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

ORO STOVIS.
KOVO 20 d., 1017 M.
Chicago ir apylinkės. — ISdallcs
debesiuota šiandie ir rytoj, maža at
maina temperatūroje.
Temperatūra vakar augščlausia
46, žemiausia 26.
Saulė teka 5:53, leidžiasi 6:02.,

KAINA

PRICE

CENTAI

'

Buvęs Rusijos
Kryme
Visoj Rusijojjvykusi ramybė

Geo. Washington.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILL. UTARNINKAS, KOVO (MARCH) 20 d., 1917 M

METAI — VOL. II. No. C7

Entered as Second Clasa Matter Mare b II, 1916, at Chicago, I1U nols under the Act of March I, 1179.

LIUDININKŲ PASAKO i Kazokai skirstė minias nuo
JIMAS APIE REVOLIU į gatvių, bet neparodė jokio
'savo įprasto brutališkumo.
CIJĄ RUSIJOJE.
-------- -----Tik policija vis dar ištikiRevoliucija prasidėjo atvy- :mai tarnavo sfcnųjai vyriaukus į Petrogradą 13,000
sybei.
Be kazokų minias
tvarkė ir dūmos nariai, ku
kazokų.
rie buvo paskirti apsaugoti

rėsi, kokiuo budu sustabdy-l

ti kraujo praliejimų.
Mažu-pamažu visas mies
tas. pateko revoliucionie
rių rankosna.
Policija su i
kulkas va idžiais vietomis bu
vo susi krausčius ant namų
stogų.
Bet kareiviai juos
nušlavė.
Senoji vyriausybė
dar
daugiau miestan siuntė ka
reivių.
Bet prisiųstieji.
tuojaus pereidavo žmonių Į
pusėn.
Prieš kovo 14 dienų nak-į

Prezid. Wilson eis
Kongresan
Geležinkeliečių Laimėjimai

Londonas, kovo 20. — čia žmonių gyvybę.
gauta pirmutinės žinios nuo
Nuo to lako, kuomet du
liudininkų, kurie yra matę rnos išpildomasis komitetas
revoliucijos sukilimų Petro paėmė savo rankosna val
grade, delei ko carui prisi džių, sostinėje pranyko plė
GELEŽINKELIEČIAI
SUŠAUKS KONGRESĄ
ėjo atsisakyti nuo savo so šimai, girtavimai ir betvar
SPECIALIN POSĖDIN.
LAIMĖJO TRUMPE
sto.
kė.
Revoliucijos dvasia stai
SNES DARBO
Revoliucijos metu visose čia revoliucionieriai paėmė
Washington, kovo 20.
ga pakilo, kuomet senoji vy dirbtuvėse sustreikavo dar visų Nevski Prospektų. Čia į.
RUSIJOJE RAMU.
VALANDAS.
KAIP MICHAIL ALEK
Kuomet
tomis dienomis vo
_
riausybė Petrogradan par bininkaiPametė mokinę- sukilusieji kareiviai prieš Į
SANDROVIČ ATSIŽA
sis ir studentai, kurių daug P°licijų panaudojo kulka
Washington kovo 20 __ kiečių nardančios laivės nu
Washington, kovo 20. — traukė 13,0(M) kazokų mal
DĖJO SOSTO.
šinti riaušininkus, maldau teko matyti mini,, tarpe. gaidžius, gabenamus auto- A(lamS(lilo 8.ni, darbo 'va- skandino tris amerikoninius
Suv. Valstijų ambasadorius
•
|ni° 1 iaiS'
J landų geležinkelių darbinin- laivus blokadų.juostoje ir su
jančius pas vyriausybę duo Kazokų sušvelPetrogradas, kovo 20. — iš Petrogrado praneša, kad
Kovo 15 d. vakare sosti- fcams bilių, kurį praeitų va tais laivais žuvo 15 ameri
nos.
'
• i
nėjimas.
Po atsižadėjimo nuo sosto visoj Rusijoj išnaujo įvy
rlėje vienur ir kitur Buvo sa^ kollgresas pravodP> vįr_ konų, prezidentas Wilsonas
Kazokai mieste pasirodė
Ambasado
dokumentu buvusio caro kusi ramybėKovo 10 d. išnaujo sosti- į
šiaušias Suv. Valstijų teis- nusprendė sušaukti kongre
kovo 6 d. Patroliuodami ga- nes
gatvėse
atsikartojo1 kilę gaisraibrolis Michail Aleksandro- rius pranešė ir smulkmenas
x
buvusių revoliucijų, tvf*mis
jodinėjo pasiskir- riauS-s
________ _........
Antrvtojaus galų gavo se- mas pripažino konstitueiji- sų ir jam asmeniškai pra
vič pasirašė privatinėj savo apie
Kazokai gatvėse
is jįlteeiau šios šalies vyriausy-’st? P° tns‘
Bet uvž_ P°_ro? darė tvarkų švelniai apsei- "M* vyriausybė. Pras
Prasidėjo uju. Už biliaus legališkumų neš, kas reik pradėti su tais
rezidencijoj, kuomet pas
nepasitaisvtinais vokiečiais,
mos į bė to visa nepaduoda viešu Į dienu, kuomet riaušės (‘m^(įaTnį su gyventojais. Ap- mieRte naujoji tvarka,
balsavo 6 teisėjai, gi prieš
susirinko daugelis durnos
kurie be atodairos skandina
ineoimon. Vyriausybė
. nus
įanfiįenį ner
žmones
~
pusiaudienį
per žmones
— 3. Teismo nusprendimų
riausybė nepripanepripa didintiės, kazokai jau lakstė link
atstovi) priešakyje princo
po 12 būreliuose ir be ato nebuvo galima praeiti Nev- RUSIJOS GYVENTOJAMS
paskelbė teisėjų pirminin- neutralių šalių garlaivius ir
Lvovo, profesoriaus Miliu- žįsta dar teisota naujos Ru
peržengia tarptautines tei
dairos žmonių minias vaikė. ski’o Prospektu.
DUODA LYGYBĘ IR LAIS- Ras White.
kovo ir durnos pirmininko sijos vyriausybės. Sako, te
ses.
gul pirmiau tai padaro Eu Nevskiam Prospekte, gra
.Rodzianko.
Kadangi kazokai žino- j .
**
New York, kovo 20.—Dar
žiausioj Petrogrado gatvėj
Kuomet kongresas bus su
ropos valstybės.
nėms beveik nieko nedarė, .
prieš viršiausiojo teismo nu
Didkunigaikštis į susirin
ir kitose.
Petrogradas,
kovo
20.
—
šauktas, nežinia. Tik sako
atsiųsta pėsčioji ir raitoji
sprendimų geležinkelių komkusius atstovus prakalbėjo
Laikinoji
nauja
Rusijos
vy;
ma, kad tai bus žinoma į 48
Policija nužudė
policija.
Šita kardais ėmė
,
i,.--pnnijų atstovai su geležinpažymėdamas, kad jisai ne-j NEGIRDĖTAI GERAI
riausvbt'
vakar
paskelbt*
j
gv;
..
v
,
A
.
t.
.
valandas.
apie 300 žmonių.
kapoti žmones, tremplenPASISEKĖ REVO
kokečių atstovais čionai su
galįs apsiimti carauti Rusi
Anot valdiškųjų praneši- ti juos su arkliais.
Tuomi ventojus proklemacijų, kuriųLIUCIJA.
Pasakojama, kad susirinsirinkime padarė sutartį ii'
jai, nes visoj šalyj gyvuo
mų, smarkiausios riaušės net kazokai pasipiktino ir ja duodama jiems civilė ir po parasais
anų patvirtino.} kęs kongresas prieš prezijanti nevienoda gyventoju
Petrograde padidėjo šešta- persimetė žmonių pusėn- litiškoji laisvė su lvgvbe, vi-L'
Stockholmas,
kovo
19
nuomonė. Todėl jis manus,
Motina* balsavimas' 'ir kitos Kompanijos sutiko su 8-mis I dciitn norą paskelbsiąs karę
dienį, kovo 10 d., kuomet vi Policijai palikus bejėgiai,
(praneša
angliškų
laikraškad rusu tauta paliksianti
privilegijos pri, leriamos lais-į įarb? valandomis dienoje. Vokietijai, nes paaiškėjosi sostinės gyventojai išsi pagefbon jai atsiųsta pėsti
labiaus laimingesnė, kuokorespondentas)
Tatai nepradėtas streikas gei Vokietija ignoruoja vi
vos šalies piliečiams.
pylė
gatvėsna
ir
griežtai
ninkai,
kurie
dar'
buvo
panegirdėtai
pui
atšaukta ir jo jau nebus.
sus Suv. Valstijų reikalavi
met jis atsisakysiąs nuo pa Rusams
ėmė
reikalauti
duonos,
prolikę
lojaliais
senųjai
vvriauvesto jam sosto ir pasiduo kiai revoliucija pasisekė.
KINAI STOJA KARĖN
Geležinkelių darbininkai mus ir vis aiškiau ameriko
tf'stuoti prieš maisto nepri- j sybei.
Pėstininkai
ėmė
Be
jokio
šūvio
provincijoje,
siu s gyventojų valiaidirbs 8 valandas dienoje ir nus prųvokuoja. Gi jei taip,
PRIEŠ VOKIETIJĄ.
Tų dienų žmonių į šaudyti į minias’ir šitas
išėmus sostinę Petrogradu, teklių.
------------i gaus užmokėti už 10 vai. tai Vokietija turės ko jinai
minias labai brutaliai suti- trumpam laikui išvaikė,
revoliucionieriams
pasisekė
nori ir ko ieško.
Buvęs caras
Pekinas, kovo 20. — Ki- darbo, ty. tiek, kiek ligšiol
PoliKazokai ne vienų policiįveikti
visų neapkenčiamų ko sostinės policija.
Kryme.
ui jos
vyriausybė
vakar gaudavo. Todėl kompanijai,
Prezidento įsakymu pa
autokrati-zmą. Šalis paliko clJa Pries mimas ir prieš antų išgelbėjo nuo minios
Buvęs Rusijos caras, ku
prieš Vokietijų panaudojo sakoma, tasai darbo laiko skubinta karės laivų staty
žmonių pusėn įnirtimo.
Bet minia kazolaisva, lyginai kūdikis pa perėjusius
karines priemones. Panai- darbininkams
sutrumpini- dinimas. Suspenduota dar
ris dabar žinomas kaipo Niliuosuotas iš varžomųjų vy kareivius panaudojo kulka-1 kams nei nesipriešino.
kino vokiečiams duotas kai- nu,s 1 metus atsieisiąs apie bininkams 8 vajandų darbo
kolai Aleksandrovič Romat svaidžius.
styklų.
Kovo
11
dienų
gatvėse
at]
<Urias privilegijas Tientsine150 milijonų doleriu,
nov, iš Livadijos iškeliavo
Visoje Rusijoje naikinami
dienoje įstatymas. Abelnai
Tų dienų policija apie 300 sikartojo susirėmimai žmn- ir ITaiikowe. 'Kinijos kaKrvman, kur jam pavest?
Tuomi pasinaudos apie imant, galvatrūkčiais pra
senosios vvriausvbės pėdsa žmonių nužudė ir sužeidė. nių su pėstininkaisi ir poliei- rįUOmeiiė visa tai atsiėmė
vienas jo dvaras su rūmais. kiai.
400,000 darbininkų. Kadan
Kuomet paskui policijos pa- ja.
dėta ruošties karėn.
Tvarkų gatvėse darė;
jokio iš vokiečių pusės,
Tenai jis manus ant visados
gi viršiausias teismas AclamKas kita buvo 1905 me gelbai senoji vyriausybė pa dar ir kazokai. - Bet šitie
Kalbama, kad tuojaus bu
pasipriešinimo.
apsigyventi.
Neleista jam tais.
sono bilių pripažino konstiTuomet kariuomenė siuntė kazokus, šitie ėmė dar švelniau ėmė apsieidiUžsienių reikalų ministe tueijiniu, geležinkelių kom sianti paskelbta visuotinoji
pasimatyti su savo žmona, buvo be supratimo. Gi dabar
broliuoties su žmonėmis.
nėti
su
žmonėmis.
Tuomet
kariuomenės mobilizacija.
ris Wu-Ting-Fang atliko
kuri slaugoja sergančius kariuomenė eina ranka ran
Sekantį pirmadienį, kovo senoji vyriausybė kazokus konferenciją su talkininkų panijos darbininkams turės
vaikus Carskam Siele. Ni- kon su žmonėmis.
atlyginti už pervirš dirbtas
12 d-, pirmasis gvardijos nuo gatvių atšaukė.
Suki- įr neutralių šalių diplomaTALKININKAI ATGAVO
kolai Romanov ir pats bijo
valandas nuo sausio 1 d. lig
Visur energingai praveda pulkas perėjo žmonių pu lusius malšinti palikta poli-i tais atstovais.
APIE 100 MIESTŲ
josi kelianti pas savo žmo mos reformos. Su didžiausiu
šio laiko, nes nuo sausio 1 d.
sėn.
Paskui anų pasekė ir eijai ir pėstininkai.
,
Kalbama, jogei tomis diePRANCŪZIJOJE.
nų, kad tenai nesutikti ne spartumu gaminama amuni
sulvg biliaus darbininkai tu-!
kiti kareivių pulkai iš Pet
Kovo
12 d- prasidėjo nomis Kinija paskelbs karę rojo dirbti 8 vai. dienoje, gi Į
smagumų arba ir pasikėsi cija karės vedimui.
rogrado garnizono.
smarkus susirėmimai tarpe i Vokietijai,
Londonas, kovo 20. — Pa
nimų.
Pasveikus vaikams,
iie užuot 8-niu dirbo dešim
Žmonių minios* tuo metu kareivių, perėjusių revoliuVokietijos reikalai Kinistaromis dienomis vokiečiai
jo žmona bus nulydėta KrvNIKOLAI ROMANOV
ti'.
'
atsimetė atgal Prancūzijoje
buvo labai inirtusios ant po- eionierių pusėn ir lojaliojoje pavesta Olandijos pa
man.
KELIAUSIĄS Į
Tasai
atlyginimas
darbi

