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

ORO STOTU.
HataiulUo tu, 1917 m.
ChlcuKo Ir apylinkės. — Alundlo
gružu ir Ailčlau; rytoj laukiama lie
tus.
Temperatūra vakar aiiRAčiausiu 87,
žemiausia 81 laipsnis.
Saulė teku 5:17, lcidžiusi 6:25.
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CENTAI
centą

apie 50 konsulinė .Jie visi
turės apleisti šių šalį. Ar
jie keliaus į Europą ar T
kur kitur, kol-kas nežinia.
JŪRĖSE

Austrija atšaukia savo diplo
matus iš Suv. Valstijų
Valstijos

išvien

su

tal=

kininkais valys jūres

Airijai ir Lenkijai savyvalda,
o Lietuvai?
Prūsams pažadėta reformos
balsavimo žvilgsniu
PAĖMĖ 3 MIESTUS IR
6,000 VOKIEČIŲ.
LONDONAS, bai. 10. —
Anglai pirmąją savo užpuobmo dieną Prancūzijoje pa
ėmė nuo vokiečių 3 miestus,
kelis sodžius ir 6,000 vokie
čių nelaisvėn. Keliose vieto
se linijoje tarp Arras ir
Lens vokiečių pozicijos su
traškintos.

TALKININKAI
PRADEDA PAVASARINĮ
UŽPUOLIMĄ PRAN
CŪZIJOJE?

Londonas, bai. 10. — Va
kar ryte anglų armijos
Prancūzijoje pradėjo generalį užpuolimų prieš vokie
čius visa mūšio linija pra
dėjus nuo Arras ir baigius
palei Lens.
Prie šito už
puolimo buvo ruošiamasi il
gas laikas. Vyriausias ang
lų armijų vadas, gen. Haig,
praneša, kad vokiečių apsi
ginimo linija vietomis traš
kinama ir varomasi ant
Cambrais ir St. Quentin,
per kur prasitiesia ųaujoji
vokiečių linija.
Gauta žinia, kad prancū
zai atmušę vokiečių užpuo
limus ant Rheimso. šitų. ne
laimingąjį prancūzų miestų
pastaromis dienomis vokie
čiai vėl apdaužė armotų šo
viniais.
Lens apylinkėse, kur da
bar seka anglų su vokiečiais
mūšiai, yra platus laukai su
anglimis. Tas apylinkes su
anglių
kasyklomis
labai
svarbu vokiečiams nepalei
sti iš savo rankų.
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VOKIECIAI SUMUŠTI PRANCUZIJOJE

Suv.

Geo. Washington.

AUSTRIJA ATŠAUKIA
SAVO DIPLOMATUS IŠ
SUV. VALSTIJŲ.

AMERIKONAI

VEIKS IŠVIEN SU
TALKININKAIS.

bai. 10. —
Pabaigti visi pienai, sulyg
kurių Suv. Valstijų laivy
nas susijungs su talkininkų
karės laivynais ir bendrai
pasistengs apvalyti jūres
nuo vokiečių nardančių lt-ię
vių ir skraiduolių užpuoli
kų. Kiek žinoma, Suv. Val
stijos kol-kas nepasiųs savo
kariuomenės į Europų prieš
vokiečius, bet visupirmu pa
gelbės talkininkams jūrėse.
Vra žinių, kad šios šalies ka
lės laivai leisis net į vokie
čių nardančių laivių karės
juostą ir tenai stos naikinti
nardančias laives.
Washington,

KĄ GI LIETUVAI, P AS

Washingtonas, bai. 10. —

Austrijos vyriausybė atšau
kia savo diplomatus iš Suv.
Valstijų. Austrijos amba
sadoriaus palydovas, baro
nas Erich Zwiedinek, kurs
iki šiolei pildė ambasado
riaus pareigas, vakar nuė
jo valstybės departamentan
ir pareikalavo pasportų sato.
ir savo štabui.
Tuo pačiu laiku Suv. Val
stijų pasiuntinys Stovai! iš
Šveicarijos valstybės depar
tamentui pranešė, kad Aus
trijos vyriausybė indavė
pasportus visiems Syv. Val
stijų ambasados vaidinin
kams. Ambasadorius Penfield pirm poros dienų ap
leido Austriją ir išvažiuo
damas nežinojo apie įvyk
siančias šitas atmainas.
Suv. Valstijų reikalus
Austrijoje tvarkyti paveda
ma Ispanijai, Austrijos rei
kalus Suv. Valstijose—Šve
dijai.
Apie Bulgarija ir Turki
ją dar nieko nežinoma. Vo
kietijos kaizeriui nėra tiek
daug svarbu, kad šitos be
jokios intekmės šalis tuo
jaus pertrauktų ryšius su
Suv. Valstijomis, kas kita
yra Austrija. Todėl kaize
ris ir privertė šitą taip šok
ti, kaip jo liepiama.
Iki šiolei Suv. Valstijos
globojo apie 2,000,000 nelaisvių Austrijoje, Rusijoje ir
Prancūzijoje. Suv. Valsti
jų globoje buvo suvirjį mili
jono austrų nelaisviu tik
vienoje Rusijoje. Dabar nei
austrai nelaisviai Rusijoje,
nei kitų šalių nelaisviai Au
strijoje amerikonų nebus
globojami ir turės nuo to
daug nukentėti.
Austrijoje
dabartiniais
laikais gyvena apie 200 tik
rųjų amerikonų ir apie
2,000 naturalizuotų ameriŽinomas daiktas,
konų.
jiems priseis arba šalį ap
leisti, arba palikti austrų
vyriausybės nuožiūroje.

