą
skaitytojams su džiaugsmu
laiškų siuntimo į vokiečių
patariame naudoties šiuo
Washington. — Marvlanužimtą Lietuvą, bet kadan
budu laiškų siuntimo užimdo valstijos milicijos majo
gi nuolat gauname nemažai
ton Lietuvon.
ras Henry S. Barrett prezi
laiškų su užklausimais apie
Tik, meldžiamieji, pasilai
dento Wilsono Įsakymu vielaiškų siuntimą, tai dar kar
noriems metams atsavintas
tą pakartosime tą patį pa kykite sau tą “Draugo”
numerį, kad nebereiktų iš
nuo ofieierio rangos ir nuo
tarimą :
naujo‘berašinėti, ir besitei
vadovavimo milicijoje. Nu
rauti.
■£
baustas už milicijos ir jos
Petrograd, W biuro
Žydų Prieglaudos ir Pa
snošenij pri Tatjaninskom gelbos Emigrantams Ame
ficierių kritikavimą.
Komitete, Liteiny prospekt rikoje Draugija gavo iš vo
; No. 47. Laiškai galima rašy- kiečių ir austrų valdžios pa
1 ti lietuviškai, tik. jie privalo velijimą siųsti laiškus Į už
i būt rašomi labai aiškiai. Jei kariautas vietas. Ši draugi| gu kas blogai rašo, tai geriau ja mįeju noru sutinka do
Austrijos
Berlynas.
kito paprašyti už save para- [vanaį patarpininkauti lai5
Amsterdam. — Olandijos,
- ,........ r------r------ «------- —
.. ,7.
.
. __
gyventojai labai nusiminę,!
Neaišldal paroijti Uis-. k
8įu„time ir Mtataft. “sbneje A ienoje sausio 28
.
r t-.t
T
iri
lin rrn
d. nininria
moterįs inppin
turėjo ekniT
skaitlingą
kai dažniausiai metami ša čiams.
kuomet vokiečiai į Olandi
susirinkimą. Pagirta prezi
lin. Jokių markių išlaidoms
jos pasienį ėmė sutraukti
Kas norėtų per tąją drau dento "VYilsono pastangos
savo kariuomenę. Visur dir nereikia dėti.
giją pasiųsti laišką gimi taikos reikale. Pareikalauta
Paieškant kokio nors žmobami apkasai. Netoli Menėms, ar pažįstamiems : pas vyriausybę, kad jinai
nenhaus sutraukta 20,000 gauš reikia parašyti jo pil Lietuvą:
kuoveikaiusia taikintusi ru
nas vardas, tėvo vardas ir
vokiečių ir artilerija.
1. Turi parašyti vokiškai savo priešininkais.
pavardė, pačtos stotis, vals
čius, pavietas, gubernija ir trumpą laišką,
nurodyti savo pilną adresą.]
2. Tą laišką indėti kon-

VOKIEČIAI STIPRINA
OLANDIJOS PARUBEŽĮ.

VOKIEČIAI BAUDŽIA BEL
LENKAI DEPORTUOJAMI. GIJOS MIESTŲ MAJORUS.

Londonas. — Čiš gauta ži
nia, kad vokiečiai iš rusų
Lenkijos į Vokietiją depor
tuoją lenkus, kaip, belgus.
Iki šiolei iš Varšavos pro
vincijos išgabenta apie 100,000 lenkų.

savo vardą ir net kenkia lietuvių draugijoms. L. D. N.
D. K. Š. žada ilgainiui laiš
kų rašyLų per lenkų komite
tą
visiškai
neatsakinėti.
Lietuviai kreipkitės visuo
met į Lietuvių Komitetą, bet
ne į lenkų. Lietuvių Komi
teto adresas: Russia, PetroŠiomis dienomis “Drau grad, Baskov per. d. 29 kv.
go” redakcija nuo Lietuvių 10.

AUSTRIJOS MOTERĮS
REIKALAUJA TAIKOS.

BUKITE SAVO ŠALYJ!

Laiške galima truputį pa vertan, užklijuoti ir ant
Washington.—Čionai lau
rašyti apie save ir užklausti konverto padėti aiškiai ad
kiamas ofieialis paskelbi
Havre, Franci ja. — Gauta apie sveikatą, turtą ir t.t. resą, kam tas laiškas siunmas, kad amerikonai butų
žinia, kad iš Belgijos mie paieškomų giminių bei pa-Įčiamas.
namie, kad nekeliautų talki
3 Nueiti pačtan ir nusistų daug belgų darbininkų žįstamų.
ninkų garlaiviais į Europą.
nuo deportavimo į Vokieti
Lietuvių Draugija Nuken-i pirkti už 6 centus “intema- iNcs kuomet vokiečių narją pabėgą į miškus. Už tai tėjusiems Del Karės Šelpti tional postage coupon.”
dančios laivės su talkininkų
vokiečių militarinė vyresny taipo gi prašo mus pranešti,
4. Dabar tą užklijuotą ir laivais nužudys ir ameriko
bė kalėjimu baudžianti mie kad amerikiečiai lietuviai uždarytą laišką podraug su
nus, už šituos neims atsako
stų majorus.
nesiųstų paieškojimų pei- “International postage cou mybės nei Vokietija, nei
Lenkų Centralinį Obivatelių pon” indėti kitan konver - Suv. Valstijos.
Komitetą Petrograde.
Šis tan, jį užklijuoti, prilipdyti
lenkų komitetas, nors skel už 5c paprastą pačtos ženk 1
biasi, kad tarnauja lygiai ir lėlį ir padėti tokį adresą:
HILFSVEREIN
DER
Londonas. X Pasklvdęs lietuviams, bet gavęs nuo
JUDEN. I
lietuvių laiškus atiduoda ! DEUTSCHEN
gandas, jogei Anglijos vy juos atsakyti lietuvių ko-1 STEGLITZER STRASSE

DUOSIĄ MOTERIMS
BALSAVIMO TEISES.

SUSIRGO SKULPTORIUS
RODIN.

Londonas. —- Anglijos vvBerlynas. — Praeitą nak- riaueybė paskelbė, kad jai į
Londonas. — Austrijos
Paryžius. — Nuo persi
paaugštino riausybė po karės duosian mitetui. Tokiu budu lenkai ,12 — 1 BERLIN, W. 35. šaldymo čionai susirgo gar
tį francuzai iš eilės ketvi r- amunicijos dirbtuves tuo- imperatorius
tu kartu užpuolė prieš vo- jaus reikalinga gauti 20,000 fieldmaršalu Bulgarijos ka ti moterims ^balsavimo tei patįs nieko nesidarbuoja dėl GERMANY,
sus skulptorius
Auguste
ses.
ralių Ferdinandą.
lietuvių, o tik reklamuoja Taip nuėjęs laiškas Vo- Rodi n.
kiečius, norėdami atsiimti moterių...

'n •

D R A U OR S

krito

Puolės kaip

kaip
Socialistų

laikraštis
“Naujienos” su didžiu pa
siputimu
užsipuolė
ant
evangelijų,
kur Kristaus
mokslas surašytas. Tas so
cialistų laikraštis skelbia,
kad evangelijose surašyti
nebučiausi dalykai, Ten esą
'daugybės nesąmonių, viena
dalis, girdi, priešinas kitai
ir t.t.

Tas

dokumentas

liudija, ISyrioj, taigi ir Palestinoj

kad ciesorius Augustas to vyrai ir moterįs iki 60 (65)
metų turi mokėti mokesti
ki žmonių sąrašą darė.
Tą patį liudija ką tik “pagalvinę.”

der

Pentateueh.

20)
in

das

21)

Schenz

Alte

W.

Eitdeitung

piai. Pareikalkus sau geres
nių darbo išlygų.

Teslament.

Lanyen

J.