šeriu
jai
vyriausybei
karei!
siuntiniui.
per 70 mylių ilgio šonu į
i lieijos.
Sostinėje išnyko
ITALIJĄ.
Naikinami carizmo
ninkams
už
valandų
perviršį
vių
ir
policijos.
DidžiauVokietijos
ambasadorius
visokia tvarka.
Žmonės
naujai pasigamintas pozici
pėdsakiai.
T <
sias susirėmimas įvyko pa-1 pasiruošęs apleisti Kiniją kompanijoms atsieisiąs apie jasTalkininkai tomis pė
sudegino
dvi
policijos
nuoLondonas, kovo 20.
Visokios biurokratų vy
13
milijonų
dolerių.
Įžymės-) Šiomis dienomis.
domis užėmė apleistąsias
vadi, vienų kalėjimų ir ke lei durnos bustą.
riausybės žymės visur nai “Times korespondentas is
lis senųjų valdininkų na nieji miesto gyventojai pa-,
------------------------------Žinomas daiktas, kompa vietas. Jiems teko nuo pa
kinamosIš cerkvių pra Rusijos praneša, kad buvęs
mus, tarp kurių buvo ir ba sileido važinėti automobi-i PASIUSIĄS PASVEIKT nijos nuo to nei kiek nenu sitraukusių vokiečių atgauti
šalinta caro autokrato insi Rusijos caras Nikolai Ro
NIMĄ DŪMAI.
rono Eredriekso namai. Re- liais ir kalbinti kareivius,
kentės. Jos išlups tuos pi apie 100 miestų su 600 ket
gnijos.
Iš stačiatikių (pra manov iškeliausiąs Italijon,
toliueionieriai pradėjo- su- kad jie pereitų žmonių punigus iš visuomenės, padi- virtainių mylių teritorijos,
voslavų) maldų išmesta ca kur ant visados ir apsigv- iminėti reakcionierių šali-'sėn.
Vienur, kitur pasakyLondonas, kovo 20. — An
dindamos didesnę mokestį pradėjus Arras ir baigus Oiro ir jo šeimynos narių var vei įsius su savo šeimyna.
į
glijos
ministerių
pirminin

Verduno šone se
ninkus.
Bet jų nežudė, tik ta kalbos į kareivius.
už kelionę geležinkeliais ir se upe.
dai.
Iš viešųjų įstaigų ii
kas Lloyd George vakar
ka
dideli
mūšiai.
kimšo
į
kalėjimus.
Tas
gelbėjo.
Vakare
vi

prekių vežiojimą.
privatinių namų prašalinta PANAIKINTA SPAUDOS
parlamentui pranešė, kad jis
sos
sostinės
kareiviai
perė

Paimta Žieminiai
CENZŪRA.
Gerai, kad dar streikas
caro ir jo šeimynos paveiks
VOKIETIJOJE SIAUČIA
jo revoliucionierių pusėn, ir tomis dienomis pasiusiąs pa
caro
rūmai.
Copenhagen,
kovo
20.
—
*
neįvyko
šitam svarbiam Alai ir sunaikinta.
sveikinimą
ir
linkėjimus
TuoRAUPAI.
Žieminiai caro rūmai sti pasidalino ginklais.
Spaudos cenzūros. Rusijoje
merikni momente, kuomet
Rusijos
durnai.
jaus didesnė miesto dalis
jau nebėra, išėmus militari- priai buvo saugojami polici
prisieina rokuoties su vo
REVOLIUCIJA VOKIETI
pateko revoliucionieriams.
Londonas, kovo 20. — Iš
jos
Revoliucionieriai
tenius
reikalus.
Militarinės
ži

JOJE?
KARĖ 30 MILIJONŲ DO kiečiais, kurie be atodairos Skandinavijos ir Olandijos
nios posenovei cenzūruoja čiaus juos paėmė be jokių Pagaliaus ir policija
kabinasi į akis visoms neuLERIŲ DIENOJE.
pranešama, kad daugumoj
įveikta
sau
nuostolių.
Nenugirsta
mos.
Politikos
žvilgsniu
ra

New York, kovo 20. — Va
tralėms šalims su savo nar
vietų ir pačiam Berlyne
Londonas, kovo 20. — An
Kuomet revoliucionieriai
dančiomis laivėmis.
kar po pietų čionai buvo pas šoma viskas, kas kam patin jokių grasinimų caro šeimy
siaučia raupų liga. Daug
sostinės gatvėse mušėsi su glijos karės ministerija pra
klydus gamins, kari Vokietijos ka. Nors kartą rusų spauda nai.
Taipgi geras daiktas, kad žmonių miršta. Epidemija,
Kovo 9 d. pusiaudienyj policija ir kareiviais, kurie nešė, kad dabar Anglijai ka
sostinėje Berlyne kilusi revo atgavo liuosybę ir laisvai te
darbininkai laimėjo sau pri sakoma, parvilkta iš Rusi
liucija. Kiek tarne yra teisy gali išreikšti savo nuomones sostinėje pasirodė plevėsuo neprisidėjo prie žmonių, rės vedimas atsieinąs 30 mi
jos.
gulinčias teises.
jančios raudonos vėliavos. durna suėjo posėdin ir ta- lijonų dolerių dienoje.
šalies reikaluose.
bės, nežinia.

Caro vardas išmestas ir iš
stačiatikių pamaldų
Panaikinta spaudos cenzūra

Talkininkai atgavo apie 100
miestų Prancūzijoje
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Vtanunkas,"

