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GALIMAS DAIKTAS, KAD 
BUS PERTRAUKTI SANTI

MAI SU VOKIETIJA.
WASHINGTON. — Sian-j 

die paaršėjo Suvienytų Val
stijų santikiai su Vokieti
ja. Galimas daiktas, kad už 
kelių dienų su Vokieti j a,bus 
pertraukti diplomatiniai ry
šiai. O paskui šitą tegali 
sekti — karė.

Kiek sužinota, preziden
tas Wilson vakar paruošęs 
ultimatumą Vokietijai. Ka
da ultimatumas bus pasių
stas, tikrai nežinia. Tik ži
noma, kad Vokietijai bus 
duota keletas dienų atmai
nyti savo nardančių laivių 
veikimą, kas lytisi Suv. Val
stijų prekybinių laivų. Jei 
Vokietijos vyriausybė atsi
sakysianti tai padaryti, tuo
met busiąs atšauktas S. V.

’ ambasadorius iš Berlyno, o 
Vokietijos ambasadoriui čia 
bus inteiktas pasportas. Jei 
tas įvyktų, tuomet reikštų 
ne kitką, kaip tik tarpe šitų 
dviejų šalįų karės stovį.

Washingtone nėišpasaky- 
tas subruzdimas. Numano
ma, jogei Vokietija neatsi
žvelgs į jokius jai siunčia
mus upltimatumus. Sakoma, 
Vokietija žinojusi, kad jinai 
tokiu pasielgimu pagamins

jau nuskandinusios 9 garlai
vius, kurių didžiuma buvę 
neutralių šalių.

Praeitą naktį Suv. Valsti
jų vyriausybei pranešta, 
kad New Yorke ir kituose 
miestuose nujaučiamas suo
kalbis, kurio tikslas yra 
Suv. Valstijas dar labiaus 
sukiršinti su bile katra Eu
ropos šalimi. Federaliai 
agentai visa tai tyrinėja. 
Laukiama areštavimų.

Kongreso sąnarių didžfu- 
ma, sakoma, priešinasi stai
ga pertraukti ryšius su Vo
kietija. Pirmiaus pridera 
kuogeriausiai apsirokuoti.

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS PASIRENGĘS 

KELIAUTI.

VOKIETIJOS KANCLERIO 
PRANEŠIMAS.

Berlynas.—Sausio 31 die
ną Vokietijos kancleris tu
rėjo kalbą parlamente. Kal
bėjo apie dabartinį karės 
stovį. Pranešė jis parlamen
tui, kad Vokietija kad ir 
viską pašvęs, bet turi laimė
ti karę ir laimės. Vokietija 
pasirengusi karianti kol jai 
paliksiąs kadir vienas ka
reivis. Verčiau pražūti, ne
gu pasiduoti Anglijos bru- 
talvbei.

Pranešė jis ir apie dabar
tinę nardančių laivių blo
kadą. Tų laivių Vokietija

Washington. — Čionai pa- 
sklydęs gandas, jogei yra 
galimas daiktas, kad Suv 
Valstijų vyriausybė į 48 va
landas inteiks paspoytą Vo
kietijos ambasadoriui ir 
lieps sveikam važiuoti na
mo. Ambasadorius tai nu
jausiąs ir dėl visako jau pa
sirengęs. Bet tai tik gandas.

SAUGOJAMAS PANAMOS 
PERKASAS.

Amerikoje trukšmą. Bet jai 
yra svarbiau prispausti sa
vo priešininkus taip, kad 
veikiau susilaukti taikos.

Abelnai imant, iš tos Vo
kietijos paskelbtos blokados 
šiandie štai kas pasirodo:

Apart ultimatumo siunti
mo Vokietijai, Washingtono 
vvriausvbė parėdė visiems 
Atlantiko karės laivyno lai
vams susirinkti į paskirtas 
vietas ir laukti tolesnių įsa
kymu.

Washingtono vyriausybė 
nugirdusi, jogei Vokietija 
pasirengusi stoti kovon ir 
prieš Suv. Valstijas. Suži
nota, jogei kaizeris įsakęs 
susprogdinti visus Vokieti
jos garlaivius, kokie yra nuo 

arės pradžios Suv. Valstijų
uostuose.

Iš Londono pranešama, 
kad pirmą blokados dieną 
vokiečių nardančio* ’ lai vėd

Washington. — Vyriausy
bės parėdymu aštriai saugo
jamas Panamos perkasas, 
kad kartais kokių piktada
rių ranka nepakištų kur di
namito. Atlantiko karės lai.• ' 4
vyno eskadrorųs įsakyta bū
ti paskirtose vietose ir lauk
ti tolimesnių įsakymų.

Iš KARĖS LAUKŲ. EVANGELIJŲ TIKRUMAS.
New Yortt. —r Užvakar ir 

akar vyriatisybės parėdy
mu buvo Uždarytas New 
Yorko uostm. Dabar išnau
jo atidarytai.. Bet pastatyta 
stipri sargyba aplink čionai 
internuotus nuo karėS pra

džios Vokie ijos garlaivius. 
Prisibijoma,^kad tų garlai
vių katrie ndįšplauktųir ne

gana, arba kad 
»gdintų. Uos-

paspruatų j 
kas jų nešt 
tą dienomis naktimis sau-

lijų karės bri-
vai. Vokiečių garlaivių ver
tė sekia 50 milijonų dolerių, 

jau turinti" didelį skaitlių. kartais ^uv. Vai

Bet dar gaminama jų dau
giau.

Taippat pasakė, kad An
glijos atkaklumas ir bruta- 
lvbė bus veikiai suvaldvtą• » t
badumi, kuomet laivės už
blokuos visus jos šonus. An
glija maisto turinti trnm- J 
pam laikui. Todėl šitas vo
kiečių blokavimas, kancle- 
rio^nuomone, pagreitins ka
rės pabaigą. ,

stijų ir Vokietijos butų per- 
trbukti diplomatiniai ryšiai, 
tuomet šios šalies vyriausy
bė gali konfiskuoti tuos vi
sus garlaivius. ‘

Vietos uoste yra daug ir 
talkininkų garlaivių. Visi 
prilioduoti amunicija,'javais 
ir visokiu maistu. Visi jie su 
laikyti laikinai, nes baugu 
plaukti, kuomet Vokietija 
paskelbė blokadą.

VOKIEČIAI SKANDINSIĄ 
IR LIGONLAIVIUS.

Berlynas. — Vokietijos 
vyriausybė išleido paaiški
nimą prie savo notos, jogei 
nardančios laivės skandin
siančios talkininkų ir ligon

Kilus trukšmui su vokie
čių nardančių laivių bloka
da, mažai žinių tepareina iš 
karės lauko. Svarbesnius ka 
rėš laukuose nuotikius čio
nai pariinime sulyg oficia
lių pranešimų: ,

Rvtuose nuo Jacobeni.
X. 1

Rumunijoj, rusai atmušę 
tris smarkius vokiečių už
puolimus. Paėmę nelaisvėn 
1.000 vokfečių-austrų.

Rygos šone Kalnzem pozi
cijas atgal atsiėmė rusai.
Ten siaueią dideli šalčiai
Dailfl kanMTi»-aųstą. nuo jų.

Iš Berlyno pranešama, 
kad vokiečiai rusus stimušę 
ties Narajuvka.

Francijos šone įvyksią 
mažesni susirėmimai.

Anot rusų pranešimo Ry
gos šone vokiečiai prieš ru 
sus panaudoju' nuodijančias 
dujas.

Socialistų laikraštis 
“Naujienos,” stengdamos 
atitraukti žmones nuo krik
ščioniško tįkėjimo ir atves
ti juos į bedievius, paskelbė, 
kad (evangelijų mintįs esan
čios iškreiptos, kad evange
lijų aprašymai buvę keičia
mi per eilių eiles metų. Dėl
to evangelijos teturinčios 
tiek vertės, kiek' pasakų 
kningos.

Tie socialistų laikraščio 
“Naujienų” šmeižtai tepa
rodo tik jų rašytoju ip re-
daktorių aklybę if fknatiz- 
rną. Kada vyriausis žydų 
kunigas ėmė klausinėti Kris 
taus apie jo mokinius ir 
mokslą, Kristus atsakė: Aš 
viešai mokinau svietą baž
nyčioje, kur'susirenka visi 
žmonės, o slaptai nieko ne
mokinau. Kamgi manęs 
klausinėj i. Klausk tų, kurie 
manęs klausė. Taigi, kaip 
matote, savo mokslą Kristus 
skelbė, girdint visiems žmo
nėms, darė savo stebuklus 
visiems matant, o ne pasi
slėpdamas. Kas norėjo, ga
lėjo juos tyrinėti, it žmonės 
Kristui tetikėdavo, pažinę 
Jo dievišką galybę.

Tą Kristaus paskelbtąjį Į

NEW YORKO BIRŽOJE
BAISIĮS TRUKŠMAS,

New York. — Vietos bir
žoje gimė negirdėtas trakš
imas, kuomet Vokietija pa
skelbė blokadą Europai. Ka
pitalistai yra daug supirkę 
javų ir visokių karės reik-
merių kariaujančioms šalims Į* ” evangelistų: Šv.
Europoje. Dabar negalima Mat™s ’r Sv- Jona8 h”vn 

paties Kristaus mokiniai-

mokslą surašė evangelistai.

Kiekvienas žmogus, kurs 
meluoja, tikis arba nuo ko
kios nelaimės bemeluoda
mas išsisukti arba užpelnyti 
sau turtus ar žmonių gar
bę. Be to žmogus nemeluo
ja. Tr apaštalai, jei butų 
skelbę netiesą, butų turėję 
vilties per tas melagystes 
arba išsisukti nuo kokios 
nelaimės, arba * nupelnyti 
sau turtus ar žmonių garbę.

Nieko tokio už skelbiamą
jį mokslą apaštalai vilties 
negalėjo.

Jie negalėjo vilties išsi* 
sukti iš kokios. nelaimė». 
Priešingai, skelbdami Kris
taus mokslą, jie užsitraukė 
ant savęs baisiausius perse
kiojimus, kančias ir mirtį.

