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KLAUSIA, KAS ATSITIKO IŠPLAUKĖ Iš ANGLIJOS
“PHILADELPHIA”.
SU S. V. KONSULIAIS,
.. Washington. — Kuomet
Vokietiją apleido Suv. Vąlstiją ambasadorius Gerąd,
su juo iškeliavo tik keli
konsuliai.
Vokietijos vy
riausybė
sakėsi
likusius
konsulius su ją pagelbininkais ir šeimynomis pasiąsią
kitu traukiniu.
Užvakar
gauta žinia, kad tasai trau
kinis su konsuliais jau ap
leidęs Muniehą. Bet po to
negauta jokios žinios apie
tu Suv. Valstiją diplomatu
likimą. Suv. Valstiją vy
riausybė per Ispanijos ambasadoriu paklausė Vokieti
jos ’ vyriausybės, ką jinai
yra padariusi su tais konsu
liais?

KOVĖSI SU NARDANČ^- IŠPLAUKĖ “TUSCANIA",
, , JA LAIVE,

AMERIKONAMS LIEPIA
MA APLEISTI AUSTRIJĄ?

PAIMA SAVU NUOŽIURON.
JAVUS.'
Mi

■

(feb.)
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Londonas.—Iš Liverpool iš
plaukė į Ameriką pirmasis,
amerikoninis
garlaivis
“ Philadelphia. ”
Plaukia
Su šiuo “Draugo” nume
tiesiog per vokiečiu nardan
riu baigias mano dienraščio
čiu laivių blokadą. .Tuomi
keliauja
95 keliauninkai. redagavimo darbas.
Nors buvo į tą sunką dar
Ją tarpe yra 38 amerikonai.
bą ir kitu kandidatą, bet
“Philadelphia” neapgin
netikėtai tas darbas pavesta
Tame karės šone vokie
kluotas. Be paprastą pre
į labai gabias gerbiamo Pro
čiai ilgas laikas ruošėsi už
kių gabena du tonu įvairią
fesoriaus K^n. Dr. Pr. Bu
pulti franeuzus. Tam tiks
svarbiu poperią iš Suv. Val
čio rankas. Iš to lietuvią
lui jie panaudojo požemines
stiją ambasados Londone į
visuomenė tik turi pasi
minas, nuodijančias dujas
TVashingtoną.
džiaugti;
ir
kitokias
mirtingąsias
Amerikonai keliauninkai Šis vyras pasižymėjęs ne
jVriembnes, . •: s • • • • •
, n j > ■ i ' .:
..
; '-i ••
tikisi, jogei vokiečią’ nar vien giliu mokslu, būdamas
(4, Kąonjet tai yipii buvo, su-'
dančios laives’ "neiižkabinu- ilgus. metus.'* Peterburge
riioštą, t vyriausias armiją
sios praleis “ Pliiladelphią.” Dvasiškosios . Akademijos
vąčlas, sosto įpėdinis, įsąkė
Bot galimas daUitap, kad ši profesorių ir inspektorių,
paleisti į^y^są armotą ug
tas laivas geli būti ir nus- bet taip-pat ir didžia meile
nį i franeuzą apkasus:
kandinlasį • . - i
Dievo, Bažnyčios ir Lietu
. , Nenži,lgo. aąt apkasą pa
vos Tėvynės.
siusta f vokiečiu koliumnos
Tatai iš kalno galime sa
paskui koliumnas.
Vokie
kyti, kad “Draugas” jo ran
čiai įjuolėSi 'kaipo baisiau
kose bus naudingiausiu mu
New York. — Vietos uos
siai uraganai.
są visuomenei laikraščiu.
Prasidėję škėrdynės. Šitą apleido Anebor linijos
Baigdamas savo darbą tu
. .New York. — Čionai at,
‘
’ 1
ti/ jiašekmes ' pasirodė štai L i •.
garlaivis “Tuscania.” ' Iš
riu pasakyti ačiū visiems
.plaukė franeuzą apginkląoplaukė į Glasgovą su dau
1coltiVfeJ? ‘ 'vrtkieeiai. paėmė
musą ir “Draugo” priete■ffkriėufcn’ a'jjk'asus.r Nelais ’tąs 6 coliu anuotomis pre- geliu
keliauninką, kuriu liams, kurie taip prakilniai
vėn paė/nrė #1! frAheuką ofi- kybfnis garlaivis “Hondu- tarpe yra 4 amerikonai.
rėmėte “Draugą!’ jau savo
ra's?’‘, Garlaivio ofieieriai
eiėri tr SSt* kareivius.'
raštais, jau laikraštį platin
BėriVifė fcketbiatna, jogei praneš:, jogei jiems prisiėjo
dami, jau kaip kitaip. Rem
jūrėse susikauti, su. vokiečiu
fraheitžiri' 'pabėgę:' dideliaukitę ‘‘Draugą” visi ir man
sihs1 buostbtius. Mauną vie nąrdaneįa ląiyę gruodžio, 7
pasitraukus, remkite jį dar
d, už 2Q mylių ,nuę Brppt.
toj’’ palikę 1 krūvos ' lavonu.
labiaus, nes “Draugai’ da
“Hondūras” plaukė .išBėi ‘užtaigi Vokiečiu nuosto
bar bus daug naudingesnis.
liai pasirodė Visai maži. ‘ 1 New Orleans, Amerikoje, į
Washington.Paryžiuje
Ypatingos padėkos .verta
Vokietijos kaizeris’ tuo Franciją su cukrumi. Stai
gauta žinia, buk Suv. Vals praėjusią metą. “Draugo“
jaus patfinntęš .saVo Minui, ga užpakalyj laivo iškilusi
tybių vyriausybės esą Įsa bendrovės. valdyba,. kuri,
'so ! įpėdiniui, pasvei kini Iną vokiečiu nardančioji laivė ir
kyta visiems Austrijoj gy man prikalbinėjant, sutiko,
su tokiito laitnėjimu, ka ėąiusi šauklyti anuotomis į
venantiems. amerikonams kad ir metą viduryje, įstei
dangi, kaizerio nuomone, garlaivį, , Paleista į garlaivį būti pasirūkusiais apleisti gti taip plačiai jau paskly
jau ;senai buvęs užduotas 28, šoviniai. Keli :jrt patai ta šalį, Tečiau čionai tas dus) dienraštį “Draugą,”
toks smūgis prieišininkui.v > ką ; >bet. I nepadarę dideliu Įsakymas užginamas.
ir kuri tiek pasišventė dien
J »
. > z f <—*■»-"
« »♦ i:. <' >''. iHąostoliąr. »’•(
raščio gerovei.
RnbrriėP nOriktučioji Ihivė VOKIEČIŲ KARIUOME r Širdingai -tariu ačiū ger
<>
i L • ‘'-T
f•<
? fį
ėmnši Matulyti,'atidaryta ug NĖ DABAR SKATTLIN biamiems mano pagalbinin
nis iš1 garis i Virt arirtotą. Į GESNĖ, NEGU KARĖS. kams, redakcijos sąnariams,
laivę paleista 30 šovinių.
PRADŽIOJE.
ypač ponui Kazimierui Gi
Mfcubrna, Įjogel keti-Šovhiiai
neičiui ir ponui P. Tumaso'f'!/'*
Stockholnias. — ‘Švedijoje phtfrikę’’laivėn. ’’ 'Nes laivė
Londonas. —. ,lš Amster niui, su kuriais ilgiau man
labai blogai gyventojams su po '28-itiąbsaVb šoviniu ap damo pranešama, kad tenai teko darbuoties.
maistu. • Todėl V vriausybė rimusi ir pasitraąkufd.
Mus riša į vieną ne tiktai
atkeliavęs iš Vokietijos vie
“
Hondurąs
”
turi
5,913
nusprendė savo nuožiuron
nas ainerikonoR. Šis pasa ju budo simpatiškumas, bet
tonu
intalpos.
paimti nuo gyventoją javus
koję*,* jogei dabartiniais lai ir bendri idealai: pasidar
ir kontroliuoti visą maistą.
kais Vokietijas .kariuortfenf buoti katalikiškai tautiško
Vyriausybė be to gyvento NAUJAS MAISTO VIRSI e^kliti skaitlingesnč, negu sios kultūros dirvoje.
NINKAS PRŪSIJOJE,
laivus karės pradžioje. - Vi
Ją raštai persisunkę krik
jams uždraudė bulves lupti arba skusti prieš ją viri
si vyrai, esą. pašaukti ka- šėtoniškai tautiškosios kul
Berlynas.-—Prūsijoj mai-jreiviauti. Paimti didžiumo- turos taisyklėmis, papuošti
mą. Duonos porcijos kiek
viršininku
paskirtas je net amunicijos dirbtuvią aiškia ir gyva kalba, karšta
vienam asmeniui turbut bus sto
Prūsijos
finansą
ministeri-'
darbininkai.
Dirbtuvėse vargstančios tėvynės meile,
nuskirta tik ligi.50 granui
jos sekretorius Michaelis, dirba kuone vienos moteris. atgaivino ne vieną užšalusi,
dieni je.
Londonas. — Vokietijos
sosto • įpėdinio
armijos
Champagne apskrityj, Fran
cijoje, sulaužė franeuzą pir
mąją apsiginimo liniją pora
mylią ilgio. Franeuzai sto
jo kontratakon, bet jiems
tas nieko nepagelbėjo.
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prižadino ne vieną apsnūdu
sį, apšvietė ne vieną apte
musį ir jį pastatė į skaitliu
naudingą kultūros dirvoje
darbininką.
Karščiausi mano linkėji
mai “Draugui” yra tie, kad
jis kuoplačiausiai pasklystu po lietuvią visuomenę.
Tenebunie nei vienos lietu
viškos šeimynos, kur nebū
tą dienraščio
“Draugo.”
Teskleidžia “Draugas” sa
vo
spindulius, teišblaško
tamsybią rukus, kurie tebe
vysta nelaimingą lietuvią
visuomenę, teveda jis lietu
vius į laimingesnę ir šviese
snę ateitį!
Buvęs “Draugo” redak
torius,
A. MALIAUSKIS.

voketTaIenoFtaiKINTIES SU S. V.
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Vokietijos
vyriausybė, neatsižiurėdama į pasekmes, nusprendė
jokiu budu neatmainyti da
bartinio savo nardančią lai
vių veikimo. Negali to pa
daryti nei dėl Suv. Valsti
ją, su kuriomis kilo nęsutikiniai. Vokietijos užsieniu
reikalu nii^įsteyjja nebuvo
i>ei jMihanniM taikintą*! su
Suv. Valstijomis. Bet kuo
met atstovaująs -Vokietijos
reikalus 8. Valstijose Švei
carijos pasiuntinys Ritter
paklausė šitos ministerijos,
ar jis galis pradėti susitai
kymo derybas su Suv. Vals
tijomis, tuomet ministerija
jam pasakė, jogei galįs, bet
nardančiu laivią veikimas
ąebeatmainomas.
Berlynas.

—

Labai Svarbios Ir Naudingos
Konferencijos
Dievo Apveizdos parapijos bažnyčioje, Chicagoje.
Lietuviškoje Dievo Ap
veizdos bažnyčioje tarp 21
vasario ir 4 balandžio, t. y.
šešių savaičią laiku, bus aštuonios konferencijos.
Ją
sias laikys kun. Profesorius
Pranciškus Bučys, aiškinda
mas tuos dalykus, kurie turi
rūpėti kiekvienam tikinčiam
ir netikinčiam žmogui, no
rinčiam žinoti, delko jis tiki
arba netiki į V. Jezą. Kon
ferenciją reikalas paaiškėjo
ypač tada, kada socialistu
laikraščiai, nusiėmę kaukę,
pradėjo rašyti, buk Evange
lijos esančios pasaką sura
šai, o V. Jėzaus mokslą s —
pilnas priešingumą.'.

gerumus ir lą visą, ką žmo
nės pajiegė išsvajoti apie
moterišką grožybę ir geru
mą. Paskutinė paskaita, se
redoje prieš Velykas, bus
apie Šv. Povylą, kurs žmonią atgimimo mokslą prapla
tino tarp žydą, graiką ir rymiečią.

Visos šitos konferencijos,
išėmus septintąją, įvyks tre
čiadieniais (seredomis) šio
mis dienomis: 21, 28 vasario,
1\ 14, 21, 28 kovo ir 4 ba
landžio. Septintoji konferen
cija įvyks 1 balandžio, t. y.
Verbą sekmadienyje. Visu
konferenciją, išėmus pirmą
ją, pradžia 7:30 vakare.

i '
i i
f • j
Pirmoji konferencija bus '
Konferencijoms pąaiškinPeleną Dieną: 8 vai. vakare.
ti parinkta 400 su viršum
Kun. prof.. Bučys kalbės
paveikslą. Įėjimas koąferenapie garbingiausiąją Žydą
istorijos dalį ir apie bran ciją klausyti bus apmoka
giausią ją literatūros paliki mas. Suolai ties vidurįu 25c
mą; antroje ir trečioje iš- viena vieta, o šalimis po 10c.
Visi tokiu budu surinkti pidėstinės, kaip istorijoje ir
nigai eis labdaringiems, tik
dailėje išrodė tas Esmuo,
slams: pirmos ir antros kon
apie kurį kalbėjo ir kurio
ferencijos pelnas eis į Lietu
troško susilaukti žydą tau
vą jiukentėjusjems dėl ka
tos didžiavyriai. Ketvirtoji
rės šelpti. Trečios ip ketvir
konferencija bus apie to Estos — vietinės parapijos
mens ^milžinišką koth su
naudai, penktos ir šeštos —
mirtimi, o penktoji apie tai,
Šv. Kazimiero Seserią vie
kokiu budu minėtasis Es
nuolynui, septintos ir ašmuo taiso pasaulio kaltes ir
jo nelaimes mašina. Šeštoji
’
Labdarią* Draugi j ai.
konferencija išdės to Esmens,-t. y. V. Jėzaus gyve^ . Trečią sekmadienį Gavė
nimą Eucharistyjoje ir apie nios kun. prof. Bučys lai
mąs santikius su Ja; septin kys paskaitą tos pačios pa
toje kalbės apie V. Jėzaus rapijos svetainėje. Paskaitą
vfejtUiai'bĮ^ivinjnkai.
motiną, kurios grožybei ir
gerumas perėjo visą buvu- Jrbus apie išvirkščiąją cne-

KATALIKŲ KONVEN
CIJA ŠVEICARIJOJE.
Berlynas. — Šitą savaitę
sią moterišką grožybes ir
Zuriebec Šveicarijoje, atida
ryta tarptautinė kataliką
IMPERATORIUS KARO
konvencija.
Konvencijoje
LIS - VYRIAUSIUOJU
dalyvauja atstovai iš Vokie
SAVO ARMIJŲ VADU.
tijos. Austrijos, Šveicarijos,
Amsterdam. — AustrijosIspanijos ir kitą salią.
Vengrijos vyriausiuoju va
AUSTRIJOS IMPERATO du iki šiolei buvo eregereoRIUS VOKIEČIU FIELD gas Fridrikas.
Dabar vyMARŠALU.
riausiuojn armijti vadą., te
Berlynas. — Vokietijos paliko pats • imperatorius
kaizeris, andai lankydama Karolis T. Be to, impera
sis Viennoje, Austrijos im- torius - Karolis -VoViėtijos

mijos pusęj

|:

SURINKTA 5 MILIJARDAI
Londonas.
Praeitą savai
tę Anglijos vyriausybė visoj
šalyj surinko 5 milijardus do
leri,] paskolos tolesniam ka
rės vedimui. Central ės val
stybės

negali

suprasti

to-

kinė> Anglijos gyventoji] duoperaterią paaugštino vokie kaizerį paskyrė Austrijos- snrimu karės reikalams. Tbiug
čiu kariuomenės fieldmar- Vengrijos karės laivyno pinigu paskolijo ir Amerikos
milijonimiai.
garbės admirolu.
šalu.