Grundrisu

Kadangi ir Juozapas ir der Enileituny in das
musų privestasis moksliniu
Neue
mokėjo
mokestį Testament.
kas Tertullianus, tą patf Marija
joms jų pačių išsvajotas ne patvirtina ir Rymo rašyto “pagalvinę,” tat ir Juoza
22) Kuenstle K. Dus Gavi
pas ir Marija turėjo eiti už
teisybes. Tas ir parodo, kad jas Plinius.
ma
Johanneum.
socialistai ir jų šlamštai yra “Naujienos” tvirtina, kad sirašyti. Kadangi jų tėviš
23) Loch V. and
Beischl
didesni krikščionijos prieši minėtųjų žmonių sąrašą da kė, buvo Betlehem, dėlto
TF. Die hl. Schriften dės Alninkai ir už pačius Kristaus lęs ne ciesorius Augustas, ten ir turėjo juodu eiti už ten und Neuen Testaments.
taip smarkiai pasmerktuo bet Quirinus. Tikrai stebė sirašyti.

įį Jūsų pinigą tur. būti padSŪ ti geroje saugioje valstijos
Pa.—she et
bankoje

Philadelphia,
Metai Workers’ unija No.
.19 padarė sutart. su darb
daviais 8-nių darbo valandų
dienoje reikaluose. Subato
mis dirbsią tik pusę dienos.

PRAŠALINO PREZI
DENTU.

SEGURITY BANK
mmhbbOF
CHICAGO

Mllw>akM Av*.

Carpaatar S».

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedeliala i * Subatomis
vakarai* iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Nemų

24) Nikei J., Der Honothei
Tatai kaip išrodo tas ne
tinas tų “Naujienų” redak
sius farizėjus.
Persiunčiame pinigus
smus
Israels.
perkandamasis
‘
Naujienų
’
torių
bei
rašytojų
tamsu

{ Europa ir galima
Kad Kristaus gimimo me
25)
Nikei. J. Genesis
und
riešutas.
mas!
£dutl Laivokartes
į tais tikrai buvo surašymas
v
San Jose. — Costa Rica
Keilsch riftforschuny.
.
Dar daug ir kitokių ne
Kas gi buvo tas jūsų my
žmonių, tai liudija ir gar
respublikos militarinė vy
26) Poeriner B. Die Autosingas anų laikų mokslinin limasis (įuirinus? Gi (gul sąmonių prirašė socialistų
prievarta prašali
rittet der deuterokanonischen riausybė
ĮSTEIGTA 1888 M.
Tokiu
budu
socialistų kas, filozofas, krikščionių imus arba Gyriaus buvo laikraštis “Naujienos” apie Buecher dės
no iš užimamos vietos pre
Alten
Tes
ciesoriaus Augusto pasta evangelijas. Ir tos nesąmo
laikraštis
“Naujienos” apgynėjas Justinas.
zidentą
Alfred Gonzales.
tą mentes.
Jis buvo iš Palestinos, tytasis Syrijos gubernato nės yra tokios riebios ir jų
stengias išgriauti lietuvių
Laikinai prezidento parei
27) Bcilhmayr
Er.
X.,
visuomenėje
krikščionišką dėlto gerai žinojo, kas dėjos rius arba valdytojas. Jam toki galybė, kad jas nors su Einleituny iu das Nene Tes gas pildyti pavesta karės
PO PRIBŽIU&A VALSTIJOS t
vežimu
vežk.
ir
įsakė
ciesorius
Augustas
tikėjimą,
atvesti
žmones žydų žemėje. Rašydamas gi
KAPITALAS $600,000
ministeriui Federico Tinotament.
surašyti
žmones
žydų
žemė

Mes
mokame
3 proe. ant Pinigą.
ciesoriui
ir
Rymo
senatui
prie bedievystės, išplėšti
Kad jas visas išgvilden
co. Prezidentas prašalintas
Męs
parduodame
F°reign Money
28)
Reithmayr Er: X. Lehr
'
musų žmonių dorą ir taip krikščionių apgynimą, jis je.
ti, dar reiktų prirašyti kaž biteli red biblischcn Herme- todėl, kad šalies konstituci
Orders
į
visas dalis svieto.
Taigi ir istorija ir seniau kiek “Draugo” numerių.
išversti pačius tautos pa aiškiai sako, kad Kristaus
ja draudžia būti prezidentu
neutik.
Wiliitun Kasper — Pirmininkas
matus, o lietuvių tautą pa gimimo laiku, buvo surašy sieji dokumentai patvirtina
Otto Kaspar,—Vicepirmininkas
tam pačiam žmogui du ter-1
Bet ir iš to, ką jau išgvil
29) Grimm J. Einheit der
Chas. Krupka, Vlce-pirmlnlnkas
ti žmonės žydų žemėje. Ši (•vangelijų žodžius, ir paro denome, yra visiems aišku, vier
versti į niekšų gaują.
minu. Gonzales tuo tarpu
Joseph Sikyta — Kasierius
Evanyelien.
August Filek—Ass’t. Kaslenus
do
bedievių
“
Naujienų
’
’
tai
jo
žodžiai:
“
Kad
Kris

Bet gerai įsižiūrėję į tas
mėgino elgties priešingai.
kad tos nesąmonės, tos
30)
Grimm J. Die Samari1900 Blue Island Avė.
“Naujienų”
daromąsias tus gimė Betlebeme, Jus j rašytojų didį tamsumą.
kontradikeijos, tos klaidos, ter.
Beto, ciesorius Augustas kurias “Naujienos” stenCHICAGO, ILL.
evangelijoms
priekaištas, galite aiškiai tai sužinoti iš
31)
Kanlen
Er.
Einleituny
pamatysime, kad tie nebu sąrašo toblyčių, kurs buvo pa.skyrė Quirinų arba Cyri- g ias prikišti evangelijoms,
in die Heiliye Schrift
dės
čiausi dalykai, tos nesąmo padarytas Cyrinui (Quiri- nų Syrijos valdytoju (gu yra ne evangelijose, bet
Alten
und
Neuen
Testamennės, tos kontradikeijos tėra nui) esant Syrijos rymiš bernatorių) du kartu. Tai tamsiose “Naujienų” re
r,BAHK(
tės.
l.BOOKl
prirodo mokslininkai: Santik tamsiose “Naujienų” kam valdytojui.”
f
daktorių bei rašytojų galve
32) Kanlen Er. Der BibUNew York. — Iš Rymo
Moksliuinkas
Tertullia- clemente, De Rossi, Berg lėse.
redaktorių bei rašytojų gal
sche
Sehoepfungsbericht.
Gerlach,
L
čionai garlaiviu St. Louis
•kii, kurs taip pat gyveno manu, Henzen,
vose, o ne evangelijose.
Nesuskaitytos
nesąmo
33) Hanebery
D. B. GeAberle,
Momsen,
Dessau,
parkeliavo kun. George J.
“Naujienos” sako, kad au.Hune pu Kristi-.s gimi
Offenbanės, nesuskaityti prieštara schichte der bibl.
Liebemaim,
Vigouroux,
AVaring, Suv. Valstijų rai
Kristaus gimimo metais ne mo amžiuje, prnodinėdavimai, nesuskaitytos klai rany.
Cornely
ir
kiti.
telių
kapelionas.
Nuo
buvę jokio žmonių sąrašo : .;::s kreivatikio M irciono.
dos gyvena tuščiose “Nau
šito miesto žymiausiųjų mo
Tą patį patvirtina ir ant
žydų žemėje. Tais metais, klaidas, sako: “Augusto pa
jienų” redaktorių ir rašy
terių kun. 'VVaring popežiui
girdi, žydų žemė dar nebu darytasis sąrašas yra aiš akmeninio paminklo iškai tojų galvose, taippat, kaip
buvo nuvežęs dovanų —
Tas pamink
vo Rymo provincija. Ji ta kiausiu Viešpaties gimimo tąs parašas.
Eeiškia laisvę nuo rūpesčiu
“Keleivis” sžtvo palociuje.
dviejų
tonų
monolitą,
par

liudytoju.
”
las
yra
Ryme
Laterano
mu

ir
pusi prijungta prie Rymo
Mes patariame “Naujie
gabentą
iš
Kinijos
ir
paei

Taigi ir pats protas ir se se tune.
Abs°lutišk4 saugumą.
tiktai 6 m. po Kristaus gi
nų” redaktorėms bei rašy
nantį
iš
7-tojo
metašimčio.
niausi
dokumentai
liudija,
Si banka yra labai patogioje
Šv. Luko evangelija kal
mimo. Taip kalba “Naujie
tojams
iškripštyti
lauk
vietoje yra reguliariai per
Tai
busiąs
padėtas
Vatika

kad
Kristaus
užgimimo
lai

ba apie vieną Quirino buvi tuos naktinius paukščius iš
nų” tamsunai. Tuotarpu se
žiurtam* U. S. Valdžios, jū
no muzėjuje. Kunigą "VVarsų taupiu imai yra pageidau
niausi dokumentai liudija, ku buvo surašyti žmoues mo veikimą, u socialistų tuščios savo galvos ir bent
jami, ar 81.00 ar 81,000.00
ing
popežius
apdovanojo
žydų
žemėje.
Tai
reiškia,
laikraštis
“
Naujienos
”
apie
kad buvo žmonių sąrašas,
kiek apsišviesti.
Tuomet
kryžiumi “Pro Ecelesia et
ne £uiį kalba evangelija. kad Šv. Lukas pasakė tiesą, kitą.
SmĮW »«>t sUmis heertirti iw > r. »
tikrai nebesivaidintu jiems
Pontifiee.
”
o
socialistų
laikraštis
“
Nau

