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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme

Chicago
ir apylinžcs. — Šiandie
gražus, oras, bet Šalčiau, rytoj giedra,
siiiarkųs vakariniai vėjai.

Temperatūra vakar augSčiausia 38,
žemiausia 30 laipsnių.

tami.

Saulė teka 0:03, leidžiasi 5:55.
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ATGAL ATSIME

TĖ VOKIEČIAI
FRANCIJOJ E

Ar tik nepakeis savo blo
kados Vokiečiai
Vokiečių

mai

kareivių

karės

nerimavi

laukuose

Badas privers taikinties ka
riaujančias šalis
ATGAL ATSIMETĖ VO VOKIETIJA AR TIK NE

KIEČIAI

FRANCIJOJE.

PAKEIS SAVO BLOKĄ

DOS METODĄ.

Londonas, kovo 14. — Už
vakar vokiečiai apleido sa
vo svarbiausią apsiginimo
liniją ir visą apkasų siste
mą vakaruose nuo Bapaume.
Anglai todėl tomis pėdomis
paėmė kai kurias pasitrau
kusiu vokiečių paliktas vie
tas per pusketvirtos mylios
ilgio ir vieną mylią pločio.
Dabar kai kurios anglų ka
rtuvių koliunpios jau atsi
dūrė į Bapaume apylinkes,
kurių kol-kas vokiečiai dar
neapleido.

Londonas, kovo 14. — Iš
Norvegijps gauta
žinios,
kad Vokietija ar tik nepa
keis dabartinės savonardanČių laivių blokados .Suv.
Valstijų žvilgsniu parkelia
vus namo buvusiam Ameri
koje
ambasadoriui
von
Bernstorff.

Vokietijos vyriasvubė su
šaukė Berlynan svarbiou
konfereneijon visus iš neu
tralių šalių savo karės laivy
no atstovus. Tatai spėjama,
Anot oficialių pranešimų, kad jie sušaukiami ne kito
vokiečiai iš kai-kurių vietų kiais, kaip tik nardančių lai
pasitraukę tik užėjus tirš vių blokados reikalais.
toms migloms, kad to visa
Užvislabiaus
Vokietijai
nepastebėtų anglai, kurie
toji blokada daug parupo,
galėjo pakenkti, liuosam pa
kuomet gavo žinią, kad Suv.
sitraukimui. Tečiau anglai
Valstijų prekybiniai garlai
visvien buvo sužinoję nepa
viai apginkluojami. Vokieti
prastus vokiečių krutėjimus
jai tas svarbu. Su tokiais
ir stųjo užpuolimam Bet su
ginkluotais garlaiviais ank
spėjo paimti nelaisvėn tik
sčiau ar vėliau ištiks susi
nedaug vokiečių kareivių.
rėmimai. O tas reikš karę,
Kaip ginklus, taip ir viso
kokios Vokietijai nelabai
kias karines prietaisas vo
norėtųsi.
kiečiai nusigabeno į naujai
sau pagamintas pozicijas,
ANGLAI PAGROBĖ KRA
prie kurių jau nelengva pri
SOS SIUNTINIUS, SIUN
eiti.

Tuo budu vokiečiai lygi- ČIAMUS Id AMERIKOS.
na-ištiesia karės šoną. Tas
New York, kovo 14.—An
daroma delei kareivių sto
glai pagrobė visus krasos
kos.
siuntinius, gabenamus
iš
neutralių šalių į Ameriką,
GERARD PAS PRE
nuo Standard V)il garlaivio
ZIDENTĄ.
“John T). Areh'hold,” kurs
Washington, kovo 14. —
Čionai specialiu traukiniu
atkeliavo buvęs Vokietijoje
Suv. Valstijų ambasadorius
Gerard.
Šiandie jis apsi
lanko pas prezidentą Wilsona.

ŽUVO VOKIEČIŲ LA

buvo sulaikytas Ilalifax uo
ste. Šitas garlaivis yra amerikoninis, plaukė su Suv.
Valstijų vėliava.
Krasos
siuntinius gabeno iš Norve
gijos, Švedijos ir Danijos.

VOKIEČIŲ KAREIVIŲ
SUKILIMAI.

BADAS SUSTABDYS
KARĘ EUROPOJE.

Amsterdam, kovo 11. —
Amsterdam, kovo 14. —
Dienraštis “Telegraaf” ga Karė Europoje pasiekė pa
vo žinią, kad Namur ir IIuv skutinį laipsnį. Jš šalies į
apylinkėse,
Belgijos-Fran- tą tėmijant galima pilnai
eijos karės šone, dažnai pa Įspėti, kad karė turės pasi
sitaiko vokiečių kareivių su baigti ateimuieią vasarą be
kilimai prieš savo viršinin jokių nei vienos pusės laikus. Tai tik maža dalis ži m ė j imu .Nors ka ria u j aneiom
nios yra pasiekusi Olandiją. valstybėms bus labai negei
Vokiečių kareivių eilėse tu stina ir labai indomi tokia
ri buti kas aršesnio ii- bai karės pabaiga, tečiau nebus
sesnio. Namure ir IIuv lai kitokio išėjimo, kaip tik
kini militariniai kalėjimai mesti ginklus ir imties niužkimšti vokiečių kareiviais pinties išnaujo naminiais
už nepaklusnumą ir sukilk reikalais. Į
irtus.
Miestiniai . kalėjimai
Šitą kar^ pabaigs badas
irgi kupini.
ir žmonių nįusibai girnas. Bet
Barmen’e andai ištiko mo dar veikiau karę galį pabai
terių riaušės delei stokos gti kareivių sukilimai karės
maisto. Sukilusios moterįs šonuose. Niekas nepakelia
akmenimis sužeidė policijos tokių šios karės baisiausių
viršininką.
Riaušininkes
žiaurumų, kaip kareiviai ap
suvaldyti pašaukta kariuo
kasuose* Žiemos metu jie
menė is gaisrininkai. Pasta
fetingsta nuo šalčio. Vasaros
rieji paleido striuogas šal
metu juos kankina kaitros.
tojo vandens į riaušininkus.
O čia dar trūksta maisto,
Vienas vyras prisitainkęs
nešvaiumas.
supjaustė gaisrin. guminę
Visų kariaujančių šalių
žarną. Buvo suimtas. Už tai
vyriausybės tai labai gerai
teismas jį nubaudė 10-čiai
žino, bet vis dar palengva
metų kalėjimo.
karę užtęsia tolesniai many
damos, kad, rasi, šį-tą dar ir
BRUSILOV KALBA APIE
laimėsiančios nuo savo prie
RUSŲ LAIMĖJIMĄ.
šininkų. Be to, jos pasitikin
Londonas, kovo 14. — Ručios, kad priešininkų šaly
sų-Galicijos karės šono vy
se gyventojai sukilsią. "Bet
riausias'msų armijų vadas,
gyventojai vis labiau neri
gen. Brusilov, tvirtina, jo
mauja kaip eesntralėse val
gei rusai laimėsią šitą kare
stybėse, taip ir talkininkuo
ir visvien sntruškinsią vo
se.
Rasi, jie vienu žygiu
kiečius.
Sako, Rusija pa
šen ir ten sukils ir padarys
kaktinai stipri, kad turėtų
galą savo -kentėjimams, už
pasiduoti
neskaitlingiems
kurius yra kalta baisiausio
vokiečiams.
Rusamis daug
ji karė.*
pagelbėsianti rumunų armi
Gyventojus ir kareivius
ja, kuri pagaliau perorga
privers sukilti badas ir nuo
nizuota ir aprūpinta gerai
vargis.
Tokiu budu badas
siais ginklais.
pabaigs karę.

Sacramento, Cal., kovo
Rotterdam, kovo 13. —
14 d. —C^alif oru i jos guber
natorius Johnson išrinktas Vakar Stuttgarde iškilmin
senatoriumi į Suv. Valstijų gai palaidotas garsus vokie
senatą. Rytoj jis pasitrauks čių orlaivių išradėjas grafas
^fipelin.
iš gubernatoriaus vietos.