tų Viskanto veikalų įteikti rapijose sustatyti surašus
Amerikos laikraštijai. To katalikiškų gerų šeimynų,
dėl reikia dirbti išsijuosus. apsiimančių auklėti našlai
Visame veikale mums pa čius.
Šitos karės metu lietuviai lų. Viskantas mokėjo per
sisekė surasti tik šituos
daug darbų nudirbo. Tarp galėti šitų pagundų. Nepa
t
trukumus. Ant 151 p. vie
I.
POPEŽIUS IR ANGLIJOS
tų garbinga vieta tenka, be prastas jojo taktas pasirodė
nas sakinys nesuprantamas
abejo, kų tik išėjusiai dak kalboje apie Mindaugo at
JŪREIVIAI,
dėlto, kad į jį įsibriovė ne
taro Antano Viskanto kuin- kritimų nuo krikščionijos.
reikalingas
žodis “sansgai. Ji parašyta prancūziš Takto
pavyzdžių
visoje
Vasario mėnesyje Angli
erit.” Bene bus iškritę tame
kai įsa Lituanie et la Ouer kningoje pilna.
daikte žodžiai “susdit pay.” jos laivynas buvo Italijos
re. Edition “Atar.” Geneve
Lietuvos istorija Viskan Ant 160 p. autorius paminė vandenyse.
Šimtas anglų
1917. Lietuviškai tat reiš to veikale nėra krUva atski
jo Bilviečius vienu tik ger jūreivių prieš pabaigų vasa
Dalvkas ve kame:
kia “Lietuva ir karė.” IS- lai faktų. Autorius paste
manizuotu vardu Bilder- rio atvyko Ryman ir prašė
Racine, Wis., buvo suren-įleido kningynas “ Atar. ” Ge- bi .kiekvieno
laikotarpio \veitsehen. Matyt, jis neži si audiencijos pas Šventųgtos Martui prakalbos. Pra-, nevoje (Šveicarijoje) 1917 tikrąsias ypatybes ir jas iš nojo tikro lietuviškojo var- -ii Tėvų. Dvylika buvo katažymėta, kad prakalbas ren-1 m.
deda
stebėtinai
aiškiai, do, o nenorėjo spėlioti. Tai ^*kU’ o 88 protestantai. Begia Liet. Dienos Komitetas.
j tų kningų malonu ir iš trumpai ir teisingai. Taip vienas prirodymas viršaus, nediktas XV visus meilinIr kun. Slavynas daug pa- viršaus pažiūrėti. Ji gana gali padaryti tiktai istorikas kad ne iš svajonių rašė, tik
priėmė. Padėkodamas už
sidarbavo prakalbų surengi- i stora, kad prisiskaitytų prie perėjęs gerų mokyklų ir nepozityvinių žinių. Tarp atsilankymų, Šventasis Tė
me. Prakalbos įvyko sausio i rimtų kningų rųšies.
Jos bepirmu bandymu įeinąs į ; dokumentų, paliečiančių po- vas pasakė jūreiviams, kad,
17 d., š. m. Martus pats rin- luobeliai geltoni, atspausti istorijos srytį.
įlitiškų lietuvių atgimimų, negalėdamas pats juos atko svetainė i e aukas if, su- rimtos išvaizdos raidėmis,
J istoriškų Lietuvos pra- l nėra ištraukos iš laiško, ku- į lankyti jųjų laivuose, siunrinkęs $35.98, išsivežė su s
kurių pats prastumas gra- eities isdėjimų
Viskantas
Rusijos prislėgtųjų tautų
savo vardu anglų kardivimi, nors prieš tai buvo žus. Į veikalų įdėtos 9 iliu- sumanmgai įpynė mus raš vvrai rašė prezidentui Wil- n<^9 Bourne.
Kardinolas
protestuota
vietos Centr. Į stracijos puikiai atmuštos ir tijos plėtojimąsi. Jjs pa-1 souuį įr minėjo Lietuvos iš neužilgo atidavė vizitų AnLiet. Dienos Kom. skyriaus.; du rimtu Lietuvos žemla rodė, kad viduje šešiolikto
kentėtąsias skriaudas. Trįs glijos laivams už popežių.
piu: vienas parodo, kokia jo šimtmečio, t. y. kada pra
Paskui iš tų aukų Mari
lietuviai buvo pasirašę ant Tai buvo trecias kardinolo
Į ntsirokavo išlaidas ir liku- buvo mus viešpatija pirm dėjo užsimegsti kitų Euro
Bourne apsilankymas karišto laiško.
■m ■
j šia s $18.65 pasiuntė ne C. L. penkių šimtų metų, o an- pos šalių literatūra yietinėApie kningos autorių ga- į kame Anglijos laivyne
I
tras - - kaip plačiai žmonės | He kaiįoge> drauge pasirodė
K’
laisvamanių
lime tiek pasakyti, kad jiI
kalba lietuviškai šiais lai-i jr lietuvi y kalbos kningų.
tautininku fondan.
ALASKA.
sai dar nesenas žmogus, pa- j
Už tatai dabar Martus ir į kais. Abudu žemlapiu kuoAutorius
naudojasi ir, čiame
subrendusio
vyro
geriausiai surengtu ir at mums
LAISVAMANIŲ ŠULAS. imamas nagan.
prijaučiančiais ir stiprume. Viskantas jau pa- ■
Amerikos priklausančios
-------------Mes seniau apie tai išreiš- spaustu.
i mums priešingais veikalais. sidarbavo Lietuvoje labai t Alaskos katalikai iki šiol
k)ar geriaus išrodo viduji-, 'fame sunaudojime spindi
“Dailininkas” St Šim- į kūme savo nuomonę. Basa- į
naudingai ir protingai. Savo į buvo
valdžia Apaštališkus, kurs anais metais Lie-i l ėmė , kad su tokiais kalbė-;11^* kningos dalis. D-ras Vis-'nepaprastas grynai istoriš- asmeniniu triusu jis atkrei- ’ ko Prefekto. Šiemet kovo 14
tuvių Centralio Komiteto tojais ir aukų rinkėjais rei- kantas taip puikiai rašojkas ramumas. Tuose dalypė Belgijos diplomatų domų I d šventasis Tėvas išleido
del karės nukentėjusiems kia būti atsargiems.
prancūziškai, kad nei pran-: kuose, kur Viskantas išreiš
į Lietuvų. Nemažai ir nau- dekretų, kad Alaska butų
šelpti, Petrograde, buvo atDabar dar aiškiau pasiro-i' U,ZaS neKaletų gražiau var- kia nuomonę
lietuviams
dingai pasidarbavo ir Ryme, i apaštališkasis
vikarijatas.
siųstas atstovu Amerikon, ({o kacĮ musų išreikšta nuo- . 1 savy gimtUJU kalbų. Ber;
0 priešams abejo- daugindamas Vatikane sim-|>pat reiškia, kad dabar dvapagaliaus viešai pasirodė, monf. buvo teisinga ir sveiveikalą mekur ne^ztJ’] linų, jis dažniausiai cituoja
partijų prie Lietuvos.
Į siškasis tos šalies valdytojas
kom nei vieno prancūzų kai-į inums neprielankius rašėkad jam rupi ne lietuvių; ka
Viskantas yra labai aug-!turės vyskupiškus šventintbai
svetimo išsireiškimo. I jus
šelpimas ir Lietuvos gelbė-,
štai išlavintas žmogus. Jis'mus. Ta šalis dar nesivaNėra nei tos sunkenybės,
Kur abejonių negalima
jimas, bet laisvamanių tau
LIETUVOJE ŽMONĖS
turi filosofijos daktaro laip- dins vyskupija, nes ji lieka
kurių
visada
galima
pastepaskutinai
išaiškinti,
ten
tininkų pozicijų palaikymas
MIRŠTA BADUMI.
po valdžia tikėjimo Tnn
platini. j snį
ir ,7sociologijos
beti veikaluose žmonių, ra- Viskantas, paprastai, prisi-Į
.
.. .
UT licenelT.
n»
ir nuolatinės avanturės. To________
Šančių svetima kalba. Jei į laiko nažvalgos einančios
cikalas La Litua- mo kongfega ij s.
en h
>a «u«Te” parodo, kas, uumouoniSkoj, tvarka,
kj žmogų vadinti dailininku, į
yuo Lietuvių Komiteto kada Lietuva turėt., savoį viduriu tarp dviej,kraštu- į "ie.
butų prasižengimas prieš u Lithuania, ”
Šveicarijoje,
Užrnbežinn, dalykų mimste-! Unių pažvalgij. Tat vra ge- "V tuodu moks,° laipsnms kurioje nėra atskirtų viena
lietuvių visuomenę.
gavome žinių, kad užimtoje
nuo kitos parapijų.
rijų', tai Viskantas galėtų ra tiesos žvilgsniu, podraug yra tikrai užsipelnęs.
Nes paklausvkite, tasai vokiečių Lietuvoje gyvento-'/'’Z* ♦*"•* —-—-y ’,
*,v
Tuo pačiu laiku ir šalis
.
būti joje tarptautinių pran- ta metodą naudinga ir vei
lietuviskas be lokio manda m padeumas esąs naši baise-i
•__*
, ,
Kanadoje
tampa
euziškai rašomų dokumentų kalo tikslui. Jų pastebėjęs NEW YORKO ARKIDIJE Yukon
i
gurno bernas musų žymiau- tinas. Daugelis žmonių mir- redaktorius
GEZUOS NAŠLAIČIAI. apaštališku vikarijatu.
svetimtautis užsitikės mus
siuosius Amerikoje veikėjus šta badumi. Štai kas be kitUž kalbų svarbesnis daly-; rašė ju, nes matys, kad jisai
pavadino “ Rasputinais” ir, ko pranešama:
New Yorko valstijos įsta
POPEŽIAUS KONSI
kas turinys. Viskanto tik nėra ajdas savo tėvynės
kitokiais nešvariausiais var
STORIUS.
surenkantis tai sako, kad, pavedant naš
“Musų komitetas tik-ką slas buvo duoti svetimtau- aUgštintojas,
dais. Gi dabar “Tėv.” (No.;
laičius
auklėti
privatinėms
sugrįžo iš užimtosios Lietu- Į čiams pažinti Lietuvų. Tam tik tų, kas garbinga.
11) tas pats St. Šimkus kun.
vos. Padėjimas tenai yra dės- tikslui reikėjo išdėti Lietu- j Antroje dalyje ’ autoriug šeimynoms, reikia taikyti,
Artimiausias
privatinis
Augustaičiui taip kitko lie
pcratiškas visais žvilgsniais. vos praeiti W dabartį. Tai ;«d , k .
es suskatome kad ir našlaičių ir auklėjan popežiaus konsistorius pa
pia burnų valyti.
Daugelyje vietų žmones tie-Į d veikalo turinys ir SUSId ’
P
8USkatOme čių šeimynų tikėjimas butų
skirta surinkti ketverge ko
rupintis
savo
politiškųjų
lai
siog miršta badumi. Sunku . , .„ ,
■> ••
•. *,
t*.
Taip bent nepasielgtų nei
tas pats. Teisė graži, tik jo vo 22 d. Kaip paprastai koni»ivaizdi„ti, ka, bu, tuomet,' dcd.a 18
da,n>- Plrsve. Matyt, jisai skaitė daug
paprasčiausias tamsuolis ru
je yra pridėekas; “Jei tat sistoriaus surinkimų atidaro
kuomet ateis pavasaris. Sėklų ' tn°.1e istoriškoje dalyje Vra
laikraščių ir mokėjo iš jų
sų mužikas. Bet St. Šimkus
nėra ir laukai liks neapsėti, penki skyriai, o antroje du. pasilaikyti žinias, faktus ir galima išpildyti.” Nuo lab Šv. Tėvo prakalba. Šiuo žy
dar pralenkia fa mužikų sa
darybės komisoriaus pri giu Benediktas XV buvo
jei nebus pagelbėta iš užsie- Prie tų dviejų dalių pridėtekstus, turinčius vertę ii
vo pasielgimu.
mų. Mirties šmėkla grąso i |as žemlapiu paaiškinimas
klauso kam pavesti našlai ketinęs nepalytėti politikos
gesniam
laikui.
visiems
^ventojams.
Prabų!
ir
flšt
uoniolika
dokumentų,
Šalin su tokiu Centralio'
čius, ar atskiroms šeimy klausimų, bet netikėtai įvy
I
Kaip
Lietuva,
taip ir Visžiu,
avalinių
ir
reikahngiau».
v
.
.
,.
.
.
-—
r
-------■
—
Komiteto įgaliotiniu, nes j
šių gyvenimui daiktų visai Pa leeianmų mus tautini ir • kantaa šiandien yra tarp noms ar prieglaudoms. Ko- kusios Rusijoje permainos,
jam rupi ne Lietuvos gelbė-!
misorius taip gi sprendžia, beabejo neliks neminėtos.
nėra. Būtinai reikia užsiė-: P°ntiskų atgijimų.
dviejų kru rinai kariaujan
jimas, bet laisvamanijos pla
ar galimas yra daiktas kokį Šitame konsistoriuje nebus
niuose suorganizuoti pagelb*?
Istoriškoji dalis tięk ilga,
čių priešų. Vokiečiai dau
tinimas ir palaikymas!
vaikų pavesti jo tikėjimo skiriama naujų kardinolų,
Lietuvai, kitaip visa šalis ga-: kad svetimtautis, jų pergiau žada, rusai mažiau pa
JauHm
”
“
'
,ikru
“
iu
“
,yr
'
įkaitęs,
galėt,,
turėti
pilną
šeimynai ar ne. Tai-gi tas tiktai taps atlikti bėgantie
Šalin su tokiais tautos iš- •
vojingi. Tarp vienų ir kitų
‘
“
•nuik,,
po«i«utimo
bu.y
’
aiški
»
n»«n>«nę
»pl*
pridėekas
“jei galima” duo ji Bažnyčios reikalai, vpae
gvėromis, kurie nešioja ne-j
lengva pakrypti prie vienos
dai ligi šiolei btivo labai birt- Pfaeitį. Bet ji Ue perilga, pusės ir prilipti. Viskantas da komisoriams didelę pro vyskupų paskyrimai.
va dailininko vardų, bet ne-,
gų vesti savo tikėjiminę pogai sutvarkyti. Mnsų komi- į kad smulkmenos nesukeltų nesiduoda pavilioti vokiečių .....
pildo dailės dėsnių, tik bjau-;
, .
v j...
.,
,Llitikų vaikų skirstyme.
tetui po paskutinio apsilan- nuobodulio
pašaliečiui, pažadėjimams,
rioja musų veikėjus ir kata-'
ROCKDALE, ILL.
nesiduoda,
» *
/
kymo
Lietuvoje,
pasisekė
:
“i Snmstį tikr k ii
i ^eiT1 dviem tikslam kuoge-1noį įkarščiuoti rusų ir pran-' Nepersenai Kingsbury’o.
likiškųjų visuomenę!