Beto, jei tas sąrašas butų klaidos, nesąmonės, kontraKad
Kristaus
gimimo
jienos
”
pamelavo
ir
apšmei

buvęs ir septyniais metais dikcijos ten, kur jų nėr.\.
metais buvo sąrašas žydų
žė
evangeliją.
vėliau, tai čia ne Šv. Luko Su tuo tikslu teperskaito
Ceveland, O. — Pasibaigė
žemėje, tai liudija visupir
OF CHICAGO
Žydų
žemė
nustojo
suvy

mu Šv. Luko evangelija. Gi
darbininkų, katilų dirbėjų,
David R. Forgan —Presideut
klaida, bet musų eros metų jie bent šitus veikalus:
8. E. Kampas, Dearborn and
sto
vystės
ne
6
po
Kristaus
streikas Standard Oil Reskaitliavimas butų klaidin
“Draugo” No. 23 š. m. priMonroe St.,
Brockton,
Mass.
—
Vietos
rodėme, kad Šv. Luko evan gimimo metais, kaip tai aiš gas. Gi tą musų eros metų
fininery
įstaigose.
Darbi

1) Belser. J. E. Einleituny
(Apatinės lubee) ~
ninkai laimėjo. Iškovojo 8 vienoj avainių dirbtuvėj pa
gelija buvo parašyta dar kina savo nelaimingiems skaitliavnną įvedė ne Šv. in das Nene Testament.
dirbdinta
čeverykai
No.
21
darbo valandas dienoje ir K)
evangelistas,
nes
prieš 64 metus po Kristaus skaitytojams tamsus “Nau Lukas
2) Schoepfet A.
Geschinuoš. daugiau užmokesties. ir išgabenti į Bostoną, kad
gimimo. Taigi ji buvo para jienų” redaktoriai ir rašy evangelijoje to nėra, bet jį chte dės Alten Testaments.
pešas, aplinkui per 12 tukJacksonville, Fla.—Cum- prie jų pritaikinti guminius
įvedė šeštame po Kristaus
šyta ir pasiplatinusi tuo lai tojai.
3) Hug L.
Einleituny
in
| Staučių mylių. Viena depeša
mer Lumber Co. pasirašė po kaliošius. Šitie čeverykai j ja u gauta net iš Vokietijos.
Palestiną, t. y. žydų žemę gimimo amžiuje Dionizius das Nene Testament.
ku, kada dar tebegyveno
specialiai pagaminti 19 me
daug žmonių, kurie savo užkariavo Pompėjus Didy- Exiguus.
s
4) Humelauer Er. Gomen- sutartimi su mašinistų uni
ja. Darbininkams pripažin tų amžiaus Bernardui II.
akimis matė, savo patyrimu !sis 64 ir 63 metais PRIEŠ
Tai delko Dionizijo klai tarius in Pentateuch.
Hovne
iš Dės Moines.r Ia. Ši•/
žinojo, ar buvo koks sąra | KRISTAUS GIMIMĄ, ir dą “Naujienos” stengias
5) Humelauer Er. Der bib- ta unija, 45 centai už darbo
valandą ir pusantro karto tas jaunas vyrukas s veriąs
šas žmonių Kristaus gimt i ją prijungė prie Rymo vieš- primesti Šv. Lukui evangeli lische Schoepfunysbericht.
m<> metais, ar jokio nebuvo. jpatijos. Tuomet Rymo val- stui, ar gi tai ne kvailini 6) Kihn, 11., E neykl opa ėdi e tiek užmokesties už viršlai 275 svarus. Augščio 7 pėdų
Socialistų
laikraštis
ir 9 colių.
Kaip šiandie socialistams Įdovai uždėjo mokestį aut mas savo skaitytojų, argi und Methodoloyie der Theo- kio darbą.
“Naujienos,”
matydamos,
Columbus, Ohio. — Viso
ir laisvamaniams, kad rupi žydų žemės, ir nuo to mo tai ne tyčiojimos iš jų tam ioyie.
kad joms išėjo su evangeli
Alter.
kios užkrečiamosios ligos ši
išgriauti Kristaus įstatytąjį kesčio, kaip sako žydų isto' sumo?
7) Schaefer B.
■te
ja taippat, kaip anam Zatai valstijai peniai atsiėjo
Kad
labiau
apšmeižti nu r der Bibel.
tikėjimą, taip anais laikais rikas J. Plavius (XVI, 4),
blockiui su muilu, pultos
100 milijonų dolerių.
tas pats rūpėjo farizėjams žydų žemė nebebuvo paliuo- evangelijas, socialistų laikS) Schaefer B.
Kurzyef a j tie
prisiimti ant savęs atsako
įlota.
Gi tų mokesčių su- rastis “Naujienos” aiškina iri. senschaft. Komentnr zum 1 )augiausia žmonių miršta
ir žydų vyresniesiems.
mybę už tuos savo šmeižtus.
Kuomet Šv. Lukas parašė tvarkymui ir buvo padary ne susipratusioms savo skai alien und Neuen T&d&ment nuo džiovos. Pasaulis bal
Girdi, ten buvo padėta, kad
Petrograds. — Caro vy
siai buvo sujudintas žuvus
evangelijose, kad Kristaus tas anas žmonių suskaity- tytojams, kad, girdi, nei
9) Aberle if.
Einleituny
Tai “Skaitytojų balsai,” kad
1,700 žmonių su “Titanicu.” riausybė paskelbė neva ofi redakcija už tai neatsako.
gimimo metais buvo žmonių mas, apie kurį kalba Sv. Juozapas nei Marija netu in dus Nene Testament.
rėję reikalo eiti į Betlehem,
sąrašas žydų žemėje, jei to Lukas.
:0) Gomely Bud. Compcn- Bet visai nepagalvojama ciali savo atsakymą, į prezi
Ar gi tai rimtas pasiaiš
Stengdamos dar labiau nes žmonių sąrašas buvęs diam
inlroduetionis.
in
s. apie tai, kad Suv. Valstijose dento Wilsono kalbą, andai
kio sąrašo ištikrųjų nebū
kinimas? Na, jei sakysime
kasdien nuo džiovos mirštą pasakytą Suv. Valstijų se
tų tuomet buvę, farizėjai, apšmeižti evangeliją, socia atliekamas jų gyvenimo, o St r ipi aras.
nate. Rusija savo atsaky- socialistų laikraštis “Kova”
11) Cornely llud.»Synopsis daug daugiau žmonių.
kaip ir dabartiniai sociali linių laikraštis ‘Naujienos’ ne jų gimimo vietoje. Ta
me t4 pa.N vienodą istori-! P*lskelbt,» toki» ““teisingą
Bėlleville, UI.—Atlas pa
stai, butų visi supuolę aiš -ako, kad žmonių sąrašą žy savo kalba socialistų laik on nitim librorum sacrorum
» atkartoja. Girdi, Rusija į žmhi, Rad toks .r toks
rako dirbtuvėje susiorgani
kinti žmonėms, sakydami: dų žemėje arba Judcoj da raštis “Naujienos” parodo utrimĄuę Testą menti.
kariaujanti ir kariausianti ^’^aujieną
rašytojas įsi12) Gomely Bud. llistorica zavę darbininkai sustreika
netikėkite evangelijoms, jos ręs ne imperatolius Augus-i tiktai, kaip tušti vra jų re
už Lenkijos “laisvę.” Beti“”1^” i krautuvę ir isvogft
et critica introduetio in U. T.
vo, pareikalaudami 8-nių
neteisingos, jos rašo, kad tas, bet Quirinus ir tai 7!daktorių ir rašytojų galvepinigus, ir jei tas laikraštis
Iii ros
sut ros.
nickam nežinoma, kaip rusų
darbo valandų dienoje.
anais metais buvo žvdų že- metais po Kristaus gimimo. lė.
padėtų pagaliaus ir kores
Waterbury, Conn. — Ci biurokratija supranta tą
13) '/jieyler L. Die
luteiRymo įstatymai reikala
Bet ir su tuo šmeižtu
mėje žmonių sąrašas, o juk
pondento parašą ir parašy
nisch en
B ibel nebersetu u gen
garų darbininkų unija No. “laisvę.” Jinai tuo talpu
jus patįs atmenate, kad to “Naujienoms” negeriau te vo. kad kiekvienas užsira
tų, kad jedakeija už tai ne
,u n
II ieronymn-i
und
</<</395 laimėjo $1.00 už tūk (maiškinti nei nemano. Tegu
pavyko. Jos čia stengės į- šytų tame mieste, iš kurio
kio sąrašo nebuvo.
atsako,
nejaugi
“Naujicliula dės Augu-lintu
stantį cigarų. Pakuotojams lenkai lukeriuoja sau iš Ru
Bet nei farizėjai, nei žy kalbėti savo skaitytojams, jis paeina, kame jo tėviškė,
uos” gali manyti, kad tik
44) Hehegg P. Biblisehe bus mokama 25c už tūkstan sijos “laisvės.”
ciesorius
Augustas o ne ten, kur jis gyvena,
dų vyresnieji tos priekaiš kad
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Areheoloyie.
tus evangelijoms nepadarė, žmonių sąrašą Judeoj neda-/kaip tai kalba “Naujienų”
15) Bardcnhener. G. Pat
nes jie žinojo, kad žmonės r* ,. O čia kaip tyčia se- tamsunai. Dėlto anų laiką
r: tnyie.
rašytojas
Vellius
rodo, Rymo
gerai atmenu, jog toks žmo i niausi dokumentai
16) Weinhavį B. Dos Neue
nių surašymas tikrai buvo. | kad toks sąrašas ciesoriaus (II, 5) sako, kad Rymo pi
Testament.
liečiai, kurie gyveno pro
Taigi pagaliaus ir ai Augusto buvo darytas.
17) Boese H. Die
GlaubCiesorius* Augustas pali vincijose,buvo priversti va
triausieji anų laikų krik
irirdiykeit
ttnserer
Evanyeščionijos priešininkai farizė ko sąrašą, kurį Tiberius lie žiuoti Ryman užsirašyti.
Ryino įstatymai anot Ly Hen
jai neprikaišiojo evangeli ja* skaityti Rymo senate.
LS) Ked P. 7mr Babel und
joms tokių neteisybių. Gi Tas dokumentai*, kaip sako vio Įsake surašyti tie vieu
musų tamsunai soicalistai Tacitus, esąs parašytas pa vyrus, bet ir moterįs. Be to B ibel fra y e.