AMERIKONIŠKAS LAI
VAS NUSKANDINO VO
KIEČIŲ NARDANČIĄ
LAIVĘ.
San Francisco, Cal., bai.
10. — Standard Oil kompa
nijos
žibalinis
garlaivis
“Sequoya” savo armotomis
nuskandino vokiečių nar
dančių laivę Anglijos pa
kraščiuose po 20 minučių
smarkios kovos. Kol nar
dančiai laivei padaryta ga
las, ji savo armotų šoviniais
Suv. Valstijose Austrija
ant “Seąuova” vienų žmo
be ambasados štabo turi dar 1
gų užmušė ir 3 sužeidė.

McCORMICK?

bai. 10. —
Kongrosmanas McCormiek
iš Illinois pagamino kon
gresui rezoliuciją ir ją in
davė, kurią ją reikalaujama,
kad didžiulės kariaujančios
valstybės pasidarbuotų at
gaivinti Belgiją ir Serbiją
ir duoti savyvalda Airijai ir
Lenkijai.. ‘
O Lietuvą McCormiek tai

RUSŲ LAIMĖJIMAI KA
RĖS LAUKUOSE.

bai. 10. —
Rusų generalis štabas ofici
aliai praneša, kad šiauriuo
se nuo Brzezany rusai at
mušė vokiečių užpuolimą.
Pietrytuose nuo Brzeza
ny, Lipniea Dobia apylin
kėse, rusai vienoj vietoj suplaišino vokiečių apkasus ir
sugriautas vietas tuojaus
paėmė vokiečių kontrata
ka atmušta.
Ties Tamnatik vokiečiai
įsiveržė Į dalį rusų apkasų,
bet veikiai kontrataka buvo
išmušti.
Petrogradas,

SUGRĮŽO “ST. LOUIS.”

bai. 10. —Tš
Anglijos, į Suv. Vai
sugrįžo amerikoniškas gi n
k,uotas
garlaivis
“St.
Louis.” Jis Angliją be jo
kių prietikių buvo pasiekęs
kovo 26 d. Nei i ten, nei
atgal jam neteko susidurti
su nardančiomis laivėmis.
Washington,

Washington,

•Jau pamiršo?

DAVĖ LYGIAS BALSA
VIMO TEISES
PRŪSIJAI.

KARĖS METU DARBI
NINKAI NESTREIKUOSIĄ.
Washington, bai. 10.

—

Darbininkų unijų viršinin
kai šalies apginimo tarybai
pranešė, kad karės metu
darbininkai visoj šalyj su
silaikysią nuo streikų ir* pa
remsią vyriausybę šiais sun
kiaisiais laikais.

bai. 10. —
Gauta žinių, kad villistai iš
tinujo paėmę miestą CbiAmsterdam, bai. 10. — hiiahua
City, Meksikoj.
Vokietijos kaizeris pabūgo Carranzistai tuo tarpu gink
rusų revoliucijos ir Ameri luoją Juarezą.
kos stojimo karėn. Kad
šiek-tiek nuraminti nepasi- Phoenix, Ariz., bai. 10. —
ganėdinusius jo autokratiz- Plėšiko Vilios gaujos mėgi
mu pavaldinius,* Prūsijos no užpulti Oarrothers far
gyventojus, suteikė .jiems mų. Į ten pasiųsta kariuo
lygias balsavimo teises. Ši menė.
tomis teisėmis gyventojai
pasinaudosią tik po karės.
Washington, bai. 10. —
Bet ar prusai pasiganė- Sutverta tautinė šalies tary
dhis šitomis “reformomis,” ba, kuri Suv. Valstijų katai svarbus klausimas.
riuomenę ir laivyno jurinin
kus aprūpins reikalingai
Boston, Mass., bai. 10. — siais ginklais ir kitokiais ka
.To Em. kardinolas O’Con- rėn išrengimais.
EI Paso, Tex.,

nell pranešė, kad gana ame
rikonams kalbėti, dabar lai
Madridas, bai. 10. — Ofi
kas stoti prie veikimo, kuo cialiai paskelbta, kad Ispa
met šalis atsidūrė karės su- nija ir tolesniai paliksianti
kuryj.
ueutrale šalimi.