“DRAUGAS"
Lietuvių Katalikų Dieiirafcle
Eina kasdieną lftskyrua nedėld lė
ni uh.
Prenumeratos kaina:
Chicagoje metame ..................... 98.16
• mėnesiams ............ 91.60
mėnesiams ............ *1.00
Kituose V. miestuose metams 14.60
0. mėnesiams .... 91.10
9 mėnesiams ............ 91.50
Perkant atskirais numeriais vi
sur po 2c.
Prenumerata mokasl lėkalno. lai
kas skaitosi nuo užsirafiimo dienos,
ne nuo Naujų Metų. 'Norint permai
nyti adfesą visada reikia prisiųsti ii
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
lėperkant
krasoje ar eiprese
“Money Order” arba įdedant pinigu:
t registruotą laišką.
Redakcijai
prisiųstieji raštai ir
korespondencijos negrąžinami, jei au
torius. atsiųdainas tokį raštą, nepalyml Ir nelndeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais krel
piantles adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC.
1000 W. 46th Street, Cliicago, Illinois
Tel. Drover 6114.
--------------- - XX —------------“DRAUGAS”
Lithuanian Daily Friend.
Published daily except Sundays bj
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC.,
1800 W. 46th Street, Chicago, Illinois.
Tel. Drover (114. Established 1908.
Terma of Subscription: In Chicago
by mail or carrier
96.00 per year.
Outside Chicago by n:ail 94.50 per
year. At News Stands 2c. a copy.
Advertising rates on application.

“Darbininko” 31 numer.
kun. V. Slavynas, Raeine,
Wis., lietuvių parapijos kle
bonas, rašo Martui atviri#
laiškų. Kun. Slavynas reika
lauja, kad Martus surinktus
nuo Raeinės lietuvių pini
gus, $35.98, kaip yra gali
ma greičiaus atiduotų Centr.
Lietuvių Dienos Komitetui.
Kitaip Martus busiųs pa
trauktas atsakomybėn.

Viskanto Veikalas

Iš Dianos II
U I 611011

Mes
patartumėm,
kat
ateityje St. Šimkaus kaili*
butų iškimštas šiaudais ij
pastatytas typsoti kur kam
pe
busiančiame
lietuvii
fnuzėjuje su parašu ant
kaktos:
“Šitai laisvamanijos su
Jas, nešvariausių žodžių var
totojns, visas gyvenimas ru
pinęsis tik savuoju “aš,’
bet ne lietuvių tautos gero
ve. Tegu jis čia typso lietu
vių gentkarčių pasargai. M

DAR APIE “TAUTININ
KĄ” MARTŲ.

3 p .
nigų siuntimui; galima siųsti
A. Smetonai arba Vyskupui
Karevičiui.
“2. Vilniuje atgaivinta
Centralis Lietuvių Komitetas su skyriais visose parapijose. Vokiečių vvriausybė
padėjo daužau, nebe-

riausiai pritaikintas ir visas f.azų šauksmams. Rimtas įr
., .
'*’ a
irųmus istorikas paprastai
Rašant istorijų tokiais būva rimtas ir ramus polikarštais laikais kaip dabar, I i kas.
pagunda
nuolat spaudžia
Džiaugiamės jo veikalu.
paIenktį praeities atsitikiViskanto kningų reikėtų
.
. ,
i
-mus Pnc da,)art™U re>k»-! įversti angliškai ir taip pat

komisorius

sumanė

nebe-

Vietinių lietuvių katalikų
susipratimas nuolat auga.
Ypač gražiai čia pasižymi
katalikiška jaunuomenė, su
sispietusi į Lietuvos Vyčių
kuopų. Neseniai Čia ir socia
listai bandė sutverti savo
lizdų, bet jiems nepasisekė,
nes žmonės susipratę.
Darbai eina gerai.

Jusų pinigą turi būti padė
ti g <ro|o Magiojo
atilos
baakojs

SECURITY BANK
■■■■ OP CHICUO

Kad valdininkai negalėtų joVka, dom Tu&nskavo, No.
per savo dideliai tiaudingų
TJetnvViš žmohes ir jų vaT-~7aiftWSTį. M!ęs malonėtume, šitaip suvartoki geros tėisės '78z Subirk eiklių Fžinių apie
rjHift:
** *
'*FOWf t¥rfftnnR
luitų...
atliktas blbgiei'ns
tikslams,
„__ ‘ T**
.
_ r
,,
Ne^savo brolį. Rusijoje .Tarno
’ ffMflT^gflflMamT fTrisidė-'ki^'^iči’iusiai. kad prieš Ybrk’o arkivyskupas kardi- j sius Rėklaitis galės gauti
,
.
,
kime prie Tautos Fondo. ,Hv. Tėvo paskirtų lietu-• uolas Farley išdavė aplink-, nuo p. Simono Šimausko
Didinkime jo iždų.
viams dienų jau galima bu-raštį, ragindamas visose pa- (Eynon, Pa., Box 130).

HMM

Mllvrankss ar. and Carpenterst

3% ant Jūsų Pinigų"
Atdara Panedėliais L* Sabetomis
vakarais iki 8 valandai

Skolinama pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima
šauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888

M.

KASPAR
STATE BANK
PO PBIEZIŪKA VALSTIJOM!

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money
Orders J ribas dalis svieto.

Willlam Kaaper — Pirmininkas
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas
August Filek—Ass’t. Kasierius
Joseph sikyta — Kasierius

1900

Blue island

Avė.

OKIOAGG, ILL.

f

duoti našlaičių į prieglau
das, o siųsti juos auklėti į
šeimynas.
Katalikai žino,
kad yra katalikiškų įstaigų
našlaičiams auklėti, nesi
skubina siūlytis komisopui
apsiimant auklėti svetimus
kliudyti tų komitetų dar•- '
'----- ,gražiai išleisti, kaip prancubams.
čionai bendrai aptarti bu aiškusis originalas. Vertinių vaikus. Tąja katalikų parajų įstaigoms komisorius
“3. Musų komitetas, aplan- dug, kaįp pasekmingiau gel- negalima paversti pirmam
k«. lietuvi,, komiteto. KoLietnvę ir jo6 im()ncs, gerai mokančiam angliškai, gali pasinaudoti kaipo pri
Julijona Snaptienė.
penhagoje ir Btoekholme, su, reikėtų parinkti literatu rodymu, buk nėsa katalikišmirštaličius badumi.
organizavo budus sUsirašinė.
,.
•
« •
••
w
jimams tarp, Lietuvos, AmeNestebėtina, kad žmonės su gražiu stilium, kad ongi-' kų šeimynų, apsiimančių
Pabėgėlis Jonas Rėklaitis
rikos ir Rusijos. Apie tai bus miršta badumi. Juk vokie- ■nalo kalbos gražumas išlik-1 auklėti katalikus našlaičius paieško savo brolio Tamo
Tuja teisės išvaizda remda šiaus Rėklaičio, kuris ka- Į
plačiau pranešta spaudoje.
čįų vyriausybė nuo jų atėmė tų ir vertime.
PaSelpa skiriama Lietu- gyvulius, galvijus ir visoGirdėjome, kad gerbia masis teisėjas gali pavesti daise gyveno Du Bois, Pa.
vai tori boti or«»niz„oj.m. ,į
.
Vokicėi,, vyriau- mas redaktorius “Pica for katalikų vaikus nekatali- Pabėgėlio bei tremtinio se
pačių lietuvių. Musų delega-k.. *
.
. «r , . 7..
žada perleisti fcartis arba net ir bedie kantis adresas: Russia, go- '
lai lamo kloorimo talMjci •»>•'»• . ™l» Vokietijos gy- Lituania,”
Viskanto
veikalo
vertiko viams.
rod Minsk, Staraja^ Kamą-Į
au Biuąų yiengolčįaie. Kwne ventojus apsaugoti nuo brt-

Yra žinių, kad “tautinin
ii- Vilniuje, m W'. .a '
kas” Martus dabarffrnai^
ffponnitm, pirm.
‘wzl. ffatponattiM,
laikais lankosi į)t> liefuvlTi
FutK-Aore* »»kr ’ ’
kolionijas Naujojoj AnęliBe'tffVn 'ši/hs AfHeaVijos
įoį sd prakalbomis ir renka
............. aukas neva nukentėjusiems i komitetas Žada Amerikon
<ld karės lietuviams.
'atsiųsti savo atstovų, kad

Kovo 20 1917.