KAS GIRDĖT VOKIETI
JOJE?
Havana, Kuba,

kovo 14

(Rašo arnerikoninių laikraš

čių

korespondentas,

kurs

atliko kelionę su Suv. Vab

stijų ambasadoriumi Gerar

du iš Ispanijos ir prisiklau
sė

amerikonų

pasakojimų

apie stovį Vokietijoje). —
Yra .neužginčijamas faktas,
kad Vokietijai labiaus mai

sto

trūksta,

negu

abelnai buvo manoma.

čionai

Kas

tiesa, kaikuriosc vietose vo
kiečiai gyventojai dar nebadmiriauja, bet kitose —
badas vis labiaus ir labiaus
atjaučiamas. Vokietijai ar
tinasi blogieji laikai. Kol
vokiečiams bus galima naudoties sekančių užderėjimų
vaisiais, per kelis mėnesius
prisieis daug panešti skur
do.
, <

10 DARBININKŲ ŽUVO

NO JAPONŲ GARLAIVĮ

MAINOSE.

KŪNAS.

Berlynas, kovo 14. — Žu
vo garsus vokiečių lakūnas
liaus Vallmoeller, kuomet
vieną lakstytuvą norėjo iš
mėginti.
Jis buvo pasižy
mėjęs dabartinėj karėj.

Vancouver, B. C., kovo 14.
-Iš Japonijos gauta žinia,
kad vokiečių skraiduolis-užpuolikas Indijos vandenyne
nuskandino vieną japonų
garlaivį, 3,115 tonų intilpimo. '

BADO ŠMĖKLA ANG
LIJOJE.

Canonsburg, Pa., kovo 14.
—Henderson Coal Co., Hendersonville, kasyklose ištiko
dujų sprogimas.
Žuvo 10
Photo by American Prena AMoclatton.
darbininkų. Sprogimo metu
Kiniečiai darbininkai Franeijoje gabenami į fran- dirbo išviso 20 darbininkų,
euzų karės amunicijos dirbtuves.
iš kurių 10 išgelbėta.

STREIKAS ANT
GELEŽINKELIŲ.

Washington, kovo 14. —
Streikas ant visų Suv. Val
stijų gelžkelių jau ne juo
kais ima grąsinti. Kiek ži
noma, streikas turįs prasi
dėti
ateinantį
šeštadienį
kai-kuriuosc miestuose, pas
kui apimti visą šalį. Rytoj
Ne\v Yorke įvyks darbinin
kų atstovų pasitarimas. Ši
toje konferencijoje galutinai
bus nutarta, kas prisieis
pradėti darbininkams*. Gele
žinkelių darbininkų unijų
viršininkai tvirtina, jogei
šis ruošiamas streikas netu
rįs nieko bendra su dabar
tiniu Suv. Valstijų krizių.
Didelė stoka bulvių.
Geležinkeliečiai vra geri ir
Bathurst visupirmu prisi ištikimi šios šalies piliečiai
minė 'apie negirdėtą didelę j
ir jie nieko bloga neveikia
rtoką bulvių Anglijoje. Per savo šalies nenaudai. Tik
praeitus 40 metų Anglijoje jie ieško sau geresnių dar
nebuvo tiek mažai bulvių, bo sąlygą, nori iškovoti sau
kai kad dabar.
Jei nebus 8 valandų darbą dienoje.
susiaurintas bulvių suvarto Kadangi geležinkelių kom
jimas, tai Anglija į kelias panijos šitą darbininkų rei
savaites neturėsianti ne tik kalavimą beveik ignoruoja,
bulvių, bet ir kitokio maisto. o šalies vyriausybė neįsten
Bathurst be kitko paskel gia kompanijų priversti tą
bė žmonėms radikalius pa darbininkų reikalavimą iš
rėdymus, nukreiptus prieš pildyti, todėl darbininkai
maisto pirklius ir visus imasi prieinamiausiu kovo#
tuos, kurie bent kokiu bil budo — streiko.
du prisideda prie maisto ma
Visoj šalyj visų geležin
žinimo.
kelių darbininkams unijų
viršininkai įsakė buti piiĮvyks kratos namuose.
siruošusienis
streikan
ir
laukti
paskutinio
praneši

Bathurst pranešė,
kad
,
maisto kontrolieriaus įsaky mo.
Iš New Yorko gauta ži
mu policija turės pereiti per
visus nauius ir maisto san nia, kad geležinkelių kom
delius su krautuvėmis ir panijos neisiančios į jokias
darbininkais.
patilti, kas kiek turi maisto derybas su
Vadinasi,
streikas,
neišveništekliaus. Paskui tą užregistmot
maistą kontroleris gtinas.
Galimas daiktas, kad visi
paims savo nuožiuron ir ly
gia .dalimi dalins gyvento geležinkeliai pateks į vy
riausybės rankas ir šitos
jams.
Dabartiniu laiku visuose bus operuojami.

Londonas, kovo J 4. — An
glijos maisto kontrolieriaus
padėjėjas, Cb. Bathurst, aną
dieną vienam susirinkime
turėjo kalbą. Jo kalba bu
vo tuo indomi, kad jis ofi
cialiai žmones persergėjo
prieš pavojų, koks grąsia
Didžiajai Britanijai maisto
trukumo žvilgsniu. .Jis pa
žymėjo, jogei galima laimė
ti mušįus karės lauke, o te
čiau karė gali buti pralai
mėta ir negarbinga taika pa
daryta,
jei talkininkams
pririnks pinigų ir maisto.

Jei nardančių laivių kam
panija vokiečiams nepasi
seks ir anglai pagaliau ne
nusilenks prieš- vokiečius,
tai galima tikėties revoliucijinio sukilimo Vokietijoje.
Vokietijos vyriausybė dienpmissįr naktimis darbuoja
si užbėgti maisto stokai, ypač pačiam Berlyne. Visur
įtaisimos pigios virtuves,
kuriuose galima pigiai pa
valgyti, dar ir duonos rie
kelę gauti. Bet tasai valgis
nesuteikia žmogui jokio so
tumo, nes neturi savyje rei
kalingos atgaivinančios ko
kybės.
Pavalgęs žmogus
apsisuka it išnaujo alkanas
ir vėl jam norėtųsi valgyti
ir valgyti. Ru tokiu maistu
žmonėms yra negalima atsi
laikyti prieš šaltį ir visokias
ligas.
Motinos su vaikais
neturi iš kur gauti pieno.
didesniuose D. Britanijos
Todėl ypač vaikai velka di
miestuose stovi eiliu-eilės
*
delius kentėjimus.
moterių
šalimais
maisto
Vokietijos moterįs dabar krautuvių ir lukeriuoja, kad
tiniais išmėginimo laikais nusipirkti nors keletą.bul
parodo nepaprastai daug pa vių ar kitokių produktų.
sišventimo. Ne tiktai jos
Pastatyta Augščiausia
imasi visokių darbų, ko
kius pirm karės atlikinėjo
Mėsai Kaina.
vyrai, bet pasirengusios už
Maisto kontrolierius kaip
tėvynę eiti į apkasus ir te
nai paguldyti savo galvas. Londono, taip ir kitų miestų
Bet jos už tą savo pasišven valdyboms leido nuskirti
timą vis daugiaus vyrų nie augščiausias mėsai kainas.
Kainos turi buti tokios: sva
kinamas.
rui angliškų lašinių 35c.,
A ugštesnim >se gyventojų
svarui airišku lašinių 30c.,
sluogsniuose dar aršiau. Be
Australijos sviesto svaini
veik kasdien girdima yien46c., Naujosios Zelandijos
tik apie poni persiskyrimus.
sviesto — 48c. ir taip to
Intrigos, sklindai, nepasiti
lesniai. .
kėjimai šituose sluogsniuose
labai prasiplatinę.
VOKIEČIAI PLENUOJĄ

VOKIEČIAI NUSKANDI

Geo. Washington.

DIDELIS SUJUDIMAS

TURKIJOJE.
Konstantinopolis, kovo 14.
— Didelis sujudimas kilo
visoj Turkijoj, kuomet gau
ta žinia apie Bagdado puoli
mą. Pasipylė net protestai
prieš vokiečius. Šitiems rei
kalaujant, Turkija dalį sa
vo parinktiuos kariuomenės
pasiuntė į Balkanus ir į Eu
ropą. Tuo tarpu kuomet an
glai užpuolė Bagdadą, tur
kams pritruko kariuomenės
ir nebuvo galima prieš an
glus atsilaikyti Mesopota
mijoje.