Iš LIETUVIU GYVENIMO VIATKOJE (RUSIJOJE)
Kur tų lietuvių karės me
tu nerasi. Važiuok per pla
čiąją Rusiją, pažvelgk į jos
miestus, miestelius, kaimus
arba net girias — išvysi bevargstančius be tėvynės ka
rės tremtinius. Nukeliauk
į tolimą Siberiją, ir ten
ne tik miestuose, bet ir kai
muose, net tamsiuose am
žiais augusiuose miškuose
tarp meškų rasi vargstan
čių, šąlančių ir trokštančių
sulaukti savo vargų galą
lietuvių.
Tų tai vargšų dalis, iš tė
viškės karės ištremta, atsi
dūrė plačioje, kaip pusė Eu
ropos Vakarų, Viatkos gu
bernijoje. Vieni pakliuvo
stačiai Viatkos miestan, ki
ti gi, ir jų bus dauguma, iš
sklaidyti liko po mažesnius
miestelius, net po kaimus,
tarp svetimtaučių. Daugu
mai nemokant rusiškai su
sikalbėti, vien vargas ir aš
aros, tarp nepriprastų žmo
nių.
Taip jiems beskurstant, 1916 metų pradžioje
Viatkon atvyko Lietuvių
I baugij< >s nukentėjusiems
dėl karės šelpti įgaliotinis
kun. M. Rašt utis ir pradė
jo važinėti po plačiąją gu
berniją, lankyti išblaškytus
lietuvius, pasitelkęs sau į
pagelbą kleriką Sitavičių,
ir rinkti juos į vieną vietą,
koncentruoti Viatkos mies
te (šiokiam-tokiam) vieti
niam komitetui sudaryti,
kurio padedamas Cent. Ko
mitetas galėtų tuos nelai
mingus iuukentėjėlius šel
pti,
Nežiūrint visų klinčių,
darbas pasisekė. Didesnia
me varge esančius lietuvius
iš gubernijos sutraukė Via
tkon. Iš vietinių lietuvių,
o jų labai nedaug Viatkoje,
ir iš pačių pabėgėlių, labiau
apšviestų, sudarė Komitetą,
ir balandžio 20 d. atidarė
skyrių Viatkoje. Įsteigė
prieglaudą vargo apsunkin
tų tėvų vaikams ir našlai
čiams 50-čiai vaikų ir moky
klą, kurioje mokinasi prie
glaudos ir ateinančių vaikų
apie 50. Sunki buvo pra
džia, bet gerb. įgaliotinio iš
tvermė ir pritarimas ir la
biau susipratusių tremtinių
pagelba visas klintis sulau
žė.

Offlctal Brltlah l’botograph.

Vokiečiai Somme šone, Prancūzijoje, atgal atsimetė ne liuosa valia. Jie buvo priversti tai padaryt?', anglų armotomis, katrų viena čia ant vaizdo matoma.

r*

KAIZERIS VADUOJASI
SAVO SOCIALISTAIS.