Jie negalėjo laukti už tai 
nuo žmonių nei turtų, nei 
garbės. Priešingai, už skel
biamąjį mokslą jie buvo iš
niekinti, rykštėmis pląkti, 
pagaliaus už tą mokslą ir. 
savo galvą padėjo. Jei butų 
skelbę netiesą, apaštalai bu
tų buvę nelaimingi ir nu
mirę. Ateinančiame gyveni
me jie butų turėję laukti 
baisiausios bausmės už žmo- 

jnių suvadžiojimą.
11 Ne, skaitytojau, tokiose

- Londonas. — Anglijos vy 
riausybė ir jos talkininkai 
nenustebo, kuomet Vokieti 

laivius. Vokietija įsitikinu-; ja paskelbė blokadą nardan-
si, kad talkininkai tais lai- 
vais-ligoninėmis gabeną 
ginklus ir amuniciją,

NUSISTEBĖJĘS AUSTRI
JOS AMBASADORIUS,
New York. — Čionai at

keliavo naujas Austrijos 
-Vengrijos ambasadorius 
grafas Tarno\vski. Jis la 
bai nusistebėjęs Vokietijos 
parėdymu apie blokadą. 
Apie tai nieko nenorėjęs kai 
bėti ir iškeliavęs į Wasbing- 
toną. Tik pasakęs, kad een- 
tralių šalių šioj karėj ištver-

RYTOJ IŠPLAUKS VIENAS 
GARLAIVIS.

New York. — Internatio
nal Mercantile Marine kom
panija rytoj iš Ne.\v Yorko 
uosto išleis plaukti j Europą 
American Line kompanijos 
garlaivį “St. Louis.” Gar
laivis plauks, kaip visuomet 
su Suv. Valstijų vėliava.

čiomis laivėmis. Nes senai 
buvo laukta to nuo Vokieti
jos. Kuomet dabar Vokieti
ja suparaližuoa neutralių 
valstybių prekybą, tegu pa
saulis pagaliau patirs, katra 
kariaujanti pusė prisilaiko 
daugiau teisybės moraliu 
žvilgsniu.

♦ iš angluos išplauks
GARLAIVIAI.

siųsti to visa. Plieno akcijų 
kaina sumažėjo. Iš to trukš- 
mo gali būti pasekmės to
kios, kad šioj šalyj turės at
pigti ne tik maistas, bet ir 
visokie daiktai.

SULAIKYTA ATEIVIŲ 
DEPORTACIJA.

Washington. — Darbo de
partamento sekretorius VVil- 
son vakar visiems atei vy
stės valdininkams įsakė su
laikyti negeistinų ateivių

-apaštalai. Jie patįs matė 
Kristaus daromuosius ste
buklus, jie patįs girdėjo Jo 
mokslą. Tą, ką matė Kristų 
darant, ką girdėjo Kristų 
skelbiant, surašė į šventą
sias kningas, vadinamas 
evangelijomis.
- Antruoju du evangelistu: 
Sv. Markus ir Šv. Lukas bu
vo apaštalų mokiniai ir pa
rašė savo evangeliją pagal 
apaštalų skelbimo. Dėlto 
evangelijos yra tikra Kris
taus gyvenimo ir Jo mokslo’ 
dokumentu. Jos skelbia tik
rą tieRą.

Londonas. — Keli laivai 
rengiasi apleisti Angliją su 

Net nebus nudažytas sulyg, keliauninkais ir prekėmis. 
Vokietijos nurodymų ir rėi- Amerikos linijos garlaivių
kalavimu. Ignoruojama vi-

mė galinti tesėti daugeliui si tie Vokietijos blokados 
metų. parėdymai.

plaukiojimo programoj 'ne
padaryta jokių atmainų. Ne
žiūrima voBečių grąsinimų.

deportavimą į Europą, ka
dangi tenai Šūvį. Valstijų) Kad taip yra, tai matyti 
reikalai stovį didžiausiam kad ir iš sekančiųjų priro- 
intempime. dinęjimų.

Surašinėdami Kristaus 
mokslą ir darbus apaštalai 
evangelistai meluoti negalė
jo dėlto, kad nebuvo jokios 
priežasties.

PLATINKIT
"DRAUGĄ,"

aplinkybėse nemeluoja nei 
pats didžiausis niekšas. Eik 
skersai išilgai per žalią že
mę, o nerasi nei vieno žmo
gaus, kurs, būdamas sveiko 
proto, meluotų nesivildamas 
už tai nei jokio gero, o ži
nodamas, kad už tai jį lau
kia persekiojimai ir mirtis, 
po mirties amžinas p ražu vi- 
rnaš.

Kad apaštalai ir evangeli
stai kentėjo ir mirė uz tą ti
kėjimą, kurį jie skelbė, tai 
tik dėlto, jog jie buvo pil
nai įsitikrinę ir gerai žino
jo, kad tai, ką jie skelbia, 
yra tikra tiesa.

Bet kad ir butų pagaliaus 
norėję, patįs apaštalai butų 
neįstengę išmislyti Jokio 
prakilnaus mokslo.

Daug buvo pasaulyje gar
siųjų galvočių, kurie ban
dė išmislyti tokį mokslą, 
kurs butų buvęs žmonijai 
vadovu į dorą ir teisybę. 
Tečiaus nei vienas neįstengė 
apskelbti tokį augštą ir

— L. . 1I___ I — _ _ _ _



prakilnų muksią, kokį ap
skelbi Išganytojas. O jei ir 
patįs didieji galvočiai to pa

daryti neįstengė, tai tuo la
biau nebūtą galėję išmisly- 
ti tokį augštą mokslą patįB 
apaštalai, kurie buvo pras
čiokėliai.

Prirodytu yra dalyku, 
kad evangelijas parašė 
evangelistai pirmame am
žiuje, tai yra ne ilgai tru 

1 kus po Kristaus į dangą 
įžengimo.

Tuo laiku, kada buvo pa
rašytos evangelijos ir pa
sklydo po žmones, tebegy
veno labai daug tokią žino
mą, kurie savo akimis ma
te* Kristą ir jo darbus, ku
rie savo ausimis girdėjo Iš
ganytoji mokinantį žmones

Jei tai, ką evangelijos ra
šo, butą buvusi netiesa, tai 
evangelijoms žmonės butą 
netikėję.
~ Tuotarpu adą laiką žmo- 

•nės, tai yra pirmieji krik
ščionįs, taip tvirtai tikėjo į 
evangelijose skelbiamąjį 
mokslą, kad jie bevelijo 
kentėti persekiojimus ir 
baisias kančias, 'o reikalui 
esant ir savo galvą padėti, 
bv tik neatsižadėti nuo t< 
mokslo, kurį skelbia evan
gelijos.

Tai, kas evangelijose para- 
nės, kurie mirė už savo tl- 
kėjimą, tikrai žinojo, kad 
evangelijos skelbia tikrą 

„ tiesą.
Tai,kas evangelijose para

šyta, apaštalai viešai skelbė 
žmonėms. Tarp tą žmonią 
buvo ir pačią aitriausią 
apaštalą neprietelią, kurie 
trokšte troško užgniaužti ir 
išnovyti (išnaikinti) pačioje 
pradžioje apaštalą"- skelbia 
mąjį Kristaus mokslą.
A Visulengviau jiems buvo 
panaikinti krikščionystę, 
jei jie butą galėję žmonėms 
išrodyti, kad apaštalai ir 
evangelistai skelbia netiesą.

šventraščio kritiku vadas 
Adolf Harnack2). H 

Visa tai parodo, kad evan
gelijos yra surašyta tai, ką 
Išganytojas mokino ir darė 
lx» jbkią iškraipymą.

Visa tai beto parodo, kaip 
tamsąs yra socialistą laik- 

Aibežią. Bet ir ciesorystėsVaščio “Naujieną” redakto- 
rubeaiuose ji nevisagalė. *r rašytojai, kaip jie

Ana Rymo ciesoriai stab- ' stengias apgauti savo skai-
meldžiai, norėdami išnaikin- Rytojus, kaip jie kovoja 

prieš krikščioniškąjį tikėji
mą, kaip jie platina bedie
vystę.

’l). Tanta autem ę*/ circa 
erangelia Jiaec firmitas, ut 
et ipsi haeretiei testimoninm 
reddant eis”. Irenaeus. Ad- 
versus Haereses III, XI. 7. 

2) Das Wesen d?s Ckt iš
žiūrėk taippat

gauti Šventraštį ir kiekvie
noje kningbje perdirbti tą 
vietą, kurią jis sumanė iš
kreipti.

To padaryti nebūtą įsten
gę nei galingiausi ciesoriai 
Juk ir ciesoriaus valdžia ne> 
bepasiekia už ciesorystės

ti Krist-aus tikėjimą, įsakė 
atimti nuo krikščioniu 
šventraščio kningas ir jas 
sudeginti. Tūkstančiai bude
liu darbavos per ilgus me
tus, kad tas ciesorių įsaky
mas butą išpildytas.

Na, ir kas iš to darbo iš
ėjo? Kokios pasekmės bu- ientum b f1 ,

„ . i • Prof. Dr. Eonk, Der h ampf

Gi visos budelią pastan
gos nuėjo niekais. Krikščio
nįs mokėjo paslėpti evange
liją ir Šventraščio kniygas.
Tie bevelijo eiti savo galvą 
oadėti, negu išduoti evange
lijas ar abelnai šventraštį.