Turku•
vvriausvbė
nu• fe
sprendė iš visų pusių surin
kti kuodaugiausiai kariuo
menės, pasiųsti į Mesopo
PAIMTI GALAIS.
tamiją ir atimti nuo anglu
Londonas, kovo 14.—Kad Bagdadą, garsiąją senovėje
vokiečiai vis dar neatsisakę kalifų sostinę.
paimti Francijos miestą Ga
lais, nuo kurio pirmaisiais sutraukiama ir vokiečiu ka
Spėjama todėl,
karės metais buvo sulaiky riuomenė.
ti tai liudija kadir tas, kad kad neužilgo vokiečiai ten
tomis dienomis Bei gijon iš stos užptioliman prieš an
keliavo vokiečių fieldmaršn- glus ir belgus, kurie gina tą
lns Falke.nhavn. Ton pusėn Francijos dalį.

DRAUGAS
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Sercda, kovo 14 d., 1917 m

vamaniai kovoja su katali dalį savo turto, negu visa
Ju»ų pinigą tari būti padė
kiškomis draugijomis Ame prastoti!
lietuviu Katalikų Dienraštis
ti taroje saugioj* va atljoa
Eina kasdieną išskyrus ncdėldlsrikoje.
Paprastai tokių
niua.
b«nlt«|«
Ko
taip
nusigandot
A
r
Prenumeratos kaina:
priemonių
tesigriebia
tiktai
Chieagoje
per
eilių
eiles
įmuk
$0.00
Svetimtaučiams puola Į jis vadinasi priemonė, o ne kibai žemos rųšies žmonės, tikėjimo neturite i ( Mik.
i’nesit
o mėnesiams
...
$3 50 metų miesto valdyba kasinė
4, 4b). Padarykime tą, ką i Secmd Stcurity Bank
Bet ir priemonė,
akis lietuvių paprotys va tikslas.
3 mėnesiams ,
$2.00
bet
kartais
jų
stveriasi
par

Kitueee 8. V. nuėstuose metams $4 50 tai ol’ieialiai švęsdavo Airi
dinti savo draugijas šventų jei ji nedora, kam ji gidėtų tijos, matančios, kad be galimi1 ir turimi1 padaryti, hohiOP CHlCAOOaMMB
S mėnesiams .... 12.50
nilw(aftM Ava. kam(M Waatora Ava
Patriek’o jų vardais.
3 mėnesiams ............ $1.50 jos globėjo šv.
tai ir su augštomis kovoji
Rusas E. V. imti reikalinga?
Perkant at.knais numeriais vi-j
dieną. Tą dieną visuomet Mienkin, norėdamas, kad šventuosius gerbia kata šlykščiųjų priemonių turės mo priemonėmis nepražūsi
Eur po 2c.
3% ant Jūsų Plnlgg
Prenumerata mokas' iškalno. l.ai- buvo uždaromi miesto admi
žilti.
me.
Lietuva greičiau surusėtų, likai. Iš to matytis, kad
kas f skaitosi uuo užsira'umo dieno;-,
Atdara Panadiliait k- Sat&tomla
ne nuo Nau.it) Alėtų. N’oiint permai nistracijos
ofisai ir kitos išreiškė savo nepasitenkini draugijos su šventųjų var Neteisinga butų sakyti,
vakarais iki 8 valandai
nyti adte-) Visada reikia prisiųsti iri
senas a ires:!?!, Pi ;gal koi a :.-ia siu- j viešosios Įstaigos.
Tai bū mą. kad Lvauno, Suvalkų ir dais buvo katalikų sudary musų laisvamaniai inteli Pirmutinė priedermė yra
neįsileisti
į katalikiškas
sti
išpeikant
krušoje ar e.\| ii- ■< i
Skoliname pinigus ant Namų
“Jloncy Ortler" arba įdedant pinigus j ■ ti
’ daroma su miesto valdy Vilniaus gulagui jose privi tos.
.Jeigu jos, senąjį var- gentai patys eina veidmai draugijas nepažįstamų arba
} reg'striiot;) laiškų.
' 1;.
Persiunčiame pinigus
Jie
bos sĮieciiiliškuoju leidiniu. ję visokių vyriškųjų ir mo dą pasilaikydamos, ima ap niauti ir judošiauti.
Redakcijai
prisiųstieji rastai ii
mažai
pažįstamų
žmonių.
ko.rospondenei.ioR negi :): inami, jei an- !
| Europa Ir galima
siluetai miesto valdybos teriškųjų draugijų su šven seiti katalikystei priešingu to nedaros Jie tik tesinau Jau užtektinai prirodyta,
tortus, • atsiūdamas P i;i rast:), liepa-|
<autl Lalvokartes
žymi ir neindeda krasos žonktelie su
tųjų vardais.
Amerikoje būdu, tai reiškia, kad Į jas doja tuoini, kad užaugusieji kad musų priešai moka
grąžinimui. Visokiais reikalais krei keli nariai pasipriešino to
piantles adresuokite:
tiek
katalikystei jų mokiniai neinteligentai veidmainiauti.
kiai airių privilegijai ir mi taip-gi daug tokių draugijų. priėjo
Negalima
DRAIKAS P!»!1.1SH1\<; «’<).. INC.,
Tik Amerikoje "galima pa priešingų žmonių, kad galė nesupranta minėtųjų prie nežiūrėti į tai. Tegul kiek
nė nešvęsti šv. Patriek’o
1800 W. Itttli Street, Cliiengo, Illinois.
Tel. Drover 6111.
stebėti vienas daiktas, kurio jo visą draugijos dvasią monių šlykštumo. Atsime vienas asmuo išpradžių bus
•dienos.
ĮSTEIGTA 1888 M.
tę nuo tikėjimo jie mintija,
*
“ D lt A 1 G A S ”
perkreipti
išvirkščiai.
Su
nematyt
tėvynėje.
Kaikukeletą
metų
paprastu
para

Litliuunlan Daily Prieini.
•l'oks nutarimas nesvarPubltshed dnily etceept Hunduys by j .
.,, .
.
,
draugijomis taip pasitaiko. kad jau viskas vidui. Doro pijiečių.
Tegul vaikščioja
rot u asas pi iu.isniy<; to., i\c., ons. ( hicagoj gyvena dau- rios draugijos čionai paro
Kitąsyk Rygoje lietuviai žmogaus etikos nėra kam išpažinties, pildo savo kata
do
dvasia
visai
ne
tokią,
ko