2.

— -vrnrTi

D

B

A

U

G

A .B

sveras surištas, o jo paties rė Ahasverui: “Nusiramink,
sunau, tavo nusidėjimai at
nepalytėjo.
Pamatę
tokį
stebuklą, kisti, įeik į amžiną atilsį.”
stabmeldžiai nustebo, ėmė Ahasveras Kryžių apkabi
kaikurie sakyti, kad Alias- nęs iš meilės tartum alpte
veras tiesą sakė, jei jo nei alpo, o po'valandėlės užmi
Berlynaa. — Vokiečių
gt
v
amžinai
nueidamas
į
pri

ugnis neliečią.
“Gal būt,
spauda nesigaili paniekos
kad lĮievaį apie kurį jis žadėtąjį atilsį.
žodžių prezidentui AVilsonui
J. Poška. už jo užsieninę politiką. Ka
mums kalbėjo, yra tikras
Dievas!”
dangi prez. Wilsonas su Vo
Sudegus medžiams Aliaskietija pertraukė diplomati
\eras, nulipo sveikas nuo i
nius ryšius, gi su Austrija
Švedijos sostinėje Stock- aukuro,
paaiškino
jiems
sugyvena
geruoju,
tatai,
bolme yra susitveręs tam apie Kristaus kančias ir
anot vokiečių spaudos, Eli
tikras Švedų-Lietuvių Ko- mirtį, ir po to nuėjo savo
sonas norįs tarpe Vokieti
jnitctas
(Svensk-litauiska |^.Kaįs
Stabmeldžiai
jos ir Austrijos sukelti ne
komitten).
Šis komitetas’ jam kelio nekliudė, bet, pa
sutikimus. Tečiau jau) ne
daugiausia užsiima šelpimu silikę, tarp savęs kalbėjo,
pasiseksią tai padaryti. Be
badaujančios Lietuvos, d o koks geras turi būti tas Kri
to, vokiečiai nei kiek nepe iš
rūpesčiu jau daug nušluos stus, kad jis iš meilės už
sigąsiu tos dviveidės politi
tyta ašarų musu tautie žmones tokiose kančiose mi
kos ir neatmaiuysią savo
čiams, pasilikusioms Lietu rė, butu gera, kad ir mes
nardančių laivių paskelbtos
voje.
Apart šelpimo įninė- galėtumėme Jį geriau pa
blokados.
„
tasai Švedų-Lietuvių Komi žinti, o pažinę savo Dievu
tetas patarpininkauja susi Ji išrinkti.”
VVashington. — Vasario
žinojime su Lietuva. Per jį
14 dieną žemesniąjam kon
Tuo tarpu Ahasveras ke
jau daugelis gavo žinią apie
greso bute patikrinta prezi
liavo atgal į vakarus. Ke
savo gimines bei pažįstadento
rinkimų
elektorių
įpus, gyvenančius po vokie liavęs ilgus metus, jis nuvy balsai.
Oficialiai po šito
ko į šalį, vadinamą Gatija,
San Francisco, Cal. -V
čiu valdžia. Rašant i šį ko*
pranešta, jogei sekantiems
kur dabąr yra Franeija. Nu
nritetą reikia rašyti kuoketuriems metams Suv. Val
lilornijos universito taiyba
vargęs be poilsio, jis įėjo į
tiinnpiausia ir kuoaiškiau
stijų prezidentu yra išrink
pasiūlo
tą mokslo įstaigą pa
vieną miestą, kur stovėjo
šia. Ypač aiškiai reikia nu
tas dabartinis prezidentas
imti S. V. vyriausybės nuograži nauja krikščionių bažrodyti savo ir * ieškomųjų
Woodro\v VVilson.
O1
žiuron, jei kiltų karė su Vo
žmonių adresai. Laiškai ga nvčia.
kietija.
Buvo tuomet didžioji pėtlima rašvtf lietuviškai. Žii
‘
40111a, delei įvairiu karės nyčia. Ahasveras, pasidrą
meto painumu, atsakymu sinęs eina į bažnyčią; įėjęs
greit negalima sulaukti, bet rado daugybes žmonių besiuž keliu mėnesių atsaky- klausančių ir kunigą besa r
’
Kristaus
kančias.
mai gali but.» Daugelis ir kantį
New York. — Gauta ži
amerikiečių lietuviu per tą- Kartu, su kitais jis klauso nia, jogei Kanados vyriau-j
je komitetą gavo’ žinias ar si su visa atyda. Kunigas sybė delei laikraštinės popo
sveiki ju giminės, kur jie !sako, kaip Išganytojas, žmoms brangumo nusprendusi
Amsterdam. — Čia gauta
gyvena, ar nereikalauja pa- m s mylėdamas, įstatė šv. paimti savo rankosna visas
šelpus ir tt. Iš tų vietų, ku Sakramentą, kaip po to įė
žinia, jogei vokiečių sutrau
poperos dirbtuves ir pamė
rios arti fronto (}>er 4—5 jęs į alyvų daržą ir ten už ginti pigiau gaminti poperą. kta kariuomenė į Olandijos
pasienį staiga išnykusi iš
ųiyliasj komitetas negali mus ąlpęs ii‘ prakaitavęs,
tenai.
Spėjama, jinai bus
gauti atsakymo.
Taip-pat k; i p atėjęs Judas ir išdavęs
pasiųsta' katran nors karės
fięgali gauti jokių žinių iš. Jį, kaip žydai Ji kankinę,
šonan.
siaurinės dalies Zarasų aps., k; i p reikalavę, idant Pilo

KARČIAI KRITIKUOJA
WILS0N4.

sužinoti
apie savo gimi
nes bei pažistamus Lietuvoje.

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

1. V. PREZIDENTU IŠ
RINKTAS WILS0NAS.

SIŪLO VYRIAUSYBEI
UNIVERSITJĮ.

PAIMS POPEROS
DIRBTUVES.

Ašmenos, Švenčionių ir Ly- tas nuteistu mirtin, kaip bu
ęlčs apskričių. Taigi, pata di Ii ai nuvedę Kristų ant
riame tautiečiams pasinau Kalvarijos kalno ir ten Jį
doti Švedų-Lietuvių Komi nukryžiavę, kaip Išganyto
teto patarnavimu susižinoji ja •, mirdamas, dovanojęs
me su Lietuva. Adresas ko sf.y'o kryžiauninkams ir mel
miteto toks: Svensk-litaui di/; nuo savo dangiško Tė
ska komitten, Postbox 397, ve pagaliaus ir jiems atlei
di no, kaip Kristus nenorįs
Stoekholm, Siveden.
t į
J
| t
4 *
» —i----- i .. ■ , . „ ______
pi ižuvimo nei vieno nusidė
jėlio, bet maloniai kviečiąs
S|_
I— ■
vi us sugrįžti, o grįžtanfii ms visas kaTtyKes dova
ni jąs. Tr lątiAn* ’hiirštaiiXPasakojimas ne SS eVajigėlijos. bet
žiuoniųj UdėlstsJ.
‘
Čyjf kartu sužinomi įievien

IŠNYKUSI VOKIEčy KA
RIUOMENĖ IŠ OLANDIJOS PASIENIO.

PREKYBOS KOMISIJA
SAVO NUOŽIURON
PAIMA MAINAS. SUSPENDUOTA SUSINĘŠIMAS SU SALOMIS,
Londonas. — Visoje Ang

lijoje visos anglių kasyklos
vyriausybės įsakymu pave
dama prekybos komisijos
nuožiūrai.
Tam reikalui,
sakoma, busianti sutverta
nauja ministerija Anglijoje.

SAUGOJA TILTUS IR
TUNELIUS.

New York. — Tbe Commeicial Cable Campany pra
neša, jogei jinai suspenda
vusi visokius) kablegramais
susinėsimus Suv. Valstijų
su salomis Honolulu ir Ha
vaii. Esą tai padaryta tik
trumpam laikui.

JAPONIJA REMSIANTI
KINIJĄ.

Ui vanojęs nusidėjimus, bet
ii rojaus liijksmybdsi prižasušuko; ‘ rii|čiai; Ahasveras,
.
U ii
u]
f Eugene, Ore. — Southern
kad degmiite g|vus žmonesi,
Tas Kristai^ ^iUiirdiiu
horėdąjųj pagerbti medžib gumas'giliai įšnuegjp J'Ahas- PfM'iiie geležinkelių' kompaa
nija pastatė sargybas prie
g;dūdą. ? ’-U “ T*ii nė,medžio
Tokyo. — Jei tik oficia;
Kifo mintį, ir jis . pats sau
gąbąlas, atsuko jairr keli iš ta?": “Jei taip yra^ eisiu ir visų snvo geležinkelių tiltą liai bus pranešta, kad Kini
ir .tunelių. Prisibijoma bent
besi h te Itliuąji ųj ų.
pagon i ų,
ja pertraukia diplomatinius
aš prie Jo, prašysiu, gal ir kokių suokalbių.
tik vvfuULsvsis mifsu die
ryšius su Vokieti ja, Japoni
ib m Jis dovanos tą baisią
.’ f
F«•
’
vaitįs, kurs: reikalauja žmo kiltybg.
ja
visuomet purinsianti Ki
,
gaus kraujo.” “Neišmanė
ni ją tame reikale.
Iš miesto išėjęs, Ajiasveliai jus, neišmanėliai, jūsų ras iškeliavo į Jeruzalėn).
padirbtasis stabas neturi J'.u "nebetoli
to
miesto,
rtei jokios jgalypė^ nei jokio Ahasveras pamatė ^mt vie
jąusrhb,
ję|ciĄ proto, už- no kafnoUiF krvžįų pastafyVVashington.
Kaip ątuot žmogij, šhflSRpikite antię.,
5 Jam prisiminę Kristaus stovų bute, taip ir senate vi»
aukuro> Jjj/pah.
žinau tik- ’ 1 • VĮ
l pati. Aš
¥»
’•
tasįs daugiau kalbama apie refe
J- nb
joč numirė
I «.r I i už
t» k
rą įSievą,
Jis
evą, Jis
pamokslas.
Jis atsiklaupė rendumą karės reikale. Ši
‘ Londonas. — Iš Muniebo
žmones, kad juos nuo pražu po Kryžium ir ėmė nuo širtas svarbus sumanymas su pranešama, jogei vietos apa
vimo išliuosuoti.”
Jdies prašyti Išganyto jaus, tinka pritarėjų ir todėl gal
štališkas delegatas iš Vati
Išgirdęs tokias Ahąsvero “Tu,' kurs atnešei nusidėję* apie jį nuodugniau pagalvos
kano gavęs žinią, kad jx>pekalbas, stabmeldžiai įnirto Jrn ms viltį ir pasigailėjimą, kongresas.
žius ruošiąs atsiliepimą į vi
ir ėmė šaukti, kad tas paša šaukė verkdamas Ahasve
sas neutrales šalis taikos
lietis užtrauks ant jų Kriš ras, Tu, kurs nenori pražū
reikale.
nos rūstybę, ir jie žusią vi ties nei vieno, ir latrui pra
si. “Kad permaldauti už- Šančiam dangų atidarei, su
iustintą dievaitį, sudeginki similk ir ant manęs didžioj
me jį ant Krišnos aukuro!” nusidėjėlio ir duok man am
Londonu. — Anglijos ofi
žiną atilsį!”
suklegėjo visi..
’aip melsdamos Aliasve cialiuose rateliuose, tvirtiStabmeldžiai
nebelaukė
Abasv<‘ii» pasiteisinimų, bet. ras pažvelgė į nukryžiuotą-j narna, kad revoliucija KuWashington.
Vasario
sugrobę jį, sunso su virvė jį ir nustebięs pamatė, kad isoje — tai vokiečiu darbas.
mis. pakarę stipriai ugnį ir nusikabino nuo vinies deši Esą jau senai tenai vokie J4 d- prezidentas Mllsonas
ant j<»s uždėjo tą drąsuolį. ne ranka, a,įkabino iį, pri čiai darbavosi, kad padalyti krasos vinšininkii BoiirbaBei ugnis tesunaikino tik glaudė ir prie perdurtoji! daugiau nesmagumu Suv. nais, 111., paskyrė moterį
lAnna Byroii.
virves, kuriomis buvo Aba- nukryžiuotojo šono, ir išta Valstijoms.

; “Aygijyis iš projd išėjote*

VIS DAUGIAU KALBAMA
APIE REFERENDUMU

TAI ESJįS VOKIEČIŲ
DARBAS,

POPEŽIUS IR TAIKOJ
REIKALAS,

KflASOS VIRŠININKU*
-MOTERIS.

PLEČIASI REVOLIUCIJA
f KUBOJE
Havana. — Kubos ka
riuomenės majoras Fernandez, kursai vadovauja San
tjago revoliucionieriams, pa
siuntė Suv. Valstijų pasiun
tiniui Gonzales kablegramą,
jogei jisai jau kontroliuo
jąs visą Santiago provinci
ja
Majoras Fernaudez be to
pranešė, jogei jis įsakęs su
leisti povandenines minas
Santiago užlajoj. Todėl ten
esą pavojinga plaukioti Su
vienytų Valstijų karės lai
vams.
Fernaudez su savimi turįs
1,000 sukilusių kareivių ir
2,000 laisvanorių.

teisėjas.
— Du, trįs kartus į midus.
— Per šiuos metus — ta
rė teisėjas — rfš jums liep
siu vaikščioti bažnyčion ma
žiausia kartą į sąvaitę. Tuo
jaus eikite pas savo kunigą
ir parašu pasižadėkite nei pii isti nei voname ncdėldienyje šv. Mišių. Jeigu jus
to nepildvsite — reikės eiti
į kalėjimą.

Ju«ų pinigą tur. būti padė
ti g<ro|e saugioje valstijos
bankoje

SECURITY BANK
■PBBH0F CHICUO
Milwaukee av. aud Carpenterst

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

Skoliname pinigus ant Namų

------------- i---------------- :—

Persiunčiame pinigus
| Europa ir galima
*autl Laivokartes

LAIŠKAS Iš KARĖS
LAUKO, .

1

Mielas Drauge.
;
.
Jau treti metai kaip aš išT
siskyriau su tavim ir dabarčio esu tarp vokiečių netolies Karpatų kalnų, apie
tūkstantį verstų nuo jūsų.
Kitas revoliucionierių vadns, geu. Baldomos Acos- Labal l,aslllfa11 tiek senai
ta, užmuštas susirėmime S1? nematęs. ' Pas mus čionai
jau senai vra sniegas ir garegpublikos kareiviais.
na .šalta. Per tą visą laiką,
Mbjoras Fernaudez pasi
mielas drauge, esu išbuvęs
sakęs, jogei Kuboje busiąs
didelis ' kraujo pralėjirdas, |
visur-. Dar ,“csi ma‘«i5
kol prezidentas Menoeal pa.ltukl»
kal‘"'> 0 1,,a"

ĮSTEIGTA 1888 M. 1

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!
KAPITALAS $500,000

!