TAUTIŠKA
BANKA APSAU6A
DEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių
Ir
Absolutišką saugumą

Si banka yra labai patogiojo
vietoje yra reguliariai peržiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar 91-00 ar 91,000.00
Ihisįi

ItĮrt. itism FMe6šiyT IM

9 t. »

NATIONAL CITY OANK
OF CHICAGO
David R. Forgan—President
S. E. Kampas, Dearbora and
Monroe St.,

(Apatinės lubos)

zrMklas bankos saugumo.
Oblcago Olestflng House Naryste.

Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. . La'Ve nuo laiko,
bent syki J motus. Clc*«-ing House
revizoriai nuodugniai
Ištiria savo
bankų stovį ir būda Jų vedimo. Vi
si pihlgal yra suskaitomi,
notos,
bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir
ningos tžtlrtos. Tiktai tikra apsaugi verte gali būti kningose parodyat. Abėjotlna tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearing House
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotino
stovio.
Tiktai tvirciausios Ir saugiausios
bankos gali būt Clearing House na
riais.
The Chicago
Clearing House
priežiūros užmanymas tapo įvestas
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
nei viena Clearing House banka ne
subankrutijo. Reikalaujant,
Cl»*arlng House bankos ateina viena kl
tai su pagelba.
The American Pinte Bank pri
klauso pris Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi
jos teisėmis Ir iSduoda penktas pil
na* atskaitas į metus
Jį taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguilariSkal tlrlnėjama
ir kas meta išduoda penkias pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
Pinigai sudčtl Šitoje bankoje yra
iimokaml ant kiekvieno pareikala
vimo.
CI* galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages Tolpgi Aukso Mnrtgsge Bondua po 9i<>0 40 Ir 8S66.SS.
Sis bankas
yra ataakanclausaa
Lietuviams.
Cta kalba Lietuviškai Ir lenkiš
kai.
Kapitalas Ir perviršis; 8<ss,ts« •»

Presldentss
AMERICAN STATE HANR,
Kampas; Blue Island Avė., Tetomis
Ir 18-toe gatvių.
ATDARAS: PanedMiflls, Ketvergala tr Sukatoms iki 9:98 vai vak.

Utarninkas,

■— ir

«RXOBXI

Kovo 20 1917.

BINGHAMTON, N. Y.

Trefz

Brewery

ir < Home

skrynučių, tags ir
į šiai privalome susioi^ani- teikti vietą agitatyviškoms
Brewing Co.
t.t. ir važinėjimą į
1 zuoti, sutverti vieną galin- prakalboms su tikslu padi
Jersey City, HarriVietos Vyčių 72 kuopa
; gą kūną. Prigulėdami visi dinti L. D. S. Trečia, drį
Bilos Išmokėta:
son, Garwood, N.
sumanė įsteigti korporacijos
j į savo organizaciją męs grei- :stame prašyti visuomenės ir
Prospect Printin Co.
Jčiau apsišviesime, didesnė pini giškos paramos, kadangi
Brunswick,
MilIpamatais’valgomųjų daiktų
už Atspausdinimų
bus vienybė tarp musų ir išlaidos nemažos (kelionės
bum,
Oranges,
sankrovą, idant suteikti tau
brošiūrėlių ............. $34.00
Plainfield ir t.t. .. 44.451 nuodugniau galėsime ap- išlaidos kalbėtojams ir t.t.).
tiečiams geresnius ir piges A. Laukžiemis už pla
svarstyti visus budus page- ’Čekį malonėkite
išpirkti
nius produktus.
katus, tags ir t.t... 39.25
Išviso išleista........... $236.39 rinti savo būvį. Amerikos vardu L. D. S. Chieągos apkiai. Todėl daug musų vai Geistina, kad kuogreičiau J. Daukšiutei alga už •
FOREST CITY, PA.
Tokiu budu į Raudonąjį lietuviai katalikai darbiniu-j skričio kasininko AL Mažei
kinų ir merginų išvažinėjo į šiai butą įkūnytas šis nau-Į 41/()
45.00
Kryžių liko išsiųsta $3,654.- kai įjau tufi savo organiza- kos ir nusiųskite jį raštininofiso' išlaidos (martuos miestus daugiau aukso dingas užmanymas.
Geri Uždarbiai.
90.
Gnrinskaitei
* Vytis.
ciją, kurios tikslas yra su kei M. L.
prisirinkti. Dabar gi jie visi
kės, telegramos,
Barbora
Vaškevičiutė,
(3347
Auburn
avė., Chica
mažinti vargą darbo klasės
Čia randasi anglių kasyk jau vėl sugrįžo į Forest
popierius ir t.t.) .. 25.85
Finansų raštininkė. žmonių ir suteikti jiems go, III.).
NEWARK, N. J.
los, kuriose apart kitatau City, Pa. Tik 4 vaikinai ir
Užkandis rinkėjoms
Bed. prierašas, šią apy kuodaugiausiai tikrosios ap- Męs tvirtai tikime, kad šis
čių dirba nemažas būrys ir dvi mergaitės dar nesugrįžo.
laike Lietuvių Die
skaitą męs tegavome sere- švietos. Toji organizacija atsišaukimas nepasiliks be
lietuvių. Vienos kasyklos Bet yra žinia, kad ir tie Lietuvių Dienos (Lapkr.
nos ............................ 13.52
doje, kovo 14 d. š. m.
tai Lietuvių Darbininkų Są vaisių ir geros valios žmo
d. 1916 m.) Apyskaita.
priguli didelioms kompani prieš Velykas jau vėl bus
Audeklinis apgarsini
junga po globa Šv. Juozapo. nės pagelbės mums organi
joms, k. a.: Erie Coal Co. čia. Iš to visko aišku, kad
mas ir vežimas .... 12.00
ATSISAUKIMAS Į DAR Nors jaunutė L. D. S.,
bet zuoti lietuvius darbininkus.
Įplaukė:
Dand K. Co. ir t.t., kitos-g Forest City, Pa. tikrai yra
Adams Exp. Co., už
B
ĮNINKU
S
IR
Į
DARBI
plačia vaga varo išganingą
Te nebūna nei vienos lie
mažesnioms kompanijoms pelninga vieta darbo žmo Ant gatvių su
atgabenimą skry
NINKU
PRIETELIUS.
darbą
ir
jau
didelį
skaičių
tuvių kolionijos Amerikoje,
rinkta ........ .......... $2678.36
Apskritai pasakius ir daba? nėms. Darbas čia yra ne tik
nučių ........................ 9.00
darbininkų
suorganizavo
po
kurioje nebūtų L. D. S. kuo
darbininkai čia gerai uždir vyrams, bet ir mergaitėms. čekiai .......................... 350.00 J. Daukšys už susinė
savo
vėliava.
Bet
dauge

Nors
Amerika
vadinama
pos.
ba, bet artimiausioje atei Daugiausia jos dirba šilko Dirbtuvėse surinkta . . 40.20
simą su Centraliu
“aukso šalimi,” bet darbi lis lietuvių katalikų darbi
Visiems lietuviams dar
tyje uždirbs dar daugiau, dirbtuvėse, kurių čia yra sv. Valentino (len
Kom................................. 3.92
ninkų
į
ją
nepriklauso,
neži

ninkų
būvis
čia
yra
labai
bininkams katalikams prie
kų) bažnyčioje rin
kadangi geriausios kasyk gan daug.
A. Šiugžda už išdali
no
bei
-nesupranta
jos
nau

sunkus
ir
nuolat
blogėja.
Anglekasis.
kliava ......................... 30.15
dermė yra prigulėti prie šios
los, kur grynas anglis ture:
nimą kningų apie
dos. Juo daugiau L. D. S. sąjungos, labiausiai rūpi
Priežasčių
šio
liūdno
apsi

Pavieniai
suaukavo
.
.39.75
nuo 16 iki 18 pėdų augščif
Lietuvą vertės .... 3.00
reiškimo yra daug. Svar turės narių, jub ji bus nau nančiosios pagerinti musų
BINGHAMTON,
N.
Y.
Garwood,
N.
J.
dar nepradėtos. Darbo gal
Ilarrison’s komiteto
biausios bene bus šitos: dingesnė, juo greičiau musų būvį.
komitetas pri
gauti kiekvienas atvykėlis
išlaidos...................... 6.50
susilauks
menkas užmokesnis, stoka Į išeiviai tautiečiai
L. D. S. kuopą gali su
davė ......................... .. 26.12 Makialiui, A. Verbai,
Vyčių Paskaitos.
nes darbininkų labai stinga.
įviesesnės
ateities.
L.
D.
S.
apsišvietimo
ir
neganėtinas
tverti penki žmonės užsimo
llarrison’o, N. J. ko
Nuoma (renda) už butu;
V. Vaškevičiui, V.
Chieągos
Apskričio
susiva

darbininkų
susiorganizavikėję po vieną dolerį, karte
mitetas pridavė .. .490.32
visai nebrangi: už 6-7 dole
Jurkaičiui, S. Pra
Nedėlioj, vasario 25 d.
mas. Delei negirdėtos mai žiavimas suprato svarbumą ris gaunamas nuo L. D. S.
nūs į mėnesi galima gaut' na Lietuvių svetainėje įvynui, M. Stanelienei,
sto ir kitų reikalingiausių šio reikalo ir nutarė dėti vi rašt. J. E. Karoso (242 W.
išviso
įplaukė
___
$3.654.90
J. Daukšui ir P.
šešetų gerų kambarių. Mai aO vvčių
paskaitos. Piržmogaus gyvenimui dalykų sas pastangas, idant kuola- Broadvvay.
So.
Boston,
Daugiausia aukų surinko:
Marcinkevičiui, iš
stas taipo gi nebrangus, ne: •niausią buvo perskaitytas
biausiai
praplatintų
veikimą
vargų
našta
pastaraisiais
Mass.).
laidos prie suskaičia kas tik nori gali laikyt ' Darbininko ’ ’
leidinys B. Vaškevičiutė $188.88, E.
L.
D.
S.,
idant
kuodaugiau

laikais
dar
labiau
padidėjo,
Svarbus Klausimai.” Vei-|Strungiutė $80.06, O. PazReikalaujantieji pagelbos
tvmo ir išdalinimo
ir laiko karves, kiaules, žą
siai
pritrauktų
į
ją
lietuvių
dar
skaudžiau
kankina
nu