1800 W. 4«tli Street, Cilieago, Illinois.
STATE B ANK
Tel. Drover C114. Eatabllshod 1908. gelis Įvairiu tautų žmonių.
juos mokinti. Katalikų ne
Temis of Subccription: In Chlcugo Jie visi turėtų teisę reika t kia yra gyvenę jų šventieji, susitelkė į draugiją ir ją pa
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skubiai juosė ai pagelbiniais vės. “Laeonia” — atsiliepė
“Draugo“ Knygyne Gaunamos
diržais ir sėdosi į luotus. me. “Kokis?”—vėl užklau
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Perdaug didelio sumišimo sė tas pats balsas. “Laconebuvo. Tik kaikurios mote- nia,” Cunard linijos.” Kiek
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ris nepaprastai buvo išsi- tonų?” — toliau klausinėjo
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gandę, verkė, meldėsi. Be vokiečiai.
“Aštuoniolikos
No. 1. PAMALDŲ VADOVKI.IS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjun
I
ga. Cla tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
Nusknndinimas laivo “La vielis .telegrafas apie sken tūkstančių.” “Ar yra kelei
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų Įstatai, Įvairios maldos
B
ir tt. Brutais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.
eonia” pridarė labai daug dimą pranešė kitiems lai vių.” “73 vyrai, moterįs ir
No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą puti kaip No. I. skurelės ap
darais ............................................................................................ 60c.
trukšmo. Delei to net galėjo vams ir mes buvome įsitik vaikai. Tarnybos yra 200
ST. BONAVENTŪRE,
MAHANOY CITY, PA.
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N. Y.
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__ _______
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.
kvietka .............................................................................................. >1.00
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nenurimsta ir nenori priim-į
No. L. 04 Prancūziškos juodos slidžios skurdės minkštais apda
,
,
•
!tikėtai atvvko iš Omaha, rašeio “The Chicago Trib- luotus su žmonėmis. Belei-i Prie šių žodžių užsidarė
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis lr pa
rašai, auksinti kraiteliui ....................... .................................. >1.25
ti tos tvarkos, kurią uzvede
.
•
_
...
rp
,»
pl»vJ fiibimnu i-n
Nebr. kuli* J. Jonaitis. To Uln
Pluimons, ku- ižiant kelis kartus buvo su- dangtelis laivės bokšte ir ji
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo lr ccluloidos,. 3 sida
Šv. Juozapo parapijos kle delei A. L. R. K. Mi, S. 7 į™ važiavo tuo pačiu laivu, sipainioję virvės ir mes nuplaukė savais keliais,
briniai inedalikėliai prie šono, metalinės brluunclčs, su
auksinti kraštai ........................................................................... >1.00
NO. L. OO. Baltos ccluloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
bonas didelei daugumai pa kp. nariai sušaukė nepapravos-vos neįkritome vande-;
tas aprašymas:
veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lupų kraštai su kanin. Kaikuriam laikui pra-j
rapijėlių pritariant.
Kova su ^Mirtimi.
stą susirinkimą. Pirminin-j
buto. . . .'............................................................................................ >1.50
No. L. 07. Baltos ccluloidos apdarai, ant vieno šono kvletkuotas
slinkus
męs
jau
buvopie
ant
i
Muzika
ir
Šokiai
Prieš
kielikas, su kaulino kabute, auksinti lapų kraštai. Yra
Ruošiamės kovoti su vil
Kur gi tau jie nusileis, per kui J. Miliauskui perstačiusi
tai viena iš gražiausių knygelių ............................................ >1.75
vandenyno.
‘
Nelaimę.
tiek metą mulkinę žmones. Į Lun. Jonaitis gražiai ir pa
nimis.
No. 202. Prancūziškos juodos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su kabule .............................. ............................................ >1.00
juk jiems tuomet reikėtų:' mokinančiai į mus prakalbėDebesiai didėjo, panašu a
•
UIIEVIORELIAI.
Laivas
“
Laeonia
”
išplau