Mes mokame 3 proc. ant Pinigą.
Mes parduodame F°relgn Money
Orders f visas dalis svieto.
. • .
j
Kaspor — Pirmininkas
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas
Chas. Krupka, Vice-pirmininkas
'Josejfh Sikyta — Kasierius
August Pliek—Ass’t.. Kasiseius
1800 Blue Island Ate.
'chicago; ill.

jau daug kartų prisėjo laipyti po tuos kalnus, kad liet
baisu pasižiūrėti. Yra to
kių bedugnių urvų, jog įkri
tęs amžinai negalėsi išlipti.
C) šulniuose retai kur pama
tysi, arba gausi tyro ska-j
liaus vandens, daugiausiai,
kartus, sūrūs. O keliuose
mūšiuose esu buvęs — tai ir
nesuskaityti, kiekvienoj mi
nutėj laukiau sau mirties
Paryžius. — Serquex’e iš
nuo priešo kulkų, šoviniu.
tiko dviejų bėgančių trauki
laisvą.nno rūpesty
O kas dedasi mūšyje! Tar
nių susidaužimas. Užmušta
i .
b
škėjimas, barškėjimas, kul
23 žmonės.
Abs°lutUką saacanK
ką zvimbimas, žemės drebė
Si banka vra labai patogioje
jimas, kaip baisus griausti
vietoje yęi reguliariai pernis nekados nenutilstantis.
i iiuriama TT. S. Valdžios, ju
tę taupinimai yra pageidau
Žemė visa dreba, durnai, ug
jami, ar 81.00 ar 81,900.00
nis, akmenįs viškas maišo
Savings Ospt. stilius PiaiHI?) Itl » vTv
si į krūvą. Visur girdėtis
Washington. — Pasitrau dejavimai, šauksmai mirš
kė, iš tarnybos Suv. Valsti tančių ir sužeistų kareivių,
OP OHIOAGO
jų kariuomenės signalistų net negalima aprašyti, šir
David R. Forgsn President
regi
korpuso viršininkas, genero. dis alpsta, tokius
8. E. Kampas, Dearbora and
nius
matant.
Netolies
las George P. Scriven.
Monroe SU
manęs nukrito priešo grana
(Apatiais lakas)
ta, kuri sprogus mane api
pylė žemėmis, buvau per
blokštas ant žemės ir ap
kurta u, bet visgi palikau Labai Įdomus Straipsnis
gyvas ir sveikas, nors visą
Apie Priežiūra Clear-'
Nogales, Arizona. — Ge savaitę išbuvau ■ apkurtin
' : ing House.
( ‘
Ką reiškia žmonijai kuomet ban
ležinkelių kompanijos pra tas, bet toliau vėl pradėjau
neša, jogei jos turinčios pa- girdėti. Daug kartų esant kas yra po priežiūra Clearing House.
ruošusios traukinius gaben ėję į ataką ant' durtuvų;
I
ti vokiečius iš čia į Meksi esu daug vokiečių perduręs,
Visi nariai kurie
priguli prie
•
* ,
s
ką, jei kiltų karė Suv. Val bet jie ir mano šinielį daug Cbi( ago Clcring House turi iššluoti exa
E:ina syki į metus. Nei vienas daly
stijų su Vokietija. S. Val kartų yra peršovę.

liksiąs savo vietoje:
Suv. Valstijų vyriatisybė
eina pagelbon prezidentui
Menoeal. Siunčia ginklus ir
amuniciją. Bus pasiųsta ir
keli tūkstančiai kariuome
nės.
,
1

ŽUVO 23 ŽMONĖS.

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL JŪSŲ TAUPUMO

PASITRAUKĖ IŠ
TARNYBOS.

NATIONAL CITY BANK

PASIRUOŠTA GABENTI
VOKIEČIUS.

stijų vokiečiai kilus karei
Kartą, nelabai senai, (die
teturėtų tik vieną prieglau nos heaprašysiu), buvo pri
dą — Al leksiką.
sakyta eiti į ataką ant dur
tuvą, ir tuo kartu aš buvau
sužeistas į dešinį šoną ir tu
rėjau porą savaičių pagulė
ti lazarete. Po to aš išgi
jau ir dabarčios dar vis esu
ant karo lauko.
Šiomis dienomis vięnamc
Jonas Andžiavičius.
Ne\v Yorkd teisme tūla mo
“R. G;”
.
teris Armstrong apskundė
savo 00 metų vyl-ą už nete
kusį su ja elgimąsi.
F. P. Bradchulis
40 metų seneliai gyveno
Lietuvis Advokatas
santaikoje ir štai pabaigoje

TEIŠĖJAŠLIEPIA lankyT1 BAŽNYČIĄ.

kas nįra apleidžiamas. , Kiekvienas
centas yra surokųotas, notos, mortga
pes, bonds'ai ir kiti svarbus dokumesbai. Visi dalykai yra labai Pn-’
žiūrami taip kad bankos kurios y.a
po priežiūra Clearing House yra at
sakančios. , - “

Jeigu kury banka nustotų mokAfi
savo duoĮctos, tuomet'negali bnti, na
rių Clearing House.

Clearing Ilouse examinai prįisi bįj.f šiam miosto apie dešimts motų t.t
galios, per kurį Idika nei Vien-; ban
ka kuri prigulėjo prie Clearing Hou
se neesą susibankrutijn*. .
lio examinal pasiro'di taip pasek
mingi kad Us yra praktikuojamas
visur.
'
. ,
' American Btatd E ai ik vra narys ir
naudojasi i visom privilegijom
kulias
duoda Clearing House
ir iįduoda
penkis raportos kas meta.
Jis taip pst yra po priežiūra Ran
ATTORNV AT LAW
?
king,
Doportment illinojaus Valsti
SO K. LaSALE ST, CHIOAGO
Rooms 1107 1114 ,
jos.
Telephone Franklin 1178*
Padarykite MUSU RANKA SA
VI) BANKO ir Jusli pinigai bud
Gyv.: Šilk S. Halsted St. S
•
g uigioje vietoje padėti.
Telephope Yards 2390
Paprašykite musų pirmų Aukai-,
•ittniiiiinniiituiHni
nų Mortgages. Taippat vieno iš musų
♦ 100 Ir 8500
Auksinų
Mortgago
Pond*.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

gyvenimo dėl menk niekų
prudėjo pvkties. ginčyties.
— Mano senis pastarai
siais laikais ėmė gerti ir pasigėręs manę pravardžiuoja1
nepadoriais žodžiais, o kartais.net ir kumščiu suduoda
— skundėsi pati teisute.
JOMPH O. VVOLON
— Kokio jus tikėjimo?
LIETUVIS ADVOKATAS
paklausė teisėjas kaltina-1
hob National Life Bldg.
12
29 So. USalla st.,
mojo.
ą Vakarai* 15(M Mihraukee avė.
■■
Central 8*88
-Katalikas, — pasigird'*
KusiUviti't II imibold 97
ntsakytnas.
CHICAGO, ILL.
—
dainai jų? einate
bažnyčion? — paklausė vėl

J1

5

5

Pressideutu*'
AMERICAN STATE BANK
Kamp. Blue Island Avė., Loomis
I ir 18 gatvės.

I

<1,

v

“DRAUGAS”

!

MUSŲ JAUNUOMENE.

ęčia kalbu ne apie viąąpalinkimai.
jaunuomenę, bet tik apie žy-i Prie to viso reikia pridėmią jos dalį. Nes ir dabar- ti blogas kningas ir blogus
tinėje
jaunuomenėje yra laikraščius, kurie savo do
daug geru ir prakilnių vaiki rišku sugedimu užkrečia ne
bet tūkstančius.
nui ir mergaičių, kurie ne be šimtus
Tas bjaurias kalbas ir
dainas girdi vaikai nuo pat
mažo, tuos laikraščius skai
to jaunieji, tuos bjaurius
pasiej^hhus mato ir vaikai,
Kur tik nueisi, kur pasi ir ja'uni ir seni. Nebėra tat
klausysi, visur dejuojama, ko nei stebėties,; jei *jaufnioįhenė tvirksta.
kad jaunuomenė ištvirko.
• '
•
_
S ';
( Jaunuomenės doros pu vi
Doriškas ’
supuvimas
enas pasirodė visupirmu Va briaunomis upėmis plusta iš
karinėj ė Europoje. Ilgainiui
miestu į sodžius, nešdamas
jis taip išsiplatino, kad pa su savimi įnoringus nuo
siekė jau ir lietuvius.
dus, kurie užmuša ne vie
Francijos valdžiai įstei no kaimiečio dom ir tikėji
gus bedieviškas mokyklas, mu.
ir daugumui žmonių nete,
.......
•
Tie niokvtojai, kurie vra
kus tikėjimo, jaunuomene
. .. , . ‘
'
*'
, . socialistais,
laisvamaniais
taip labai ištvirko, kad ir
ar bedieviais, ir gi pasėja
pati’ ^valdžia ėmė drovėties
į vaiko širdį pragaištingų
savo darbo vaisiu. Ji įsakė
sėklą.. Toji sėkla ilgainiui
gaudyti bei teisti vien tik
išauga į bedievystės medį, o
didesniuosius nusikaltėlius.
šis atneša bjauriausio iš
Mirt bent tokiu budu Franci
tvirkimo vaisius.
jos vyriausybė nori gelbėti
Deja, tarp musų vis dar
savo garbę ir sumažinti
skaitlių jaunųjų išklydelių. atsiranda tokių gudragal
Lietuviu
jaunuomenė vių, kurie įkalbinėja žmo
taip-pat ima gesti. Kaskart nėms, buk bedieviška mo
vis dažniau skundžias tėvai, kykla esanti visai nekenks
Mokytojas, girdi,
kad vaikai ju nebeklauso, minga.
vaikus
rašyti,
dejuoja ūkininkai, kad sam mokinąs
skaityti, istorijos, aritmeti
dininkai nebesusikalbami.
Kur jieškoti priežasčių kos ir tt. Na, o juk du kar
tos nelaimės ? To ištvirki tu po du visados bus ketu
mo piiezastjs vra įvairios ir ri, ar tai mokins bedievis,
ar katalikas.
skaitlingos.

vien patįs -siekia prie augstesnio idealo, bet ir kitus
traukia.
Tokiu ypatingai
daug rasime Lietuvos Vyčių
tarpe).

Prie to ištvirkimo nema
žai prisidėjo dabartinis pramonijoš sutvarkymas. Dar
bininkai, apleidę kaimus bū
riais kėliau ja i miestus, fab
rikuose d'dcsnio nž’/rtųe
ieškotis
, Miestai, gi yra patvinę vi

sokiomis nedorybėmis. Dėl
to ir pats mieste gyvenimas
labai dažnai yra dorai ken
ksmingas.
Čia trūksta darbininkams

gerų kambarių.
Dažniau
siai kokioje urkštulėje, rasi
sukimšta .po kelias šeimy
nas.
Tokios urkštulės yra
tikri, lizdai, kur gema ir au
ga didžiausis ištvirkimas.
Prisivargęs per dieną dar
bininkas, nerasdamas kuo
širdį atgauti savo dvokian
čiame kambaryje, eina į
karei amą, ar į kitą kokią
tvirkinančią. įstaigą.
Ten randa besilinksminan
čių saro draugų, susideda su
jais ir praleidžia begirtuok
liaudamas ilgus vakarus.
Kokios čia kalbos, kokie
pasielgimai, kokios dainos,
apie tai neapvažu nei rašyti.
O tarpe susirinkusiųjų
sukasi socialistų agitatoriai.
Tie nuolat suka galvą ne
laimingiems
darbininkams
ir užsipuldami bruka jiems
socializmą ir bedievystę. '*
Netekus tikėjimo pavir
tus į socialistus tėvui, vai
kas ir gi nebenori tikėjimo
Įstatymais savęs bevaržyti.Be to yra dar ir kitokių
papiktinimų mieste.
Čia
pilni užkampiai visokių val
katų, kurie nebesisarmatija
■ei bjauriausių darbų. Čia
eidamas pamatysi ne vieną
langą apkrautą šlykščiais
paveikslais.
Čia rasi ne
mažai komedijelių teatrėlių, kinometografų ir kito

Kas tiesa tai tiesa, jog tie
išvedžiojimai gal apsukti
galvą ne vienam žiopliui,
bet ištikrųjų jie šlubi abiem
kojom. Laikas jau butu ži
noti, jog ir pradinėj mokyk
loje yra klausimų, kur mok
slas susiduria su tikėjimu.
Tokius klausimus mokyto
jas bedievis tempia ant sa
vo kurpalio ir aiškina juos
bedieviškai, nes jis yra taip
Įtikinęs. Tai viena.
t)
antra, kiekvienas žmogus
yra iš prigimimo palinkęs
pasidalinti su kitais savo
nuomonėmis. Bedievis mo
kytojas, sekdamas tą savo
palinkimą, dalijasi savo be
dieviškomis pažiūromis su
mokiniais, kurie jo klauso,
jam tiki, jam prisižiūri ir
jį seka.
. i
Tokios yra svarbiausios
jaunimo ištvirkimo priežastįs.
s
Matydami tokį jaunimo
palaidumą, vieni, baimės su
imti, klausia patįs savęs: “I
ką tie vaikai atsigimė?... Į
ką jie išaugs?... Kokios at
eities susilauksime?...
Kitiems rodos, jog to ne
laimė nebepataisoma, ir kad
neilgai trukus ištvirkimas
užlies, kaip jura ir sveikes
nes šiuo žvilgsniu šalis. Vi
si jaučia nelaimę, bet ne vi
si tenn/rtartd, kaip tą nelai
mę prašalinti.
Tų priemonių yra daug.
Jų negvildendamas, primin
siu bent, vieną kitą.
Kad jaunimas neištvirktų,
reikia vaikus nuo pat mažatvės auklėti katalikiškoje
dvasėje.
Kiek
paaugus,
reikia juos leisti mokinties
į
katalikiškas e mokyklas,
pratinti juos į katalikiškas
jaunimo draugias, į. skaity
mą geni katalikiškų raš

kių pasilinksminimo namų, tų ir tt. .
Tuomet tas sugedimo tvakur dažniausiai plėtojama
ir stiprinama žvėriški žmo- pas nebebus mums taip bai

gtus norai ir šiauriausi jo

»

I l/.'.V.V.VAV/AVAVAVi'AV,

Kardinolas Gibbiijalit,

Fondo Garbės Pirmininkas

tegul Žmones nusprendžia

..Jo Malonybė Kardinolas;
Gibbons, kuris praeitais me-Į
tais paaukojo Tautos Fondan $300, nūnai, prašant
Tautos Fondo pirmininkui
sutiko būti Tautos Fondo
garbės pirmininku. Kardi
nolas Gibbonsas yra viens
žymiausių žmonių Ameriko
je. Apie ji gerai žino ir su
didele pagodone atsiliepia
netik Amerikos katalikai,
bet ir protestonai.
Jo
nuomonės dažnai paklauso
net prezidentas.
. • ’ i
Malonu mums lietuviams
katalikams turėti už garbės
pirmininką Bažnyčios kuni
gaikšti. Jojo vardas, žino
ma pągelbės nunais prieiti
ir prie augštesnių luomų.