Tatai istorija prirodo, kad 
it galingiausi ciesoriai savo 
imperijoj neįstengė išgauti 
nuo tikinčiąją Šventraščio p 
bent vieną kartą. Na, o anotj'ra

um die hie Schrift, taippat. 
Prof. Dr. J. Scheteferi Die 
Evanpelieti und die Evange- 
lienkritik. . ‘ > J

L” <

NEWARK, N. J.
•

Vietos susipratę lietuviai 
labai yra pasipiktinę ant 
socialistą šlamšto “Naujie
ną” dėlei begėdiškiausio 
šmeižimo Šv? Rašto. Tai juk 

brangiausia kninga,
prieš kurią nusilenkia visas 
civilizuotas pasaulis. Di-

tamsybės atstovą “Naujie
ną” redaktorią ir rašytoją ... 
išeina, kad kaž kokie falai- džiausi ntokslavyriai su pa- 

si gerėjimu skaito Šv. Raštą 
ir pripažįsta, kad turinys

fikatoriai išgavo nuo krik
ščionių evangelijas ne vieną, 
bet daug kartą ir atveją at
vejais perdirbinėję evange- 
’ijos žodžius. Z,

Bet čia kiekvienas mato 
visą. “N aujieną ’ rašyto j u 
; r redaktorią tamsybes be- 
lugnę. Taip kalbėti tik te

šlos kningos Dievo įkvėptas 
Tamsieji gi “Naujiem^” re
daktoriai ir rašytojai išve- 
džioja, kad Evangelija Ir 
kitos kningos ^ Šventraščio 
esančios pfy^rtašČiadšiorfilš 
pasakomis, kurios buk pa
rašytos praslinkus keliebis

Koki ardyto
ju tiesa?

• '

324 WHABTON ST., 
PHILADELPHIA PA.

SAtTSIO 29, 1917

Sausio 26 d. 1917 m., nau
joje Liet. Tautiškoje sve
tainėje, savo prakalboje, 
Stasiulevičius, alias Stilso- 
nas, pasakė girdėjęs nuo 
Bariso, kad Lietuvią Dieno
je sukolektuotą pinigą $1QO 
pasiėmę “klerikalai”,už sve
tainę, $400 užmokėję už 
spaudą, o kiti nežinia kur 
dingę.

' Mes, žemiau pasirašę, liu
dytame, kad “klerikalai” ui 
svetainę nepaėmė nei vieno 
cento; kad $4,068.68 pasių
sta į “Liberty Bank, Ne> 
York City” per Wilkee 
Barre’ią Centr. Komitetą; 
Centralio Komiteto iškai
čius apmokėjome už mažąją 
dėžučių aplipdymus ir ją 
išsiuntinėjimą, už didžiąją 
baksą aplipdymus ir ją iš
siuntinėjimą $141.40; už 
spaudą ir kitus Lietuvių 
Dienos reikalus $418.49 (ku
rių dalyką pilna atskaita 
prisiųsta Gentraliniam Ko
mitetui, Wilkes Barre, Pa.). 
Komiteto sąnarių > 
pasirašyta:

Kun. Ign. Zimblys, 
. Gk Pranokusias, /

■4
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gali tiktai tokiė tamsunai, šimtmečiams po gimimo 
tokie atbukėliai, kurie viena Kristaus_ Tokie nedori me_ 
sakinį berašydami septynios iai> žiDomaj jižAumaitiek-
kartus puola į klaidą purvy 
ną, kaip tai pasitaiko “Nau
jieną” redaktoriui Grigai-
v* • #
C1U1.

vieną krikščionį ir užtat nė
ra ko stebėties, kad labiau 
susipratę “Naujieną” skai
tytojai jau pradęda bjaure- 

Bažnyčia ir visi krikšeio-; |įes gįuo iaįkraščiu ir imas 
nįs kuolabiausiai brangino ir 1(lorų laikraščių, kur nėra 
dabar tebebrangina visa tai, I vietos nei blevizgoms ąnt 

Bet nei visudidžiauši aną kas turi kokį sąryšį su Kris- j ]yiCVo, nei melams, bei ki- 
laiką krikščionystės prieši-1 Oi. Defto jie užlaiko d i- j tokiems nešvariems daly- 
ninkai—žydą vyresnieji ir gižiausioje pagarboje ir Jo kams< D. Pelėda,
farizėjai, kurie patįs matė j gyvenimo vietas ir Jo kan-
Kristaus darbus ir girdėjo, <<‘1 raukius ir dar bbiau 
Jo mokymus, negalėjo apaš- Sventrąjį Raštą, evangeli- 
taiams prikišti, kad jie butą jas, kur Kristaus mokslas

N. S. P1TTS8URG, PA.

WA9KE0AN, ILL

kuomet nors skelbę kokią 
neteisybę.
. Iš to matyti, kad ii> ait
riausi Kristaus priešininkai 
turėjo pripažinti, kad apaš
talai kalba tiesą, kad Kris
tui tikrai taip mokino.

Iš to viso aišku, jog 
apaštalai ir evangelistai ne
galėjo iškreipti Kristaus 
mokslo, jog tai ką jie skel
bė. mokino ir darė Pats Iš
ganytojas.

Evangelijos negalėjo būti 
iškreiptos nei tuoj po jų pa
rašymo nei vėlesniu laiku.

Tuoj po parašymo evan
gelijos ir abelnai Šventasis 
Raštas buvo Išverstas į vi
sokias kalbas.

Į įvairias kalbas išversto
sios evangelijos netrukus

surašytas.
Jei kas butą pasikėsinęs

“Draugą,” “Darbininką,” 
“Žvaigždę,” . “Vytį” ir ki
tus.

Nemažai, šiame miestelyj 
yra ir sulenkėjusią lietuvią, 
kurie sannatinasi savo kal
bos, kurie bijo lietuvią var
do. Sarmata tokiems. Jau 
rodos laikas butą susipras
ti, gana laikyties svetimą 
skverną.

Ligšiol čia gyvavo tik vie
na pašelpinė draugija. Pa
staromis gi dienomis susi
tvėrė ir kita draugija—lab
darybės.

Subruskite smarkiau, lie
tuviai katalikai. Spieskitės 
į doras, katalikiškas draugi
jas, skaitykite ir remkite 
savus katalikiškus laikraš
čius. Visose lietuvią kolio- 

' nijose katalikai jšu krato 
rankas nuo "socialistą šlam
štą. Laikas ir jums, gerbia
mieji, tą suprasti ir nesi
duoti jiems savęs apgau
dinėti.

Moksleivis.

A. A, KLEMKAS BOLES
LAVAS AMBROZEVIČIUS.

Sausio 9 dienoj 1917 metą 
Oak Forest ligoninėje mirė 
jaunas moksleivis paskuti
nio kurso klerikas Bolesla
vas Ambrozevičius.

Velionis gimė 1885 metuo 
soį Kauno priemiestyj Šan
čiuose. A. a. Boleslovas bu
vo įstojęs į Kauno dvasišką 
seminariją. Bet gyvenimo 
aplinkybės po trijų metą 
buvimo seminarijoje pri
vertė jį išstoti iš mokyklos 
ir važiuoti Amerikon. Atva

ir šitais pilnai aprūpinta ne 
ik Austrija-Vengrija, bet 

ir Vokietija. Anot Batoc- 
kio, priešininkai tyčiomis; 
platina melagingas žinias 
apie maisto nepriteklių cen- 
;ralėse valstybėse.

Jūsų pinigą tur: būti padė
ti geroj* įaugtoje valstijom 

banko)*

SECllfilTY BANK
Mllw

OP CHICAOO)
A»«. CarpMtor M.

KAIP ELGTIES PRIE 
APALPIMO.

Ne kiekvienas apalpimas 
yra tikras. Labai dažnai mo
terįs ir merginos tyčia nu
duoda apalpusias, idant su 
kelti įdomumą, kartais sim
patiją bei dėl kitą tikslą.

Tikras apalpimas yra la
bai rimtas dalykas. Jeigu 
kas nors alpsta, tas parodo, 
kad-širdis negali duoti sma- 
genims ganėtinai kraujo.

Paprasčiausiu vaistu nuo 
apalpimo tai yrk užpilti ant 
burnos šalto vandens bei už
kloti skepetą, sumirkytą 
šaltame vandenyj. Tuom! 
■STTeTzinami nervai (dirk 
sniai) ir suteikiama dau
giau pajiegą širdžiai, kuri 
pradeda reguliariai darbuo
ties ir smagenįs tuomet gau
na užtektinai kraujo.

Bet geriausia šaltą vande
nį pilti ne ant veido, bet 
ant kūno, ypač ant krutinės, i 
prie širdies. Oda veido ne- 
taip Arą jausli, kaip oda 
krutifės ir toJ.?l reikli pilti 
vandenį ant krutinės.
, Jokią vaistą prie apalpi
mo geriausiai nevartoti

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedellala i.* Subatomis 

vakarais iki 8 valandai 

Skoltnanic pltrlgi ant NMmų

Persiunčiame pinigus 
) Europa Ir galima 
£«utl Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIUBA VAESTUOSI
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. aut Pinigi). 
Mes parduodame F°reign Money 

Orders | visas dalis svieto.
WiiiUm Kasper 4- Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas 
Ohas. Krnpka, Vice-plrtilninkaa 
Joseph Sikyta — Kaslerius 
August Fllek—Ass’t. Kasieriua
1900 Blue Island Ate.

CHICAGO, ILL.

Nedėlioja «&u«» 21-die- žiavus čia vėlioms įstojo į 
n6j s. m. čia įvyko visttoti-i lenkV dvasišką seminariją 

‘Orchard Lake, Miėh. Betnas Šv. ^altramiejaus para
pijos susirinkimas. Susirin
kimas buvb-rimtas ir gyvas. 
Parapi jonai tuo suisrinkimu 
liko užganėdinti. Iš kalbą 
ir, atskaitą paaiškėjo, jog 
mtisą parapijos reikalai vra 
gan gerame-sto vyj. Per pra
eitus metus liko apmokėta 
nemažai skolą. Šįmet žada
ma dar daugiau atmokėti. Į 
parapijos komitetą 1917-me
tams liko išrinktos šios ypa-

Šitoj dalyj miesto gyvena i tos: J. Skimolinas, M. Gia- 
nemažas lietuvią būrelis.' neviče, J. Raila, P. Kapta-

iškreipti kokią evangeliją ar .Bet lig šiolei jie mažai ką į raustas, K. Kišonis, J. Skul- 
vmke ir daugiausiai užsiimi- Į dickas, P. Bokšis ir S. Mi

pnsklvdo po platų pasaulį]-^8 stengės išgriauti krik- 
tukstančiais.