stengias

prikišti

evangeli ties

ciesoriaus

Augusto. Rymo paiidektai sako, kad

19)

Ilobery

t?,

iloses

und

ti
Hamilton, Ontorio. — Ci
garų darbininkų unija lai
mėjo dviejų mėnesių strei-

ą už didesnį užmokestį
Padidinta užmokestis nuo
$2 ligi $3 savaitėje. Tuo pa
sinaudos apie 300 darbinin
kų.
Port Arthur, Ttx. — Cio-

nai susiorganizavo duonke-

DIDŽIAUSIA BEVIELIO
TELEGRAFO STOTIS.

rai nebebūtų “Kovai” jokio
atsakymo už tokią netikrą
paskelbtą žinią?

Bcabėjo nuo atsakomybės
su tokiais parašais nepasiliuosuosi. Autorius atsako už
San Diego, Cal. — Čionai parašymą, o redakcija už to
atidaryta nauja bevielio te- rašto dėjimą ir platinimą,
legrafo stotis. Esanti di- Dėlto ir “Naujienos” pibiai
džiausiu tos'rųšies stotis vi-atsako už šmeižimą evangesam pasaulyj. Gali siųsti de- Ii jų.
___ I

"F*

IHyr'•

n
kovskaja 96. Litovski j Ko-

niitet.

Petras Kregždė iš Legaiuų Kauno gub., Panevėžio
ips., Podbiržio (Rastausrinės) vals., ieškau svainės
)aratos Tauryčios, gyve
nančios Amerikoje (Waternirio mieste). Mano adreis: Russia, Petrograd, NaKareivis Pranas Bartuse
ičnaja ui. No. 17, kv. 3.
vičius iš Kauno aps., Valiū
nas par., ' usteiniu k., ieš
kau žmonos Marcijonos ir
visu pažįstamų. Diejstvujušeaja armija, 20 miestnyj
artileryjskij park.
Mykolas Budžiulis iš Su
vaiką gub., Jievaravo gmi
Nuolatinės Duokles.
nos, Kiogores kaimo ieško
Tautos Fondo sumany
Marijonos Šalkevieienės iš mas rinkti nuolatines Juok
Suvaiką gub., Kalvarijos ės Lietuvos gelbėjimui, ma
apskr., Podbugtės kaimo. tyti, turės nemažą pasiseki
Russia, Voronež, Gružo va ja mą. Dar prieš atspausdini
ui. No. 28.
mą “Lietuvos Gelbėjimo
Kun. St. Rudzionis, pra .^apų” jau buvo lietuviųšo lietuviu, gyvenančiu A- patriotų, kurie mokėjo uemerikoje, jeigu kas žino, mažą
mėnesinę
duoklę.
kur dabar yra Petras Čivis, Taip $10.00 į mėnesį mokė
kilęs iš Kauno gub., Ukmer jo kunigas M. Krušas iš
ges aps.. Lėliųnu par., pra Chicagos, po $5.00 kas mė
nešti jam mano adresą, ar nuo mokėjo kun. P. Gudai
ba jo adresą man. Russia, tis iš Tamaąua, Pa. ir kun.
Pcčt. otd. Domopol, Viteb
Kudirka iš Chicagos.
skoj gub., Sielo Birže, ks. Buvo ir daugiau, kurie mo
Budzianisu.
vėjo mažesnę ar didesnę
Moksleivis ištremtas Ru mėnesinę duoklę, tik visų