Sąmatomis skaitoma čia
328 lietuviai, kurie yra Ko
miteto žinioje*. Daug Vil NORIMA APDUMTI RU
SAMS AKĮS.
niaus, Suvalkų ir dalis Kau
no gubernijos. Daugiausiai
Vargiai pas; seks tas
dvaru savininkai, iš vokieatsiekti.
čių nagų su savo mauta —
vaikais išsprukę; yra n p
daug ir buvusių dirbtuvių Copenhagen, buk 10.—Vo
darbininkų, o buvusiu ūki- kietijos parlamento atstovų
ninku labai mažai. Pertat socialistų lyderis Sehedesusipratusių skaičius mažas inann apleido Berlyną ir iš
ir ką, nors nuveikti, bei vie keliavo į užsienius su kokia
šai pasirodyti beveik nė ne tai “speciale misija.” Spė
jama jį pasiuntė į čionai, ar
galima.
Nes kiekvieno rupesnis Į kur kitur kaizeris, kad jis
susieitų su rusų socialistais
kuodidžiausias, kaip užsi
ir pasitartų, ar Rusija nega
dirbus sau kasdieninės duo lėtų pradėti taikos derybų
nos, kaip gavus darbo. Dar su Vokietija. Vokietijos
bo Viatkoje. jei ir ne visi, gudruoliai socialistai, ištiki
bet randa. Kaikurie uždir mai tarnaujantieji kaizeriui,
ba neblogai — po 3 rublius mėgins apdumti akis rusą
dienoje, o kitas visą savai socialistams.
tę gauna vaikštinėti, kol
Bet vargiai nusiseks at
suranda tinkamą darbą. Tas siekti tas tikslas, kadangi
sunkiau, kad žiema Viatko rusų vyriausybė nei nema
je esti gana šalta. Antai
nuo š. m. sausio 11 d. iki no stoti derybosna su Vo
sausio 29-tai nuolat buvo kietija be talkininkų prita
rimo.
šalta ir priėjo iki 38 laip
Ypač kaizeris ėmė gundy
snių. O pabėgėliu rūbai ži
ti rusus taikinties, kuomet
noma — plyskiai ir tie pa
tįs sudėvėti. Lietuviai Viat nugirdo nišų vieno ministekoje įsigijo vardą geni, mi rio prasitarimą, kad Rusi
trių, sumanių darbininku, ja atsisakanti nuo Konstan
ypač dirbantieji prie gele tinopolio ir Dardanelių pa
sisavinimo.
žinkelio stoties prekių kro
vėjai.
Taip antai reikėjo
kartą nukelti lokomobilių KUBA PERTRAUKIA
nuo relių. Pakvietė vieti RYŠIUS SU VOKIETIJA.
nius darbininkus. Šitie pa
sakė, kad tai labai sunku, Havana, bai. 10. — Ku
reiksią daug darbininkų ir bos vyriausybė indavė pa
laiko ir Ik* 300 mblių neap sportus Vokietijos pasiun
siėmė. Tada pakvietė lie tiniui Dr. Fred. von Verdy
tuvį. .Tasai galvą pakrap Du Vernois ir jo palydo
štė, nesuskaitydamas, kiek vams. Pasiuntinys salą ap
paimti, bet įsidrąsinęs pa leisiąs bai. 15. d.
prašė 80 rublių. Darbdavis
tuoj sutiko. Bet koks ‘.o Ar visi patenkinti Viat
buvo nustebimas pamačius, kon atvykę. Atsakysiu —
kad šitas lietuvis nukelti ne, ne visi. Yra tokių, ku
tokiam sunkiam lokomobi- riems pasak patarlės, “ir
lini ima. tik 6 vyras, manė saulės duktė neįtiks.” Ne
mažų mažiausia reiks 20. įtiko jiems ir Viatkos sky
Dar labiau nustebo Tr pra riaus įsteigėjas. Vieni jų,
džiugo pamatęs po poros mat, kaimuose, kur ten toli
valandų lokomobilių pasta bragą varė ir lengviau pel
tytą savo vietoje.
Lietu*-, nėsi, kiti iš svetimų komi
viai, mat dirba ir galva, tetų gaudavo “pajokų” ir
tuo tarpu vietiniai darbi t. t. Čia viską sutvarkius,
ninkai tik rankomis. Darb ir “pajukus” dalfjo Centro
daviai giria lietuvius, kad Komiteto nustatyta tvarka;
esą geri darbininkai, bet pertat kaikurie nebeteko
peikia, kad vis begalo rei “ pajuko,” taigi ir liko ne
kalaują padidinti mokesnį. patenkinti.
Pirma vadino juos vokie Atiduodami vaikus į prie
čiais, bet paprotostavus, glaudą, kaikas atsiėmė ru
bent viršininkai jau nebe- bus, o laiko vaikus pusnuo
vadina kitaip, kaip lietu gius, nuplyšusiais marški
niais.
Kiti gi, kurie ilgė
viais.
jos
savųjų,
ilgėjos bažny
Kadangi (mažumą išė
mus) Viatkon susikraustė čios, su džiaugsmu kviečia
veik visi neturtingi lietu mi — važiavo Viatkon. Tr
viai, daugelis yra reikalin atvykę džiaugiasi atidavę
gų pašelpos (pajokų), o ad vaikus prieglaudon ir mo
ministracija tuotarpu vis kyklon, kur juos laiko, tai
tebekliudo, nenori duoti vv• so ir mokina. Užlat ir dė
nausvbės pašalpų, nenori kingi Draugijos įgaliotiniui
pripažinti skyriaus veiki i kun. Raštueiui, kurs tą vi
mo.
Per tat kol kas ke ską pastatė ant kojų, vargo,
blus Komiteto padėjimas. tvarkė, nesigailėdamas svei
Gerai dar, kad nieko nepai katos ir tik galutinai su
sydamas Centro Komitetas tvarkęs paliko skyrių savo
šelpia pinigais. Kitaip rei- jėgomis ir plėtoties.
I
.
(L. B.”)
rėtų ir bado pamatyti.
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"DRAUGAI’*
maisto diktatorių, kaip tas
pirmiau buvo padaryta Vo
kietijoj, o paskui Anglijoj
ir kitose kariaujančiose ša
lyse.
Tuomi diktatoriumi
norima paskirti Čhicagos
prekybos-pramonės •
buto
pirmininkų J. P. Griffin.
Yra galimas daiktas, kad
užuot diktatoriaus vyriau
sybė turės sutverti naujų
maisto ministerijų. Nes pir
miau maisto brangumas jau
buvo nepakenčiamas, gi ka
rės metu pasirodys daug ar
šiau.
Pirm karės vyriausybė
atliko
tardymus
maisto
brangumo reikale, kad suži
noti, kodėl maistas nuolat
brangsta.
Anot ofieialio
pranešimo, tardymų metu
susekta dvi svarbiausi mai
sto brangumo priežasti:
Kad geležinkelių kompa
nijos nepristato reikalauja
mos kiekybės vagonų į .tur
gavietes, iš kurių maistas
išvežiojamas į visas šalies
liuses; bet nepatiria, ar
kompanijos neturi tam tik
slui reikiamųjų vagonų, ar
gal tyčiomis tai darų turint
suokalbį su spekuliantais.
Ir, kad daugelį visokiau
sio maisto spekuliantai pa
laiko sandeliuose, norėdami
tolesniai už tų maistų dar
daugiau pasipelnyti.