Chicagos miestas dabar prieina prie vieno iš svarbiausių

nutarimų, kad padidinus Chicagos augimą.
Trįs geriausi indžinieriai, William Barclay Parsons, Enginecr, kuris'vra ekspertas Siibivay’s Ne\v York; Robert Ridgeway, Chief Enginįeer, Public Utilities Conimission, Nc\v York
miesto ir Bion J. Amold, Chąirman of Supervising Engineers,
Chieago Traetion, kuris valdo Chicago Traction ir Subway Commission. ie žmonės beveik per midus, dirbo kad išdirbus projektą, ir
J
i
pabaigoj šių laiko išdavė raportą.
* L

j

'

*

;

t

T

Musų brolių-seserų Lietu
voje vargai sužadino už
uojautą net svetimtaučių
tarpe.
< >
Taigi mums patiems, lietu
viams tuolabiau reikia au
kauti į Tautos Fondą sdšelpimui skausmuose pasken
dusios Lietuvos.
Kun. Jonas J. Jakaitis.
Tautos Fondo Pirm.

T

l Md

’

'

*
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turi visų chicagiešių

• Sis raportas

i

•

domų atkreipti, nes jis

paliečia gerovę visų žmonių gyvenančių mieste Chicagos.
Yra jau pranešta, kad Chicagos Council turės perleisti bi
lų, kuri duotų teisę, Traction ir Subivay Komisijai išnešti jos
rengiamą pieną.
/
J

Sis klausimas yra labai svarbus, ir jis turi būti gerai ap
svarstytas. Žmonės tūri ši dalyką nuspręsti, o ne Traction Kom
panijos.
•

<

Užtat žnfonija turi būti pilnai informuota apie viską.
Kad išvengus visokių nesusipratimų tarpe žmonių kaslink
to dalyko, mes žeminus pažymėsime visus fundamentališkus
klausimus:

/ c

L Referendum. Mes tikime, kad šis dalykas turi Imti lei
džiamas per balsus. Leiskite žmonėms nuspręsti.

2. Tiesa miestui nupirkti. Mes tikime kad miestas turi
turėti teisę pirkti žemę kuomet mato reikalinga.

3. Savivaldą.
save valdyti.

Mes tikime Chicago per Council tiifiri pati
/

4. Reguliacija Patarnavimo. Alės tikime, kad svarbiausias
klausimas yra tai geras sutvarkymas patarnavimo.
5. Sujungimas. Mes tikime, kad per sujungimą gatveka
rių ir įvedimą Subivays arba požeminių gatvekarių butų greites
nis ir geresnis važiavimas.

li

6. Privolės laikas. Mes tikime, kad butų duodama teisė
kompanijom ant aprubežiuoto laiko, dėl pagerinimo transporiacijoš.
i
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Antanas

Krušipskas

7. Gera Legislatura. Mes tikime, kad butų Council turi rupinties, kad įgavus- gerą legislatura, kuri neatbūtinai išgautų
Chieagai savivaldą. Kuri turėtų teisę perleist bilas dcl nagefinimo Chicagos transportacijos.
f i;
*
‘■■i ‘

iš

Girininkų, pakruonio ieško
ųminių irįązįejįųnų. (Rus

sia, Voronež, Bolšaja Moskovskaja 40-2 Učeničeskoje
obščežytije.
' ' • ‘

108. — Juozas Bagdanaviče, iš Meištų, Suvalkų gubcr., paieško Vinco Dunaičio (St. Louis, Mo., 1240 So.
Otli ęt.); praneša, jęg tėvas
serga ir reikia, pinigu.

J. /’

/

Šiuos visus klausimus mes paliekam Jums apsvarstyt
,Musų kitame apgarsinime bus paaiškinta apie
prailginimą laiko gatvekarių kompanijom.

12 B H
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109. — Ona Muraška (Mirasilika?),. iš Stanaičių, ma- mirė ir labai reikia pinigų.

~rr

111. — Marijona KovecMuraškos
(Mar- ka, nuo Jurbarko, paieško
(CokeMieli., 418 So. 7th Antano Koveckio

riampolės

Juozo
fĮiiette,

pav*.,

paieško

st.); praneša, jog motina burgz Pa„ Box 312) ir pra
neša, jog Jurgis ir (Pranciš
mirė.
110. — Ona Asaitis, iš Pa ka mirė.
113. —. Vincas Raulinaižeminu, nuo Vilkaviškiu,
paieško
Jurgio
Jesaičio tis, iš Oškiškių, Kvietiškių
(Asaičio), 577 N. Biverside, gniino, paieško Stasio Rau(Mahanoy
City, t
st., Waterbury, Cųnn.; pra- linaičio
nesą, jog Vincas Asaitis Pa.).

CHICAGOJE

ai

STEPONAS P. KAZLAVVSKI

' Kas svarbaus dedasi pasaulyje,
Kas indomaus yra lietuvių gyvenime,
Kas naudinga darbininkui,

4632 S. ASHLAND AVĖ.,

S

CHICAOO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309

| TAI SKAITYK “DARBININKĄ.”
| JEI MĖGSTI PASISKAITYTI; Rimtu visuomeniškų straipsnių,
Gražių apysakaičių,
Smagių ir dailių eilių.
| TAI SKAITYK “DARBININKĄ-”

KRAUTUVE

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikalilkus iastrumentua ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame.
Musų kainos ant visko žemesnės, negn kitur. Oyveaantls
Ohicagos orderius galite siųsti per laižkua.

| JEI NORĮ ŽINOTI; —
'

LIETUVIŠKA

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, lliubinius ir deimiantlnius, muzikas, gramofonus su lietuviikais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemok-Jitįs visokius
lokius; armonikas rusiškas ir prūsines, iaportaotaa ir Uip Jaa
rusiška* balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

|

\ . “OARBININKAS”

DIDŽIAUSIA

Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampą,

|

*

Adresas; —
“DARBININKĄ,”
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

į
c

PALAIKYMAS. “Hasclton Station, Young- jaučiuosi gerai. Tegul kiek
į
stown, O. Aš turėjau skau rienas padaro t<7 patį.. Iš
Pasiekti gerą vardą yru
gilumos
širdies
dėkuoju
prakilnus .tikslas, bet daug smus viduriuose per 23 me
prakilnesnis tikslas jį pa* tus. Išleidau daugybes pi jums už tą viską. Jacob

VARDO

Neimk pigių
Musų dienose per- nigų be jokios naudos. Bu Novovel.”
dažnai atsitinka apgaudi vau taip nusilpnėjęs, kad $1.00. Aptiekose. Trinerio
Linimentas turi tokį pat
nėjimas ir panaudojimas beveik miriau ir tarytum
puikų vardų, kadangi jis
blogam viešosios nuomonės nebuvo man jokios \ pagel
“ŽVIRBLIS”
1
bos.
Tuomet aptiekorius yra nesulyginamas nuo raprielankumo.
'Bet
žinok
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti įj
pasakė: Pabandyk Trinerio matų, neuralgijos, išsisuki
Trinerio Amerikinis Ka>.
Amerikinio Karčiojo Vyno mo, nušalimo ir tt. Kaina
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
čiojo Vyno Eliksyras nie Eliksyro.
Aš jo paklau 25 ir 50c. Aptiekose. Kra
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams prekuomet nesuvils savo drau siau ir tuojaus mano padė sa 35 ir 60c. Jos. Triner.
kiuoja tik 1 doleris.
gų.
Todėl tai padėkonės jimas pagerėjo taip, kad aš Mfg. Chemist, 1333-1339 S.
“ŽVIRBLIS,”
laiškai taip be paliovos pla tarytum išnaujo gimiau ši Ashland Avė., Chicago, 111.
242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.
(Adv.)
ukia.
Perskaityk šitą* tam pasaulyj ir dabar aš
laikyti
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TiESMD maras
3% BUCHARESTE.
Vienas neutralūs šalies
pavaldinis, kuriam teko Bu
karešte, Rumunijos sostinėje, išgyventi kol neatėjo ten
vokiečiai, štai kaip aprašo
gavo įspūdžius:

Rugpjūčio naktis, kurioj
Rumunija paskelbė karę
Austrijai, momentaliai at
mainė šalies sostinės išvaiz
dų.
Numetė savo pradinį
gyvenimo džiaugsmų, panai
kino tai, kas buvo jos žy
miausiuoju ženklu: moterių
pasipuošimus.
Raminosi
vientik
demonstracijomis,
pp. Bratiano ir Jonescu kur
stomomis, ir
šauksmais,
“Lai gyvuoja didžioji Ru
munija!”
Šitie šauksmai
lydėjo rumunų armijas, ei
nančias per Transvlvanijos
Alpas užpulti austrus.
Tuo tarpu atėjo pirmosios
spalių mėn. dienos. Iš lu
pų luposna ėjo gludi žinia,
kad priešininkai Transylvanijoj, ir kad Dunojaus lini
ja atsiradusi pavojuje. Di
dinusi neramybė. Neužilgo
valdiški pranešimai patvir
tino tas baisias žinias. Te
nai, anapus Karpatų, karės
molochas prarijo jaunimo

parlekia
žniia, kad vokiečiai paėmė
Černdvoda-Konstauca lini
giedrojo dangaus

jų, paskui kitas svarbias ru
munų pozicijas.
Naktis — pilnos neramy
bės ij’ baimės: lakstytuvų ir
zeppetinų -barbėjiinas, refleletenų per padanges blykščiojimas, anuotų baubimas,
kulkasvaidžių ir šautuvų
tratėjimas, bombų trenks
mas, gaisrų prašvaistęs. Pa
sibaisėtino nervų intempijuo dienos. v

Gatviniai plepalai eina iš
namų į namus: vienas ma
tęs priešininko patrolius so
stinės priemiestyje, kitas
vėl girdėjęs, jogei perkirsti
visi iš sostinės eilių vieške
liai ir geležinkeliai. Dar ki
ti tvirtina, jogei nei trauki
niai negalį .apleisti sostinės, j

nėra kur pasitraukti nei ka
riuomenei, nei minioms pa
bėgėlių.
'

Neramybė didėja, kįla pasiauba.
,
Apleidžia sostinę turtin
gesnieji, politikai, žymesni
žmonės.
Automobiliais iš
vežami valdžios archivai, pi
nigai. Tuštėja Bukareštas.

Iš Transylvanijos rumu
nų pasitraukimas, vokiečių
persimetimas per Dunojų,
paėmimas Orsovo, Turn Saverino, 'Krajovos ir kitų vie
žiedus, “Bukarešto vaikų”
tų. Verčiasi nelaimės pas
pulkus.
Sostinė apsisiautė kui nelaimes, nepasisekimai
gedulvbe.
paskui nepasisekimus.
Prasidėjo
pasibaisėjimo
Apsiaučia baimė ir pačių
^dienos.
Kiekviena diena
karinę vyriausybę.
Šiau
nešė nepalaimas: tai Tutrariuose, vakaruose ir pietuo
kai, tai Silistria. Aptuštėjo
^sostinės gatvės.
Uždaryta se vis aiškiau ir aiškiau gir
džiami armotų balsai.
teatrai, kabaretai, visokios
Sostinės gatvėmis skubiai
pasilinksminimo vietos. Bu
vo atidaroma dienomis tik eina būriais apiplyšę, pusviena kavinė “Calea Victo- basi rumunai kareiviai. Pas
rieu.” Bet retai kas ja lan praeivius prašo išmaldos,
prašo duonos. Čia pat ilkydavo.
Tiktai prieš kningų krau- ginusiomis automobilių ir
tuvių langus susirinkdavo vežimų eilėmis vežami su
ininios tylinčių žmonių. Jos žeistieji kareiviai. Visi vieš
ten laukdavo languose pasi keliai užimti pabėgėliais su
rodančių valdiškų praneši jų visokia mairta.
mų iš karės lauko.
Jau nėra paslapties, kad
Puolus Tutrakai’ui Si- artinasi priešininkas.
Rusija suvylė Rumuniją.
listriai ir Dobričui įvyko
veikime trumpa pertrauka. O čia galingasis priešinin
Ar kartais neapilso prieši kas užklupo ir eina sau nie
ninkas? — pasklydo plačiai kur nesulaikomas.
Pildosi Rumunijos ir jos
klausimas.
Bet kaipo perkūnas iš t sostinės Bukarešto likimas.

M(ifa Kartą Skalbdamas
Pamėginkite šitaipos;
Tegul Elektra
padaro J umu visus
sunkius darbus — trinti šveisti, nes
ir sukti. Pamatykite ' kaip greitai
Jus atliksite
savo darbą — geriuu,
greičiau atliekamų.

Electric Washtng
tokis stylius kaip čia ant. pacciksio
parodomu padirbtu iš geriausio matcrijolo kaina tik $85.00 Kitokio styliuUH, ir visokių kainų Elektra Hkul
biuruos Mašinos. Parduodame ir ant
išrnokeacio. Nepraleiskite progos, atcikitei r pamatykite niusij mašinas.

Common*wltb Edison Co
KLEtTRIC S||<H» EliKCTUUC SHOP
72 W. Adams St. Mk-liigHii anll
Al'HTIN — 5646 W. Lakc^su"
BRGADVVAY — 4523 Brondwav
LOGAN SQI ARE 3127 Lugan Blvd.
S. CHICAGO,—M) 103 K. UHiutgu, Av.

Lietuvon Vyčių 22 kuopa rengia
gražų
vakarų 17 d. Vasario S. m.
Krank ir Jautus svetainėje. Kamputi
Luke, ir 23 gatvės. Pradžia 8 vai.
vakare. Bus statomas teatras, “Ka
rės Metu“. Labai įspūdingas veikalas
nepamirškite atsilankyti.
Dainuos
choras, bus ir kvurtetų, solo, duetus
nialdltus vyrų kvartetus deklemacijos ir kiti įvairumai, ant galo šokiai
žaislai ir lakiojanti krosų su dovano
mis. Nepamirškite
visi
atsilankyti
jauni ir seni, nes bus gražiausias va
kąrąs kokio dar čia nebuvo, tik nesiveluokite, nes programas prasidės
ligiui 8 vai. vakare, gros puiki orkes
trą.
PARAŠE VYTIS.

PUIKUS VAKARAMI
Siutimui scenoje
"KATRII’TEH
GINTARAI”, rengia Lietuvos Vyčių
47-1 j.
kuopa, nedėl. 18 d. Vasario
1917. Lietuvių Svetainėje, U-tos ir
Lincoln gatvių, vi'Al'KEGAN, ll.L.
Pradžia 6:30 vai. vakare.
Visi yra nuoširdžiai kviečiami at
silankyti ant šio puikaus vakaro, nbu
lošejiai bus geriausį!
•
Nei vienas nesigailėsite atsilankė
unt vukaro.

Visus kviečia
KOMITETAS.

JAUNIMO VAKARAS.

‘

EXTRA SVARBIOS ŽINIOS APIE FARMAS SKAITYK
NEPRA LEISK.