Tautos Fondo
Reikalai

sijon Juozas Mičiulis iš Vil

ia neišskaitliuosi. Užtenka
<elių pavyzdžių.
Dabar gi, atspausdinus t.
v. “Lietuvos Gelbėjimo La
)U:-.” pasižadėjimai didžiu
urmu pradėjo plaukti. Atsiiepė visi lietuviai- kunigai
r paprasti darbininkai, proesiona.’.n ir moksleivija.
Daugelis darbininkų apsidėjo nemaža mokeslimi:
$1.00, $2.00 į mėnesį. Maža!
uždirbantieji moka mažiau.
Labai gražu, kad prakilnie
ji jau atsiliepė. Jų pavyzdį
paseks ir labiau susipratę,
apskr., Lųidvinavo parap., ir tie suskubs į talką Lietu
Turgalaukio kaimo. Russia, vos gelbėti. Ir prašome
Voronež, Gružo va ja No. 28. kviečiame visus!
Marcijona Saulaitė, Kau
Prieš pat v y kūlimą suma
no gub., Telšių apskr., Se nymo išrodė,, jog vos 2,000
dos par., Rubikų kaimo, ieš atsiras pasišventusių mokė
ko giminių ir pažįstamų. ti mėnesinę duoklę Lietu
Petrograd,
Vczemgerskaja vos gelbėjimui iki karės pa
ui. No. 36, kv. 23.
baigai. Tad ir atspausdino
Benediktas Dulkinas is me 4000 “Lietuvos Gelbė
Kauno gub., Šiaulių miešti jimo Lapų” (2 lapu kiek
ieško Amerikoje giminių ir vienam mokančiam).
Bet
pažįstamų.
Atsiliepkit tie 4000 į kelias dienas išTremtinio
toks
adresas ;jo. Ir kur-gi neišeis, kad
Russia, Charkov, B. Pona- vien So. Boston’o ir Worsovskaja No. 13. kv. 9.
eester’io lietuviai pasižada
Jurgis
Vaičiulėnas
is surinkti 900 mokančių nuo
Kauno gub., Panevėžio aps. latines duokles (So. Boston
Biržių valse, ir par., Medel- —500 ir Worcester—400).
kių sod. ieško savo dukters O kur-gi kiti miestai?
Albinos 18 m. Russia, St
Tad atspausdintų “L. G.
įVyksa d. Sklolila Nižego- Lapų” ir pusei esančių T.
rod. gub. Litovskoje učiliš F. skyrių neužteko. Todėl
če, .nčiteliu Sakevieu pere- dabar jau užsakyta dar
idat .Vaičiulenasu.
0000 atspausdinti, nes.yra
Tremtinis Mykolas Vai vilties surasti apie 5000 pa
ciekauskas iš Suvalkų gub. sišventusių lietuvių, mo
Mariampolės apskr., Igliau kančių nuolatinę duoklę iki
kos kaimo ieško tėvo ir pa karės pabaigai..
žįstamų. Russia, Voronež
Bet visiems veikėjams
M. Aleksandrovskaja uliea pravartu žinoti, kad nėra
No. 6 doni Podšivalova
būdų
rinkti
nuolatines
Julius Skeberdis, paei duokles ten, kur dar nėr>
nantis iš Kauno gub., Pant Įregistruotų Tautos Fondo
.vėžio apskr., Biržų vals skyrių. Todėl didžiausią do
mus, Užsclių kaimo, ieško mų privalome atkreipti į
tėvo, motvnos ir brolio Jur- naujų T. F. skyrių steigi
gio. Tremtinio toks adresas: mą. Lai kiekvienas lietuvis
Russia-, Saratov, Russko- atsimena, ar jo gyvename
Baltijskij ehimičeskij za- mieste yra T. F. gkyrius, ar
nėr? Jeigu nėra, reikia tuo
Vod.
Kriaučunas
iš jaus jį sutverti. Ir tada tik
Juozas
Pumpėnų parapijos ieško darbas eis plačia vaga, ka

niaus gub,, Trakų aps.,
Kruoniu vals., Darsūniškio
miestelio ieško savo brolių
Konstantino, Mykolo ir Da
mazo. Russia, gorod Boroviei, Novgorodskoj gub., Poneviežskoje Realnoje učilišče, učeniku Vii klassa Josi
fu Mieulisu.
Vincas Dulinskis iš mie
sto Kalvarijos ieško gyve
nančių. Amerikoje Marijo
nos ir Pranciškos Jokubauskaičių, paeinančių iš Su
.valkų
gub.,
Kalvarijos

GRANU KAriUi, MICH.

Sauso 7 d. s. m. šiam mie
gal atsivežtas iš Lietuvos
iminis, sugrįžus iš darbo,
stelyj Lietuvos Vyčių 37
platus ir 11 mąstų ilgio li
yra išsiuviuėjimas įvairių
kuopa buvo parengusi vie
ninis audeklas ir p-ios Kulstaltiesių, paveikslų, vėlią
šei vakarienę. Publikos buvo
bienės rankom suverptų li
Sausio 21 d. 1917 metų
ją Į vų ir t.t. Reikia pripažinti,
ninių siūlų didelė staltiesė Lietuvos Vyčių 43 kuopa daug. Atsilankiusieji liko
'kad tame dalyke jis yra lapilnai patenkinti šiąja pra
20-ties metų senumo.
Šv. Petro ir Povylo parapi
£ 1 bai gabus ii’ kantrus. Taipo
4’
Žodžiu sakant, šioji pa jos naudai buvo surengusi mogėle.
j gi jis daug pasidarbavo de
Patarius p-ui Šaliunui
roda visais žvilgsniais pa linksmų, įdomų vakarėlį.
lei šios parodos išpuošimo ir
Žmonių vakare buvo gana i neturtingiems moksleiviams
vyko gerai. Gryno pelno at
išdėstymo visų suneštų da
Visi užsilaikė ra--suaukauta $23.00.
liko suviršum 100 dol. Ši daug.
lykų. Už tokį pasidarbivimą
V. J. M.
suma
paskirta
parapijos miai, pavyzdingai. Parapi
PARODA.
viena ypata jam įteikė granaudai.
Kun. Kasakaitis jai tur-but liks nemažai
“ Kanklių” benas šiomis i žų gyvų gėlių bukietą. Taip
vieną nedėldienį po pa naudos.
dienomis surengė parodą gi daug prisidėjo prie įvai
mokslo karštai ragino vi
Bravo, vyčiai, už tokį nau
rankų išdirbinių, kaip tai: rumo ir gražumo šios paro
sas moterįs, ypač merginas,
dingą darbą.
Gyvuokite,
įvairių mezginių, siuvinių, dos “Kanklių”, Benas, ku
vakarais užsiiminėti tokiais
stiprėkite, sekite dorą, ap
audimų ir tam panašių daly ris kas vakaras linksmino
darbais ir kasmet ką nors
švietą, susipratimą. Platin
kų. Paroda įvyko pobažny- atsilankiusius savo gražia
Gambridge, Mass. — Pa
panašaus surengti.
kite kuodaugiausiai katali
tinėje svetainėje sausio 15, muzika. Ačiū klebonui kun.
gaminta Harvardo universi
Garbė “Kanklės” benui,
kiškus laikraščius.
16 ir 17 d.
Tai buvo, be J. Kasakaičiui, vietos anglų
to metinių išlaidų sąmata.
ypač to beno pirmininkui
K. R. Parapijonas.
rods, pirmutinė tokios rų laikraščiai garsiai tą paro
Tik vieniems profesoriams
Vyt. Danilevičiui, už gražų
šies paroda šiame mieste. dą skelbė ir plačiai apie ją
algų bus išmokėta 6GC
ir naudingą užmanymą.
Jaja žingeidavo netik lie aprašė. Vienas iš žymiausių
dolerių. Vidutinė profeso
Lietuvos Sūnūs.
tuviai, bet ir svetimtaučiai. Roeliesterio dienraščių parių alga yra 1,800 dol. me
Visur lietuviai katalikai
Pasirodo, jog musų tautie-i talpino ganą. ilgą straipsnį
pminnifU I C n A
talus. Augšėiausia 5,500 dol.
smarkiai sujudo ir darbuo
tės moterįs ir merginos turi' .apie šią parodą, kuriame*
ulKAnUV ILLlj i Ai
metams.
jasi išsijuosę.
daug gražių išdirbinių, at-j tarp ko kito buvo pasakyta:
Šiomis dienomis čia buvo
vežtų dar iš Lietuvos, ku “Lietuvoje moterįs ir mer
atvažiavęs su prakalbomis 9
JEI NORI ŽINOTI, KAIP DABAR IŠRODO
ginos savo menkose grotelė
riuos laiko paslėptus.
garsusis Bulota ir jo paly
LIETUVA, TAI SKAITYK:
Taigi, tokia paroda yra se praleidžia laiką vienos dovės. Kaip paprastai Bu
prie ratelio, kitos prie audi
Kelio
nė Lietuvon Didžiosios Karės Metu 1916 in.
m Parašė
1.
Kelionė
jera proga parodyti viešai
lota per savo prakalbas gy v
Kun.
Dr.
>r.
V.
Bartuška,
kuris
pusantro
mėnesio
važinėjo
po
Lietuvi
8
mo, trečios prie mezgimo...
buvo Vii
’ilniujc, Kauno ir Suvalkijoje. Knygos kaina 25c. Užsisakai
mus lietuvaičių gabumą ir
rė
savąjį
“
tavorą
”
ir
pei