Jei kas butų sumanęs su- 
falšavoti K evangelijas, iš- 
kreifdi kaikurias ją vietas, 
tas butą turėjęs atlikti toki 
darbą, kokį negalį atlikti 
joki pasaulyje galybė. Toks 
1'alnifikatorius butu turėjęs

abelnai šventraščio vietą.
butų tokiam falsifikat.riui .nėjo girtuokliavimai. Beit pa 
pasipriešinusi ir Kristaus gabaus kaikurie pradėjo su- 
įstatvtoji Bažnyčia ir visi,-si prasti ir jau kratosi niįa to tę ir užtat reikia tikėties, 
tikintieji.

Dėlto ir patįs seniausią 
laiką kreivai i kia,1 pripažino 
evangeliją tikumą. Tai liu
diją didis pii’.'.ą ją krikščio
nijos amžių šv. Rašto žino
mas Šv. Ireneus1).

Pirmąją krikščionijos lai
ką kreivatikiai gnostikai 
Basilides, Valentinas prive
da evangelijas, kaipo visą 
pripažintas.

Antrame p6 Kristaus gi
mimo t šimtmetyje gyv^ifo 
stabmeldžiu filosofas Grisus.

siūnas. Visi šie vyrai yra 
gero budo, veikiąs, susipra-

bjauraus įpročio.
Čia yra parapija Užžengi

mo į Dangų, kurioje klebo
nauja;, kun. A. Sinkevičius.
Jo , rūpesčiu praeitą rudenį 
bažnyčia tapo naujai išpuoš
ta Ir pagerinti vargonai.
Dabar visi parapijonai 
džiaugiasi, .turėdami gražią 
bažnytėlę.

Nuo sausio 16 d. iki sau-
si„ 24 d. s. m. čia įvyko mi- 1abai m#žai Q kafkurie 
-Ojos kun. V. Kul.kausly, »j įr (,nldį
Chicagos. Vigtos sociąlistai

kad jie daug pasidarbuos 
parapijos naudai.

Vienas ii Komitetą.

KANKALE, Hl,
Šiame miestelyj gyvena 

arti penkių dešimtą lietu
vią. Vietos lietuviai veikia

KAS VALDO SHV. 
VALSTIJAS?

Viršiausiam Suv. .Valsti
ją teisme perkraUnčjamas 

šįmet, po vakaciją klerikas tniius, kunuomi!

kongresas pravedė 8-nias 
valandas dienos darbo Vi-

Boleslovas Ambrozevičius 
ėmė sirguliuoti, rapleidė se
minariją ir nuvažiavo pas 
kun. Amfrrozaitį. Begyven
damas pas minėtąjį kunigą, 
ligonis gydėsi pas įvairius 
daktarus. Pagaliaus dakta
rai jam pranešė, kad išsigy
dyti Tegalima bus šiltuose 
kraštuose. Bet kadangi ve
lionis neturėjo užtektinai 
lėšų, tai nieko daugiau jam 
neliko daryti, kaip tik pa
lenkti galvą po giltinės kar
du. Po to velionis dar gy
dėsi Chicagos miesto ligo-

siems darbininkams, dirban
tiems prie geležinkelių. Vir
šiausia teismas nori patirti, 
ar tas bilius kartais nesi
priešina šalies konstitucijai. 
O šitai reikalauja žinoti ge
ležinkelių kompanijos, ku
rioms labai nepatinka dar
bininką dienos darbo valan
dą sutrumpinimas.

Akyvaizdoj šito apsireiš-* 
kimo kai-kurie amerikoniš
ki laikraščiai stato klausi
mą: Ar nebūtą geriau pa-

i.»Įmanot,j

TAUTIŠKA 
BUKA APSIUS* 

DEL JUSU TAUPUMO
ReiSki* laisvę na0 rupMčlę 

ir
AbsOluUšltą saugomę.

Si baafca yra labai patogiojo 
vietojo yra reguliariai per- 
iiuriama U. 8. Valdiioo, ju- 
oę taupinimai yra pageidan- 
j««i, er *81.00 ar 81,000.00

UATHIUL UITI 1*NI
or CHICAGO

David R. For«u —Pr**ident 
B. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St„

(Apatinės kb«) 1

jos taiso įstatymus ir valdo 
ią šalį, liepė nuo sausio™! 

d. pravesti 8-nią valandą 
dienos darbą ant visą gele
žinkelių. Bet vienas federa- 
lis teisėjas Kansase tą rei
kalą pavedė viršiausiam ša
lies teismui, gi šis uždrau
dė tautai pildyti savo valią.

Tatai kasgi valdo Suv.
Valstijas!

seioniją iš pačią»pamatų. Jis 
pajudino viską, kad tik 
žmonės neklausytą Kristaus 
mokslo, paskelbto evangeli
jose. Bet ir tam neįėjo į 
galvą prikaišioti evangeli- 
joms, buk jos ‘ esančios iš
kraipytos. Delko! Dėlto,

surasti plačioje pasaulyje kad jis ir viri kiti gerai ži? 
pnsklvdusibs visus tuos nėjo. kad tokio iškraipymo

‘VT
pnsklvdusihs visus Inos nėjo, Kan tokio i*Kraipymo 
žmones, kurie turėjo evan- ir falsiRkavinto nėra buvę. 
geli ją kningas. Jis butą tu- Tą patį pripažįsta ir Ber- 
rėjęs nuo visą tą žmonią iš-1 lyno univeraito profesorius

irgi nesnaudė. Kad paken 
kus, misijoms ir sulaikius 
žmones nuo bažnyčios, jie 
tuo pačiu laiku parengė 
prakalbas su krutančiais pa
veikslais. Bet nabagam ne
pavyko. Žmonių bažnyčioje 
buvo visuomet j>ilna it ne
doros socialistą pastangos 
nuėjo perniek. Ačiū Dievui 
žmonės jau pradėjo supra
sti. kas per paukščiai tie 
socialistai ir jau nesiduoda 
buvęs suvedžioti.

Vagelė.

Nesusipratusieji dar tebe- 
skaito “Keleivį,” “Naujie
nas” ir kitus socialistą 
šlamštus, Aiudę griauna ti
kėjimą, blevizgoja ant Die
vo. !• Vargšai žmoneliai ne- 
atsk.ria pelų nuo grudų ir 
vietoje skaityti dorus, kata 
likiškiis laikraščius, jie skai
to tuos, kurie išjuokia ka
taliką tikėjimą. Patariame 
tautiečiams apsišviesti, me
si i šalin bedieviškus šlam
štus, o UŽS1I BŠvti katalikiš
kus laikraš kaip tai:

nmėje, o paskui Oak Forest ,
r . naikinti visai kongresą ir

uždrausti prezidentui padė
ti savo “veto” aąt naujai 
išleidžiamąją įstatymui 

Tie laikraščiai sako, jogei 
yra tikroji apgaulybė visuo
menei tvirtinti, jogei įstaty 
mus taisanti “tauta” per sa 
vo “atstovus.” Nes tas ne
liesa. Tautos atstovai tik su-ų *
mano įstatymus, bet tikrai
siais šitos respublikos įsta- 
tymdavėjais yra devyni po
nai, kuriuos skiria prezi
dentas ir patvirtina senatas. 
Tie ponai, viršiausiojo teis
mo teisėjai, turi taisę pa
naikinti kiekvieną kongre
so išleistą įstatymą, jei ana
me atranda ką tokio savo 
nuomonėms priešingo.

Štai kadir su tuo pačiu 
Adamsono biliumi. Abudu 
kongreso butu—išleido tą 
įfttatyfoą, o prezidentas pa
tvirtino. Įstatymas turėjo 
pradėti veikti su sausio 1 d. 
šią metą. Kongresas ir pra

tybos užkariavo Rumuniją, zidento atstovaujama “tau- 
ten atrado pakaktinai javą ta,” kuri sulyg konstitpei.-

( v

ligoninėje, kurioje ir mirė 
Jei kas norėtą plačiau su

žinoti apie velionio mirtį, 
malonėkite kreipties sekan
čiu adresu: 720 N. Main st.,
Kcivanee, III.

J. Tamašauskaitė.

NESTOKBUAMAISTO 
AUSTRIJOJ ■ VENGRIJOJ.

Berlynas. — Maisto tvar
kymo Vokietijoje pirminin
kas, grafas A. Batocki, už
gina pasklydusias iš Angli
jos žinias apie maisto stoką 
Austrijoj-Vengrijoj ir Vo
kietijoj. Batdoki sako, jo
gei dabartiniais laikais ne
gali būti nei kalbos, kad 
•entralėms valstybėms tu
pėtą stokuoti maisto. Tie- 
<a, ki tuomet iš Vokietijos 
Austrijon buvo pasiųsta ke
li tūkstančiai toną ■ javą 
Bet kuomet ccntralės valu

PERTRAUKTA BABA- 
VIMO STREIKAS.

New York. — Nubausta 
30-čiai dieną kalėjimai! Mrs 
Ethel Byme už gimdymą 
kontraliavimo propagandą 
kalėjime ėmė b&dauti. Po 
penkių dieną badavimo te
čiau taip nusilpo, kad kalė
jimo vyresnybė nusprendė 
jai tą badavimą Įiertraukti 
priemoningu penėjimu. Po 
šito jinai atsigavusi, bet vis 
dar atsisakanti pati valgyti.

ŽEMĖS BREBĖJIMAS,
Londonas. — Malają ar

chipelago Bali saloje ištiko 
baisus žemės drebėjimas. 50 
žmonių užmušta ir apie 200 
sužeista, Sugriauta suvirš 
1,000 namą ir trobesių. Su
gadinta ir gubernatoriaus 
rūmai. i



PRISIMINUS DIDŽIAUSI | 
LIETUVOS BUDELL

f Besilankant Vilniuje ne-1 teisėjai mėgino ateistatydin- 
kuomet nepamiršdavau nu-Įti.

i0 M I0IX 5
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eiti ant Muravjovo pleciaus, 
kur riogsiojo juoda, špyži- 
nė šifiėkla didžiausio Lietu
vos bulelio grafo Koriko. 
Dailininkas, kuris dirbo šį 
jiaminklą, gan nusisekusiai 
išreiškė Muravjovo, būdą. 
Didelė, pilvota figūra išro
do nepaprastai rusti, neper 
maldaujama. Veidas kaipo 
gi begalo nemalorius ir net 
šlykštus: nosis plokščia, sto
ra, lupos išvirtę, pabrinkę^ 
kaktą piktai susiraukšlėju
sį, skruostai išpurtę. Bjau
rėjosi pažiūrėję į šią šmėk
lą estetiški svetimtaučiai, da 
labiau gi bjaurėjosi pažiū
rėję į ją lietuviai. Juk Mu
ravjovas išžudė tukstancius 
musų nekaltų brolių,' juk 
Muravjovas- daugiausia pri 
ridėjo prie užginimo lietu- 

.viams spaudos, juk jis dėjo 
visas pastangas, kad išnai 
kinti musų tautą, kad nebū
tų Lietuvos. Laikai viešpa
tavimo šio budelio bus kru
vinomis raidėmis užrašyti 
Lietuvos istorijoje. Skai
tant pasakojimus apie jo 
pasielgimus stings kraujas 
gįslose kiekvieno civilizuoto 
žmogaus. Muravjovas ko
rė, kankino, trėmė Sibiran 
ne už kokias nors piktada
rystes, bet už meilę savos 
žemės, už prigimtą kalbą ir 
tikėjimą, už nekalčiausio 
turinio lietuvišką kningutę.