Paveikslus musų lietuvių poloni jos kviečių lauko 5(1 akriu didumo
mes tau farmų 33 metai atgal pardavėm Belgijouų už $3000, jis tų pati
rudenį užsėjo kviečiais ir pakule iš akrio po 16 Bušelius
kvieeių viso
mus farmų dariai geresni pragyvenimą ir geresnį biznį negu mieste bizni
2300 bušelių tuomet buvo pigus ir gavo už kviečius $2875.00, o praeita va
sara turėjo pus.se to lauko kulbėmis užkūręs, vienas gavo praeita rudenį
3200 dorelių tui par. dų metus farmieravimo
liko žemė uždyka ir
$3075 dur pinigiško pelno liko, tai kų padare gera ūkė.

M

No. 337,
Karma 40 Akrų.
Hekšine 26 Hhcridun Valš.
Turpe
lietuvių.
Laukas lygus paeina prie žuvingu mažo ežerėlio, labai vigadrfi vieta gyvulių lr naminių paukščių auginimui, prie to cicro 20 Į
akrų ariumos kita vaoma dcl arimo iš po miško, ggrubnus nameliai
palei puikų kelių.
žemė gera.
Savinihkas perku didelę farmų, J:.'
nori greitai jiarduoti, tai leidžiu, pigiai.
Kaina su dviem arkliais su
dviem karvėms, puukšciuis. puduruis ir mašinomis už viskų sykiu $1.700.
Tuoj
įmokėti reikia $7000, o kitus išmokėti po $100 kas motų.
No. 338. Karma 80 akrų. Hekšine 14 Hhcridun Valš. Tarpe lietuvjų, tik viena mylia ligi miestuko. žeme pirmo zorto su moliu mai
šyta: visokie javai augo kuogeriausiai.
60 akrų yra ariamos, 5 akrai
kviečiais apsėta, 25 akrai dobilais apsėta, kita prirengta va. arėjui.
Trobos geros, auza nauji. 4 ruimų muliavota, tvartai dveji puikus so
dus, gori vaisiai, palei didelį kelia, kur kasdieni) daugybė ietuvių pro
šal) važiuoja į tufgų. Savininkas yra anglas ir senus-našlys, nenori su
lietuviais buti kaimynėje, nes ietuviai gerinus ūkininkauja, tai jis
parduoda pigiai, ji yra verta $7,000, o parduoda už $ 1,000 ant išmyj
kėjimo, tuoj reikia įmok Ii $1,500.
No. 3#V. Karma 40 akrų. Hekšine 13 Riverton Valš.
Puikiau
sioj apiclinkėj tarpo puikių farmų aplinkui yra bagotų lietuvių fariuerių. Ta farma yra arti Scottvillės miesto ant kampo dviejų žviruotų
kulių einančių į miestus.
Lygi žemė, juodžemis su moliu, priešais mo
kykla vaikams, žemė derlingiausia negu kokia kita žemė ant auginimo
bulvių, kvieeių, ir kitų javų negali jos aubytyti.
į
l'ar
mos yra pakasta iš akerlo po 300 bušelių bulvių ir tai parodo^ ktid
kL
kožnas akelis praeitų vasarų bulvių apsodintas davė pelno po $iUI0 iš
akeri. Laukas lygus, nuolaidus į upę, kuri visuomet bėga per laukų.
Trolius posenės, bet dailioj vietoj stovi unt kalvukės, ant kumpo dviejų
kelių sodne, o užpakalyj trobų bėga bėga .upelis, ant kurio lankučių
yra keli akrai geriausius ganiavos. Yra1 25 .ikrai užsėti dobiluls, kurie
atneš mažiausiai 60 tonų" šieno. Bus verti apie 800 dolerių kitų vasifTų
tie dobilai.
Parduodame pigiai, toki įmiki vieta: už $3,200, tuoj rei
kia įmokėti $1,500, kitus gali mokėti per 6 metus. Naudokis proga.
No. 310. Karma 40 akrų. Hekšine 12 Hheridan Valš.
Visa lygi
žemė, maišyta su moliu ir su smieliu.
Bet visa gera ir ant jos gali
užaugti viskas kuogeriausiai.
Tarpe lietuvių farmerių.
6 akrai aria
mos, kita lengvai išvalomu uritiųii ir miško yra jauno keli akrai. Maži
budinkiukai palei lietuviškų kelių, kuriuomi vien lietuviai farmeriai
juo tevažiuoja.
Puiki upė tarp tos larmos ir kito lietuvio filmuoti,
kuri gera auginimui žųsų, ančių ir lietuviai ji, daug •augina, nes lipei
■ganiava labai geros ir plačios.
Kaina tos failuos >850, tuoj įmokėti
reikia tik $300, likusius ant išmokėjimo po $70 į metus laiko.
No. 341. storas ir Karma 55 akrų krovoje musų kolonijoje, ma
žame miestuke, kuriame tik tas vienas storas yra visame miestuke.
Apsukriam lietuviui butų tikra ,aukso mainos, retai tokia proga gali
pasitaikyti kaip ta, kad dabar pasitaiko.
Jų anglas valdė per daug
metų laiko gerus pinigus sudėjo ir labai gėrė.
Girtu būdamas va
žiavo per ežerų ir prigėrė . Pati liko su vaikais. Varduoda tokių vietų
pigiai.k ur nie jokis kitas storas nogaiės čia įeiti, jeigu jis pupuls geram
lietuviui į rankas. store užlaiko Grosernę, visokios rūkytos mėsos ir
šviežios. žiemos laike vjsokius minkštus gėrimus, laiko drapanos, kaip
viršutinių taip apatinių.
šušių, iš geležių visokių farmeriams reika
lingų. Valdžia yra davus tam štorui puotą pačiam laikyti, iš ko yra
puikus pelnas, kožnas kaimynas turi ateiti į pačią į tavo tšorų.
Gelžkeis eina pro šalį storų ir tam i.torui yra pavesta.
Deporiaus darbas
tikietns pardavinėti iš ko yra gana pelno. . Yra bulvių ir kitų javų su
pirkimo geriausi Michigano bulvių kompanijos tam štorui yra pavesta
supirkimuai tų javų, sulyg kompanijos prekės ir čekius turi išmokėti
farmeriams už produktus tos liompaiiijos, už kų gauni gerų nuošimtį.
Taip-pat yra tame store supirkimo Hmctono Dipas, kuriuomi turi pats
štorininkas užsiimti.
Sviesto kompanija moka už ta didelį nuošimtį.
Tas storas tikras fabrikas.
Greitai atsišaukite, tuoj parduosime už
$5,500 viskų, budinkite, tavorų, gyvulius, vežimus ir 55 akrus žemės
žygiu. Naudokities proga.
Tiaras ant vietos adresas, ant kurio galite atvažiuoti ir rašyti.

.
Bl'K FARMIERIŲ DIDŽIAUSIO AMERIKOJE LIETUVIŲ KAltME’RIŲ KOLONIJOJE kur yra 380 lietuvių farmerių apsigyvenusių ir kurie
turi ūkiškas draugijas parapija ir lietuvį kunigų. Ta kolonija randas iš
gražiausiu ir parankiausiu vietų dėl lietuvių apsigyvenimo
ant fariru
Amerikoje puikioj aplinkoje turgu mieste Scottvilles, Michigan. Laukai Il
gus derlingiausi dcl visokių Jiavų Daržovių sodu ir pievų gyvuliu ir pauk
ščiu auginimo žemė daugiausia molis su juodžiamiu maišitas ir kitos ru.
Sies geros žemėta derlingos. Ta musų kolonija priena prie pat Michigan
Ežero Vandeninu pirmas miestas yra Scottville antras yra Ludingtonas,
Portavas su didele laivų prieplauka, l’o visa kolonija puikus žviravoti ke
liai ir gelkelių daugybe ir visokio didumo upių ir upelių ir Ežorclių žu
vingų daugybe kas gražia labai kolonijų, visa kolonija apgyventa puikio
mis pelningomis farmomis. Anglai farmeriai matydami nepaprastai smar
kų lietuvių ciu parėjima gyventi ant farmų pradėjo tomi buti neužganė
dinti ir keltis iš čia laukan ir sava farmas pradėjo mums pavesti kad jus
lietuviams purdotumėm kad ir už žema kaina. Mes ir visi čia gyvenanti
lietuviai farmeriai toje puikioje kolonijoj labai esame užganėdiifti kad tik
Anglai iš čia išeina o palieka lietuviams vietas geras lenkų ir kitu tautu
čia nėra tik Anglai ir lietuviai. Mes visi toje kolonijoje gyvenanti lietu
viai ūkininkai kreipiamės į jus iškancius ūkių pirkti nepirkite kitur nie
kur kaip tik pas mus. Mes turime iš Anglų sucimc kelis šimtus geru .far
mų mažų ir didelių nebrangiai ant pardavimo ir duodame ąpt išmokė
jimo lengvaus dodame naujiems farmeriems arklius ir visokius gyvulius
ir ūkiškus padarus ir mašinas ant išmokėjimo labai lengvaus. Pirk pas
varidamas, nelaikyk Rankose pinigus padėjus jie gali karei užėjus ar kitaipos su Bankrutyti pir farma užėjus karei farmerių nereiks eiti į ka
rė farmeris ture muistą gaminti, nepirk miestie namo užeis bedarbe jį
bus už nieką o užėjus bedarbis farmos .bus labai brangios ir už Auksą
brangesni, nes J u pragyvenimas eina Brangin to farmeriai nori kad butų
dar brangesnis bojidis to neapsakoma pelną ture, Pirk farmas šįmet kol
darbai eina fabrikose gerai tol pigies yra fanuos kita meta gal fabrikai
apsistoti tuomet farmos bus kelius kartus brangesnės. Čia žemiaus paduo
du kelias farmas kurios turime greit pardoti duodame beveik už pusė
kainos, pasirink viena iš jų ir toj pirk o busi užganėdintas, rašyk toj gau
si katalogų apie daugiaus farmų aprašanti ir mapa kolonijos dovanai.
No 330 farmų 60 akriu sekšitiie 26 Rivertvill valsčiuje praeina laukas
prie labai puikaus šventos Marijos Ežero trobos ir sodas ant kranto cžaro
Auza 6 ruimų gerai įtaisyta tarpe puikių farmų ant derlingų laukų tarpe
lietuvių farmerių, žemė visa dirbama juodžemis su molių geriau derlin
giausios rūšies, 15 akrų yra kviečių pasėta 20 akrų dobilų 20 akriu dėl
vasarojaus išrudenlo suarta ir 5 akrai geriausios ganiavos. Geram lietu
viui tų farmų patekusi į vienus metus savo jevais užsimokėtu už save ir
yra verta $6.000 Bet savinikas Anglas yra nesveikas ir nenori lietuvių ko
lonija gyventi parduoda labai pigiat už $3500 toj j mokėti reikia $1500. ki
tu palauksime par daug metų laiko.
No. 332. A Karmų 110 Akrų Boksine 24 Vietoria Valš. žemė lygi
palei puikų plentų akmenimis pilstą skersai kelių lietuvių farmeriai
gyvena netolj nuo miesto Scottvilles. žemė gera smic siniolžemiu mai
šyta su juosvu purvu visas laukas sausas 30 akrų ariamos, dabar dirvonu
5 akrai, nuujų dobilų, mažus miškas ant kitos apaugę ant kurios yra
malkos už kelius šimtus dolerių,n amas mažas 5 ruimų, mažas tvar
tukas, šulinis, pigiai parduodame: už $l,800, tuoj reikia įmokėti tik
$400, o kitu ant išniokestis po $100 į metus mokant.
No. 333. Farma 280 Akru Sšikenc 2 ir 12. Victorijos Valš. Tik
ras dvaras 200 Akrų po plugu ariamos, 80 akrų Ganiavos ir miškas,
žemė lygi. Juodžemis su moliu maišyta labai derlingo gatunko. Nėra
javo, kurisn eaugtų kuogeriausiai.
Visa aptverta tarpe puikių farmų
arti prie ietuvių farmerių. Budinkai Dvarskl. Auza 14 ruimų dviejų
fliorų, štymu šildoma, du po apačia cimentiniai skiepai: vienas viskam
susidėti; antrame yra Boileris šildomasis namo; du tolietai auzoj, ant
vandens dvejos vanos dėl darbininkų, kitos vanas dol gaspudoriaus. Au
za vidui ir iš lauko puikiai aptaisyta tarpo puikių pavėsio medžių Klevų,
Liepų ir Ouosių.
Du didžiausi dvariški tvartai, kuriuose galima su
talpinti porų tūkstančių tonų šieno ir kitų javų ir 150 galvijųvletos. Ant
tos farmos yra laikoma ligi 75 melžiamų karvių ir tiek augančių
galvijų. Visi tie galvijai nešdavo ant tos farmos po $10,000 uždarbio j
motus aiko. Puiki klietis, yra puikus vištininkai, kiaulininkui, ledaunė
su pienine — l’aktinė, kurioj ir lndžinas . stovi vandeniui puinpotl ir
pienui ir sviestui daryti, yra pritaisyta prie to indžino vanduo visose i
hudinkuose, auzoj ir tvartuose įvestas kaipo mieste. Mieštas iš tvarto
Mašina išvežamas. Tos farmos vieni budinkai kaštavo ligi $12,000. Jų
turime greitai parduoti, nes moteris unglikė, viena tėra, tai ji nori jų
parduoti tuoj ir paleido pigiai, beveik už pusę kainos: už $17,000.00.
įmokėti reikia tuoj tik $5,000, kitus palauksime per 12 metų laiko.
Naudokis šia gera proga. Ta farma butiitui by koki lietuviškų biznį
mieste.
<
No. 334.
Karma 100 Akrų. Hekšine 13 Victorija Valš. žemė
lygi pirmos klesos. žemės dirbamos yra 80 akrų, o 20 akrų yra ant
puikios nedidclios upės lankos, kuri yra su sinicllu maišyta ir palikta
ganiava ir mišku, o kita visa žemė su moiu ir juodžemiu inuišyta.
Didelis laukas apsėtas kviečiais ir dobilais.
Budinkai labai puikus.
Auza raudonų plytų muro 8 ruimų puikiai įtaisyta.
Vanduo viduje.
Tvartas didelis, po apačia gyvuliai, išvažiuojama į kluonų.
Gyvuliai
Ištvarta eina stačiai J upę. kuri pro tvartų teka — cistas vanduo. Auza
ant kranto tos upės ir palei akmeninį kelių, apaugusi dideliu sodu j
runnų. Gražioje vietoje, vlgadnel ir gera žemė ir gražus budinkai arti
daug lietuvių yru'farmerių. Savininkas anglas; jam nclabul tinka gy
venti tarpe lietuvių ir antra yra gana praturtėjęs iš tos ūkės. Parduo
da pigia kaina: už $800.00, tuojaus mokėti reikia pusę sumos, kitus
ant kiek norėsite palauksime, ta farma yra $12,000. Nepraleiskite pro
gos lietuviai.
No. 335.
Karma 160 Akrų Keksine 35 Berman Valš. Ariamos
yra 110 akrų: 30 akrų puikios baltųjų dobilų ganiavos geriausios ir
30 akrų didelio miško labai dailių didelių medžių: Eglių. Kovų. Duslų,
Liepų, Gobų ir Beržų. Tus miškas yra vertas suvirš $3,000 be miško
žemės tik medei.
Visa žemė lygi nuolaidi.
Geriausi sviete Kviečiai,
Miežiai, žirniai, avižos ir bulvės.
zomė juodžemis gero gatunko su
moliu puikioje aplclinkėjc tuFpe bagotų didelių farmų ir lietuvių daug
apgyventoje kaimynėje arti Scottvillės miesto ant kampo dviejų puikių
žvlravuotų keių einančių į miestų, ir netoli puikiausio ežero.
iiudinkai tik statyti 5 metai naujo styliaius. Auza dviejų fliorų S ruimų ge
rai įtaisyta su muro skiepu, apie nuzų puikus pavėsio medžiai. Tvarias
didžiausis gerai budavotas, kuriame visokios gerybes galima sutalpinti
Ir yra prirengtas dėl 50 karvi ųvletos pastatyti, nes ant tos farmos yra
laikoma po 50 karttų ir kurlosduoda pelnų į metus ligi $5,000, o kur
pelnas iš kitų Javų? Klielis, Kuriniu) Viduryje galvijų kieme bėga. iš
žemės šaltinis, kur niekuomet nereikia rupintlcs apie gyvulių girdymų.
Ta farma yra verta $16,000. Savininkas yra anglas senelis, nenori jos
daugiaus, runduvoti kitam.
Parduoda pigiai: už $11,500.00 ant išmo
kėjimo duoda.
Nuuduokis broli lietuvi; prieš tų larmų miesto biznis
yra niekas.
No. 336. Karma 90 akrų. Hekšine 33 Shoridun Valš. Palei puikų
ežerų Round laike, kur vasariniai holeiiai yra', kur turint farmų, ge
rai gali uždirbti vasaros laike, kuomet ponybė ant vakaeijų suvažiuoja
ir arti prie tos fanuos yra Piknikų Daržas. Ta farma yra augštoj vietoj,
iš kurios visas ežerus apsimuto. Apielinkė beveik' vieni ietuviais ap, gyventa.
žemė gera maišyta su moliu ir su smieliu. Budinkai dar
pagyvenami, geras sodas; 50 akrų ariamus, kita jaunas miškas ir ga
niava, tokiam lietuviui, kuris vasara norėtų su svečiais užsiimti palei
ežerų ir turėti savo miško pasivaikščioti labui butų geru vieta prie
tos farmos prieina geležinkelis ir Stacija yra. Jų turime tuoj parduoti.
Savininkas yra po bėda papuolęs, anglas, už viskės dirbtini), parduo
dam labai pigiai: už $3,200.
Ant lengvaus išmokėjimo, tifoj tereikia