Trijų
Papirosų
Uždegimas
1) prisipažinti, kad ikišiol jo.
buvo į lietų. Sausis šiauri
No. L. 12. Juodi audinio apdarai išrodo kaip skuriniai, gražus
kė iš New Yorko į Angliją
Vienu Degtuku.
išspausti išmarginimai, lupų kraštai raudcm) ................
35c.
nėje dalyj Atlantiko labai
negerai darė, 2) eiti baž n v-į
Be to gerbiamas svečias po apskelbimo vokiečių blo
&
No. L. 14 Juodos frnnmziškos skurelės apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
Kuomet musų luotas bu pavojingas. Vėjas buvo šal
čion ir pildyti katalikų ti į padovanojo $10 musų kninapvalus kampai ............................................................................. 75c.
kados.
Jame važiavo 273 riavosi ant vandenio, kašžin
tas ir nuolat smarkėjo. Luo S
kėjimo priedermes, nuo ku-1į "ynui, kuriame jau yra ne
g No. L. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auk-si- *
žmonės. Išplaukus iš New
niai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai >1.00
rių
No. L. 10. Baltos skurdės kieti drūti apdarai, gražus išspausti iS, jie
• idabar
i v išsisuka,
i •
i saky• • ‘ina^a’
visokių
lietuviškų Yorko uosto keleiviai ir ju kas šoko nuo laivo žemyn. te radorii lemputę, maišiuką
marginimai, lapų kraštai auksuoti .................................. 50c.
Laimė, kad įšoko į vandenį. džiovintos duonos, rakietas,
dami, kad buk jų kunigai kningų.
No. L. 17. Baltos skurdės minkšti apdarai, aukso kryžlutis ir pa
į ri ninkai padarė
ketinius
nepriimu, 3) nustoti ir tos'
&'
rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai.............................. (Oo.
Priešingai, būt apvertęs mu degtukų skrynutę ir tiupunaudos, kurią jie, be abejo-j
Bonaventūro lietuviai:bandymus su laivėmis. Kiek- sų luotą.
ANIOLAS SARGAS.
Kelioms minu tį kerosino. Pasirodė šviesos
! moksleiviai kun. J. Jonai- vienam buvo įduota pagelbiNo. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai; auksuoti apvali kraštai
tėms praslinkus ištraukėme ir kituose luotuose. Pradžio
n ės, turi darydami suirutes
448 pusi....................... ......................... .........................
$1.25.
čiui yra labai dėkingi už at- i niai diržai ir nurodyta vieMažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa
j i iš vandens.
Atsisėdęs je visi stengėsi būti krūvo
Tečiaus žmonės jau pra
kiniai veiklai išpldomi.
•
i- • i
i u. ■ vvkima širdinga urakalba ta luotuose, idant
idai ištikus neNorėjome
užgiedoti
šlapias, kaip antis, musų je.
deda susiprasti ir kas kart
auuui^ pmaaiu^
Adresuokite:
,
_.irauką.
Ulinei greičiau būt galima luote jis pirmiausia tarė: “Tipperary” arba Anglijos
aiškiau pamato, t-«
kaso +io
tiems!
11 auM
DRAUGAS PUB. CO.,
! išsigelbėti.
Visi kalbėjo
tvarkos ardytojams labiau- '
Vasario 24 d. 1917 m. A.
“Įdomu, ar yra kas nors himną “Kūle Britannia,”
1800
West
40th
Street.,
CHICAGO, ILLINOIS.
'daugiausiai apie nardančias
bendra tarp to ir trijų pa bet pa bijome nardančios
šiai rupi? Jie reikalauja,!L. R. K. M. S. 7 kuopa lai-!j
aives (submarinas). Nedė
pirosų uždegimo vienu deg laivės. Kad luotai nesusikad trukšmadariai:
Į.ė paprastą savo mėnesinį
lioję, sausio 25 dienoj (š.
1) išduotų atspausdintą susirinkimą. Atidarius susi- {
tuku.” Tai buvo vienas ke i daužtų tarp savęs nutarėme
m.) visi keleiviai jau žinojo,
leivis, kuris ryte uždegė tris Į išsiskirti,
smulkią atskaitą, kur jie linkimą su malda, tuojaus kad laivas plaukia vokiečių
| Naudinga Kninga Kiekvienam
padeda surinktus kas metlPiadėta svarstyti ku°Pos! blokados sferoje. Visi pir- papirosus vienu degtuku.
Pagelba!
nuo žmonių pinigus ir nuo-j rpikalai. Kadangi tų reikalų, mos klasės keleiviai, apart Tarp anglų ir tarp kareivių
Kelioms valandoms pra
mas už mokyklą, nes visiems į buvo labai daug, tai jų visų į pypkorių, buvo susirinkę ga yra prietaras, kad tuos, kuric taip pasielgs, laukia ne slinkus toli, toli pastebėjo
yra žinoma, kad nei kuni- | nesuspėta ^apkalbėti ir pa-p
lione.
Grojo gramafonas.
gili, nei vargonininkui algos!’^Aa kovo 3 d. Wį kartą kal- Kaikurios poros linksmai laimė. Męs buvome ties laivo me žiburį. Tai, matyt, laivas
nemokėta, žvakėms ir kito- Į Oetąsi
apie
prisirengimą šoko. Vienoje .kertėje galio lalimi, kurioje yra mašinos. plaukė mus išgelbėti. Nekiems bažnyčios reikalams, 1 nie
angliškai-lietuviškų no keli keleiviai kalbėjosi į ‘ ‘ Del meilės Dievo — šaukė tverdami džiauksmu žadinonei cento neduota. Teisvbėį prakalbų, kurios bus neužil- apie politiką, karę, nardan vienas nigeris — kuogrei- me sergančius, idant ir jie
percitais metais tvėrė kapi- 1 “ lr aPlc Kurias jau seniau čias laives ir t.t. Išsibaigus ėiausiai plaukime iš šios pamatytų tą brangi? žiburį.
vietos. Kaip tik vanduo da- Vįrėjas visus* apdalino po
nes, tai tam tikslui pasisko uvo pranešta laikraščiuose kalbų temoms, ponas Gib
Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno
Subatoje, kovo 3 d. 1917 bons užklausė: “Kaip ma sieks katilus — jie plyš... G kąsnelį sudžiovintos duonos.
lino $1,000.00.
Dabar at
Šv. Kazimiero dienos note, gerbiamieji, ar vokie ten šimtai tonų šrapnelio.” Ėmėme dar markiau irties.
skaitos neišduodamos ir tikį1
Ir tikrai čia buvo labai pa Neužilgo ir mus pastebėjo.
laike susirinkimų keliais žo programas buvo Įvairus ir čių nardanti laivė mus nu
vojinga rietą. • Nusigandu Išgelbėti. Bet viduryj ban
džiais pasakoma apie išlei turiningas, A. Misevičius skandins?” — “Well — atŠi kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose.
skaitė referą, G. Mikulskį siliepė vienas loridonietis — sios moterįs pradėjo alpti, į guotų jūrių įlipti į laivą bu
stus pinigus.
'$ Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje
akė eiles, J. Arbačąuskas Į keturi tūkstančiai prieš vie- luotą vos nesisėmė van vo labai sunku. Ant kepu i randasi daug naudingų patarimų.
2. Taipo gi žmonės nori,
duo. Musų luote buvo ir pats rių
jūreivių
atplaukusio
kaitė referatą apie Šidlavos ną,
na. kad
kad nuskandins
nuskandins.”
” TW
Bet
kad prasišalintų iš komite
rt laidus, J. Miliauskas kal grįžtantis iš pietinės Afri kapitonas. .Prie irklų žmo mus išgelbėti laivo buvo
to tie, kuriems bažnyčia ir
ėjo apie vysk. Valančau- kos Anglijos diplomatas p. nės darbavosi labai karštai. šios raidės: “H. M. S. Latikėjimas visai nerupi. Jie
<ką, J. Svirskas kalbėjo apie Lucien Jerome užginčijo: Visų žvilgsniai buvo nu bumum.” Jų męs gal nie
Adresuokite
♦
anais metais buvo parsikviekreipti link skęstančio mil kuomet savo gyvenime ne i
jyveniiną Šv. Kazimiero.
“Aš sumažinu pavojų nutę kokį tai nezaležninką
žino.
užmiršime.
Programui užsibaigus dar skandinimo iki dviejų šimtų
Urboną, o dabar rūpinasi
penkių dešimtų prieš vieną.
gauti leidimą iš miesto val buvo kritika. Tame pačiame
VokiečiųvNardantd Laivė.
Linksmas Susitikimas.
| 1800 W. 46th St.,
Chicago, III.
-Musų
laivas labai didelis.”
džios tariamosioms prakal vakare fnoksleiviai savo tarr
Trisdešimčiai
minučių
Šešias
valandas
musų
boms
žinomo
pliovotojo I (> surengė mezliavą naudai
Nardanti Laivė Torpeduoja praslinkus po pirmos torpe luotai plaukiojo bangų dau
Mockaus. Tai mat kokie ka karėje nukentėjusių lietu
dos nardančioji laivė išleido žomi milžiniškame vandeny
“Laconią.”
talikų bažnyčios komitet- vių. Aukavo: J. Šaulinskas
DIDYSIS VUSTYBIBIS lt«US MT BHIDEPORTO
i
antrąją. Pavyko. Elektros ne. Susitikimo scenos buvo ■
sT.OO, J. Meliauskas 50c, J.
Staiga taip nuims besikal
ninkai!
Svirskas 50c, J. Čugauskas bant laivas smarkiai sudre šviesos pradėjo gesti, iš bal labai jausmingos. Visai ne
Tokiu budu tie trukšma
tų darėsi geltonos, paskui pažįstami bučiavosi viens su
• »0c, J. Arbačauskas 25c. Iš- bėjo ir lyg truputį pakrypo
dariai, patįs būdami netikė
raudonos ir pagalios teliko kitu, tarytum seniausieji
so surinkta $2.75. Pinigai į šalį. “Užpuolė vokiečių
liais, veržiasi prie parapijos
matyti tik milžiniškas šešė draugai. Bendros nelaimės
išsiųsti Tautos Fondo iždam povandeninė laivė!” — kas
valdymo gal tik dėlto, kad
lis. “Laeonia” skendo grei jungia žmones. Ypač pakįlo ■ 1112 W. S6th Str, netoli Morgaa alr.
J. Šaulinskas. tai sušuko išgąstingu balsu.
turi iš to biznišką naudą, nes
tai. Šypsojantis mėnuo išsi didelis trukšmas, kuomet .iš
“To juk ir tikėjote.” —
kitaip kam gi ten lįstų.
nėrė iš debesų ir apšvietė gelbėti keleiviai pamatė sa
ramiu balsu atsiliepė diplo
skęstantį laivą. Staiga laivo vąjį kapitoną. Jūreiviai lai
Galų gale daugelis jau įsi- ..
matas. “Aš sprendžiu, kad
iršunė pakįlo augštai, aug- vo “Luburnum” nusivilko
tikrino, kad tas tąsiinąsis po H
Suvienytų Valstijų
torpeda neplyšo” — nura
štai, bet tuojaus ji visiškai viršutinius apsiaustus ir iš
teismus, tai ir tik mulkini-i
minančiai tarė tūlas p. KirPačto Bankos, mies
išnyko.
Sudiev... Laivas dalino
juos
sušalusiems
mas akių ir skilimas advo
by iš New Yorko. Buvo pu
tas ir Valstija laiko
nuskendo.
“Laconios”
keleiviams.
katams sunkiai uždirbtų do-’»
siau vienuolikta valanda.
pinigus šiame BanNeužilgo po to prie musų Kunigas TVarring tuojauą
Joriu, kurie apsiima ginti už p ?
Po to penkius kartus sušvil
Įke. Direktoriai šio
pinigus net didžiausius pra B
pė sirena. Tai buvo ženklas prisiartino ir vokiečių nar surengė pamaldas padėko
[Banko yra savininti Dievui už išgelbėjimą.
sikaltėlius.
u
apleisti laivą. Ponas Gib danti laivė, kuri nuskandino
’ kais milžiniškų dir
I
musų “Laconią?”
Koks 1 Laburnum” suteikęs išgel
bons
nuėjo
į
savo
kambarėlį
Bjaurų darbą atlieka tie, į
btuvių
Centralinia
paimti apsiaustą, elektrišką tai buvo laivas?” — angliš bėtiems keleiviams viešingą
kurie patįs būdami be tikė
me
Išdirbisčių
Dis303 Sienos (Sennensk.) lemputę ir pagalbinį dirž^. kai su vokišku akcentu pa prieglaudą, nuplaukė uosjimo taip išnaudoja žmones.
triktė.
Viceprez.
Pulko kareiviai praneša gi kuriuomi jį apdovanojo iš klausė nuo nardančios lai tan Queenstown.
Žinoma, jų didelė kaltė ne
ARMOUR and Co.
minėms
savo
adresą:
11-toje
keliaujant
Europon
“
Trib