Muravjovas du kartu 
.siautė Lietuvoje* > .1,
. Pirmą kartą jis buvo Lie
tuvos “valdovu” 1830 ir 
3831 metuose. Tuomet jis 
veikliausiai darbavosi Gar
dino ir Mogilevo gubernijo
se. Kiek ten liko nužudyta 
žmonių, vargu žinoti, bet ga
na to, kad už šį kruviną pa
sidarbavimą Rusijos didieji 
valdovai labai pamylėjo šį 
beširdį budelį ir jis gavo 
net ministerio vietą.

Dar Lietuva nenusišluo- 
stė ašarų nuo .pirmojo Mu
ravjovo viešpatavimo, o 
1863 metuose vėl pasklido 
gandas, kad jis antrą kartą 
siunčiamas Lietuvon. Ši ži
nia žaibo greitumu aplankė

Pirma auka Muravjovo 
iaike jo antrojo viešpatavi
mo Lietuvoje buvo jaunas,! 
25 mętų amžiaus, kunigas 
lšoras. Muravjovo pirmta-Į 
kunas, generolas Nazimo v, šį

įlinkių. Sveikatingumo vir
šininkai įsakė visas moteris
uždaryti į tam tikrą trobesį 
ir jas visas išmaudyti gazo
line. Tai nugirdusios mote
ris pasprūdo tiltu atgal į 
Juares ii* tenai su kitomis 
moterimis sukėlė baisiau
sias riaušes prieš ameriko
nus. Nuvažiavusį' ameriko
nų gatvekarį apmėtė akme
nimis. Pašaukta meksikonai 
kareiviai. Ėmę jie šaudyti į 
įnirtusias moteris. Pasako 
jama, jogei nei viena mote
ris nenukentėjusi nuo to 
kareivių šaudymo, N

Prieš maudafioosi gazoline
pasipriešinta todėl, kad per
nai nuo tokio maudimosi 
žuvę net 25 meksikonai.

itiuAAtafcttAitttttftAt 'jMUxaaa«txaaaaaaa*K4*»«Mbūta skiriamas Vokietijai, 
Gruodžio' 24 4. iš čionai 

išplaukė garlaivis “Au 
Sable” su anglimis ir dviem 
milijonais dolerių aukso. 
Sakėsi plauksiąe < Buerto 
Aires. Kol-kas jis necuplau- 
kė vieta,

29 dieną išplau-

8-tas likilmingas Balius
Parengtas DRAUGYSTES ftV. JUOZAPO

GLGBfcJO, Nedėlioję Vasario 4 d., 1917 metų.' 
SCHOEHOFEN didi. SVET., Ashland ir Milwau- 
kee gatvių.

Pradžia 4 vai. po pietų. ĮŽANGA 25c. ypatai, 
muziką, Liet. Lyros orkestrą po vadovystė P. Kri
kščiūno. \

Maloniai užkviečianie visus kuoskąitlingiausiai 
atsilankyti i musų Balių, o užtikriname jog nesi
gailėsite. Bus visokių skanių gėrimų, kvepenčių 
cigarų ir puiki muzika.

Ukžviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

zieton.
rųodzioG

| kė kitas garlaivis — “Mau- 
mee.” Išvežė dar daugiau. 
Taippat sakėsi plauksiąs į 
Buenos Aires. Bet nežino
ma, kame jis apsivėččia iki 

Amerikoj nemažai yra to- gjQ laiko.
Sausio 7 d. į ten pat iš-

BElfl AKty GYDYTOJŲ 
PMS1RENM

nekaltą patriotą buvo nu-1 įęįų gydytojų, kurie neturė- 
teisęs 10 metų į katorgą. Bet Į (iaIni tinkamo mokslo Kuo
Muravjovas nepasitenkino j r>lačiausiai 
šiuo nusprendimu ir prieš | praktika ' Tokie 
pat Sekmines 24 kareiviams Laį delei
paliepė sušaudyti šį kunigą. Jr(lažriai vietoje sugydymo Ii 

gonio tik pakenkia jo sto
viui. Tokių ^nenkų gydytojų

plaukė garlaivis “Winni- 
užsiiminė ja I peg” įr gį sU auksu. Ir iki 

gydyto- šiolei nežinoma, kame jis 
stokos mokslo jingOt - •

Šiąja auka prasidėjo bai 
sios žudynės Lietuvoje.. Už
meukiausį pasipriešinimu j vpaž dailK vra tarpe akių 
už lietuvišką kalendorių lo-Į^dytojįj bri 'optometristŲ. 
tvniškomis raidėmis sodino

MOTERIŲ RIAUŠĖS PRIEŠ 
AMERIKONUS.

Sausio 25 d. š. m., Gbica-
goje, Shermano viešbuty), 1 EI Paso, Tex.-?-Suv. Vaij kalėjimus, žudė, korė, trė-l

mė. Nei vieno žmogaus gy-P , , . . , , .... .... ,, . hvyko optoinetristų konven- stiių sveikatingumo depar-
° ’ Luja. Šioje konvencijoje nu- tamentas patyrė, kad Mek-

ienas negalei o out tiJKi^sis, 1. . ._  ., , , . . I • » -*■ v. **, , . , . , įtarta stengties, kad ista- sikos mieste Juarez siaučiakad ryt po ryt jo galva ne-1, , * , J v, .. .. v.,,. ..
Ims kilnote bei kad iam ne- (Ugislatura) užkrečiamoji liga 'šiltinė.

- * i? ’ v n i I labiau suvaržytą akių gydy- P0 departamento vietos val-

taite ir kelios švino kulkoje B f™' ?ln“ka™. lsak<ta žlureti>
nepertrauks gvveni.no siulo. h^^^ktų, reitaa pasy- kad toji liga nebūtų piesta 

meti siuos: u Suv. Valstijas. Praeitą su-
<*xW. O* Studentai neprivalo I batą iš Juarez taiptautiniu 

naktimis tenb’ut prileidžiami prie kvotl-P’1^ gatvekaris i čionai at-

Dabar baisu Lietuvoje, bet 
ir tuomet buvo pragaras: 
dienomis ir

PABUSTAS MLITARINIS 
RILIUS.

Springfiell, I1L Hfrmois 
valdžia nori pravesti įstaty
mą, kad kiekvienas bernai
tis, lankąs vidurinę mokyk
lą, nuo 16-kos ligi 19 me
tų amžiaus priverstinai tu
ri būti militariniai lavina
mas 3 valandas kas savatė. 
Be to tie visi vaikinai ato-

JEI NORI ŽINOTI, KAIP DABAR IŠRODO 
LIETUVA, TAI SKAITYK:

1. Kelio“* Lietuvon Dldžiecioe Karės Metu 1016 m. Parašė 
Kun. Dr. ▼. Bartuėka, kuris pusantro mėnesio važinėjo po Lietuvą, 
buvo Vilniuje, Kauno ir 'Suvalkijoje. Knygos kaina 26c. Užsisakant 
šimtą ar daugiaus — didelė nuolaida.

2. Delegatą Kelionė Lietuvon 1916 m. Parašė Dr. J. Bielskis.
Čia aprašyta Vilnius,’Kaunas ir .kelionė po Kauno guberniją. Kaina 
25c., imant šimtą ar daugiau — didelė nuolaida. <-

šiedvi knyguti apsako, kaip da*bar išrodo Lietuva, jos miestai 
ir i kaimai, kaip ten žmonės karėe meta gyvena, kokia valdžia, ir 

suteikia daugybę žinią apie dabartinį Liet J vos stovį. Knygučių
kalba graži -ir lengva skaityti.

3. Kakta Autonomija Lietuvai reikali“ga: Parašė J. Gabrys.
Kaina .10 rentą.

4. Tėvynės Ataros (eilėmis). Parašė M. Gustaitis. Kaina 10c. 
5. Lietuva ir Lenkijos Autonomija. Parašė J. Gabrys. Kaina 6c. 

Pelnas nuo visą viršminėtoą knygą eina Tautos Fondan nuken- 
tėjusiems dol karės Lietuvoje šelpti. Tad kiekvienas, pirkdamas
šias knygas, pagelbės Lietuvą šelpti. *-

Išsirašant šią knygą, čekis reikia išrašyti B. Vaišnoro, Tautos 
Fondo iždininko, vardu ir sykiu eu reikalaujamą knygą užsakymu 
siųsti Tautos -Fonde sekretoriui:

KAZYS PAKŠTAS,
917 W. 33rd St., :: * Chicago, UI.

girgždėjo kartuvės, tukstan-1 miJ i akių gydytojus, jeigu veze 50 m©ksikonių darbi-stogų metu nuskirtam lab 
čiai nekaltų gyventojų ste-Į d© nebaigė augštesnės mo-■ ■■•</■ « ■ B 
nėjo kankinamu drėgnuose j kyklos ir nesimokino opto-
kaiėjimuose, gaisrai Ljetu-Įmetrijos kolegijoje bent) 
vos miestų ir sodžių švietė. J dviejų metų.