suorganizuoti naują kuopą,
$44.26, M. Steponasis, antis, vištas ir kitus gy kalas yra gana geras ir žino-'
darbininkų.
4Šiam
dalykui
vargusius
sąnarius.
Varg

gauti kalbėtoji ir kitokiais
vlčiutė $4L03’ A- Teleisiutė
vulius, kurių užlaikymas ne ičms patiko.
pasekmingiau
atlikti
tapo
sta,
aimanuoja
visų
tautų
reikalais kas link L. D. S.
$33.75 ir L. Verteliutė 33.66.
brangiai atsieina. Oras svei
Paskui ,1.
Žalnera vičius Bartkus ir Mačys Maher &
i darbininkai, bet lietuviams išrinkti tam tikri organiza galite kreipties žemiau nu
kas ir vietos gražios, pri
Binghamtonc Elockhardto dirbtuvėje su
pasižymėjęs
darbininkams dar blogiau toriai. Taigi šiuomi męs rodytu adresu prie L. D. S.
menančios musų Žemaitiją teikėjas, pasakė
. trumpą į rįn]£0 $33.
prisieina, nes mums reikia kreipiamės į lietuvių išeivi Chieągos apskričio organi
kalnai, miškai, ežerai ir upe prakalbą, kuri socialistams j Stambesnes aukas davė
rupinties
ne tik apie save, jos visuomenę prašydami la zatorių.
liai. Miestelis nedidelis. Gy ■isai nepatiko, nes jis kaip lgjc.
UTAJ3YTAS iš fonucfcsbet ir apie savo brolius pa bai reikalingos pagelbos lie
; suteikti, išmintin
Chieągos Apskričio orga
S gureicpto
Egypto zokOninku,
ventojų yra arti 7,000. Vie uit delno išrodė mus., so- ' p0 $30; Jurgis Matulevisilikusius Europoje, kuriuos tuvių katalikų darbininkų nizatorius
tos lietuviai susipratę kata ■inhstij netikus, veikim?. i;iusirMr. Charles Gunn.
•ptireiikia esąs stebėtinai pasekmingu V
spaudžia dar didesnis var organizavime.
Pirmiausiai
M. Mažeika,
nuo gėlimo pilvo ir girnų, ger
Fcr- V
likai, apsišvietę*ir nemenlklės skaudėjimo, dusulio. gal ro«
v
t
prašome
įvairių
kolionijų
.t° buTO kalbėtasi apie! Pc $25: kun. Juozapas
gas.
Taigi
męs
privalome
.
1658 Wabansia avė.,
skaudėjimu. nustojimo apetito,
ito,
tėvynainiai, kurių prakil
kalcio galvoje, ect., ect., Šutaitai- ĮJ
\ ien. Liet. teisius su so-, o0bužinskas, Mr. Richard
kuogreičiausiai
subrusti
ieš

veikėjus-kalbėtojus
saky

iio ‘II
Ir
somas išdirbėju labui pagarsėjusio
įsi©
Chicago, Tll.
nius darbus ir geras širdų mlistais. Tas muši, sočia- i Hensler ir p Supinski
koti
priemonių
pagerinti
ti
prakalbas
apie
L.
D.
PAMPELLESiO- į
UWUtlUU«lUUmttt
gerai pažįsta kun. Staniuky
istėliams dar labiau nepa-, Po $20: Mrs. L. E. Opsavo būvį, privalome pra S. naudingumą ir paskatin
ceno ir ištikimo draugo Šeimy
nos. nauĮjojdmo visame pasau
nas, kun. F. Kemėšis, p. J tiko.
lyje per'pusę Šimtmečio— 25:.
F. P. Bradchulis*
dėti smarkesnę kovą už žmo ti žmones tverti kuopas to
dycke
ir
Air.
B.
W.
Parker.
už bonkutę visos- uptiekose.
Kaupas, p. K. Pakštas, Dr.
arba
galite
užsisakyti
tiesiai
iŠ
Lietuvis Advokatas*
Ubai gerai, kad čia vy-i Po $10; Mr Edw Dayi
niškesnes gyvenimo sąlygas. sios darbininkų sąjungos ir
P. AD. FirnTEU & co. • ]
J. Bielskis ir kiti musų ger įai susitvėrė, nes jeigu Jų i Mr. P Swayze, Russell &
ATTORNEY AT LAW
M—80 Hasbiagion Street. Hew Icrk.
Kadangi susispietus į krūvą kuoskaitlingiausiai rašyties
S0 N. LaSALE ST, CHICAOO. J i
biamieji veikėjai, kurie til icbutij, tai Binghamtono Kinder, Mr. J. Pitney, V.
Jus Sakysite Tą Patį.
darbas kur
kas pasekmin- j jas. Antra, gerb. klebonus
Rootns 1107-1114
su prakilniais tikslais ši; ‘progresrstai” galėti, pasi-| Ainbrozevifius, Mr. Winter, Musų viltis Eatonlc yra parodoma gesnis, negu veikiant atski ir kitus svetainių savinin
Telephone Franklin 1178
apylinkę lanke.
y-k
i
•
T7i
uzvav
uaugyue
parauouame.
taryti Alarkso rojų
rojų. Kadan-iv
ao iv
“** Attu
ka,kurie
d_Jmes
ne8_nusiskundžia
daugybe parduodame.
lai, tai norint pakelti savo kus bei globotojus nuošir
Gyv.: 3112 S. Halsted St.
V
. Thihpn
DUbenaS
ir F«av
Essex Pm,,-.
Brew- i 2žmones
su blogais
Telephone Yarda 2390
Senas
priežodis
sako; -i yra vyčiai, tai negali to įflg 0q
I viduriais, mes jiems duodame Eat°nic gerbūvį, męs pirmų-pirmiaū- džiai prašome dovanai šu
dėl
išmėginimo.
Viena
syki
pamėginę
“Ant vietos ir akmuo ap indaryti, nes jie paaiškina
Po $5: Mr. J. R. Nugeni, jie palieka kostumeriais ir sako kad
žela.” Todėl ir tu, broli lie žmonėms apie socialistą tik-j jį. McFadden, Hughes & nėra geresnio vaisto kaip Eatonlc nuo
blogų vidurių. II. D. Fink-Aptiekorius
tuvi, jeigu turi gerų darbą sius.
Backoff, Mr. S. Frazer, Air. ir Chemistas, Spring, Valley N. Y.
ir dorus draugus, tai tupėk
Vytis. M. Holmes, Dt. Bianchi,
ant vietos, daryk sau pragy
Mr. White, K. Jasaitis, S.
venimą ir aukso kalnų neieš BOGALUSA, LOUISIANA.
Ambrozevičiutė, Ambrozeri- Geras ano remenlo, širdies skausmo
kok, nes jų ir Forest City‘je
čienė, Kruezer Brew. Co., I ir kitų negerumu. Gaunamus pas viens
M
nėra. Bet, jeigu jauti kokį
Šia kampelis yra gausiai
Žmonės tokie pat kaip ir jus naudojasi. Vien tik skirtumas tarpe jūsų ir tų žinonedateklių, tai drąsiai va gamtos apdovanotas. Klima
nių katrie eina bagotin, nes dabartinio maisto brangumo yra: kad jus esate maisto
žiuok į Forest City, Pa.: Čli* tas malonus apskritus me
suvartojai. O jei yra čionai Naujoj Lietuvoj Vilas paviete Wis.
maisto dirbėjiai. 3
dvasiškai ir pinigiškai busi tus.
Artezianiški šuliniai
Praeita vasara jie užaugino bulvių už 15c. ant puro-bušelio, dabar jie dartliiopilnai užganėdintas. Jeigu nuteikia sveiką ir skanų
da bulvės už $2.50 ant puro-bušelio. Dabar aš pasakisiu jums kaip galina pasinaudot*
Prisiartinant dienai lan
esi L. R. K. Susivienijime vandenį.
ir kaip pasinaudotum.
kymo kapynlų (Decoratioi
narys — Čia atrasi net dvi
Ar nepasinaudotumėte jus jeigu kas duotų jum, pasiulijima toki? Jeigu kas
Day)
milintčje
suteikia
te
Mliestelis randasi už 72
kuopi tos organizacijos, jei
nupirktų jum stora ir pasakitų varik biznį, ir ką uždirbsi tai bus tavo. Po trijų
mylių į šiaurius nuo New dieną kokią, nors dovana sa
gu esi Šv. Juozapo D. S. na
vo giminėms,
arba drau
metų galėsi pradėt mokėt man po truputi.
Orleans. Geležinkelis New
gams nuneša ant kapo kokį
rys — čia irgi rasi tos orga
Dabar žiūrėk mes duosime jum toki pat pasiulijima, ir su kuriuomi tikrai jus
Orleans Great Northern R. nors gelių pluokšta. Bet bunizacijos kuopą (ir dar gi
pašinam losite. Mes duosime jum 40 akrų triūsios juodžiamio žemės, tarpe daug
R. jungia su New
Orleans, ų daug naudingiau šutei
labai skaitlingą); jeigu esi
puikių ežerų, ir garsu vasarnamių Vilas Didelio Pieninikystės Dolerio Pavieto.
La. į pietus ir su Jackson. isus nenuvistancia atminti
Vytis — čia rasi vyčius, žo
Mes pastatysim namus duosime gera melžiama karve 2 kiaulės 12 vištų. Vi
Misa. į šiaurius. Bogalusa laliktl ant visados kuris ži
džiu sakant, kas tik tarpe
sus tuos ant užmokėjimą $250.00. Nebus tolismesnių mokesčių per trįs metus. prasidėjo tik desėtkas metų lės žiema Ir vasara, L y.
nors mažiausia
iš akinėm
AmeriRps lietuvių randasi
Tiktai pamislikyt! ūkė su namais ir gyvuliais laukia jūsų dėl pradėjima tuo
atgal. Šiandie gi jame jau padaryta Paminkai. Norintie
doro ir naudingo, tai čia be
jaus šitame pavasarį, be didelio kapitalo, ir be jokio rūpesčiu, kaip tik reike pra
7ia milžiniška lentų pjovyk- ji malonėsite užsisakyti
veik viskas yra. Musų Šv.
dėti ūkininkauti.
la, didelė poperiaus dirbtu tuojaus, nes mes jau turime
Antano lietuviška R. K. pa
Mes pradesime dėl jūsų, pagelbėsim jums, ir rūpinsimės dėl jūsų pasisekimo.
vė ir keletas mažesnių dirb keletą tokių kurie bus gata
rapija yra viena seniausių
Mes užtikriname jūsų pragyvenimą. Mes parduodam 40 akrų ir augštyn. Tiktai patuvėlių. Beveik visos dirba vi ant paženklintos dienos.
parapijų, kuri, ačiū kun. J.
Mano darbas liudija išdirtėmykit kita: Jeigu nelaime atsitiktų jum numirti po nupirkimą
ūkės nuo musų,
dieną ir naktį. Statoma ir bysteje
per S metus. Atvažu o
Kuro darbštumui ir pasi
jūsų patį ir vaikai gaus deed ir titulą žemės-užrnšus visai be tolimesnių mokesčių.
kita didelė poperiaus dirb jantleji su šiuo reikalu mel
šventimui, yra dabar ge
Kada norite jus ar jūsų šeimyna gauti darba kitur mes paieškosime jum dalba vasa
tuvė, pieninyčia ir grudų džlame pašaukti per telefo

1$ LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE

oro

KAS NAUDOJASI SU DABARTINIU
MAISTO BRANGUMU?