Skaitymas.

Žmogus nežino kas bus,
Skaitymas ir mokykla ybet žino kas buvo. Pergy ra du neapsakomai naudin
venę penkiasdešimts ar še gi daiktai, bet juodu gali
šiasdešimts' metų, dirstelė- tapti nereikalingomis sun
jame į praeitį ir matome, kenybėmis, jei neatsimena
kad daugelio vargų butume savo tikslo. Kadangi mo
girloję išvengti, jei butume kyklas veda daugelis žmodaugiau turėję reikalingų Į nių ir dėlto turi organizuo
tis, tai jos rečiau tampa ne
žinių.
Skaitymas
M ūsų pergyvento laiko ne naudingomis.
sugrąžinsime; bet štai šalę priklauso nuo vieno žmo
musų yra dar tik pradedan gaus ir da-gi teįvyksta tik
čių gyventi mylimų vaike Kuosu nuo priedermių lai
lių karia. Suteikime tiems ku, tai į jį mažai dedama
mylimiems mažiemsiems tų domos ir dėlto jis veikiai
žinių, kurios jiems bus nau gali tapti betiksliu.
dingos.
Pasilsio laiku žmogus pasima
skaityti lengvų daiktų,
Pavaitoti apie gyvenimo
vargus lengva, bet sunku o lengvas būva tas, kas ne
yra padaryti kų nors, kad verčia mintyti, tik kutena
jie sumažėtų. Taip ir čia: jausmus.
Kuo gražiau ir
lengva nuprasti, kad reikia švelniau skaitymas4 j uos ku
jaunajai kartai jų apsaugo- tena, tuo labiau patinka.
MAMAAtMAMAAtAtAtAtAtAl
janČių nuo bloga žinių, bet Degtinė kutena vienus dirnelengva jų įteikti. Vaiko ksnius ir dėlto žmogus paI
gyvenimo vėžės retai eina junksta jų gerti. Yra skai
I
tuomi pačiu keliu, kuriuo- tymų kutenančių kitus dir
mi tėvo eita.
Kas verstų ksnius, dėlto žmonės kar
I
I
pajungsta
skaityti,
sūnų atkartoti tėvo gyveni tais
mų įsakmiai, tas darytų kaip girtuoklis gerti.
vaikui sunkių ir blėdingų
Šitasai skaitymas naudos
TIK GĖDĄ DARO LIETU
prievartų.
Juk
jeigu
sū