šimtą ar dauginus — didelė nuolaida.
Visi šie darbai šioje parodarbštumą.
2. Delegatų Kelionė Lietuvon 11116 m. Parašė Dr. J. Bielskis,
kė svetimąjį.
Ypač daug g
jdoje yra tai tylus liudijimas
čia aprašyta Vilnius, Kaunas ir kelionė po Kauno guberniją. Kaina
I
Vietos
lietuvaitės
tam
tulžies išliejo buvęs durnos
25c., imant šimtą ar daugiau — didelė nuolaida.
lietuvių gabumo ir jų kan
g
šiedvi knyguti apsako, kaip dabar išrodo Lietuva, jos miestai
užmanymui karštai prijautė
atstovas ant Tautos Fondo. 3? ir kaimai, kaip ten žmonės karės metu gyvena, kokia valdžia, ir
trybės.” Geras tai pasigardaugybę žinių apie dabartinį
Lietuvos stovi. Knygučių
ir prinešė daug įvairių gra
Nors žmonių prakalbose |j suteikia
kalba graži ir lengva skaityti.
sinimas lietuviams. Miusų
3. Kokia Autonomija Lietuvai reikalinga: Parašė J. Gabrys.
žių dalykų, kuriais užsipil
buvo nemažai, bet aukų su |
parodą atlankė nemažai ir
Kaina 10 centų.
dė du ruimingi svetainės
linkta tik arti 30 dolerių.
4. Tėvynės Ašaros (eilėmis). Parašė M. Gustaitis. Kaina 10c.
svetimtaučių, net iš augštes5. Lietuva ir Lenkijos Autonomija. Parašė J. Gabrys. Kaina 5e.
Bulotienė’ gi “Žiburėliui”
kambariai
Ypač visus nu- n-s kilmSg
Pelnas nuo visų viršminėtų knygų eina Tautos Fondan nuken
tėjusiems dėl karės Lietuvoje šelpti. Tad kiekvienas,
pirkdamas
tesurinko vos $5.50. Taigi
stebino savo išdirbiniais
šias knygas, pagelbės Lietuvą šelpti.
Visi atsilankiusieji di
jaunas vaikinas Pr. Milevivargiai sau surinko ir algą
Išsirašant šių knygų, čekis, reikia išrašyti B. Vaišnoro, Tautos
džiai
įdomavo
šiais
gražiais
I
Fondo iždininko, vardu ir sykiu su reikalaujamų knygų užsakymu
čius, kurio išdirbiniai už
už vieną ar kitą dieną.
siųsti Tautos Fondo sekretoriui:
lietuviu
išdirbiniais.
Ypač
Nesiseka tiems socialiėmė pusę vieno kambario.
KAZYS PAKŠTAS,
Pasirodo, jog šio vaikino visų domą atkreipdavo p-ios l stams.
g 917 W. 33rd St.,
::
Chicago, IU.
mylimiausiu užsiėmimu va- Šileikienės jau 14 metų atTen Buvęs.

Jono ir Jurgio Masiulionių, rla dirbsime visi. Tad į darJono Met kaus ir Antanai- bą!
K. Pakštaa-T. F. sekr.
Icio. Russia, Saratof, Mos-

LIETUVIAI!
g
AMERIKOJE
ROCHESTER, N. Y.

HARVARDO UNIVERSITO
IŠLAIDOS.

BRIDGEPORT, CONN.

S

i
8

ŠITAS

PAVEIKSLAS

Pradėjo Ukninkauti.

Du Metu kaip
nori

pirkti

ŪKE

DARŽININKO

G.
Kas

PARODO

ūke

kreipties

meldžiame

Kewaskum

Bank.

prie

P. Mažeikos.

Kewaskūm, Wis.

Gyvenimo vieta

PAUL MAŽEIKA
Dundee Rd. 34,

CAMPBELLSPORT, WISC.

Box 58,

Jeigu turi $1,000 gali pastoti geru ūkininku ant 100 akrų žemės ir turėti 30 karvių, arklių, kiaulių, žąsų ir gražius budinkus.

Ži

nok gerai jog viena karvė atneša pelno nuo pieno nuo 75 iki 100 dolerių į metus. Musų draugija nėra kokia a gentystė, tiktai rūpinas pa
gerinti lietuviams ūkininkams kaip lengviaus pradėti ūkininkauti. Jus gyvendami ant ūkių su savo šeimynoms busite laimingi. Galėsite
gyventi ilgai be jokių ligų, niekas tavo biznio nepagadys, ir neturėsi jokių bosų ant savo galvos.
Mes taiposgi turime keletą, šimtų išdirbtų ūkių ir krautuvių, viešbučių, karčiamų, ir t.t. dėlei biznierių. Prašome atsišaukti laiš
ku, o gausite kataliogą.
Su pagarba,
*«***'’ v’
-V**.

p. A. Mažeika, L.U.D.A. pirmininkas
KEWASKUM BANK, KEWASKUM, WISC.
' .

Paul. Mažeika,

i

Gyvenimo Vieta:

Dundee Rd. 34,

Box 58

Campbellsport, Wisc.

ORIOHMi

CHICAGOS
ŽINIOS
Kg’felSMtetsMH sitf ĮX «JR R ;pMSj£MaI>iaB«HM
APIPLĖŠĖ SALIUNĄ.

bėgančius reikalus susirin- miestelius, 32 valsčių ir 17
kimas nutarė paaukoti 5 do- sodžių. Tuomet aldermanai
renkami
keturiems
gerins dėl nukentėjusiu nuo butų
metams su atšaukimo teise,
! karės lietuviu.
j
jei katrie jų pasirodytų ne
Labai butų geistina, kad
tinkamais atlikti savo par
ir kitos draugijos prisidėtu
eigas. Tuomet ne piliečiai
prie taip prakilnaus darbo,
rinktų majorą, bet miesto
kaip šelpimas badaujančio
taryba. Šita taryba turėtų
artimo.
teisę skirti ir kitus miesto
Draugijos Sąnarys. valdinįnkus ir komitetus su
Red. Prierašas. Aukas dėl komisijomis, Sulyg to “Di
sušelpimo badaujančios Lif' džiojo Chicagos” pieno gy
tuvos patariame siųsti per ventojams butų mažiau iš
.
kataliku Tautos Fondą, o ne laidų.;

Vakar vakare du revolve
riais apsiginklavę nigeriai
apiplėšė Petin- Drumm sadiunų, 9500 Yineennos avė.
Nuo savininko paėmė $52 ir
per kokius ten socialistą, bei
nuo svečiu $12.
laisvamanių fondus. Tautos
Fondas daugiausiai išsiuntė
pinigų Lietuvon, negu visi
kiti fondai drauge sudėjus.

POLICMONŲ KILNOJI
MAS.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Šiomis dienomis čia Įvy

ko susirinkimas parapijonų

Šv.

Kazimiero

parapijos.

Susirinkimą atidarė gerbia
mas kunigas Paškauskas.

Iš kalbų ir atskaitų paaiškėjo, kad musų parapija
ačiū pasidarbavimui gerb.
kun. Krušo, gerb. kun. Paškausko it komitetų atsisto
jo trumpu laiku ant tvirtų 1
kojų. Duok Dieve, kad ir!

šiuose metuose viskas taip,
gerai sektųsi.
Bėda tik, kad musų tar- J
pe dar yra nemažai žmonių,
kurie retai bei visiškai ne
silanko Į bažnyčią. Tie so
cialistų bernai užuot klau
syti šventadienvj pamaldų,
girtuokliauja
saliunuo.se,
skaldo kits kitam galvas.

Didžiausia sarmata jums,
vyrai, už toki elgimąsi. Lai
kas jau butų susiprasti,
laikas jau butų išsiblaivyti.
Meskite skaitę socialistų ir
laisvamanių šlamštus, griau
kiančius tikėjimą! Paliauki
te girtuokliavę! Gyvenkite
dorai,
taupykite pinigus
dėl šelpimo badaujančių.
M. Survėla.

Iš DŽIOVININKU
SANATORIJOS.

TALKININKŲ BAZARAS
PELNĖ $447,232.44.