5

VISUOMENES DOMAI!

riausiame stovvj. Ne tik
. .
.

vi
.v -andeliai.

žodžiu

sakant,

ros ar žemos laike.
Nebūkite šitam suklidime ir nemislikite kad jus pragyvenate lengvini mieste,
bo jum taip nėra ir kad laikai miestuose vi s eis prastyn.
,
Miesto žmones turi užmokėti kožna centą jie uždirba dėl pasišildimo, randos
ir pragyvenimą. Ūkininkams tai yra au-ksinės mainos dabar jie paima dubėltavus pinigus už savo produktus. Kaip jus rašysite mums, jus gausit atsakima nuo
M. J. Augulio Lietuviškos kolonijos direk tbriaus. Jis ėjo Kolegijon ir yra išsilavi
nęs gerai kas link ukininkystės.
t ;

no, busite patikti su auto

ros parapijos skolos jau >«- Į micsteliB a„^ 5uoliaia. Dar. mobiliu kuris atveš juos lyg

mokėtos, bet pagaliau- ir
)jma
kiekvicnoje
savo pinigų dar parapija va)andoje
tun. Dabar vietoje sudegu
sios Šv. Antano bažnyčios
Aplinkui randasi plotai
statome naują, gražią baž- neapdirbtos žemės, kame
Laike šios karės pasklydo galima įrengti vaisių, javų,
garsas, kad buk Chicagoj,; «'ir gyvulių auginimo ukes.
Clevelande,
AVaterburyje,! Sumanus ūkininkai daro gcPhiladelphijoje, Bridgepor-1
pinigus, ypač šiais me
te, Nevvarke, Binghamtone tais, kada ūkio produktai lr.ir kituose miestuose atsira- bai brangus.

do kokie ton didžiausi uždar- i

šv. Kazimiero Kapinių. Dir

btuvė ir ofisisas priešais var

tus.

K.
R. F. D. 2 Box 104
Phone Mt. Groenwood 20

Mulevič’dS.

>•

Worth, III.

Sanbom Company,
%Lithuanian Colony

EAGLE RIVER, WIS|J

DRAUGAI

1
< JŪB'H .BiR iWfflBXfflffMHKl

CHICAGOSI
ŽINIOS

Įtkuruotas ant $30,000.10. Žaį dalba tuojaus pradėti nau
jus namus statyti.

APIE MISIJAS ŠV. JURGIO
BAŽNYČIOJE.
H V.

Jurgio

bažnyčioje

MYLI AIRIUS.
Praeitoje subatoje buvo
(llena Airijos globėjo Šv.
Patriko. Skaitlinga kokom*
ja eliicagiečių airių buvo
s,irenS“sl ™kliav» Airijos
roikalams. Kol kas dar neži
nia, kiek išviso pinigų su
rinkta, bet suma busianti
netikėtinai didelė. Rinklia
vos
ženklelių išparduota
virš 300,000. • Šiais metais
įvairių tautų ehieagieėiai

Bridgeporte1 nedėlioję, kovo
18 d. tuoj po sumos prasi
dėjo Misijos. Jas laiko tė
vas Feliksas Kudirka, iš
Marijonų
kongregacijos.
Žmonių buvo gana daug.
Pirmutinis misijų pamokelas buvo įžanginis apie mi-į
yP««ngai daug rim
ai jas, jų naudingumą ir pa-^a,1-10s Paver^ai AmJal*

Seredoj, kovo 21 d.
1917 m. Šv. Jurgio parap.
salėje, 7:30 vai. vak. atsi
bus metanis susirinkimas
Lietuvos Vyčių Taupymo
ir Paskolos Bendrovės.
Visi nariai viršminėtos
Bendrovės yra kviečiami.
VALDYBA.

Paieškau savo brolio
Kazimiero
Bartkievleziuus paeinanėio iš Kutino
gub., Raseinių pavieto Konstnntinavo
volasties .Bokštu sodos 24 metai kuip
Amerlke. 4 metai atgailos
gyveno
Pittaburgbe.
Kuris suras gaus f 5.00, nes turiu
labai svarbiu reikalu, atsišaukite se
kančiu adresu:
MRS. MARTHA LAVINE
WILLOW SPRINGS. ILL.

PAIEŠKOJIMAI
Vienatinis būdas (riminės su
rasti yra paieškojimas per “D.”
Paieškodami i»er "Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per il
gą laika nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ka surasti, siusk paieško
jimą
“Draugą” šiandien.

t

—:— Paieškojimu kaina: —

o po to vėl buvo prakalba, j Tip nemokamieji užkan- i «u adr““:yA BACEVlClUKE
o
j-t* i
m i j j d/.iai
labai
patraukdavo t 1011 Summer avė., Scranton, Pa.
Panedelyie, kovo 19 d. to- „
• ,
~
:____ _ ___________________ '___
. , v •
vr-v
žmones i. karciamas.
Gal;
ie pat bažnyčioje Misios .
.
v_
savo tėvo Petro ir dvie
d
V._. _
,
x • v .
panaikinus sumažės! ju Paieškau
brolių Jurgio ir Leono, iš Geleėiprasidėjo o vai. išryto ir bu-1 .
.
r
* t k’
s’<aiclus sabunų lankytoju. j niui kaimo, Igliaukio parap. MariI jampolės pavieto Suvalkų gub. Kas I
vo pamokslas apie
I žino teatsiliepia šiuo adresn:
Komunijos
naudingumų.
PETRONĖLE GRUODŽIUKE
SUARŲŠTUOTI 9
i 1015 Mt. Vernon St.. Scranton, Pa.
Septyniose buvo antros Mi
NIGERIAI.
šios
be pamokslo. Trečiose
PAGAI’KITE VAGĮ!
Antanas
čiarpas
nakvojo
pas
mišiose 8 vai. tėvas misijo
Chicagoje pradėta labai musų ir apsivogė, paimdamas ma?
no pinigus 180 dolerių. Kas jj panorius vėl sakė pamokslų.
persekioti įvairus neteisėtus tėmis ir praneš man kur jis ran
25 dolerius.
Vakarais misijų pamaldos 1,-Simus kazvriais ir kaule- dasi, gausBRONIS
SILPNIS,
Šv. Jurgio bažnyčioje pra liais. Užvakar name 2529 1001 S. Halsted St., Chicago, Iiisideda 7:30 vai. Aprašytoji V.’est Lake avė. policija su
Paieškau darbo prie automobilių
tvarka bus užlaikoma kas areštavo 9 nigerius už tųjį važiavimo arba taisimo: esu gerai
išmokjs ir turiu State llcense. Kam
dien. Misijų pabaiga 'bus lošimų,
butų reikalingas toks žmogus, kreip
kitės tuo antrašu:
ketverge, kovo 22 d. Užbai
D. BLAZEVICE,
gimo
pamaldos
prasidės SESI SKAUDŽIAI SUŽEI 2338 So. Iieavitt St., Chicago, Iii.
Paieškau farmerių
iš
Valstijų
7:30 vai. vakare. Jos užsi STI AUTOMOBILIAMS
AVyoming
ir
Oklahoma lietuvių.*
baigs iškilmingu ‘Te Deum.’
Malonėkite atsišaukti ant sekančio
SUSIDŪRUS.
adreso:
Pirmoji misijų diena la
STANLEY LOl'CHUNAS
18215 Huntmer Avc.,
bai pasisekė. Apie tūkstan
Šiomis dienomis skersgatN. E. Cleveland, Ohio.
tis žmonių priėmė Šv. Ko vvje Fiftv-mnth st. ir Ra------------------------------------------- munijų.
eme avė. smarkiai susidūrė
Atsiduoda ant randos e didėli
du greitai bėgančiu automov'rS aptekos'
Atsišaukite tuojaus.
J.
LESfAUSKAS.
DIDELIS GAISRAS
į Diliu. Nelaimė neapsiėjo be
3337 So. Moi^an St.,
Chicago, III.
RIVERSID’ĖJE.
žmonių aukų. Išviso sužeiis'i šeši. Vienas sužeistasis
Žuvo 4 Seniukai.
tur-but greit mirs.
Speciilisti Motera Ir Vilki Ugnį

DAKTARE
Ankstyvame nedėlios ryte
250,000 ANGLEKASIŲ
musų ' mieste ištiko didelė F EIK ALAUJA PADIDI
nelaimė. Kol kas neišaiškin
NIMO MOKESNIO.
Pabaigus daktaro mokslą
tų priežasčių delei užsidegė
Illinois Universitete.
.Atstovai 250,000 anglekaPraktikavus ligonbutije metus
Riversid’ėje senių prieglau s'u iš valstijų Illinois, In
OFISO VALANDOS:
da vardu ‘‘Seottish Old diana, Ohio ir vakarinės dadienoms nuo 9 iki 12
People’s Home,” kurioje lies Pennsylvanijos ruošiasi šokioms
vai. ryta;
ir nuo 7 iki 9 vai.
gyveno 37 vyrai ir moterįs. pradėti derybas su kasyklų vakarais.
Nedėliom* tiktai sutarus.
Išsigelbėjo 33 seniai. Keturi savininkais už kainų padidiADRESAS:
gi* žuvo
ugnyje:
Janetjnįmą
3255 SO. HALSTED ST.
Greenock, 70 metų amžiaus,
(Prie 33-flloa gatvisi
CHICAOO,
ILL.
AVilliam MePherson, 92 me
APVOGĖ 9 ŽMONES.
Tel. Drover S J 26
tų, Thomas Lonttit, 76 metų
Chieagos policija jau gair William Robertson, 80 m. V(, pranešimų, kad nedėlioję ,
« j.-___________________
Kad ne šuva “Topsv,” gai-j tris plėšikai apvogė 9 žmo- SKAITYKIT IR PLATINKIT

S. A. Slakiene

sre butų žuvę kur kas dau-!nns nuo kaikurių “mandaginu gyvybių.
Jis pirmas
atimti labai didelės
davė žinių apie gaisrų ir vrrfPs dalykai.
smarkiu lojimu išbudino iš _
miego prieglaudos užveizdėtojų ponių J. Cummings.
Beveik tuo pačiu laiku pa
budo ir gailestingi}jų sese
rų viršininkė. Juodvi tuo
jaus ėmė žadinti saldžiai
miegojusius senelius. Dau
gelis senelių jau nesugebėjo
išbėgti pro duris ir užsirito
ant stogo. Nuo ten juos nu-<4

tu u • s t u

B——ant mriMM—i

1

LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėlionii* pagal sutarimu.
4712 So. Ashland Ava.
art 47-tos gatvės

Naudinga Kninga Kiekvienam

DVASIŠKO GYVENINIO^
VADOVĖLIS

Kaina tiktai $1.00.
1•

'

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St.,

S
š
5
s
5
5
=

te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
kertės AVashington ir La Šalie gatvių. TiLai hankas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų
bankų. Žmonių
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
vai. dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

==
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=

Maldaknyges
No. I. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjun
ga. Cla tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų {statai, įvairios maldos
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.
No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą patj kaip No. I, skarelės ap
darais ........................................................................................... < Oc.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.