neatneša nei trupučio, nes
VIŲ TAUTAI.
nūs pasinaudos tėvo prity protui ir gyvenimui nesu
Kilus karei Suv. Valstijų
rimu ir neatkartos jo klai teikia nei kokių žinių; dagi
su Vokietija, Čhicagos lie
dos, tai jau ir pakreips sa priešingai, tokis skaitymas
tuviškų socialistų organas
vo gyvenimų į kitas vėžes, kenkia, nes nuolat kutena
tuojaus ir paleido guiužtį
Apskaitliuojama, kad tik kuriose vėlesnieji tėvo pri mi dirksniai genda. Sugedu
purvų į prezidentų Wilsonų: vienam mieste Chieagoj san tyrimai, kad ir naudingiau sių dirksnių valia nepajėgia
“Jisai išsaugojo mus nuo deliuose laikoma mažiausia si, bus nepritaikomi.
suvaldyti.
Histerija yra
karės, jisai išsaugojo mus 200 milijonų svarų visokio
Jaunajai kartai reikia su baisi liga ir nelaimingas ynuo kčrės!” Girdi, dabar maisto.
teikti tiek ir tokių prityri ra kas ja serga. Visas jos
visi prezidento Wilsono ša
Taip ilgai negalės būti. mų, kad ištektų visokiose baisumas eina iš to, kad
lininkai nuo jo atsimetę ir jį Vyriausybė, ypač karės me gyvenimo pakraipose. To dirksniai valdo žmogų, o ne
beikių. Jie, esu, neapsako tu, būtinai turi imties kaip dėl negana yra vaikams žmogus dirksnius.
mai gailisi, kad pusė metų nors sutvarkyti maisto kai duoti žinoti jų tėvų prityri
Ypač daug moteriškų, iš
atgpl 'jie balsavo už jį. Kas nas.
mus, bet reikia sutraukti ėjusių mokslus serga histe
bitą butų buvę, kad piliečiai
prityrimus jjei galima, visų rija. Daug ir įvairių, yra
prezidentu butų išrinkę kokį ŠLYKŠTUSIS SKYRIUS. žmonių, perėjusių gyveni
tos ligos priežasčių. Bet vie
nors socialistų-revoliucioniemų protingai
na, ir da-gi gana tanki yra
rių.
*
Socialistų laikraštyj ‘Nau
Mokyklos uždavinys yra ta, kad merginos, baigusios
Toksai socialistų organo jienose’ įvestas neva koks
sutraukti į krūvų visų žmo mokslus, nenusitveria rimto
pasielgimas ištikro daro di tai “jaunuomenės skyrius,”
nių prityrimus ir įteikti darbo, o laikų praleidžia
džiausių gėdų Amerikos lie kuliam- dedama šlyksčiaujuos jaunajai kartai. Gai skaitydamos apysakas. Be
tuviams. Ir tas kartais dar sieji raštai, kokius tik gali
la, kad ne visos mokyklos veik visose tose apysakose
gali atvilkti visai nelaukti- sugalvoti ir nupliaukšti iš
šitų savo uždavinį supranta įvairių įvairiausiais budais
nas ir liūdnas pasekmes. tvirkėlis socialistas. Tenai
ir pildo. Kaikuriose dide atkartojama tapat, kad vy
Nes, anot patarlės, ir sienos aptariama laisvoji meilė,
lėse viešpatijose, sakykim ras mylėjo merginų, o mer
ausis turi. Visa laimė tik bjauriojami katalikai, jų ti
Rusijoje, mokykla buvo pa gina vyrų.
tame, kad svetimtaučiai ne kėjimas ir patsai pasaulio
Nuolatinis
skaitymas
vergta nesveikos ir nedoros
skaito lietuviškų laikraščių, Sutvėrėjas.
politikos tikslams ir dėlto apie šituos dalykus nuolat
kad socialistai yra musų
Andai vienam tokiam sky negalėjo tarnauti gyvenimo kutena pačius žemiausius
tautos priešininkai, ir kad
riuj teko pastebėti Velykų reikalams. Kitose viešpati žmogaus jausmus. Lyties
šitas socialistų organas at
pajuokimas. Girdi, kituomet jose, taip pat ir Suvienyto jausmai ir taip galingesni
stovauja mažų būrelį suklai
gyveno Kristus, skelbė mei se Valstijose mokyklų vy negu reikėtų, o apysakų
dintų musų brolių.
lės mokslų. Bet šių dienų riausybė pasidavė vienai skaitymas juos dar sustip
Mes seniati minėjome, kad
Iš to turi pasida
dvasiškų a tų Kristaus mok minčiai, kuri buvo nauja rina.
karės^netu Amerikos lietu
slų pakeitė paprastu pre aštuonioliktame šimtmety ryti betvarkė žmogaus gy
viai, ar jie butų piliečiai ar
kiavimo mokslu. Šiandie esu je, ir sumainė mokslo ir venime.
nepiliečiai, privalo remti
Tegul kiti dalinasi su
Velykos apvaikščiojamos tik žmogaus vietas. Mokinama
visomis savo išgalėmis tų
žmonių išnaudojimo žvilg daug tokių daiktų, kurių jaunesniais savo gyvenimo
šalį, kur jie turi šiltų prie
sniu.
žindjimu galima pasigirti, prityrimais; mes šiuomi žy
glaudų ir visuotinų laisvę.
Tuomtarpu kaip tik Vely bet nėra progos pasinaudo giu norėtume jiems perduo
Tokia šalimi kaip tik yra
kų metu dvasiškija labiau ti gyvenime; o nemokinama ti šitų daugelio kitų ir mu
Suv. Valstijos. Ant ‘jų dabar
gyvenimo
prityrimų.
siai ragina žmones eiti išpa paties rėikalingiausio gyve sų
užgulė karės našta. Męs pri
žinties ir komunijos, o išpa nime daikto — doros ir re Juunieji ir jaunosios! su
valome sąžiningai remti šios
žintis ir komunija atliekama ligijos, kuri yra vienatinis apysakomis apseikite kaip
šalies vyriausybę ir dalinties
ir su grybais; retai ir ma
dovanai. Tik vieni tinginiai protingas doros pamatas.
su kitais visais gyventojais
parapijų įrašas atideda nuo
Nors mokykla suprastų žai jų vartokite ir tai tik
karės sunkenybėmis. Kiek
Naujų Metų iki Velykų. Tie savo uždavinį ir kuogeriau- pačių geriausių.
vienas turime prisidėti prie
(Pabaiga bus)
tinginiai atsakys prieš Die siai jį pildytų, tai bet-gi
šios šalies karės laimėjimo,
vų užtatai, kad duoda progų žmogus negalėtų jų viena
bet ne purkšti prieš prezi
nesąžiningiems žmonėms V. apseiti. z Jų pabaigęs žmo BUV¥S CARAS GANA
dentų, kai kad daro lietuviš
TURTINGAS.
Jėzaus šventę išniekinti.
gus, jau bedirbdamas savo
ki socialistai.
Kitoj vietoj randame ko gyvenimo darbų, dar turi
kio tai socialisto ar sociali- rinktis naujų žinių.
Apskaitliuojama, kad priNau
MAISTAS VIS LABIAUS stės reikalavimų, kad tame
jieji prityrimai ir naujosios vatiški turtai Nikalojaus
BRANGSTA.
“bjaurybių
tvane”
butų žinios patenka į laikraščius Romanovo, buvusio per 23
Paskelbus Vokietijai ka gvildenama klausimas apie ir kningas.
Iš tų žmogus metus Rusijos caro, siekia
rę, maisto kaina šioj šalyj “giminių apsivedimų.” Gir prisirenka kas jam reika dviejų bilijonų dolerių. Sa
ko, kad didžiuma to milži
dar labiaus pakilo. Jau pa di, šitas klausimas rupįs linga per skaitymų.
čiose biržose išreiškiama jaunimui. Esu, pasitaiko gi
Žinodama skaitymo nau niško turto įdėta į užrubeži
minių,
kad
jie
ir
labai
my