Policijos viršininkas pa
rėdė perkelti iš vienų poli

pel

uždraudė

—. ag— ,
Chieago majoras ir kiti
miesto “tėvai” buvo suma
nę saliunininkanie pakelti
mokestį nuo $1,COO ligi $1,500 metams už saliunų už
laikymą. Tečiau šis sumany
mas nesutiko parėmimo. Ši
tam sumanymui pagaliau
pasipriešino ir “sausieji.”
šitie tvirtina, kad mokesties
pakėlimas sunaikinsiąs tik
mažesnius saliuninkus. O di
desnieji suiskrausią dar di
desnius turtus. Ir iš to prohibicijai nebusią jokio pel
no.

Policija Evanstone ieško
kokio tai piktadario, kurs
vakarais užkabinėjus mote
ris. Jis dėvįs kaukę ir ne
vienai moterei padaręs daug
Barzdaskučiai darbininką?
baimės. Policijai pasakyta
žada streikuoti Chicagoje.
jo išvaizda, bet surasti jis
.Tie pas barzdaskutyklų sa
yra sunku.
vininkus reikalauja 8-nių
valandų darbo dienoje ir
daugiau užmokesties.

NUBĖDINĖJO CHICAGO.

Miesto klerkui jau paduo
ta peticijos kandidatų į aldermanus, kurių rinkimai
Įvyks sekanti pavasarį. Kan
didatų tarpe nėra nei vieno
lietuvio. Lietuviai pasirodo
atšalę politikoje po pirmes
nių nepasisekimų.

Chicagos
kontrolierius
miesto tarybos finansiniam
komitetui praneša, jogei
miesto ižde esama tik $71,000. Vasario pirmomis die
nomis prisieina miesto val
dininkams ir darbininkams
išmokėti algas. Tam tikslui
reikalinga turėti apie mili
jonas dolerių. O čia nėra pi
nigų.

NEIŠGĘSO VAIKU PARA
VIENAS VAIKAS SUDEGĖ,
LYŽIAUS EPIDEMIJA.
KITAS APDEGĖ.

SUIMTAS IŠLAIDUNAS.

Chicagoj suimtas Henry
sauvaliai apleisti ligoninę. Charlebois, kurs nesenai pa
sisavino Montrealio banko
Pranešė, kad jei katras be
i $20,000 ir išdūmė platujin
leidimo ir be svarbaus-rei pasaulin. Visai mažai teat
kalo išeisiąs, nebusiąs pri rą sta pinigų pas jį.

ŠV. PETRO IR POVYLO
DRAUGIJA.

“OioĖLirCHIČAGŪ”
PIENAS.

Tš dabartinio Chieago pie
nuojama padaryti dar dides
nis miestas.
Dabar mieste
(Nuo 18-tos Gatvės)
gyvuoja net 29 atskiri vi
Sausio 28 dienoje 1917 sokie departamentai.
Juos
metą įvyko metinis susirin- norima sumažinti tik ligi
kimas vietos Šv. Petro ir i7_kos. Prie Chicagos nori-1
Povvlo draugijos. Aptariusma prijungti aplinkinius 5

I

.TONA

SEREDĮ,

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

t' M. MELDAŽIO SVET. :
B

' *

2242—44 AV. 23rd PI.

iiy* * —
Pradžią 7:30 vai. vak. Programas

bus striukas,

g bet įvairus ir užimantis. Mylintieji muziką, nepamir■

skite Ąt^ila^ikyti.! • ’

■ • ,

'

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS.

• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

JONAS STRUZYSKIS

|

Lietuvys Paminklų išdirbėjęs.
vH
Padarau ant užsakinio paminklus greitai ir pigiai, kaip kiti. į*
Esu pasirįžęs patarnauti biie laike. Pareikalavus
nuvažiuoju
j i;
namus ir duodu paaiškinimą reikale Paminklu statymo.
. ,
Reikale kreipkitiei-adresu:
STRUŽYSK’S
Monumet Works,
R. F; D: Bot 128,
BLUE TSLAND AVĖ,

Ų

JOHN

, i į į,j • i /

C

Dirbtuvė MT. OREENV’OOD, ILL.
Tel. Mt. Greenwood 45
Prie Sv. Kazimiero Kapinių

J

£

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS •
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Peploros

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

:

CHICAOOJ

Amerikoniška Valstijinę

Banka =

1825 • 1827 Blue Island .avė., Kampas Loomls lr 18-toa Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,000.00

oro

CENTRAL MANUFACTU RING

District Bank.

—»■.
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti jųsų namų.
Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Aeeociation.
noma gvaraneija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
Išmokėti, kuomet jųe pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo lr Snbatoe vakarais iki $:$ v. vakare.
. Kalbama Lietuviškai lr Lenkiškai.

M-

CTAlSYTAS iš fcrnmiosrecepto; suteikto HmintinEgypto zukoniuku,

*

Kaz.
Michalauskas
3303 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

S

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

O H. O L

apsireiški a ,»sno steh t imi pa-ekmingu
n <> gmitno j,iiro it- iniįu, ytr-

klės skaudėjimo. iJnsnl.o. galios
gkanth jim >. m.shtjim » apetito,
ialeiit į/alroje, •rl.. fet., Sulai-

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasierins.

gonias inuirbėju labai |Mgarsėjurio

PAIN-EXPELLERIO-

Beno ir ifit ik i»no drango iri my
lios, naudojamo visam * paku
lyje per pu«ę šimtmečio 26c.
už bonkutę vi^i-e aptiekose,
arba galite uisijukiti tiesiui ij
F. AD. RirnTFR CO.
74—80 Vashingloa Street, New Tortu

A

į

JOSEPH c. VVOLOH

PO VALDŽIOS PRIKŽIURA
LIETUVIS ADVOKATAS
K am b. 902 National Life Bldg.

1112 W. 35th 8tr., netoli Morgan str.
Kapitalas ir pervir
šis $300,000.00. Tur
tas virš $2,000,000.

Šis Bankas yra taip
saugus kaipo sau
giausia
didmiesčio
aukas, tik daug pa
rankesnis dėl darbi
ninku žmonių. Mo
ka 3 nuošim. už pa
dėtus pinigus. Da
ro paskolas, Apsau
goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes).
Siunčia pinigus j visas dalis pasaulio ir Parduoda lai>
vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja pi
nigus iš kitų bankų po visą Ameriką.
Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Suimtomis iki 9 vak.

Jonas Czaikauskis y

: Ned., 4 d. Vasario, 1917:

i

' DIOŽIAUSIACIR STIPRIAUSIAS VALSTIBINIS BANKAS BRI6EP0RTE

STATE
BANK

į KONCERTĄ į

Kviečia visus

H Vyrišky Drapiny Barjerai

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
A

■ Aušros Vartų Parap. Choras ■
Rengia Puiku
■

Po koncertui šokiai.

Makinama: angliškos ir liettvilkoa
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevriting, pirkiybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
PAIEŠKOJIMAI.
torijos, geografijos, politikinės eko
Vienatinis budaa giminės surasti yra
paieškojimas per “Draugą". Paieš nomijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
kodami per “Draugą" daugelis su
rado savo gentis, draugus ir pažįsta iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
mus, kurie per ligą laiką nebuvo ži 3360 Emerald avė., CHTCAGO, ILL.
nomi. Jei nori Mle ką surasti, siųsk
paieškojimą
į i "Draugą" šiandien.
PAIEŠKOSIMU KAINA:
Vieną karta rOc. trįs kartus $1.00.
Vieną savaitę ui $1.50. Pinigus gali
ma siųsti krasos i ženkleliais, arba re
Nauji, neatimti,
uaryti snt
gistruotame laiške. Paieškojimas turi
užsakymo siutai ir overkut&i,
būt surašytas ajkiai ir trumpiai.
vertės nuo $30 iki $50, dabar
parsidaoda po $15 ir 25 dolerius. •*
Nauji, daryti
gatavimi nno
FARMOS!!
PARMOSI!
$15
iki
$35
siutai
ir overkotai,
tusioje Ameri
Parsiduoda
koje Lietuvių
joj kame yra
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
380 Lietuvių
ių. PnikiauPilnas pasirinkimai1 kailiu pa
šioj apielinkėje
lle, Mich. kur
muštų overkotų
apsigyventi. Ciokraštas lietuvi
Visai mažai vartoti siutai ir
nais yra Farme
Draugystė,
yra
overkotai
vertės nuo $25 iki
lietuviška p&rapij
Todėl kreipiamės
i Jus kurie norit turėti geresnį gy$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
mus farmas kad
veuima pirkite
nės nno $1.50 iki $4.50. Vaikų
galėtumėm
visur Anglus ir Vokie
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
čius, iš tos k°lion|jofl išprašyti. Mes
lizos ir Kuperai.
turime iš jų suėmė! jų farmas lr nori
Atdara kasdieną, nedėliomis
mo jas parduoti, tukime didelių ir m:
ir vakarais.
žu farmų, givuliat’ mašinos ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
8. GOBDON,
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
1415 8. Halsted st., Ohleago. UL J į
giau informacijų rašykite
mums,
o gausite arražu kataliosra ir mapa.