.kelią žudytojams. j 2). Medicinos daktarams,!
Bet draug su kančiomis] neišlaikiusiems valstybinių 

augo mumyse ir tautybės | kvotimų, reikia užginti 
pajautimas, augo meilė prie]rinkt akinius dėl ligonių. '*)■ 
savo tikybos, prie savo kai- Kažin tik, ar Springfieldo 
bos, ir prie visko, kas yra legislatura priims šią rezo-j 
katalikiška ir lietuviška, Miliciją. 1 ' - 
prie visko kas buvo žiauriai Iįiįnojaus|
pei*sekiojama. Neteisingai vaĮstįj0^ kiekvienas stu- 
skriaudžiami lietuviai Mdentas gavęs mokyklos di-Į _ 
galvą kišdami kilpon neat-L^>m^ galėdavo atidarytiJB 
sižadėdavo lietuvystės ir’ 
mirdavo su žodžiais Dievas
ir Tėvynė.

kui turi išeitį į lagerius ir 
tenai bendrai lavinties, kiap 

kareiviai.

Tvirtinama, jogei mokslo

įstaigas norima pakeisti ti
kromis kazarmėmis ir tuo 

budu išauklėti negeistiną 
šiai saliai militarizma.

RIS MAVIMAS PRASIDĖS VASARŲ! 3-čia ir TįSIS IKI SUIMTAI VASARIU 17, 1U17

DIDELIS IŠPARDAVIMAS:
...vri' Išpirkite Viską

Tai vienatinė proga kurią mes duodame

Pradedant Subatoje, 3 d. Vasario $vval. ryte
i

3fisą ir pradėti gydyti ligo
nis. Nuo 1915 metų jau] 
akių gydytojai pradėta la
biau varžyti, bet toli grąžui 

Dabar šios šmėklos LLe-|neganėtinai.-
Ihtos sostinėje nėra. Arti- y t bemoksUų K
nant.es vokiečiams prie Vd- . šu NoJ"
maus viename rugsėjo ryt-1
metyj, >kareiviai ant žėglio-
nių, užfcaMno dmtas virves, Bet" ~įeįį
apsukę jonus MHiravjovok ajMamag ie aki
kaklų ir spyžmę figūrų pa- L kiekviename beveik 
trankė augstyn. Ilgai kabo- daro
.10 ore pakaity Muravjovas, k,aidas garmata darosį už 
kol kareiviai ^saugiai nulel- , . , ., . , ,saugiai
dė jį žemyn ir paguldę aug-

visus Lietuvos kampelius -pirininką ant geležinės au- 
visur sukėlė didžiausią ne
rimastį, tuo labiau, jog nie-

autorių skaitant tokius 
straipsnius, kame be ma-1 
žiausio mandagumo šmeižia-

Mes atidarysime savo duris aut 15 dieną ir parduosime geriausius drabužius aut West Side. 
Už $30,000 naują drabužių $30,000 naujų drabužių priežastis to pardavimo fra tas, kad mes no

rime išvalyti savo žieminį stocką, o nurimę parvežti pavasarinių drabužių. Vyrų o ver kotai, siutai, vai
kų siutai, kepurės, čeverykai už puse prekės.

VYRŲ'SIUTAI
$8.50Gražius vilnoniai siutai 

$12.50 vertės, dabar tik

VAIKŲ SIUTAI
Norfolk siutai padirbti 
iš vilnonio materijolo ver 
fės $3.00 ir $3.50, o daba $1.79

VYRŲ SIUTAI.
Kasuiiermiai siutai vė
liausios mados $15.00 it'^1 1 Oft 
$16.50 vertės, o dabar tik*P 1

VYRŲ SIUTAI.
Vilnoniai molinį siutaui 
vertės $18.00 ir $20.00 JĮJ

Norfolk styliaus tamsios 
spalvos siutai vertės 
$4.00 ir $4.50, o dabar
Norfolk, styliaus su gražių dirželių 
spalvos molinos ir kito 
kių tamsių spalvų ver

$2.97

kas nesitikėjo, kad dreban
ti ranka žiauraus senio vėl 
rašysis ant neteisingų mir
ties ištarmių, kad Lietuvos 
laukai vėl bus dabinami 
kartuvėmis ir kapais., 

Muravjovui tuomet buvo 
80 metų amžiaus, Muravjo
vas prarado net caro malo
nę, Muravjovas niekšą^ i? 
ištvirkėlis, bet dėl Lietuvos 
— geras!.*..

Jis iškilmingai įvažiavo į 
Vilnių gegužės 26 dienoj.

Muravjovo bijojo netik vi
su skriaudžiami beteisiai lie
tuviai. Jo, yt kokio siaubūną 
bijojo net rusai augštes 
ni valdininkai. Kuomet liko 
tikrai sužinota, kad Vilniun 
atvažiuos Muravjovas, tai 
Vilniaus .civilis gubernato
rius Goehwianiew pabėgo, 
žiaurus “obrusiteliuš” po
licmeisteris Wasilev kaž kur 
išnyko, «visi maršalkos Ir

tomobilio platformos nudun
dėjo su jo stoties Ųnkon. .1TV, , . .J . . (Užtat ir norima ptliuosuoti

Nors šio baisaus pamink- Lį8U0inenę nuo tokių gydy- 
lo Vilnius jau nemato, b^etL.^
lietuvių vaidentuvėje nė-l Optometristas.
kuomet neišdils vaizdas tos] ________

d . * imt' m t ii px kc™ NELAIMĖ ANT ElEATROS!:uesuptis metų nogsiojo mu-' 1

ma optometrijoš mokslas. |
. ' VYRV SIUTAI.

1IART SG1IAUFNER &M?ARX gi
liausi ir gražiausi siutai vertės
$22.00 ir $25.00, o da 
bar tik....................

$16.50

tės $6.00 ir $7.00 dabar
■ ■ —x------- ———------ - ” " ~

Vyrų Darbinihiai marškiniai spalvos 
melinos, tiktai du parsįdnoda koštu 
taimeriui vertės 75., o 
dabar tik......................

Vyrų kelnės vilnonės 
melinos vertės $4.50 ir 
5.00 o dabar tik \..........

Vyrų čeverykai English arba blu- 
cher styliaus vertės q—
$6.00, o dabar .............

Jaunų Vyrų O vergtai
Overkotai, rudi ir pilki su grąžiais 

kaįncriais vertės $10.00 
o dabar tiktai .............

$3.45

$5.00

49c
Vyru nedėliniai marškiniai, lvgus ir 
kitokie vertės $1.<X), o --
daby tik......... ............ ' v«)C

yri? 1

su tėvynės širdyj. Muravjo
vo vardas taip pat nebus 
užmirštas, kaip neužmirštas 
Ims vardas Nerono ir kitų Cleveland, O. — Tarpe I 
kraujagerių. Juk Murąvjo- Straugville ir Beraswick su- 
vo širdyj taip pat gal nebu- simušė du elektrikiniu trau- 
vo nei mažiausios kibirkštė- Į kiniu. 4 žmonės užmušti ir 
lės mielaširdystės, nei ki- 18 sunkiau ir lengviau SU

6ELEHII0.

VYRU SIUTAI.
II ART SCIIAFFNER * MAKX siu
tai gražiausius Spalvos ir vėliausios 

mados vertės $$7.50 *' £ 1 A CA
$30.00, o dabar ▼ 1

Vyvtj nedeliniai maršk>iai 
Outter ir Crossette Brand 

$1.25 ir $1.50, o dabar..

Elgin,
vertės
95c

Vyrų marškiniai pilki ir rudi vertės 
$l.25ir $1.50, o dabar 95c

Vyrų Vilnoniai marškiniai pilki, ine 
linį ir rudi vertės $2.00 
ir $2.50, o dabar ...... $1.«S

birkštėlės meilės prie žmo
nijos. Jis juk nepažinojo 
nsaąų, negailėjo našlaičių, 
niekino susimyiėjimą.

Jei neišnaikino lietuvių 
nei toks “ viešaJtelis” (kori

žeišta.

AUKSAS! VOKIETIJĄ.

JAUNŲ VYRŲ SIUTĄ! 
Kašmierinini gražaus siu 
tai vertės $12.00, o -dalA’.r
tiktai ... | ...................

jaunų Vyrų siutai
Mėliui gražus siutai vė
liausios mados vertės 
$15.00 irx-$16.50, o dalau

$1L95

Vyrų apatiniai marški
niai vertės 65c. o dabarI - - - - - .J*'.. -» - - -
Vaikų Mackinavos su 
diržų visokoa spalvos 
vertės $5.00 o dabar

49c

$3J5
Vyrų Coatai su avies kailų pamušai 
vertės $7.50, o dabar tik 
Vyrą Corduroj kefenės
vertės $3.50 o dabr

lų
94.95

$2.45

VYRŲ OVERKOTAI 
Pilki rudi ir kitokų gražų spalvų 
overkotai vertės $15.(X)^ ęg
ir $16.50 o dabar

VYRŲ OVERKOTAI 
Juodi Kerseyrir pilki overkotai vė

liausios mados vertės 
$15.00 ir 16.50 o dabar

VYRŲ OVERKOTAI 
llait Schaffen and Marx vėliausios 
mados su gražių drržių
vertės $22.50 ir $25.00 
o dabar

VYRŲ“dVERKOTAl 
Kart Schaffner and Marx dailus over
kotai su silkinų pamuša
lų vertės $27.50 ir tA
$30.00 o dabar tik .... ųtl •/.£>()

VYRŲ OVERKOTAI 
Ilart Schaffner and Marx, dail.is 
juodi, pilki Isne Carr, su šilkinių pa
mušalų vertės $43.00 o <nr>o
dalmr tik...............
Vyrų juodos ir pilkos 

dabar tiktai.................. 9

■
■

Baltimore, Md. — čionai 
pasklydusi žinia, jogei pra

būkime tikri, kad mes gy- eito gruodžio pabaigoje ir 
vnosirae per amžius ir jo- sausio pradžioje iš^ vietinio 
kios nedoros jiegop nepu- uosto išplaukė trįs garlai- 
mąrins musų tautos. viai, kuriais išgabenta ne-K. O. ‘mažai aukso. Taisai auksas

kas), kokiu buvo “jis,n tai

w w ■ » ■ ■ w w v ™ ™ w ™ v ™ w v » — —- - w _ — — —

CHICAGO CLOTHING- CO. .
■ 1922 to 1926 South Halsted Street^ Arti 19-tos gatves:

■ ■ 

y
B B ■ ■ B a

gvveni.no
nant.es
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CHICAGOS 
ŽINIOS

ingtonan. IŠ tenai parga
bensiąs “civilizacijos” įran
kių — kelis tūkstančių šau
tuvų, durtuvų, kardų, diržų 
ir kitko.