dingumų, mokykla rūpinasi nių bendrovių akcfjas. Di
nuomonė, kad vyriausybė
lisi,
bet
dvasiškija
draudžia
jaunuomenę
pripratinti delė dalis prašalintojo caro
turėtų pagaliaus
surasti
prie skaitymo. Daug daik pinigų buk esanti čia, Ame
lient kokias priemones ir ne jiems susituokti ir gana.
Nelaimingi butų tie lietu tų pereinant mokykloje, tik rikoje. Girdėt, kad jis yra
leisti neteisingai
didinti
viai tėvai, kurie leistų savo trumpai juos tegalima pa šeimininku 50 milijonų ver
maisto kainas.
s kait/1i
tokius minėti. Skaitymas prapla tės Pennsylvanijos geležin
Iš Waahingtono gauta ži vaikams
nia, kad vyriausybė suma “bjaurybių tvanus,” kuriais tina trumpąsias mokyklos kelio akcijų, bet kurios vie
nok užrašytos vardu nominiusi paskirti visai Šaliai demoralizuojama jaunimas. žinias.

Iš Dienos
Dienon

į tariu įkas, BaJ, 10, 1917.

Just] pinigą turi boti p«4Sti geroje saugioje va stljes
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3% ant JusM
Atdara Panedčliais k Bubėtomis
atkaraia Iki 8 valandai

Skoliname plolgus «at Namų

Pčrsiunčlame pinigus
| Europa Ir galima
įautl Laivokartes

ĮSTEIGTA 18$ I M.

KASPAR
STATE BANK
PO PBIBtlUKA VALSTIJOS!

UPITALAS $600,001
Mes mokame S proe. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money
Orders i visas dalia svieto.

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

1900

Blue Island Avė.
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Vyrai kurie ruko Helmar
Turkiškus Cigaretus yra
linksmus.
_______
•
Gerai apie Juos kalba.
Pataria savo draugams juos rūkyti.

Syki pradėję rūkyti Halmer niekados
jų nemaino ant kitos rūšies cigaretų.
Ar gali užlaikyti sekretą? — Helmar
I Cigaretai užtat geri kad
padaryti ir
gryno Tuskiško tabako.
g

jeigu rūkysi viena syki
visados.

tai rūkysi

TAUTIŠKA
BAIKA APSAUGA
DEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nno rapeečlų
Ir
Abaolnttfką
Si banka yra labai patogiojo
vietoje yra reguliariai per
žiurtam* U. S. Valdžios, jubu taupinimai yra pageidau
jami. ar $1.M ar

lMlM« hpt lMy$$ PihMIįI IMTTi

MATIHAL CITY BANK

Lengvlsuslae tabako* dclcigaretų yraTurkliketr

OF CHICAGO

Geriaualis tabakos dėl cigaretų yra Terklikos.