ANTON KIEDIS AND CO.
Specialiai
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šis apgarsinimas yra geras už $5.00 K
dėl bile kurso i mano šiame mene- ■ į:
syje Musų Mokykloje. i J-J
iMusų

sistema

ypatiškas mokinimas
padarys jus žinovu į
trumpų laikų.
Mes turime didžiau
sius ir
geriausius
kirpimo
— designing ir siuvimo sky
rius, kur mes su
teiksime
pratinku
patyrimų
kuomet
jus mokysitės.
"Elektra varomos
siuvimo skyriuose.

masinos
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“DBAUGO”

tracij% atdara nuo I rai. t

ryto iki I vai. vak. ūtar5

a

ninkata, Ketvergais lr iubatoms iki S vai. vakare.

Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ
Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai

galima

siųsti

krasos

Didelis Tąsisirinkimas Sliu
binų žiedų 14
paauksuotų lai
k, auksinių ir
krodėlių. Deimantinių
žiedų,
leuriugelių, Spilguėių į krutino,
guzikų į mankietus ir Iptokių
juliileriškų daiktų.
Taip pat užlaikiau rekordus
dėl gramafonų. Taisimas laikrodžių, armonikų, revolverių
|§i • grainafonų ir visokių jubilerišS ką daiktų yra gvarantuojamas.
£
KAZ. MICHALAUSKAS

S

C* 3303 SO. MORGAN ST.,
Į;
CHICAGO, ILL.
Telefonas Drover 7027.’.
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THE KEISTER’S
LADIES TA1LOBING
COLLEGE.
Jus nusistebesite kaip puiki ir lengva yra musų metodą padirbimo dra
bužiu.
" Todėl Keister Coliege yra populariška. Pamatykite mus apie speciale
kaina dėl siute.
KAINOS MOKYNIAMS:
Pilnas

Peoples State Bank Building, SCOTTVILLE, MICHIGAN.

$5

J

kursas

su

instrukcijoms

$25.00 Siuvimo kursas IU dienų $5.00
•R) ir Oottage Grove Avė., Chicago,
111. Telefonas Oakland 5252.
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KINGMANO ZINKO ŠĖRININKŲ

musų

Jus esate užkviefiami apsilankyti
ir pamatyti musų mokyklų bile laiku
— dienų ir vakarais ir gauti speciališkai musų kaiua laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
—bile stailės arba dydžio, iš bile ma
dų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

Master Designing School
J. F. KASNICKA, prineipalas,
118 N. La Šalie St. Kambarys 410-417
Prieš; City Hali
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Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted Street
(ant trečiu lubų.)

H

Amerikos Lietuviu Mokyklų į

8

Makinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, pirklybos teišių, Suv. Valst. istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo valandos; nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3380 Emerald avė., £HICAGO, ILL.
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Pradžia ’7 V. V

Įžanga vyrams 25c, moterims dykai, g

Bus garsinga Broliu Sarpaliu muzika.

Bus ro- ||

g

donia labai interesuojami travelogijų pavčikslai iš
kelionės mio Chicagos iki San Francisco, Oal.

VAISIAI ŽMOGAUS DARBO
Tiktai ekonomija ir taupumas
tegali atnešti pageidaujama vai
sių dėl pasilinksminimo
Bankas yra to jį žemė,* kurioje jus pasėti
pinigus, o bankos knygutė tai yra vaisius.
Mes mokame 3 nuošimti į metus už just]
pinigus.
PRADEKITE SĖTI ŠIENDIENĄ

PEOPES STOCK VAROS STATE BANK
Ashland Avė. Kampas 47th Street
Didžiausia' Valstijos

Kepitales ir Perviršis $750.000.oo.

įmokėti $500.

(
\

Bankas apart miosto

Tortas suvirš ST.OOO.OOt.oo
e
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na

tais jie pamato savo vergys
sėdėjo, kurs nusamdė Ko
V ilniuje nuo J'lapkr. pa ve, idant teiktum laimę ki
tikėtai prabįlo barzdaskutls, mon pamatė, kad mieste di mitetui butą, prie pat ka
tę, kartais jie pradeda gal- krautuves.
sirodė valdžios
įsakymas tiems. Jei Dievas panorės,
voti, kad gal negerai daro, ! Snv- Valstijose tik vieną aš jums, sveteliai, noriu pa delis gaisras.
Privažiavęs taliką bažnyčios, kur telpa
šaukti visus vy riškius nuo tai tuojąus tąvo tariamoji
bet aplinkybės padaro juosi’**išperkama kas- sakyti, kad Čipsaviče visai arčiau pamatė, kad dega tas
ir mokykla. Viršui gyvena
galybė žlugs.
, . ,
bejipgiais ir jie žengia to-,11H
pusę milijardo dole- netinka lošimui. Jį reikia pats teatras, kuriame buvo i pĮe,Juuas su kamcndoriiim. 1 i'-—15 111. apžiūrėti s veikaDvariškiai,
girdėdami
ios. ar tinka darbui dirbti.
liau pramintu takelią prie!™1
vPuona*
^įa kasmet prašalinti.
v
koncertas.
Buto kambariai taip šviesus
Nuo šaukimo paliuosuojama tokius .žodžius, tik pabalo,
madų, karčemos, kortu, iš- leidžiama 6 milijardai doŽmonią rėksmas ir klikg- įw.vrąs, kad miela ineiti ir
— Kas? Ar tu manę ditdvasiškija įvairią tikėjimą- laukdami mirties ištarmės
‘
lei’u. Taigi maistas ir ma___
Prie te- apsidairyti. O ištikus šaltaute jimo
sti įžeist visą akyse ? — at mai neapsakomi.
ir dvasiškąją seminariją drąsuoliui.
ir lu
Jeigu jąs sutiksit madniš- da. tai du
, konkurentai
.
siliepė Čipsaviče. Kaip tu ątro durą per didelį puolimą .• ėiui galima ineiti ir susišil- įvairią tikėjimą auklėtiąiaif
Bet Abnauzaras paėmė
kiaušiai pasirėdžiusią motcĮ’«‘: sunku ai«kaitliu„ti, ku(lyti. Padėjimas labai sunman usus prilipdei, kad vie didžiausis susikimšimas.
o taipo gi mokytojai,, dak už rankos Elaimą ir tarė:
Apie tris šimtai žmonią,! ims delei valgio ir drabužių.
riškę ant didžiosios miesto
na pusė laike lošimo nukri
— Neduosiu tau dešimto’
tarai, dantistai, feldšerai ir
gatvės arba nuskurusiame
"Madmskamo restorane
nebegalėdami
išbėgti,
gyvi
Taigi
naujam
vedėjui
labai
to. Tu pats esi netikęs ar
aptiekoriai. Turtuoliai, ne- deimanto, nes pats pasa
sodžiuje, tai žinokite, jog tai!,lž |,lctjls. mes «žin„kame 5
teatre sudegė
sunku lopyti pirmojo senotistas. Tylėk!...
pratusieji dirbti darbą tuo- kei, jog teisybės negalima
silpnas sutvėrimas, jog jam I " talerius.
Paprastame
Paryažiavęs
gydytojas, į jo vedėjo padarytas skylėj,
larpu nešaukiama gaudamT nupirkti,
Jeigu teisybė
— Nesibarkit — ėmė malstinga valios ir proto.
rese.rane, kur ne mada eiti,
nuoširdžiai dėkavojo savo į Moteris šūkauja, koliojasi
atkilą šešiems mėnesiams, teikiama dovanai, tai ir už
S. Trolmskis^ kuris so-. „
, .
v
J
.
.
me ; už tokius pat pietus už- dvti
:
,
i
,
v
žmonai
uz
dora
patanma
delei
to,
kad
visa
ko
per

Kiekviena mada pmiuan-!m(lkMmc 60 ccutu Už bu. endistą vaikus nuolat knks-1
jeigu užsimokės 600 markią. prietelystę nereiks nieko
važiuoti prie ligonio, kitai]) mažai gauna. O nežino to, Už tuos pinigus bus. perka
mokėti. Tą turtą noriu tau
šia užmuša žmoguje žmogų, |,(|: svaigiuaufiu' įal,ipall„dija.'
gal
abu,
sako,
butumiva
gy

kad
dabar
visur
sumažinta
ma šilti drabužiai darbinin suteikti. Pasilik mano paišsunkia ip jo Hieitf]ų,.«i-i
;,.ame
dolerin įr dalJ Bet susibarę vis ,a|liau 5ėvu sudegusiu teatro lieps pašalpa. Lenkės, yt katė su kams. Už slapstymąsi bau
loeiuje. Radau prietelį ku
maiiumą. Ypatingai didelę
a
Gi sveikas‘ vanduo, 1<> ir galų gale susikibo j
nose,.
pūsle bėgioja iš vieno komi džiama 3 metais kalėjimu ir
blėdi teikia moterų mada. ■
m llieko uekaStuojaj bet krutinės. Neilgai trukus sli
rio širdis seniai ieškojo.
J. Poška. teto į kitą (iš lenką į lie pinigais iki 10,006 rharkią.
di žeidžia kimų, gadina vei-'jj ,,ne mada” ‘"geroje” . skambėjo stiklai, sumojavo
.Dvigubai nustebo dvari
tuviu) mėgindamos išgauti Lietuvių užrašyta arti 3,
škiai iš jąją karaliaus žo
dą, platina ligas ir mažkrau-idl,.1)gl.stf,jc g(.rti
j lazdos — prasidėjo tikros
! dvigubą pašalpą. Vologdoj
nuošimčių.
: džių.
jystę.
Moterą mada kas
Vietojo bausmės
Vada — azartas ir mėgė- muštynės.
£ yra dvi katalikiškos inoky
“R. G.”:
drąsuolis
įgavo 1 valdovo
met žudo šimtus tukstančią jani^s jis labai brangiai kaš
Čebatuotas.
iklos, — lietuviu ir lenką kobusiančią moterų, pinti lai
malonę.'
n
'
i
tuoja. Mada — milžiniška
S l miteto
įsteigtos,
tečiau
ko amžinai
užmerkdama
Paliepęs
veidmainiams
v
visuomenės
blėdis,
kuri
iia > žmones geriau leidžia savo
A
joms akįs. Juk jauna mer
dvariškiams
išsikraustyti
skandiną į kvailybės bangas
i
auvNvaikus Į svetimtaučiu moky
gaitė visa paskendusi rūpes
iš
savo rūmą,
karalius
si
» ; klas, negu i katalikiškąsias,
ne tik turtuolius, bet ir pa
čiuose aipe stugelės, rankoprie savęs paliko Elaimą.
vargėlį darbininką.
nors čia ir tikėjimo dalyku
vią formas, susišukavimą,
Ant rytdienos į kara
Nepadoru sekti tą. ką iš
J mokinama. Vaiką motinos
liaus
ramus bailiai įžen^1
augštus batu užkulnius ir
Vienuos mieste Austrijoj
galvoja Paryžiaus siuvėjos
! didžiuojasi, kad svetimtau
(Rytą pasaka)
kitokius niekniekius.
Ma
tie apdovanoti deimantais
gydytojas
Jonas
Imoterims, o Londono — vy- gyvena
čių mokykloje ją vaikeliai
Gyveno
Bagdade
žmo

dos taip susmulkina žmo-'
„
devyni dvariškiai.
Robert su savo žmona Ona.
Į J «l JIIS
Svmito Juozupo parapijos išmoksta negirdėtą daine gus, kuris paraė kningą
gaus prigimtį, kad net kai— O ką? — atsiliepė į
Vienas vokiečiu laikraš
’uolabiau negražu vejoti
sąnarys Kazis Eimutis per lių: “Vosem dievok /odin
kurios kompanijos pradėjo!
,
r .
vardu: “Priedermės Valdo- juos karalius. — Ar esate
1
madas mums, lietuviams, tis praneša dabar šitokį at kleboną kum A. Petraitį ja” ir tt.
Gaila tu tėvu
vinKaraliu.”
Šis žmogus labai užganėdinti mano va
vesti su jomis kova. .Darbi- ,
■
- i i
•
. .*
.
i kiniu tevvne badauja, pa sitikimą.
nusiuntė Chicagos antvys-j tamsumo, kurio leisdami sarankės daugiausiai rūpinan
Parėjęs namon gydytojas kupiui KH) doleriu palaiky-į vo vaikus svetimtaučiu luo vadinosi Elaiin. Si kiiiPga karykščiomis dovanomis ?
sko minsi jūrėse kišant ir
čiosios madomis menkiau
— Ak, geradėjau, atsilie
sako savo žmonai: ar žinai, mui katalikišką prieglaudą, Į kyklosna, stačiai juos stu apie valdovą-karalią prie
kraujo.
dirba, greičiau nuilsta iri
kokią dovaną aš tau parne ms miesto vyriausybė atsi- min pražūtim Ją užaugu- dermes žmonėms labai ti pė dvariškiai—tie deiman
dažniau serga, nes joms apię
ko, kadangi apskritai liau tai mums brangesni ir už
šu.
sa^ė skirti pašelpą kataliku siu tėvai nebepamatys lietu
kitus dalykus nėra laiko
dis mėgsta kuodaugiausiai gyvenimą, nes tai ženklas
Pasakyk geimu stačiai, globojamiems*našlaičiams.
viais esant, nebepasidžiaugs
galvoti. Gi kvailiausio bu
žinoti
įiairi^fvąiHattsią! tavo tųąldnės.: *
pave
juk žinai, kad aš nemoku
L ž tokią gausią auką p. — senatvėj paguoda. Jie
lyk
mums
prąiie&H,.
jog
do aprėdalas nekali suteikti
smulkmeflą
apie
savo
vieš