No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau
nelės apkaustuos pasidabrotomis blėkelemis, su kabuta (Oc.
No. L. 0$ Morąko tamsiai rausvos skuros minkštais apdarais, ap
valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta
kvietica ............................................................................*................. $1.00.
No. L. 04 Prancūziškos Juodos slidžios skurelės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa
rašai, auksinti krašteliai .......................................................... $1.25
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir'celuloidos, 3 sida
briniai medalikėliai prie šono, metalinės briaunelės, su
auksinti kraštai ...................................... 1................................... $1.00
No. L. 00. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir Japų kraštai su ka
bute........................................................................................................ $1.50
No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas
kielikas, su kauline kabute, auksinti lapų kraštai. Yra
tai viena Iš gražiausių knygelių ............................................ $1.75

ANIOLA8 SARGAS.
«
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai
448 pusL .....................................................................................
$1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa
kiniai veikiai ifipldoml.

*

Raeidence Humbold 97 S
CHICAGO, IJ.L,

H

D-RO J. J. BIELSKIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.
»»

»»
M

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,

>1

20— Mihvaukee, Wis.
21—Mihvaukee, Wis.
22— Port Washington,
Wis.
25—Sheboygan, Wis.

Scottville, Mich.
Tsldosac McKinley S764

OR. A. K. RUTKAUSKAS

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Gydytojas Ir Chirurgas
J«f7 $. Wijt»ri Birt Ir W. J5 Ų., Chlcagi

Akynial pritaikomi per aklų
gydytojus. Mes už savo darba
gvarantuojame
arba pinigus
grąžiname.

flfljTER

Y5TEH

PETER A. MILLER
Deimontak Laikrodėliai lr
geriausios rųšies auksiniai
dalykai.

2256 West

22-ra gatvė
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ADVOKATAS

CHICAGO, ILLINOIS.

$84$

M. P.

*

į*

S
S

o gausite gražų katalloga lr mapa. ..

KIS
A. A. SLAKIS

SV.

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATA8

Kamb. 902 National Life Bldj.J;
29 8o. LaSalle stM
Vakarais 1566 Milvraukee avė
Central 6390
f-1

fg

Miesto ofisas:
Boom BIS
i. La Baile Bt., Okleago, IlL
Tel. Randolpk
6

Gražiausia
ir Ge
riausia mokykla Cbl
cagoje kuri mokina
kirpimą ir siuvimą
vyrų ir moterų dra
bužių.
Elektra varomos
mašinos musų siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkvieciami apsilankyti ir
pamatyti musų mo
kyklą
bile
laiku
___________
— dieną ir vakarais ir gauti speciąliškai musų kaina laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
—bile stailės arba dydžio, iš bile me
dų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

Master Designing School

gyvenimo vieta
$255 So. Halsted Street
TeL Drover $32$

vrrrr«vvvk'>kiTwrvm«TV*v (

J. P. KASNICKA, prineipalas,
118 N. La Baile Bt. Kambarys 416 417
Prieš City Ilall

Surengė Kun. P. Gugis
Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje.
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose.
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa
maldų.

Kaina tik 15c.
Imant Šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
Užsakimai išpildomi, veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.

BANKES
COFFEE

The
Best

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 30c .............................................
i SVIESTAS
l G«ri»a«lo»

S 43c

ni*.
kur Ju.,

Adresuokite:

RYŽIAI
ruftiee,
nėr iau tlod ruM
les.
10c rert^e.

1 partkluoda
ui

ilit rauti

Draugas Publishing Co.
■ ■ ■

■ ■ ■ ■

=

FARMOS!!

DRA0GAS PUB. CO.,

1800 W. 46th Street

S
=
=
S

Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

Parsiduoda Didžiausioje Ameri
koje Lietuvių kolionijoj kame yra
380 Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkė] e Scottville, Mich. kuz
kraštas lietuviams apsigyventi. Čio
nais yra Farmerų Draugystė,
yra
lietuvišką parapija. Todėl kreiplames
į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm
visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k0lionljos Išprašyti. Mes
turime iš Jų suėmė Jų farmas ir noride jas parduoti, turime didelių lr m*
žų farmų, glvullal, mašinos lr kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite
mnma,

Adresuokite:

....

=
=

==
=
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BREVIORELIAI.
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skurlnlal, gražus
išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudonį ................
35c.
Ro. L. 14 Juodos franeuziškos skurelės apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
apvalus kampai ............................................................................ 75c.
No. L. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auksi
niai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai $1.00
No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti išraarginimai, lapų kraštai auksuoti ................................... 50c.
No. L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžlutis ir pa
rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai.............................. 80c.

1S00 W»t 4«th Street.,

S

Chicago, III.

-.

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

*

g

LA SALLE ir WASHINGT0N gt. prieš City Hali.

FARMOS!!

1800 SO. ASHLAND AVę., .. Kumpas 18-os gatvės 2-ros auk

štas ties PLATT O vaistinė.
J8ITEMIKITE ANTRAŠA.
Priėmimo VALANDOS: nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedėllomls nuo 9 ryto iki 12-tal.

=
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'bu prisiuntimu.

Aklų specljallstas

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pagidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta-

5
s

STACIJOS IR ROŽANČIUS

John J. Smetana

i
Š

| State Bank of Chicago Į

“DRAUGI”

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paverskite aprūpinti sa
vo akis speeljallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

(

5
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S
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Ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje
randasi daug naudingų patarimų.

.
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SAUGIUS BANKAS

s

Parašyta Kun. Dr. A. Stanlukyno

Adresuokite
‘

5

$
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Dr. C. Z. Vezelis

Tik ką išleista Knygele

DABOKITE SAVO AKIS

■

CARR BROS. WRECKING CO.
CAnn nnuo. vv
.

:

Viena karta .......................
50c.
Trja kartus ......................... *1.00

mokų pienų jose. 3 vai. pra
NEBUS SALIUNUOSE
sidėjo mišparai ir Šventoji
UŽKANDŽIŲ.
©
Adresuokite:
Valanda, po . kurios tėvas
misijonorius kalbėjo apie
“DRAUGAS”
Šimtas saliūnininku pieti
žmogaus tikslų.
Pamaldos
(Advertising Dept.)
užsibaigė Šv. Sakramento nėje dalyj (South ’Side) Chi
1800 W. 4fith St.. Chicago, Dl.
eagos
nutarė
panaikinti
sa

palaiminimu. Pusiau septy
Paieškau savo motinos.
Magdės
nių buvo prakalba apie prie vo negarbingose įstaigose Bacevišienės
ir dvieju seserų: Anta
mones žmogaus tikslui pa- free luneh,” nes maistas la ninos ir Marės Bacevičluku. Jos paeisiekti, paskui susirinkusie-1 ’)a’ pabrango ir jų iškaščiai gub.'šKasdžino kur" tos Tpatos^abar
ji sukalbėjo dalį rožančiaus, z.vmiai padidėjo.
iįanda^ui'kZftės ato^žinia^jS

ėmė gaisrininkai. Apylinkės,
gyventojai tuojau priglaudė
nelaiminguosius. Kaikurie iš
jų išbėgę naktiniuose drabu
žiuose gerokai pašalo ir dar
labiau susirgo. Manoma, kad
gaisras nepasitenkins ketu
riomis aukomis. Paliegusio- IS
ji seneliai nuo išgąsčio ir A
šalčio jaučiasi labai blogai.
Sudegęs namas buvo

oiiiiiHirtminTinnnvitittuf'iimttutttii «
DIDELIS IhPARDAVl.M AKI
Parsiduoda namus su puikia di S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
J
delę naudykle (pirtis) biznis gerai
J
Ant
Durų,
Lentų
Rėmų
ir
Stoginio
Popioros
"
išdirbta suvinokiais maudykles įtai
symais parsiduoda greitul lr pigiai
vv
Iš priežasties kad suvininknR išva
žiuoja ant ūkės fanuos). Atsišauki o
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAGO g
te šiuo adresu*
_ 1300 So. 50 Ct., CICERO, ILL
Tel Drover 704$

Paieškau Dėdės Stanislovo Mažei
kos, paeino iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Nadnamensko
gmino
Dubių kaimo ir pusbroliu Rakaus
kų Simono ir Martino *lš Daujotiškty kaimo, meldžiu atsišaukti ant
šito adreso:
ADOMAS MAŽEIKA
85 Beeclier Avc., Detroit, Mieli.

Viena savaitę ................ *. . $1.50
Pinigus galima sius krasos ien£• klėliais, arba ragist motame laišį ke. Paieškojimas turi būt auraįįj šytas aiškiai.

Kovo 26 1917.

Utarninkas,

Chicago, III.

WK8T’8ID«
1878 Milwankaa av.
2084 Mllnaukea av;
1084 Milwauaea av.
1810W Madl«on at.
tX30 w Midlian at.

5!c

1(44 W Chlearoav.
l«3fi Blue Itlanil av.
2812 W. North av.
į 1217 8. Halated at.
1832 S. Halatad at.
I 1818
12th it.

W.

||jĮ|

COCOA
n«rluu,ia Bankas.'
aulyrina au
bent kokia,
1-2 av.

14c

3108 W. 22nd at.
SOUTTI SiriR

3082 Wentworlh av
3427 9. Halatad at.
4729 S. Aahlan.l av.

26
a lb.

ARBATA
Prllmatiauiia. Ova
rantuota,
vert8a OOe
pari įdunda
po

40c

NoRTH SIDB

400 W, Dlvl.lon at.
720 w. North av"
2010 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
8413 N. Clark St.