BRANGĖJA MAISTAS.

< ORAS.

AUTOMOBILIŲ VAGIU 
TRUSTAS.

ry

J* - - - - - -
Chicago ir apylinkės. 

Giedri diena šiandie ir 
toj, bet labai šalta.

Temperatūra vakar aug 
eiausia 1G, žemiausia 5 laip
sniai žemiau Oi

aule teka 7:02, leidžiasi 
4:53. ’*>
t Mėnulis leidžiasi 4153 ry 
te. « r

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

V

Sausio 28 d. š? m. čia įvy
ko didelis vakaras, kurio 
programų išpildė Jaunimo 
Dramos Ratelis iš Raselam 
d o, III. Sulošta buvo “ Kat
riutė ”i ir “Dvi Kūmutės.” 
Vakaras buvo rengiamas 
vietos parapijos naudai. 
Žmonių. buvo daug ir -pelių 
liks nemažai.

Vienus išgama įvairiais 
budais stengėsi pakenkti 
šiam vakarui, bet jo pastan 
gos nuėjo niekais.

Turėkit sųžinę ir sarmatų 
prakilnaus darbo ardytojai

Pakeleivis

KO TOLIAU, VIS ARŠIAU.
il

Visokių šakų darbininkai 
jei organizuojasi, tai nėra 
indomus daiktas. Bet štai 
Chicagoj susirtrganįiįsąyo 
ayalinių taisytojai. Susior
ganizavę tuojahs publikai 
pastatė ultimatumų, . kad 
nuo šiuo laiko už čevervkų 
taisymų jie imsiu 50 nuo
šimčių daugiau. Mat, pa
brangusi skūra, vinutės, 
siūlai, klijai ir kitokia me
de ga.

Cook apskrilio valstijinlo 
prokuroro IToyne pasidar
bavimu susekta automobi
lių vagių trustas, susidedu.*, 
iš 60 žmonių. Ju didžiuma 
tečiau arba uždaryti kalėji- 
man arba laukia teismo. 
Tasai trustas veikė Chica
goje, Mihvaukee, St. Paul, 
Evansville įr kituose mies
tuose. Pastaraisiais dvie- 
įais metais šitie vagiliai pa
vogė viso 3,295 automobi
lius. Iš šitų 2.336 automo
biliai atrasta ir sugrųžinta 
savininkams. Kiti nesuras
ta. Tečiau vagiliai yra ge
rokai pasipelnę ir už sugrą
žintus savininkams automo
bilius.- V \

Nes sulyg surinktų pro
kuroro informacijų, vagiliai 
Lurėjo artimus santikius su 
dviem Chicagos policijos 
seržantais. Su šitais dali
nęsi ir pelnu už pavogtus 
automobilius.

Vagįs dažniausiai vogda 
/o apdraustus automobi
lius. Tokie automobiliai va
gilių buvo slepiami, kol ap- 
Iraudos kompanija nepa- 
-kelbdavo dovanų už sura
dimų. Tuomet vagįs susi 
nešdavo su tais savo bičiuo- 
liais poliemonais. Policmo 
nai; žinoma, tuojaus “su- 
■affldavo ’ ’ ..automobilių,; ati
duodavo anų savinipkut ir 
na siittid avo dovanas.; Tas 
dovanas dalindavosi su va
gimis.

Staiga pabrango kiaulie
na. Tokios augštos kainos- 
nebuvo nuo civilės karės lai
kų. Kiaušiniai irgi brange
sni pustrečio cento už tuzi
ną. Už pabrangimų kaltina- 
mia genfai, kurie supirkinė 
ja maistų. kariaujančioms 
šalims.

4-to Vardo fjetuvįų Poli 
likos Paribinis a^liubns lai
kys savo šttsi rinkimą, suka
toje, 3 d. vasari*, 1917 m., 
U. AŽuko syet., $£01 Aubum 
ao’e., pradžią 7 vai, vaka 
re. Kviečįame visus draugus 
atsilankyti jr ujfciniokėti už
vilktus mok'esčij^. Neužimto 
kautieji, savo mokesčiii taps 
iš kliubo "prašųfinti susirin
kime.

AteįdarųL’ ’susipnkiiunu atsi
Rasi. dabar Suv. Valstija- ?cskite Prisi™

se ir maistas atpigs, kuomet 
vokiečiai užblokavo Europos
pakraščius.

UŽDARYTA TRjS 
SALIUNAI.

Chicagos majoro įsakymu 
uždaryta 3 saliunai už viso
kias nešvarybes:,

August Weinrich, 1541 
\V. Madison gat.

Samuel Pilgcr, 1246 Ful- 
lerton gat.'

P. .Dobras ir JJ Kerimis,

BLOGAI SU JAUNUOLIU 
PRIEGLAUDA.

Chicago Law Enforce- 
ment organizacija susekė, 
kad mieęto nepriau^lių prie
glaudoj gyvuojanti nepa
kenčiami santikiai, kaip 
sveikatingumo,t aip ir mo
raliu žvilgsniu. Teisėjas Ar- 
nol paskyrė komitetų įsttr- 
Ii tų reikalų.

Su pagarba 
J. K. raliį&Ms, rašt. 
2214 W. 2$rd PI.

Sutaisytas u formuio®-
reccni o au telkto išmlntin-gu Miluku,

apsireiškia <gąų tfibatiriM pa sėkmingu 
nuo ii.au ir i mm, per-
kl'9 skutuli dHfivlio, į/ult OS

bistojiino apetito, 
tolti i* oįf+ rv1.. n e?/ Sutai-

i labui pagarsėjusio

PA!?f-EXPtLLERIO-
deno fr Urt^tno draugo leimy- 
roo, nimdojgmo visam*' pašau- 
lyjp W i* e šimtini čio—-26e. 
už bouktitę aptiekose,
arba; gulite ufe>i<ukUi tiesiai iš 
* F. AI>. MniTER A CO. 
14— MUVsthiBgtoa Xr«et, Nev York.

MOTOS TSUCKS.
Mes turimo keliat* vieno' tono

motorinių trakų (Motor Truck). 
Parduosime pigiai už cash arba ant 
išmokėjimo. Kreipkities laiškų.

A. B. Oo.
% “DRAUGAS“

1800 W. 46th St. CHICAGO ILL.

POLICMONAS PALIUO- 
SUOTAS.

Praeitos subatos vakare 
saliune num. 1426 No. Pau
lina gat. poliemonas Fr. 
Fraser, apsitaisęs civiliais 
drabužiais, susikivirčijo su 
dviem lenkais broliai. Pas
kui šituos išėjusios poliemo
nas apdaužė ir vienų jų nu
žudė, o kitų sužeidė su re
volveriu. Koronerio teis
mas' poliemonų paliųosavo. 
Todėl tarp lenkų kilo triuk
šmas. Tos žmogžudystės 
reikalas pavedamas pačiam 
prokurorui. Nes didžiuma 
liudininkų yra liudiję prieš 
poliemonų. Bet šis viRvien 
paliuosuotas nuo atsakomy
bės.- •

♦'■r*
Be to dar ir kitokiais bu

dais vagįs su poliemonais 
iždarbiaudaVo, Pavogtų au
tomobilių parduodavo, pas
kui policmonai areštuodavo 
iekaltų pirkėjų. Atimdavo 

iš jo automobilių ir dar pa
traukdavo atsakomybėn už 
vogtų daiktų pirkinėjimų. 
Tokiuo budiu nukentėjo ne 
vienas nekaltas žmogelis. O 
vagiliai su poliemonais pa
rimdavo pasiūlytas ap- 
draudos kompanijos dova
nas.

PUIKUS VAKARAS!!
Parengtas Lietuvos Vyčių i fl! kuo 

pęs ant Town of Lake; Nedėl. Va? 
sario 4 d. 191,7. .T, J. Elijošaus avot 

Vakaras biw vienas iš puif 
jir įdomausiu,' uit'oA' kvieči,
'lietuvius dr liotuyattėa-. atjilsėkvtt, 
.tits jjailės^tės praleidi. tokia proga.

LoS^jiai ir kalbėtojai bus geriausi. 
Muzika pirmos klasos, bus smagų 
hiekvięnam pasišokti.

Kviečia visus , KOMITETAS.

neenssss amneno

PATEftKAU pusbrolių Konstantiną
Katarfkio, Brouislovo Mileikio ir Jo
no Proapalanskio, gyvenančių Bostonė 
Jio paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Turiu svarbų reikalu atsiftankite.

STANISLOVAS KATARSIUS 
2222 W. 23rd Place Chicago, 111.

PAIESKAU savo kūmos Elžbietos 
Kukepėa (po tėvais Miklik* pa
eina iš Kauno gub. Raseinių pav., 
Viduklės parapijos, Balkaičių so
džiaus, ji pati ar kas apie ją 
žino meldžiu atsniepti šiuo adresu:

BARBORA BUKANT1ENE 
927 Eight St., \VAUKEGAN, ILL.

PAIESKKU gavo pažįstamos 
Adolfinoa Sebeckaitės paeina iš 
Kauno gub., Telšių pnv., Navarenų 
parapijos. Tūrių labai svarbų rei
kalą meldžiu atsišaukti sekančių 
adresu:

KAZIMIERAS KUNCAS 
28 E. Wilson St., Batnvia, 111.

Paieškau pusbrolis Juozapo Puplesio
• r (M. Pupleaaičio) Seninas gyvena 
“.ortbaide. Obiengo, T11. Prašau atsi- 
sukti pns.

A Jauušauska
4609 Paulina st, CHICAGO, ILL.

KAS BADO?
Sausio 17, Davtk Sųuare Park sa

lėje pamėčiau brangia auksinę špil
kų. Kas radote prašau grąžinti, už 
sugrąžinimų užrašysiu “Draugų* 
metams dovanoms. /

ONA JUČAITE,
4508 So. PAULINA ST.