pasiliks be bausmės, bet gė
__
Prez.,
ALBERT
da ir katalikams, kurie taip įbroliai Jonas ir Juo- ūne’o” redakcija. Torpeda
PICK and Co. Vice-prez. CHICAGO
JUNCTION
apsi leidžia, duodasi
save sas Laskevičiai iš Suvalkų pakliuvo į dešinį užpakalį
Gelžkelio Kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli
laivo. Garinės ir elektrikimulkinti ir dar už mulkini gub., Vilkaviškio aps., Alvi
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus.
mą pinigus moka. Švieses to vals., Panevėžio aps., Va nės mašinos liko nesugadin
Duoda
Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siun
DEL PIANO.
tos. Keleiviai su jūreiviais
nės ateities viltis greičiau balninku par.,
Brubiškių
čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus
BorengA V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta tekanti “IdotaTUkl
■oktat**: "žirgelie”, "V. K. Meria«”, "Lelija Vaitas", "Cebatėlia'
užspindės ir šios vietos lie vien. ir Juozas Juodiionis
iš kitų Bankų po visą Ameriką ir atlieka visokius
"Agonėlė Mazurka", " Vamzdelis", "Paėdė Spagne", "Klumpa*
GERAS
TARNA8.
tuviams, jeigu jie greičiau Krinčino par., iš Moteiniu»
Bankinius reikalus.
kojis”, "Noriu Miego", "Vengierka", "Koklotka", "VyHg Mar
susipras kuo esą. Kol kas gi nų sod.
Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
ias”, "KlunipakojiB No. 2", "Suktinio”, "Aguonėlė", Pakeltkojia",
"tilritiB",
ir
"Butų
Darželia".
Viai
vienoje
eąeiuvoje.
Kaina
nenuPonas:
—
Kodėl
reikia kentėti už savo apsi
Subatomis iki 9 vai. vakare.
Adresuoti reikia: Russia,
tik vienai dolerio (>1.00). Paaiuntomo lėiaa m ei apmokame.
šveitei
man
batų
?
,
Kalbama Lietuviškai.
leidimą. Tebūna tas iškal l-aja Diejstvujuščaja armi
Boikalaokite pat:
bingu pamokinimu kitoms ja ir paminėti pulko nume
Tarnas: — Nebuvo me-'|
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS
,
DRAUGAS PUBLISHING OO.
parapijoms.
lRon Weet 46th Street.
Chicago, IUlnola.
ŠIAME APSKRYTIJE.
Vos vos užteko ■
g
rį, pulko vardą ir kelintoje džiagos.
■ ■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■!
maniškiems.
Jonas. ratoje.

^■K»»SMtt«BNH»MiK«i5KaWS3I^

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE

Smulkmenos apie ausi kandinlmą laivo

Maldaknyges

Dvasiško Gyvenimo
Vadovėlis

|
$

Kaina tiktai $1.00.

« Draugas Publishing Co.

■■■■■■■■'■«■■■ a,

J CENTRAL MANUFACTURING J

: v£s District Bank. sa? :
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00
ABELHAS TURTAS VIRŠ $2,000,000.00

Pabėgėliai
Paieško
Savųjų

Naujas Lietuvišku Šokiu
Rinkinys

DRAUBAŽ
—

NEPASISEKĖ PLE

ša, kad mėnesinis jos susi
rinkimas bus kovo 18 dien?)
Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje 1044 VTabansia avė.
Kviečiame visus narius už
simokėti mėnesines duokles.
Be to bus svarstomi bėgan
tieji kuopos' reikalai.
Kuopos raštininkas, •

ŠIKAMS. ’

A. Bacevyčia.

Seredtv kovo 14 d., 1917 m.

-- . '

parduota už $3.55.
Beto PASINAUDOKITE SU
PROGA!
sekantieji prisižadėjo mo
kėti nuolatinius mokesčius
atradom daug; žmonių kuį T. F. kol karė pasibaigs: rėtlMespusėtinu!
kapitalo. Su SunborJuoz. Vaitkus
1.00 rie norėtų pirkti Turinas, bet ne
gali dėlto, kad yra reikalingu tu
Jonas (luzikauskas 1.00 no pienu trečių kožnas vienas žmo
gali nusipirkti furma stebėtinai
Jurgis Milaitisnis
1.00 gus
pigiai ir lengvais Išmokesėiuis.
farmas kur žemė yra pigi
Silva šiušis
50 Ir Pirkit
gvarantuota kur mes turime 60,Tokiuo budu išviso šį va 000 akrų žemės, kur yra kempių ir
lentų pjovyničlos, kur žmogus nusi
kar?) ant aukuro tėvynės su pirkęs furmg gali gaut darbo prie
kompanijos farmų arba kempių bi
dėjome $46.22.
te dieną i metus.
su dalia išdirbtos žemės
Visiems
aukautojams ir Farmos
gyvuliais dėl pradėjimo.
Guli
duoti geriausi paliudijimą nuo Lie
nuoširdžiai ačių.

rd rersTS rs re> rovovstsfči ra t a va » ava ba v a v a a ava ra a a vbva va

ė-’

|

LABAI SVARBIOS

KONFERENCIJOS i

■HEHHEMMSBIISiIiiMIEmBm *
Pažink savo tikėjimų ir nesiduok savęs suvedžioti

3
*

visokiems ištvirkusių žmonių pliauškalams
KUN. DR. A. MALIAUSKIS atvažiuoja į CICERO,

$
3

ILL., ir ŠV. ANTANO parapijos bažnyčioje per
Vakar anksti ryt?) Boix\v CICERO VYČIŲ SUSI
visų savaitę laiko, aiškins svarbiausius gyve
gatvėje taip Superior gat.
RINKIMAS.
tuviškų farmerlų, rašykit:
nimo klausimus.
A. N.
ir Chicago avc., du plėšiku
SANBORN COMPANY,
DAKTARAS KALBĖS TOKIOJ TVARKOJ:
užpuolė Franką Wclto\vskį,
šiandie, kovo 14 d., Cicero D-RO J. J. BIELSKIO PRA C-o Lith. Colony director,
S
SEREDOJ,
Kovo 14 d. — Ar žmogus paeina nuo beždžionės?
1909 AVcst Erit* gat. Šitas Lietuvos Vyčiu 14-ta kuopa
EAGLE RIVER, WIS.
KETVERGE, Kovo 15 d. — Tamsybių ir nelaimių didžiau
pradėjo šauktics pagelbos. laikys nepaprastą susirinki KALBŲ MARŠRUTAS.
sia versme.
įtiksiu?) nugirdo netoli esan mą. (leistina, kad šiame su
Dabartinis
Amerikos
Lie

Arnikos
Listnli
Mokykla
PETNYČIOJ, Kovo 16 d. — Ar Kristus yra Dievas? Išrišitis poliemonas Bcchan. Plė sirinkime dalyvauti) kuo
tuvių
Tarybos
pirmininkas
mas prasiplatinusiųjų abejojimų tikėjimo dalykuose.
Maitinama: angliškos ir lietuviškos
šiku, pamatę poliemonų, pa daugiausiai narių.
D-ras
Bielskis
keli
mėnesiai
kalbų,
aritmetikos,
knygvedystės,
ste