spėlioti, kalba vyrui juo Kaziui
(Feljetonas).
/
Eimučiui
pridera į išaugs tikri pasileidėliai,
pačius: iApart to, šioji} kiįiii-: pardavėjifs juslų malonybę
energijos ir sąmonės. PliiIioeliestero socialistai su- kaudama žmona.
nuo katalikiškos visuonie- kurie nė saviesiems nė sve
ladelpliijoj “Bell Tėleplion rengi balifj.
goję bijvo nurodyta kaiku apgavo.
Gydytoas palengvėl iš nes širdingiausia padėka.
limicms
nebus naudingi.
Co.” neduoda darbo toras
-—Kaip tai?
Dar marsalietę bedai traukė iš savo kišenės du
Lietuvis katalikas.
Jau ir taip išblaškyti po vi rie nusižengimai tuo- laiku
— Jie netikri.
merginoms, kurios rūpinasi nuojant viens iš tojo baliaus raudonu bilėtu. Šį vaakrą
Almauzasą Rusiją lietuviai pabėgė viešpataujančio
— Tai kas? — šypsoda
madomis. Kompanija sako, •.•engėju barzdaskutis K. jau yra gražiausia muzikos kon
Kuomet karalius Alliai virsta į niekus, o sve- ro.
kad reikalingos darbininkės, barškino savo ilgą kaklą, certas.
Šitai nupirkau du
timtautiškose mokyklose be mauznras sužinojo apie tu masis tarė karalius. *— Ar
jąs manote, kad aš apie tai
bet ne teatro choristės su iš parodydamas tuomi drau- bilėtu. Eisiva į vakarą tos
simokydami ją vaikai ir gi rinį minėtosios kningos, tai
teptais veidais ir trumpais gams, kad bus ko įpilti į garsingosios muzikos pasįSausio 25 d. š. m. čia bu- negeresni išaugs, lies jie įsi- tuojaus ligpė ją sudeginti, nežinojau? Jąs mane vai
sijonais.
“Madniarkos” gūži. Mat, po baliaus soeia- Į klausyti. Tai išgirdusi žmo- vo atvažiavęs su prakalbo- žiuri i ne savųjų papročius, o autorių ĖJaimu; liepė pa- šinote netikromis pagirogrąžinamos namo nusiprau listai nutarė pagirtuikliauti • na nudžiugo. Bet tuo pa- mis laisvamanišką laikraš-: bet į svetimąją ir — ar jie š iuktį įisavo vąpius. Kuo miš, aš gi jums*ūžtą! užsti veidą ir apsivilkti pado už surinktus pinigus. Pasi- čiu laiku suskambėjo durą čiu agentas A. Marius. Su-!geri,.ar blogi — maži vai met jis atėjo, kkriilius pay|- tpcfc^au netikrais deiman
resniais drabužiais. Newar- baigus baliui, žmonės pi adė- varpelis.
Tarnaitė įleido riu k tus ^pinigus laike savu kai juos seka. Kad išnai- šaukė devynius mylimiau tais..-.
ir .tarė
ke, Nevv Yorke ir kituose jo skirstyties. Staiga ant nusiverkusią moterį,
pi akalbu jis išsivežė su sa-1 kinti tarp lietuviu pabėgė sius dvariškius
mieštose tai]M> gi yra neina- “steičiaus” pasirodė socialiNelaiminga moteriškė či liai.
į ką linkimo į svetimtaučius jiems: •“Pasikviečiau de
Vyrišky Drap«mBart«Ml
žai kompaniją, kurios gina stu organizatorius, Harmo-ina prie gydytojo ir verkdaLietuviams
katalikams!norą, reikia pasirūpinti Lie šimtį jiWąH tikėdamasis,

NEVERGAUKITE
MADOMS!

PERU, ILL.

MUSU PABĖGĖLIAI

PASIŠVENTIMAS IR JO k
UŽMOKESNIS.

LIETUVIAI
1C
f

DOVANA VEIDMAI
NIAMS.

SO. CHICAGO, ILL.

ALIUS PO BALIAUS.

KANKAKEE, ILL.

darbininkėms vėjoti madas.Inas ir sušuko, kad visi soJeigu moteris mano dau-1cialistai ir socinlistės tu ogiau uždirbti, ji privalo rim jaus susirinktą viršutiniiatai žiūrėti į savo prieder me
kambaryj
aptarti
mes. Gi, vė jojančioms ma svarbią dalyką. Padėkojęs
das delei to nėra laiko. Dar- už atsilankymą kiliems ša
bui reikalinga sąmonė, bet isirinkusiems ir, jmžadėjęs
ne mada.
pelną nuo baliaus naudingai
Aš ne sukau, kad nerei suvartoti socializmo gerovei
kia gražiai rėdyties. Prie llarmonas nulipo nuo stei
šingai, kiekvienam patarti čiaus. Susirink?; po baliau*
na dabinties kuošvariausiai socialistai pirmiausiai ėmė
ir kuodailiiuisiai. Švariai ir1 karšiai svarslvti, kiek bač'dailiai apsirėdęs žmogus vi- ką pirkti alaus. Po ilgą

ma ima prašyti jo, kad ši
vakarą aplankytą jos vie
nintelį sūneli.
Jis sunkiai
serga, vargiai b< galės pagy
t i.
Gydytojas tą naujieną iš
girdęs susiraukė ir pradėjo
murmėti po nesės, kad ta
moteriškė su savo sunu ga
li sugaišinti visą vakarą, o
čia bilėtai į koncertą, nupirkti, ir dar taip brangiai
užmokėta.
Gydytojas,
norėdamas

sarmata butu remti ši lais luviu Ko’mitct/ū patraukti
juos į save. Taipogi Liet.
vamaniu pastumdėlį.
Komitetui reikėtų daugiau
2.
rupi uties ir savo skyrių tar
nautojais, kad delei blogo ją
elgimos nebūtą priekaištą.
“R. G.”
t
Musą mieste socialistai
TOMSKAS.
pradeda nykti, kaip kampa
šis miestas — Sibiro mie
ras, Susipratę žmonės nuo
ją šalinas, meta skaitę .iv stas, Musą tautiečiai nebubedieviškus
laikraščius, ’o nė sapnavę apie ji. Tik
draudžia vaikams bičiuo- l Uoka it atsimindavo Sibirą,
liuoties su tais ištvirkėliais. » jei aki ką iš musų krašto

BINGHAMTON, N. Y.

Nauji, neatimti, uarytt aat
uleakymo aiutai ir ovatkutai,
vertė* nuo 130 iki 350, dabar
paniduoda po 115 ir 25 dolerine. •
Nauji, daryti gatavimi aao ,
tl’5 iki 335 eiutai ir overkotai,
nuo 37.50 iki 18 doleri?.
Pilnae peeirinkiiaae kailis pamultp overkot?
dovanoti štai šiltis deiman
Vieal matai vartoti aiutai ir
overkotai
vertė* nuo 325 iki
tais.”
385, dabar 85 ir augUėiau. Kai- i į
Dvariškiai,
norėdami
nėe nuo 31.50 iki 84.50. Vaiky į
gauti tą brangią dovaną, o aiutai tiuo 33.00 IU 874(0. Va
lizos ir Kuperai.
rungeiolainies
ėmė
girti
Atdara kasdieną, aedėliomie !
Almatižarą.
Vieni vadino
ir vakarais.
'
S. OOBDON,
jį geniališku drąsuoliu, kiti
1415
8.
Halatod
Ohloago. 11L S
stebėjosi jo išmintimi, tre- UUU tt«tttt tlt.,
tlLtt t ttttttt
kad jusip liežuvis pasakys
man teisybę.”
Patfodęs
dešimtį didelių deimantų
karalius pridūrė: “Tie, ku
rie pasakys tą, ką mintija
apie mano galybę, bus ap-Į
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CHICAGOS
ŽINIOS
KOFERENGUŪS DIEVO
APVEIZDOS BAŽ
NYČIOJE.

Ynsario 18 <1. š. m. šv. An
tano parapijos svetainėj*'
Įvyks labdariu 3 kuopos su
sirinkimas. Pradžia susirin
kimo 12:30 vai. po pietų.
Daug yra svarbiu reikalu
aptarimui, todėl nepatiiigėkit^ kfioskaitlingiausiai at
lankyti šj susirinkimą.
Kuopos Sekretorius.

šitam “Draugo” munervje gerbiamieji skaitytojai
ant

pirmojo puslapio atras

IŠ VIETOS PRAŠALIN
TAS UŽ PAŠOVIMĄ
KINIEČIO.

SUSIRINKIMAS LiBDARlįl 3 KUOPOS.

Cicilės tarnybos komisija
prašalino nuo poliemonavimo du policmonuj Jainesą
A. Murpliv ir D<»vidą AlcFnerny. Pirmasis su kitu
savo bendru bereikalo ap
mušė „ir dur pašovė skalby
klos savininką kinietį Char
les Juiig. Antrasis policmonas prašalintas už girtavi
mą.
'

SUSIRINKIMAS BLAIVI
NINKŲ 41 KP.

NORTH SIDE.

paskelbtas
konferencijas,
kurios įvyks Die.vo Apveiz- 3 asario 11 d. š. m. Šv. I
Arkaniolo draugy
dos parapijos bažnyčioje
a L. R. K. P. B. 41-oj kuopa
Gavėnios metu. Konferenei- s^e laike susirinkimą. Iš- laikys mėnesinį susirinkimą
jas sakvs gerb. kun. prof. P. ri,lkti darbininkai patarna- vasario >18: d. š. m., Dievo
Buevs
vintui baliuje vasario 18 dieApveizdos parapijos svetai
Šitos konferencijos yra n“>i Pi'hiąs nuo šio baliaus nėje; Prądžio susirinkimo
svarbios ir naudingos visais l,us paskiitas Šv. Ahkolo tuojaus po sumos.
žvilgsniais.
Visupirnia, lie- parapijos naudai,
Vi sį kuoska i tl i n gi ausiai
tuviai išgirs tai, ko didžiu- p<» to buvo tartasi apie ateikite.
‘.o
ma nėra girdėję apie katali- šelpimą badaujančios Lietu
; O. Viselgiutč, rašt.
ku tikėjimo svarbesniuosius vos. Nutarta nelaukiant kapriiic.ipus. Be to, skaitliu- rėts pabaigos atiduoti pagaisiais savo susirinkimais ' skirtus Tautos Fondui. $50.
konferencijų dienose lietu- J Pinigai liko Įteikti vietos Ryt, nedėlioję, Roselandn
viai parems bendrai labda-į Tautos Fondo skyriaus iž- socialistai rengia balių. At
ringuosius darbus.
i (liniukui kun. F. Kudirkai.
spausdintose baliaus plaka
Todėl yra pageidaujamas i
A. Bacevičius.
tuose bjauriai išjuokiama
daiktas, kad konferencijų
katalikai ir jų tikėjimas. Pa
" klausvties visuomet, susirin
doriems žmonėms į tokį be
ktu kuodaugiausiai žmonių, I MIESTO DARBININKŲ
dievių socialistu balių neSTREIKAS.
kaip vyrų, taip ir moterių, i
____ _
| verta visiškai eiti. Gali jie
Gerai butų, kad konferenei-Į Šitą’’subatą,
sakoma, su-l™^1 sau balius, bet kam
jų paklausyti nueitų lietu
streikuosią visi miesto dar-lužgaulioti ir dar nevietoje
viai ir iš kitų parapijų.
b i ninkai, surišti su Building Ižmones priešingų įsitikinimų.
'Pradės tarvba.

ROSELAND, ILL.

TOWN OF LAKE.
________

vai suarštąvo roselnndictę
Oną Blovaitę (10554 India
na ave.). Suareštuotoji kal
tinama netikru čekių varto
jime. .Tais Oiia Blovas ap
dovanojo daugelį krautuvių,
restoraną, automobiliu kom
potujų ir tt.

Svarbus Susirinkimas.
Nedėlioję vasario v8 d.,
1917 m. 2 valandą po pietų
Aušros Vartų parapijinėje
svetainėje bus organizavi
mas darbininkų sąjungos
Chicagos apskričio.
Visos Chicagos ir apylin
kių kuopos kviečiamos daly
vauti.
38 Kuopos Valdyba.

Direktoriai American Sta
te Bankos per savo susirin
kimą laikyta savo bankoje,
kuri randasi ant Blue Island
ave., kampas Loomis ir 18-tos
gatvių, 8 diena šio' mėnesio,
darinko dar vieną direktorių
poną J. A. Cervenką.
Ponas Cervenką, kuris už
ima. vietą Probate Court
Cleyk, ir yra prezidentas Pilsen Brewing Company, nuo
pat pradžios buvo šerininku
šios bankos ir visuomte buvo
vienu iš uoliausių darbinin

kų šios1 bankos.

į MOBILIZUOJAMOS CHIkaip,
CAGOS ĮSTAIGOS,

i

i

PLATINKIT
"DRAUGį."

MILŽINIŠKAS PROTESTO
MITINGAS.