Examinuojųj akis
ir priskiriu akynius,
už nebrangia kainą
Įėjimas j laikrodžių
krautuvė.
DOCTOR of
OPTICS

:■ DOMAI
MYLINfilŲJŲMUZIKĄ
:
.
■

PARSTDUODA Rakandai (Furniture) labai pigai. Vartoti 8 mėn.
Atsišaukite pas

PLATINKIT
Amarlkos Lietuviu Mokykla
“DRAUGį"

Beveik jau buvo pamiršta
Chicagoje šita epidemija.
••
Visi buvo manę, jogei jinai g
išgęso. Tečiau taip nėra.
Dar keli vaikai, pagauti tos
epidemijos, gydomi ligoni
nėje. Užvakar sveikatingu
mo. departamentui pranešta
dar apie vieną apsirgimą.

BR. A. K. RUTKAUSKAS i

f š V

1515 So. So. 49 Ct., Cicero, III.

ŽADA STREIKUOTI
BARZDASKUČIAI.

KANDIDATAI Į ALDERMANUS.

MOTOR TRUCKSi
Mes turime keliatą vieno tono
motorinių trukų (Motor
Truck>.
Parduosime pigiai už eask arba ant
Išmokėjimo. Kreipklties laiškų.
1800 W. 46th St. CHICAGO ILL.
”
r % A.“DRAUGAS
B. Co.

PLENUOJAMI OPERAI
NAMAI.
> ______

Lincoln parką.

T.lefoaat: McKlnley 8764

S

visiprenumeruoti! I

Kurie užsiprenumeruodami “Drau
Gydytojas Ir Chirurgas
?:
gą" užsmolkės metinę mokesti $3.00
A JantiSauska
tie gaus $1.00 vertės kningų: “Drau
3467
S.
Ntsltri
Blvd
Ir
N.
36
gt„
Chlcaga
&
4609 Paulina st,
CHICAGO, ILL. go", spaudos arba
maldaknlngės. Į
Užstprenumeru°dami dviems metams
gaus antrą tiek vertės kningų..
Sį proga tėra tik Iki vasario 15
I RAKAU GVVENTMTTT KAMBARIO.
KAS RADO?
AVestsaideje, tarpe šių gatvių: nuo d., lr tik tiems kurie dar neskaito
Sausio
17,
Pavis Hąunre Park sa
‘Draugo".
So. 48 iki 62 gatvių ir AV. 24 gatves
lėje pamėčiau brangia auksinę špil
Pasiskubyklt!
iki wesį 15 gatvės, pas žmonėit susi
ką. Kas radote' prašau grąžinti, už
Užslprenumeruodajml * * Draugą ’ *
pratusius tautiškai katalikiškai. AS
sugrąžinimą
užrašysiu “Draugą’'
Rlnlgus siuskit užadresavę šiaip:
esu muzikos moksleivis.
metams dovanoms.
R.
M.
KALINAUSKAS,
Turintieji vietą prisiuskit snvo ad
ONA JUČAITE,
‘DRAUGO” agentas, Stiles Hali,
resą “Prailgo” Adm., arba per tele
4508 So. PAULINA ST.
VALPARIASO, IND.
foną, Prover 6114. X. Augštnifio.

NAUJI PIANAI
•
r
Parsiduoda labai pigiai
nauji pianai. Kas pirmesnis
atsišauks, tas gaus gerą
pianą už labai žemą kainą.
Susižinokite pas
P. MULEVIČIŲ,
?Cliicagos turčiai pienuoja “Draugo” Administracijo
čionai pastatydinti nuolati je. Tel. Drover 6114. Vaka
nei operai namus už 5 mili rais telefonu Prospect 456.

pacientams

imtas atgal.

Palešltau pusbrolis Juozapo Pu pieši
Seninus gyvena
Vort balde, Oliicngn, TU. Prašau atsi
šaukti pas.

'ir (M. Puptonničio)

UŽKABINĖJA MOTERIS.

Vakar ryte namuose num.
1326 W. 31 gat. sudegė 2
metu Frank Kuncek. Motina buvo išėjusi pasirinkti
anglių ant geležinkelio bė
gių. Namie paliko Frank 2
m. ir Stanley 6 metų. Jau
nesniajam nuo inkaitusio
pečiaus užsidegė drabužė
liai. Vyresnysis vaikas mė
gino gelbėti savo broliuką.
Bet nieko neišėjo iš to. Tik
straciją prieš miesto namus, na t s baisiai apdegė.

natorijos viršininkas ITap-

o Geriausią nroga “Draugą” »wh$6m»m$mim6r$$m$m6mim6M66

NĖRA PARĖMIMO.

cijos nuovadų į kitas 4 poli
cijos leitenantus 41 detekti
Talkninkų bazaro komite vą, seržentą ir 55 paprastus
tas paskelbė, jogei nesenai poliemonuš.
įvykusiam bazare, Chicajonus dolerių. Žemė tiems
goje, gryno pelno likę $447,232.44. *
namams norima įgyti palei

Chieago turi įsigijusi nuosavią džiovininkams sanato
riją. Dabar tenai gydoma
apie 200 džiovininkų. Mie
sto civilės tarnybos komisi
ja sanatorijos gydytojų štaban paskyrė ir vieną nigeri
gydytoją. Džiovininkai bai
siai priešinasi šitam pasky
rimui. .Tie sakosi, kuomet
tik ateisiąs pas juos nigeris
gydytojas, jie apleisiu sa
natoriją. ir sukelsiu demon

nežiūrint, to pasekmių. Sa

pvr

_ *1

Lietukų Skyriuje. B

29 So. LaSallo st..

Vakarais

1566 Milsraukee avė.

Central 88M

Baaldenee HamkoiU $T
CHICAGO, IT«L.

mTYTrKYTSTCTlTVTVVVnni*

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
..---------------------

Mieeto ofisas:
19 8o. La Salia
Tel.

Room 818
BL, Ohleago, IU.
Randolph 584$

gyvenimo vieta
sau South Halsted Street
TeL Drover 6326

Tel Drover 7042

Dr. C. Ž. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą.
. 4712 So. Ashland Ava.
art 47-toe gatvės

'7'The-r?“i
^ Bestt .>

BAN KĖS
COFFEE 26
a lb.

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Clii
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
$500 DOVANŲ, jei jųe galite
rasti Iš taukų darytą sviestą
I kurioje nore ii Bankės
san
krovų.

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c ver
SMETONAS
Geriausias
aetoaoe svie

as. Geresnis
aega kur jąe
40C

R®
Gerianti
šiai 10a

rųiiee

COCOA

By

Bankės
G eriausia Coeoa.
Sulygink e »
bent‘k
ko
* 14c
kis

ARBATA
Priimniausio
Arbatos
Gvarantuotoe a n
80e. vert. *HJC

1378 MUsraukee Av,
20*4 WUwaukee Av.
1045 Miliraukee Av.
1516 W. Madlaoa st.
8880 W. Madlaoa st.
1644 W. Chieago Av

1618 W. North Av.
1117 S. Halsted IH.
1831 S. Halsted St.
1818 W. ltth St.
$108 W. $Sad et.
HOUTH STDS
•0S1 Weanrorth XU

4786 S. Ashland

1836 Blue

1487 S. Halsted et.

3413 N. Clark

WB8T SID1

NORTH BIDR

406 W. Diriatoa
780 W. North Au.
$640 Llneola Av.
3844 Liveobt Av.