£ SUBATOJ, Kovo 17 d. — Apie Inkviziciją.
sileido bėgti.
Poliemonas
Korespondentas. atgal draug su kun. Bartušku nografijos, typewriting. pirklybos tei
paleido kelis šuvius iš re
£ NEDĖLIOJ, Kovo 18 d. —* Apie žmogaus nugščiausių tiksių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
Ttuitos
Fondo
buvo
siųstas
į
volverio paskui bėgančiu.
£
sla. Ar sunku jį pasiekti?
torijos, geografijos, politikinės eko
NORTH SIDE.
Lietuvų
ištirti
kaip
gyvena
S
Bet tiedu išnyko.
nomijos, pilietystės, dailarašystės.
g --------------------------------------------------------------------------------------------musų broliai po vokiečių val Mokinimo valandos: nno 8 iš ryto
Poliemonas tolesniai pėdsaVisos konferencijos, Išėmus paskutinę, prasidėt 7:30 vai. vakare
Lietuvių Dienos pami
džia. Dabar gerbiamas veikė iki 5 po pietų; vak. auo 7:30 iki 9:30
_______ Paakutlnoji kas pasakyta Kovo 18 dieną per suių.
kiais eidamas ant sniego pa
jas važinėja po Amerikos lie 3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.
nėjimas.
f
stebėjo kraujo lašus. Krau
tuvių kolonijas, pasakoda
ĮŽANGA Į BAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui
jo lašai jį nuvedė po num.
Delei 40 valandų* atlaidų*■ mas kas dedasi Lietuvoje ir
Plieną Cinai 2l5
1
lėšų auka iš liuoso noro.
2051 W. Huron gat. ,Tenai
šv. Mykolo parapijoje Lie kaip vargsta lietuviai karei
DR.
A.
YUSKA
*
Socialistai,
laisvamaniai,
tiesos ieškotojai ir visi velnių
abudu plėšiku atrado po
tuvių Diena buvo perkelta viai belaisviai. Taipo gi jis
LIETUVIS GYDYTOJA*
2 Kupriaus pasekėjai nepraleiskte progos.
trepais užsiglaudžiusi.
neatsisakys niekam patarti
ant kovo 11 d.
g
Godotini parapijonis! Tėmykite, ar visi jie lankysis per
1749 Si. HalitM 6HICA6I, ILL.
Vienas ju, John Slonina,
kokiuo budu surasti giminės
COKMEK ltth STREET
g tas dienas ant svarbių konferencijų. Jeigu ims žiaugčioti ir
Pirmiausia gerai prisiruopažeistas dviem kulipkom.
bei pažįstamus, kaip rašyti
*==S SĮSSg!.
g atsikalbinėti, žinokite, kad jems ne tiesa rupi, tik palaidas
Jis nugabentas apskričio j SV artistai-mėgėjai atvaizdi- Lietuvon laiškus,
kaip ten
* gyvenimas ir “Socialistiškas rojus”.
kalėjimo ligoninėn. Kitas j11” vieną karės vaizdelį. Lo- siųsti pinigai ir tt.
Visos konferencijos bus moksliškai paremtos.
— Leo Kuhar, uždarytas j s^mas pavyko kuogeriau- Visiems patariame
kuos
Phone Yards 2721
Kviečia
KOMITETAS.
polieijos nuovadon.
Paskui p.p. Petras kaitlingiausiai lankyti
tas OR. J. JONIKAITIB
Mureika, B. Nausiedas ir įdomias prakalbas. Be to ka
Juozas
Kriviškas. vykusiai talikų veikėjams priedermė GYDAU VYKŲ, MOTERŲ g
SIAUČIA SKARLATINA.
IR VAIKŲ LIGAS
Vargoninkas
taigi geras
vedėjas
padeklamavo eiles. Po loši- yra pagelbėti Dr. Bielskiui
choro turintis gera baisa paieško vie FARMOS!!
FARMOS!!
Parsiduoda geroje vietoje gerai iš
3337 So. Morgan, St.
tos tuojaus atsišaukite sekančių ad
dirbtas batsiuvio
biznis su visais
CHICAGO,
ILL.
Chieagoje
vienur-kitur1 n,° ir, deklamacijų kalbėjo sutverti Tautos Fondo sky
Parsiduoda DidMauslojo Ameri jranklais. Parsiduoda labai pigiai,
resu:
ANTANAS N. STANKEVIČIUS
koj o Lietuvių kolionljoj kame yra savininkas yra ligonbutėje ir reika
ėmė siausti skarlatina, anot j moksleivis Pranas Juras, rius, ten kur jų dar nėra.
Box 692
Bentleyille, Pa.
lingi pinigai, šitoksai užsiėmimas, at
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau sišaukite
sekančių adresu:
miesto sveikatingumo komi-i^° gabaus jaunuolio kalba
Žemiau skelbiame maršru
sioj apielinkėje Scottville, Mich. kur
MARIJONA VALANČIENE
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio- 1447 So. 50th Avė.
CICERO, 11,T,.
sionieriaus pranešimo. Tė p?'darė į susirinkuius didelį tų prakalbų:
JOSEPH C. VVOLON
nais
yra
Farmerų
Draugystė,
yra
Tel Drover 7042
REIKALINGI
geri vyrai gyventi
vai privalo saugoti savo vai Įspūdį. Pasibaigus prakal >» 14— St. Charles, UI.
LIETUVIS ADVOKATAS
lietuviškų parapija. Todėl kreipiame* ‘furniture
” kambariuose.
Patogus
»» 15— Aurora, III.
Kamb. 902 National Life Bldg;
Dr. C. Z. Vezelis
su patarnavimų,
nuo
kus. Kuomet tik vaikas sn- bai buvo renkamos aukos
Į Jus kurie norite turėti geresnį gy ambariai,
3.00 iki $7.00 j mėnesi. Sulyg iš29
So.
LaSalla
at„
venimą
pirkite
pas
mus
farmas
kad
>>
irinkimo. Atsišaukite:
LIETUVIS DENTMTAg .
negali, pasidaro nesmagus, Tautos Fondan sušelpti su
16—De Kalb, IU.
Vakarais 1566 Milivaukee avej
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie 538 W. North Avė., Srd floor.
Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak.
Central
6390
naikintą
gimtinę.
CHICAGO, ILL.
tuojau šaukti gydytoj?). Ko18—Kenosha, Wis.
Nedėliomis pagal sutarimą.
čius, iš tos k°llonljos išprašyti. Mes
Rasidence Humbold 97
>»
4712
So.
Ashland
Avs.
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
Parsiduoda,
duonkepikla netoli
19— Raeine, Wis.
misionierius pataria tuojaus
Aukavo šie:
CHICAtK), ILL.
art 47-toe gatvėe
Chicagos, turį butj
parduota dėl
me
jas
parduoti,
turime
didelių
Ir
mi
20— Milwaųkee, Wis.
dezinfikuoti visas mokyį<]ą§
svarbios prežasties. Lietuvių apgy
Kun. F. Kudirka
$2.00
••MMMSaKVSMMaitASattMtMIsmS
žų farmų, glvullal, mašinos ir kiti ventojo
vietoj, gera proga Lietuviui
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda pigiai, atsi.šaukit
ir kitas viešąsias vietas.
21—Milwaukee, Wis.
.M. Mažeika
,
2.00
_pas
I ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
WALTER BABICZ
22— Port Washington,
giau
informacijų
rašykite
mnma,
J. Naujokas
1.00
105 N. Clark St.. Chicago, III.
Tik ką išleista Knygele
o gausite gražų katalioga ir mapa. .. Room
301. Phone Randoiph 1047.
SUIMTA 6 SUOKALWis.
A. Šinkūnas
1.00
n
ANTON KIEDIS,
25—Sheboygan, W7/s.
Reikalingi vyrai ir moteris dieni
J. Kralikauskas
1.00
' BININKAI.
niam ir naktiniam darbui prie pope
Peoples State Bank Bldg., ros. Patirinias nereikalingas. OtsišauK. Repšys
1.00
kite
pas
P. Girdžiunas
1.00 REIKALINGI vyrai ant lauko dir
K R Al S ir GOLBCS
Policija suėmė 6 piktada
Scottville,
Mich.
bti Cinder Roadway. Vyrai gyvenanti
5833—35 So. Tnxi|) St-, Chicago, Iii.
A. Sitkus
1.00 Burnside, Roselande, Kensintone, ir
rius suokalbininkus, kurie
Surengė Kun. P. Gugis
Pullmane, malonėkite atsišaukti se
E.
Kilečiutė
1.00 kančių
adresu:
mėgino dinamitu sunaikinti
Telefonai: McKInley S764 y
CREDK. H. BARTI.ETT CO.,
1.00
Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje.
Bismarek daržų, No. Hals J. Sloksnaičiutė
REAL ESTATE
AK
YSEGZAMIHUOJAMDS
BR.
A.
K. RUTKAUSKAS I
103rd ir So. PARK Avė.
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose.
1.00
ted ir Grace gat. Jų suo V. šniaųkšta
PARDUODA ant LICITACIJOS
Gydytojas Ir Chirurgas
2
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa
1.00
kalbis buvo tikrai pragariš A. Nausėda
bučernės ir grosernės fixturės (fur$4B71. Wut«ri Biri. Ir W. 31 (t., Cklcap X
maldų.
J. Martišius
1.00 niture) du metai kaip vartoti kartų
kas. Buvo sumanyta dalį
parsiduoda ir gyvenimo rakantai 4
Akynial pritaikomi per aklų
J. Slukonaitis
1.00 ruimų kam reikalingi malonėkite
smulkiut metaliniua dėžučiųa
gydytojus. Mes už savo darba
atsišaukti.
gvarantuojame
arba pinigus
V.
Augaitis
1.00
su dinamitu sumaišyti su
Subatoje 17 d. Kovo ant sekančio
grąžiname.
HflSTERi
adreso:
V. Diržis
1.00
anglimis, pristatomais ap
PETER
A.
MILLER
F. MODIS,
' su prisiuntimu.
928 W. SSrd St.
I. Diržis
1.00
Deimontai, Laikrodėliai ir
šildyti Bismarcko restoraną.
Gražiausia
ir Ge
geriausios rųšies auksiniai
Imant
šimtais
egzempliorių
į
bažnyčias
arba
agen