PARSIDUODA gvosernč ir bn- 
černė biznis išdirbtas per 10 metų 
savininkas išvažiuoja ant farmų. 
Atsišaukite šiuo adresu:
4839 W. 14 St., CICERO, ILL.

PARGABENS “CIVILIZA
CIJOS” ĮRANKIUS,!

Tie, policmonai be to va
giliams suteikdavo brangin
tinas apie: viską informaci
jas. Jie laiku pranešdavo 
jiems apie visokias prieš 
juos skundus, taip kad jio 
visuomet laiku suspė davo 
kame nors pasislėpti arba 
apleisti miestą.

Prokuroras kol-kas nesa
ko, kas jie per vieni tie po
licmonai, kurie bičiuoliavo 
si su automobilių vagių tru- 
stu.

VYČIŲ 16 KP. VAKARAS,

Kuomet Chicagos viešųjų 
mokyklą taryba nusprendė, 
kad high schooliu jaunimas 
luri būti lavinamas jnilita 
rimo muštro, Suv. Valstijų 
karės ministerija tuojaut* 
atsiuntė instruktorių, kapi 
toną Rtcevcr.

Ais dabar iškeliavo Wash

Sausio 28 d. š. m. Šv. Jur
gio parapijos svetainėje į^“ 
ko vakarai su programų,prx 
rengtas Vyčių 16-os kuop;>< 
Buvo sulošė »s “Žydas Šr'i- 
! mėje,” ir pasakytas mono- 
log.is “Piji,ko Misijos,”

Publikos buvo gana daug. 
Gryno pelno liko $60.00.

Ta pati kuopa vasario mė
nesyj žada surengti Vakarą 
A v. Jurgio parapijos naudai, 

' P. J. Gedgaudas.

t

REIKALAUJAME

REIKALINGI apsukrus 
vyrai kaipo pardavėjai ge
roj gyvuojančioj organi
zacijoj. Gera proga dėl 
dasivarymo į augštesnę 
vietą ir geras darbas. Pa
tyrimas nereikalingas. 

Ateikite į kambarį 902. 

29 SO. LA SALLE ST., 

Klausk Mr. J. M. Justus.

Geriausią proga “Draugą 
t>iipren» žėruoti! 1
Kurie užsiprenumeruodami “Drau

gą“ užsmoikės metinę mokestį 83.00 
tie gaus 81.00 vertės knihgų: “Drau
go“, spaudos arba maldakningės. 
Užsiprenumeru°daml dviems metams 
gaus antrą tiek vertės kuingų..

Aį proga tėra tik iki vasario 15 
d., ir tik tiems kurie dar neskaito 
“Draugo“. ,

Paaiskubykltl
Užslprenumeruodagnl “Draugą“ 

pinigus siuskit užadresavę šiaip: .
B. M. KALINAUSKAS, 

DRAUGO“ agentas, Stiles Hali. I
VALPABIASO, IND.

■ ■ ■

Telctoaaa: McKinley 5744 •

BR. A. K. RUTKAUSKU s
(lydytojas Ir Chirurges 

S4S7 S. Wistr» Ihš. lrW. St gl., Ctlun &

NAUJI PIANAI 
Parsiduoda labai pigiai

nauji pianai. Kas pirmesnis 
atsišauks, tas gaus gerą 
pianą už labai žemą kainą.

Susižinokite pas 
P. MULEVIČIŲ,

“Draugo” Administracijo
je. Tel. Drover 6114. Vaka
rais telefonu Prospeot 456.

!
- ii.i m ii ■ i i » i   ■■ ■   1 ’ ' ■ —

PARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda 'Didžiausioje Ameri 

koje Lietuvių kolionijoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėj e ŠcottviUe; Mich. kur 
kraštas lietuviams susigyventi. 6io- 
įjais yra Tarmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamės 
1 Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°llonljoB Išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių ir mt 
žu farmų, givuliai. mašinos ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite našu katalinra ir mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

: DOMAI MYLINCitįJUMUZIKA:
■ . ■
S Aušros Vartų Parap. Choras ■ 
Z Rengia Puiku ■

įKONCERTĄ į
: Ned., 4 d. Vasario, 1917 ■

M. MELDAŽIO SVET. Z

^999999 99999999999

Ar Nori Uždirbti J*
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Būdavojimo Ben

drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos 
Real Eastate biznyje.

Lietuvos Vyatiy Building and Lons A^otittion
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno 

taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį 
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus 
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi-* 
tikimų Ii et u vi ą ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei ngri pirkti ar bndavoti namą, kreipkis į 
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą if reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.

Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvieną pane
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lnbos, dešinejame kambaryje, 32nd. pL 
ir Anburn avė.

Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių, asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus. —
Paul P. Baltutis, prez., 3315 S. Halsted st
Oeo. Zaleas, vice prez. 3339 Emerald ake
John J. fCasanauskas, sekr., 2237 W. 22 «tr.,; ;

Paul Muleviftius, ižd., 6329 S. Fairfield avė. > 
4. A. Slakis. advokatas, 3255 S. Halsted st., 

Direktoriai i
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis, 

* Elena Jovaišaitė, P. Mulevičiua, Jo- 
sefina Adomavičiūtė, J< J. Kazanau- 
skas, .A. S. Prečenauskaa, J. Tuma-
sonis ir G. Žakas.

11 ; U f •DYKAI.

UOS*- i MA.'-NLTtC V V M d -

Sulyginus geruma Magnetiškų šukų 
su paprastomis —- tai > jos yra kaip 
DYKAI parduodamo*. Jeigu nori tu 
roti gražius ir tankius plaukus, įai vi 
suomei j varpok Magnetiškas šukas į ar 
iš musų ar iš kitų nusiprkęs..

PREKE tiktai' 25c. ir 50c. 
MAONBTIC 00MB CO.

422 ISLAND AVĖ.
y ' BOCKFOBD, ILL.

«S
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VjriJAy Drapiny Barpnii ‘
Nauji, neatimti, aaryti ant 

užsakymo siutai ir overkuud,I i vertės nuo 830 iki 850, dabar 
parsiduoda po 815 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavimi ano 
815 iki 835 siutai ir overkotai, 
nuo 87J5O iki 18 dolerių.

, Pilnas pasirinkimas kailin pa
maltų overkotų
- Vieni mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės ano 886 iki 
885, dabar 85 ir augšėiau. Kel
nės nno 81.50 iki 84.50. Vaikų 

, siutai nuo 8840 iki 8750. Va
lizos ir KuperaL

Atdara kasdieną, nedėliomis 
ir vairais. j

S. OORDON, S
1416 S. Halsted st, Chleago. m. $

•9999999999999999999999999 S999999999999999999999999

j JONAS STRUZYSKIS
4 Lletuvye Paminklų išdirbėjęs.

Padarau ant užsakinio paminklus greitai ir pigiai, kaip kiti.
Een pasirišęs patarnauti bile laike. Pareikalavus nuvažiuoju 
namus ir duodu paaiškinimą reikale Paminklų statymo. , 

Reikalo kreipkltiee adresu:
JOHN STBUtVSK’S

Monumet Worka,
R. F. D: Bot 128, BLUE ISLAND AVĖ, 

Dirbtuvę MT. nREENVrOOP. ILL, ’
Tel. Mt. Oreenwood 45 Prie 8v. Kazimiaco Kapinių

JO8I0H C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 So. LaSalle et., 
Vakarais 1660 Milwaukee svs. 

Central 8888 
Baridenee HnmksM 8T 

CHICAGO, ILL.

girrvvnrvYVTirvriKirmrvYr

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Boom 816
19 So. La Balis BL, Chicago, UL 

Tel. Bandolph 6248

renimo vietagyvon
South

TeL Drover 6828
kKrrrrriKrviThTrgrrrnrrrg

i

2242—44 W. 23rd Pk

Pradžia 7:30 vai. vak. Programas bus striukas, 
bet įvairus ir užimantis. Mylintieji muziką, nepamir
škite atsilankyti.

Po koncertui šokiai.
I Kviečia visus ,!i h >

i AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS.

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

CARR BROS. WRECKING CO.ee
į 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO :

Amerikoniška Valstijinė
a n k a =

1837 Blue laUnd avė., Kaupas Loomla tr 18-tos dairių. 
KAPITALAS, PHBVIBUS 1B PELNAS. 

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti jųsų namų. —... 

Bsguliarišsai peržtorimas Valstijos ir Clearing Houee Aeseeiation. fi
noms gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bu» 
išmokėti, knomet jus pareikalanaite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo Ir Snbatos vakarais Iki 8:8 ▼. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir LenkiikaL

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS P. 8TEPINA, Prezidentas. 
x / ADOLPH J. KRASA, K ari iriai.

7
:
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TAUPYKITE PINIGUS 
t —pirkite geriausią kavą Chi 
: cagoj ir mokėk už sv. tiktai

COFFEE
Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver
19c!

8500 DOVANŲ, jei jųe galite 
rasti iš taukų darytą sviestą 
kurioje nors iš Bankėa saa- 
krovą.

SMETONAS 
deriaarias 
Smetonos evie
etas. Oereenls 
sega knr Jns

££ 41cl

"RYlili
deriausl By
riai 10a
rųšiesSk

1878 Milirankee Av, 
8084 WUwaakee Av. 
104* Milsmakee Av. 
1610 W. Madison et. 
2880 W. Madlsoa st.

Chleago Av 
Island Av

COCOA
PBankėe O
riauria Coeom 
Sulygink a • 
bunt k»* 
kia

ARBATA
Priimniansio

•14cH sv

North Av.M.
W. ISth Bt.

1B1T fl.
1888 fl.
1818
8108 W. BBad sL

' SOTTTH BID1
8088 W«ntwsr|h X« 
8487 fl. 'Halsted st.

Arbatos dva
ran tuotos 
00c. vert.140c

dTBB flL
NORTH AIDI

408 W. Divirioa 
780 W. Nortk. Av, 
2040 Lincoln Av, 
8244 Liseoln Av, 
8413 N. Clark