Stebėties tik reikia,
1».
Al f
tie musu socialistai uoliai j
'
PAIEŠKOJIMAI
darbuojas saą<», atsiprašant, I Suv. Valstijų karės laivyk*idėjos praplatinimu. Bedepartamentas čionai1
veik ncivienas viešas va ka- mobilizuoja karės laikui di-1 Nedėlioję, Vasario 18 d.,
Vienatinis būdas gimi
nės
surasti yra paieškoji
ras, ar tai jis butų visuome- džiules privatines įstaigas, Coliseumo salėje, (Indiana
mas per “Draugą”. Paieš
niškam pasilinksminimui — kurios, kilus < karei, busią Į ave., ties fc-th gątį), įvyks kodami per "Draugą” dau
neapsieina be jų pasiųstų militarinės vyriausybės prie Į didžiausias Chicagoje rnass- gelis surajlbfffcavo gentis,
draugus it ’pažįstamus, ku
agentėlįų, Antai, vasario 11 žiūroje.
-mitingas išreiškimui prote
per ilgą laiką nebuvo
sto prieš besiartinantį karės rie
d. š. m.. Šv. Elzbietos moteT<* , . ,
žinomi.
Jei nori bile ką
rių ir mergaičių draugija tu 1 lntįustrialėn atsargon pir •avojų Suvienytose Valsti surasti, siųsk paieškojimą į
' ‘ Draugą ’ ’ šiandien.
rėjo pamėgusi savo balių miausia paimta TVestern jose.
n
i
,
•
i
•
•
t
Electric
Companv,
Cicero.
Paieškojimų kaina:
( olumbios svetainėj*'. Jie ir
,
1.
Kuo daugiaus žmonių pro
t»
■
i•
Šitoje
dirbtuvėje
bus
dirba

Vieną
kartą
... . 50c.
ma atstovavo.
Prasidėjus .
.
J
testuos, tuo įspūdingesnis
Trįs kartus
$1.00
vakarui, km,mot žmonių bnvisokios njsies prožekto- bus protestas. Mitingas pra
Vieną savaitę
$1.50
vo pilna svetaine, musu !lal lr clektr,f al’araiaL Is sidės dieną 2:30 vai.
Pinigus galima siųsti
krasos ženkleliais, arba re
“svieto lygintojai” bandė d,rbtnvfs <laĮ-bm,hk„ pariftgistruotame laiške. Paieš
pasilipę ant kėdės “visuo- kta 500 mechanikų. Šitiems SUAREŠTUOTA LIETU
kojimas turi būt surašytas
vvriausvbė
aiškiai ir trumpiai.
VA APGAVIKE.
menę■” užkviesti į “Naujie- iarbininkams
Adresuokite:
B-vės
balių.
Bot
varg-,
laiko8
mctu
mokl
'
R
P°
Ų
2
nu’
“DRAUGAS”
' metais
i.mtoici 1kiekvieųam.
’įol.’irinvinm Kilus
šam tas nepavyko; nuo va
(Advertising Dept.)
i
Šiomis dienomis detektvkarei,
dirbtuvė
automatiniu
1800
W.
46
sta)
Chicago,
III.
karo valdybos negavo “perHi'VJD.
i”’
mission.” Pasijutę esą ne budu pereis vyriausybės
rankosna
ir
ten
bus
dirba

savųjų vietoje, musų “drau
Paiešknu savo pusbrolio Petro ir
Povilas Rudminas, po sun
ir puseseris
Agotos
gai” nosis nuleidė išsinešdi ma tai, ką lieps vyriausybė. kiai ligai persiskyrė su šiuo Adoniavlęiaus
Adomavičiūtės po vyru Jurmallenė
.....
.
,
pirma gyveno- Pittsburghc, o da*no iš svetainės. Dabar čia .N('žinia tečiau, kiek tiems
svietu 14 d. vasario 2 vai. po j bar nežinia kur.
mechanikams
už
darbą,
bus
žmonės kalba, kad tie “did
Jei k-as žinote meldžiame praneftpietų. Paėjo iš Žvingių mies-, ,| arba atrašyti laišką,
mokama
karės
metu.
vyriai” vra labai nepaten
išgyveno' 1OA?5;?HTA,%!J \
kinti tokiu šv. Elzbietos
Jitos dar. kitos trla telio. Amerikoje
draugijos minėto vakaro vai* ' biengos darbo įstaigos pa- apie 24 metus.
Laidotuvės iškilmingai at
dvbos pasielgimu.
imta “tsargon,
miIiicn

T<,klp dal-vkai •vra s|ėPti_ sibus nedėlioj 18 d. vasario,
------------- ---nas daiktas. Tečiaus laik- 2523 W. 45 PI. į Nekalto Pras.
75 MIESTAI KOVOS
į raščių reporteriai sužino P. S. parap. Bažnyčioj, 44th ir
PRIEŠ EPIDEMIJĄ.
į įvairiausias
vyriausybės Fairfield ave.
laptybes ir tuojaus paskel- Gimines ir pažįstami kviešiami dalyvauti laidotuvėse.
Kadangi su ateinančiu, bia laikraščiuose.
Lietuvaitėj

-u. ■■ ■ i
pavasariu kaip Chieagoj.!
ATKELIAUSIĄ
10,000
taip ir apielirtkiniuose mies-j
NIGERIU.
tuose išnaujo tegalinti kil-j
ti vaikų paralyžiaus epide-j
—~—
miia, tatai prie Chicagos- Iš pietinių valstijų, sakoprisijutige 75 Illinois mies-|ma, Chica gon atkeliausią
tai ir'miesteliai, kad bend- j 10.000 nigerių. Juos čionai
r; i prisirengti kovon prieš parkviečia darbo agentūros.
šitos agentūros nujaučia,
tą epidemiją.
jogei karė su Vokietija
NUŠOVĖ VILKA.
j šauti ne išvengt ina, todėl
Illinois
ral trelcžinke- Chieagoj busią labai daug’
lio sargas palei St. Louis darbo. Jau ir dabar, esą,
ave. ir W. 13 gat. nušovė trūkstą baltųjų darbininkų,
vilką. S tkonia, vilką dide- 'Patai jų vietosna prie darbo
Ii šalčiai atviię iš Miehign- busią pastatyti iiigeriai,
no miškų.
kaipo išlaikomesni prie sunJkiųjų darbų.

Elsie G. Makar
Lie/avatfi Piano
Mokytoja

4515 Si. W#8l St.,

CRICASO.

Pa ieškau savo dėdės Antano Nagrozklo Kažemėky kaimo, Jurbarko
parap. Kauno gub.. Pirmiau "gyveno
Rhone, Pa. -Dabar gyvenu kitur, ma
lonėkite atsišaukite puts arba kas
kitas pranešti šiuo adresu:
JUOZAS YUROILAITIS
BOX -257 Vandergrift Heights l’a.
Z.

Pabiegelis Jonas Žiūkas, Andrikoniškių valsčiaus
Plikiskin
vienkiemo, pa ieškau
Svogerkos
Petronės Anikščių parap., Murevienkiemo ir brolėnu iš Zliobiškiu
sodos. Malonėkite atsišaukti se
kančiu adresu:
IVAN ŽUKAS

Corod Samara
Samarsky gub.,
Tribicuy Znvod Masterskoj No 2
3776.

■ ■■■■■■■■■■■■I
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Paiešknu savo tėvo Dominiko
Vingilaieio paeina iš Kauno gub.,
Raseinių pav., Laukuvos parapi
jos Ivoniškių kaimo, 1910 metuo
se jjs gyveno Chicagoje po nume
rių 4407 Hcrmitage ave.
Jis pats arba kas apie ji ži
note atsišaukite sekančiu adresu:
ONA VINGILAICIUTE
% Bielkus
152 Plorenee St.,
Glasgmv, S. S.SCOTLAND.
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vai. dieną, o Sųbatoinis dar ir vakarais nuo (i lig S.': =
Subatų val<araįs bankas ijtdaras speeydųp:
=
kad, lietuviam^ butų parankų ateiti Ui? yėil ąlftlX| ==
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam pįtjgii i
=Ę
Viį depozitus mokama
3 nuįjšnnfi^D -11'įs,i
=
;:

I Stale Bank of Chicago ’
i

:

niųfe’l

hilibi ■'

g LA SALLE ir WASHIN6T0N gt. prieš City- Rali.
g S Vienintijis .viilurirtiestvj, bankas, kame lietfiviškai
Reikalingi
du (2) kriaučiai
kalbama,7 nes turi lietuviu klerku.
prie naujų siuvamų
masinu ir S
—
prie taisymo senų drabužių, atsi
i^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiim
šaukite sekančiu adresu:
JOHN B. POTELIUNAS,
105 Mihvaukee ave.,
KENOSHA, WIŠ.
Phone 1461.
fc

A.

ŠĮMET PIRMA UZGMEKiy BALIUSJ*

URA VIST
ant

‘ •

PUIKIAUS VAKARO
Parengto
VISŲ ŠVENTŲ PABAP. DKAMATIŠKO SKYRIAUS

“KARES

METU”

ir
“PIRŠLYBOS”

Nedėl. 18 d. Vasario
1917 m. Bažnytinėj svet.
10806 Wabash Ave.
Roseland, III.
VAKARAS su PROGRAMŲ
Scenoje statoma komedija dvie
jų veiksmų “EKSPllOPRUATORTUS”. parengtas Draugys
tės“ LIETUVOS ŪKININKAS”
atsibus Ned., 18 d. Vasario, 1917
m., M. MELDAŽIO
svet.. 2244
W. 23rd PI. Pradžia
5:30 vai.
vak. Įžanga 25c. ir augščiau.
Todėl širdingaikviešiame vi
sus atsilankyti ant šio viršminėto
vakaro, nes puiki muzika brolių
Sarpaliu, iki vėlumo.
K vieeia visus
Dr-tės “Lietuvos Vkininkas”.

t*
Š
S

Parengtas suvienytom spėkom Šv. Mykolo Ark. ir šv.
Juozapo Globėjo Draugiją,
Nedėlioję,- J 8 d. Vasario .
(Feb.) 1917 m. Schoenhofen laidžioje svet. 1212-14 Ash
land ir Milwaukee avės.
Pelnas nuo šito baliaus paskirtas šv.tMyklo parapijos
naudai.
Visi malonėkite atsilankyti ant minėto baliaus j mes
užtikriname, kad kiekvienas busite užganėdintasi
•
) ,
Kviesia atsilankyti
-Pradžia 4 vai po pietų.
Įžanga £{><•.-pęrai.

s

S
‘t

g

1

a

mainyk, m aa a

VAKARAS!!!
Rengiamas A. L. R. K. Moterų Sąjungos 1-mos kp.
BBus Bazaras ii" Šokiai Ned., 18 Vasario. 1917 Šv. Jur
gio parap. svet. Prie 32ro PI. Auburn Ave.
Vakaras prasidės 6 valandą vakare.
Visi atsilankyti, nes bus linksmas ir naudingas vakaras
bus gražių dalykų antrtšlaimėjimo.
Bavaro Bilietai bus tik nuo le. iki 5c.
I
Muzika L. K. Jovaišo.
ĮNZANGA 25 ypatai.
Kviečia visus atsilankyti'
1-mą KUOPA MOT SĄJUNGOS.

DR. J. KŪLIS

LIETUVIS GYDYTOJAS IX
CHIBUBGAS,
3259 S. Halsted st. Chicago, HL
Gydo visokias ligas moterų ir
vaiką.
Priėmimo valandos: nno S ryto
iki 12; 0 iki tf. Nedėllomis:
ouo 9 ibi 2 po pietą; nno • v.
iki 8 v.

Phone Yards 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRU. MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St.
CHICAGO. ILL.

a

ĮDOMUS IR MARGAS

Tel. Yardg 1532

: 0

| A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas:
Room 818
18 So. La Balis St., Ohlcago, HL
Tel. Bandolph 6248
Į

gyvenimo vieta
8868 South Halsted Strest
Tel. Drover 5326

Telefonai: MeKlnley 8764 S’

BR. A. K. RUTKAUSKAS į
(lydytoja* Ir Chirurgą*
j
3467 S. Wtttan IM. Ir W. St |t., Ckleap ,

į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS -3

Ant Dari), Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

•

MOTOS TBUOKS.
Mes turime keliat* vieno tono
motorinių trokų (Motor
Trnck).
Parduosime pigiai už cash arba ant
Išmokėjimo. Kreipkitles laiškų.
A. B. Co.
% “DRAUGAS
1ROO W. 46th St. CHICAGO ILL.
FARMOS!!

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

a lb.

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver
SMETONAS

Geriausia*
Smetonos avie
Stan. Geresnis
naga kar |ąs

HDB

Tel Drover 7048
I.TBTUVTS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 rvto iki 9 vak
Nedėliomi# pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Ave.
art 47-tos gatvės

CHICAOO

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

X“ 43c

Dr. C. Z. Vezelis

’ ’ *' 2

s'--;
COFFEEr26

FARMOS!!

Parsiduoda ‘DidManslojs Ameri
koje Lietuvią kolionljoj kame yra
380 Lietuvią apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkėj# Scottville, Mlch. kur
kraštas lietuviams apsigyventi, čio
nais yra Farmerą Draugystė, yra
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamas
į Jąs kurte norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm visus Anglns lr Vokie
čius, iš tos k°llonljos išprašyti. Mes
turime iš ją suėmė ją farmas lr nori
me jas parduoti, turime dldeUą lr ms
šą farmą, glvullal, mašinos lr kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me uit Išmokesčlo. Norint gauti dau
giau Informaciją rašykite
miuna
o gausite uratą kataliega lr mapa. ..

•

3 CARR BROS. WRECKING CO.
J 9003-3039 S. HALSTED ST.,

Gražus Balius!!!
Parengtas Draugystės šv. Roko .pelnas eis dėl karės
nukentėjusiu Lietuvių 20 d. Vasario 1917 m. M. Meldą-,
žio svetainėe 2242-44 \V. 23rd PI. Chicago. UI.
Pradžia 7 vai. vakare,
Įžanga 25c. ypatai
Kurie, atjaueiate savo hrolus seseris tanais varge gyvenaneJua, atsilankyti. Visus kviečia
KOMITETAS.

SAUGUS BANKAS

Į

bus lošta

Direktoriai nutarė, padi
dinti kapitalą ir pervirši šios
bankos nuo $500,000,00 iki
$600,000.00.
':

Cicilikų “Pisorka.”

l’tticškuu savo brolio ii- hrnliotiėN, Jono Kiižiiiinnskio ir Mohi- glIlIlIlIHIlIM
l'.os KrižunauHkii'iiėH, Jonas KrižanaunkiH paeina iš Kauno fub.,
Raseinių miestelio, o M. Ki-ižanauskienė iš Kretingos miestelio
Kanno gub., 18 metu kaip aplev
do Lietuva, pastaruoju laiku gy
veno Ba.voiuie, N. J., jie patįs ir
S
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pakiti atsišaukite šiuo adresu: •
ROZALIJA JUCIENE
S aidėti pasirenka STATE BANK of CIIICAGO. Sta931 W. 35 PI. Chiengo, III.
S te Bank of Chicago yra labai parankioji* vietoj, ant
PaicŠkau savo brolio Kons gf kertės \Vasbington ir La Šalie gatvių. Tasai bantantino Koncevičiaus paeinančio = kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vieiš Kilimo gubernijos
Raseinių
bankų. Žmonių
pavieto,
Kražių
miestelio. == nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų
Seiliaus gyveno Chicagoje aplei Ež pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
dęs Chieaga daugiaus nieko nera — kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
si. Prašau atsišaukti tuojaus tu
=
dolerių.
riu svarbą reikalo.
Konstancija Rimkci ieienė
== Taupomašrti Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
4422 So. Wood st., Chicago, 111.

1878

1064
104*
1610
BR30
1B44
1890

Mlhraakes Av,
Wlbraajka* Av.
MUrraaks* Av.
W. Madleoa st.
W. Mediena st.
W. Chieago Av
Blue Islaad At

19c

8600 DOVANŲ, jei jąs galite
rasti iš tanką darytą sviestą
kurioje nors IŠBankės san
krovą.
COCOA

ARBATA

jankės O eriansia Cocoa.
Sulygink a
bent
Uc
kia H sv
MII W. Nortk At.
1617 >. HaMted Bt.
ina B. Halsted Bt.
1616
ink Bt.
6106 W. 6*ad st
SOTTTH ITUB
6081 Wea«wertk *|
6417 B. Halsted st.

Prilmnisusio »
Arbatos Gva
rantuotos n.
«0e. vert. ” UC

1

6766

B.

Asklaad

NOBTH BIDB

Divlrtoa '
780 W Nortk Av.
8640 Llneola Av.
8244 Liacoln Av.
8413 N. piark

406 W.
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