Pajieškau
Marcijonos
Ažuolaltėe,
J.
Vaitkus
1.00
riausia mokykla Chi
dalykai.
Dideliam kakalyj įkaitęs di
Kauno gub., Šiaulių pav., Šeduvos
cagoje kuri mokina
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
2256 West~ 22-ra gatvė kirpimą ir siuvimą
Draug su smulkiomis au parapijos. Pavartyčių sodžiaus. JI
namitas butų sprogęs ir iš
pati ar kas nors kitas, kas apie ją
vyrų ir moterų dra
Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
nešęs į padanges restoraną k( mis surinkta $39.17. Tau žino, teiksis atsišaukti pas:
bužių.
Veroniką
Koncevičienę,
gai
galima
siųsti
krasos
ženkleliais.
tu Fondo išleistų kningų 10636 Edbrooke Avc., Chicago, III.
Elektra varomos
su žmonėmis.
mašinos musų siuvi
Suimtieji skaudžiai turės
Adresuokite:
įTvrvrvvvrvvvvnYvirrvrrvn mo skyriuose.
J9s esate užkvie.
<
.
7
.
f
.1
atsakyti už tą suokalbį.
clami apsilankyti ir
“JO L. Vyčiu IV kuopos Perstatymas
A.
A.
SLAKIS
pamatyti musų mo
Draugas Publishing Co.
kyklą
bile
laiku
SSS

Kaina tik 15c.

“MIRGA”

36 TOS VYČIŲ KUOPOS S
SUSIRINKIMAS.
s
Jo

Savaitinis Brigbton Par fto
ko vyčių susirinkimas įvyko »lo
kovo 9 d,, š. m., parapijinė s
je svetainėje. Nutarta ge r
gužio 13 d., š. m., p. Meldažio svetainėje surengti di s
delį vakarą.
Bus lošiama to«•
fto
“Pabaigtuvės.” Tame pat M
susirinkime taipgi kalbėta
apie didesnį rėmimą savai g
tinio “Vyčio” reikalo, apie g„
atlikimą išpažinties “in eor- g
pore” ir tt. Pabaigoje su
sirinkimo liko priimtas su
manymas protestuoti prieš
“Naujienas” už ‘kun. Fžerskio šmeižimą.
to

Jauna vytė.

NORTHSIDEČIAMS
ŽINOTINA.

Liet. K. Kataliku Susivie
nijimo 16-toji kuopa prane-

tlitmis Vyilį BulldlHĮ and

»75 Vft » axa*JSttQJLA<gISAatSASAStt

!

Lmn

J. F. KASNICKA. principnias,
118 N. La Šalie St. Kambarys 418-417
Prieš City Hali

Association

FIRMA — Skoliname pinigus savo sąnariams Idant
nusipirkti arba pasivaduoti namus.
ANTRA — Pasėdame sąnariams sutaupyti pinigus.
Kodėl turi būti sąnariu musų Bendrovės:

»
’

— dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai musų kaina laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal .Tusų mierą
—bile stailės arba dydžio, iš bile me
dų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

Master Designing School

gyvenimo vieta
8255 So. Halsted Street
TeL Drover 6328

TIKSLAS MUSŲ BENDROVES YRA DVIGUBAS

LIET. VYČIU VAKARAS

'č

Bo. Le Bene

Tikslas

L. VYČIŲ IV. KUOPOS VALDYBA.

rengia labai puikų vakarą bažnyčios naudai, kuris atsi
bus ned., kovo 18 <1. parap. salėje 7 vai. vakare.
Vietos lietuviai ir lietuvaitės ateikite kuosknitlingiausiai, programas bus įvairus, teatras, prakalbos ir
deklemacijos.
Nepamirškite atsilankyti.
Kriečia
KOMITETAS.

Boom US
Ohle*go, DL
TeL Bandolph S24«

Miesto ofisas:

19

4-rių veiksmių istoriška drama. Iš D. L. K. Vytauto
laikų t. V. kuomet Vytautas buvo įmestas į kalėjimo, o
per jo žmonos tarnaite Mirga, likosi išgelbėtas iš ka
lėjimo. Tokių būdų kad tarnaite Mirga paaukavo savo
gvvasti už Lietuvos laisvę.
Šitas perstatymas atsibus nedėlioję 18 d. kovo
(Mareli) 1917 m. Dievo Apv. parap. svetainėje atit 18tos ir Union gatvių. Pradžia punktališkai 8 valandų,
svetainę atsidarys 7 vai. Pelnas skiriamas parap. nau- jj
dai. Taigi lietuviai privalote pamatyti šita perstatvma, $
kuris yra naudingas pamatyti kiekvienam lietuviui mvlinčiam tėvynė. Šiuomi esate kviečiami visi Chicagos
lietuviai ypač L. Vyčių kuopos atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

SV. KRYŽIAUS PARAP. L. VYČIŲ 13 KP.

ADVOKATAS
--'

Chicago, III.

1800 W. 46th Street

BANKĖS ■1
COFFEE
26
qTh©
Best

pagelbėti Jiems

1. Padarai depozitą pas mus kiekviena savaitė.
2. Toks depositas gali būti 25c. arba ir daugiau.
3. Tokių būdų taupini sau pinigus sistematiškai ir regullarlškal.
4. Procentas aht pinigų auga kas trjs mėnesiai.
6. ŠJ Bendrovė moka daugiau procento nnt padėtų pinigų negu bile
kuri banka.
(. Sąnariai kurte padaro paskola ant savo namų, turi tokia pnt nau
da kaip ir tie kurie yra vien tik depozitorlal.
7. ši Bendrovė yra regullariškai peržiūrėta per valdžia.
8. Jūsų pinigai yra apsaugoti.
Del'tolesnių Informacijų malonėkite kreiptis J musų Se
kretorių J. J. KAZANAUSKA, 2237 W. 22nd Gatvė arba atsi
lankykite ant musų susirinkimų, knrie yra laikomi kas PA-

GARSI SANTOS KAVA.

j

alb.

Visur parduodama po 28c ir IM Į*

NEDltLię VAKARA ŠV. JPRGIO Parap. Kalėje, 32nd Ir AnIrurn Avo.
....

SVIESTAS

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS J

Į Gerlaoaloa
mala* am»toamate
'noa reraanla,
kur juac
uagalit gauti

“TJU

COCOA

RYŽIAI
o»rlaualo4 ruiiaaj
ru-dc.
10c vmrtėa,
paratduoda

5ic
)|' ft

Geriau*!* Bank
■ųlyrlne su ą a

piv“**

14c

ARBATA
I

Prlimniauala, Gvarąntuota.
aa

a

^tdu^
po

4uC

Aut Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.

:

3003-3039 S. HALSTED ST.,
CHICAŪO «
<«A<tAA4At4M4t4 *x»« tt tttt
YvrmTYrvTtnmr

nvmm

WE8T'8ID8
1644 W Chicago av.
1371 Mlturaukae av. < 1R3A Blue laland av.
2064 Ml(waulc«« av;
2612 W. North av.
1064 Ml1waueaaav. »
1217 8. Halatad at,
1832 8. Halalcd at.
16l0WMadl«on
w Madlaan at. I 1318 W. 12th at.

txlO

at.

8102 W. 22nd at.

SOUTH SIDE
3032 W™tworth av
3427 S. Halatod at.
4729 8. Aahland av.

north side
406 W, Dlvlatnn at.
720 vr. North av'
2640 Lincoln a v.
3244 Lincoln av.
3418 N. Clark 8t.