David R. Forgan—Presldent
8. E. Kampas, Dearborn and
Monroe St.,
(Apatinės lubos)

nališkų savininku. G Angli
jos Banke Nikalojaus Ro
manovo įdėlys buk siekias
100 milijonų svarų sterlin
giDetronizuotas “batiuška”
taipo gi yra savininku 125,000,000 akerįų žemės Rusi
joje. Didžiuma brangių, minerafiškų vietų ir gi pri
klauso buvusiam ‘ ’ visaga
liui.” Rusijos teisėse buvo
pažymėta, kad trečia dalis
viso iškasto šalyje aukso ir
sidabro, privalo būt atiduo
ta į privatiškų caro pinigynų.
Pastaraisiais laikais visur
pasklido nuomonė, kad naujasai finansų ministeris privatiškus caro turtus sukonfiskuos ir paves valstijai.
Toks pasielgimas demokra
tinės nišų valdžios žymiai
padidintų kursinę vertę ru
sų rublio ir Rusfja butų fi
nansiškai stipresnė, negu
kuomet nors buvo.
Įdomu, kų padarytų val
džia sukonfiskavusi caro ak
cijas Amerikoje. Spėjama,
kad greičiausia Jos bus su
naudotos užmokėjimui už
amunicijų.
Tuomet tarp
valstybiniame pinigų išmai
nyme rusų rublis galėtų at
gauti normališkų vertę.
Algos buvęs Rusijos ca
ras gaudavo dvylikų su pu
se milijonų, o kitų šaltinių

X.

pelnas kas minutę didinęs
jo turtus 85 doleriais. Taigi,
beveik galima būti užtikrin
tu, kad Mikė iš tokių milži
niškų įeigų galėjo kų nors
sutaupyti
‘ ‘ blogiemsiems
laikams” ir paslėpti taip
saugiai, kad niekas nesuge
bėtu atimti.

dienos jau
VERGIJOS
praėjo. Bet

vis dar tarpe mus
) ra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg mistrės I.IGOS.
Vra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant j dideles,
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžianėios gerklės intraukimui į save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—jjc. už bonkutę.

Nuo lfriim.itizmo, Pa<l:i|f<»M, X<urulįgijo*. I*« ! -dibilih mo, ApGubiniO, Dantį.Skumlrflrtu’, Di«dhi ir Wkn»id#jiwi© Ivn:Hnėje. kuip ir nn<» % Nokiu kilu r« urnatikku ilgu, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo w»m| ir užtikot imi draugu šrimy
r»OH |»»t pu*** klnittiieAin. Tik 115c. ir
5oc I ninku te; gulina gauti
nptirko*<’ urbii ima puti fabrlkairtA—-

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
Chlcago Clearing Home Naryste,

Bankos priklausančios prie CMcago Clearing House yra po Jos at
sargia priežiūra.
Laika nuo laiko,
bent syki J metus, Clearing House
revizoriai nuodugniai
ištirta savo
bankų stovj Ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
notos,
bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos Ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir
ningos ifitlrtoa. Tiktai tikra apsaugl verte gali būti kningose parodyat. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jelgv
banka nustoja savo Clearing Houc'*
teisių, tas ym ženklas jos abėjotiz i
stovio.
Tiktai tvirciausios Ir saugiau*’-**
bankos gali būt Clearing House
riale.
The Chlcago
Clearing House
prložluros užmanymas tapo (vestas
pirm dežlmt metų, Ir nuo to laiko
nei viena Clearing House banka ne
subankrutljo. Reikalaujant,
Clea
ring House bankos ateina viena kl
tai su pagelba.
The American 8tate Bank pri
klauso prie Chlcago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi
Jos, teisėmis Ir išduoda penkias pil
nas atskaitas 1 mstua
JJ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarlikai tlrlnėjama
Ir kas meta Ižduoda penkias pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos IlUnoia
Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
Čia galima gauti Pirmas Auk
so Mortgagea Tslpgl Aukso Mortgags Rondus po $190.M tr $$••.••.
fiis bankas
yra atsakanoMnsns
Lietuviams.
Cla kalba Lietuviškai ir lenkiš
kai.
Kapitalas Ir pervirsią: ItM.Mt.M

F. AD. HICHTER A CO.
74—80 Washingtos Straat,
N«w York.

Presldentas
AM KR ICAM STATE BANK,
Kampas: Blus Island Avė., Loomte
tr 11-tos gatvių.
ATDARAM: Pansdėllala Ketver» SaUltaa tirt S*SS vai

I 'fuininku . B-d. 10,
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Neapsirikite

Didelis Išpardavimas Dabar

Įsižiūrėkite gerai

Pirkite tau ruby, autuvų ir naminių rakandų
DABAR tokiu budo sutaupysite
mažiausiai pusę

3248 So. Halsted St

Brjdgeport

Didelis Išpardavimas
Dabar

Clothing Co.
Didelis Išpardavimas
Dabar

111111 V AVTAC

Musų gvarantija

(h P*/t AAA

M7

rankomis padirbtu Pavasario ir Vasaros Siutu, Overkočiu, Plosčiu nuo lietaus, Čeverykų ir
kitokių. tavorų vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigų Padauginimo Išpardavimo laiku tik už pusę regulerės pardavimo kainos. Šitam dideliam išpardavi

a

V vi UVu

Mes gvarantuojame kiekvienų
pirkinį absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus
visu šito išpardavimo laiku.

me jus rasite garsius augštojo laipsnio tavoms, tokius kaip: Hart, Schaffner and Marx Clotliing, Manhattan Marškinius, AVilson Bros., Furnisliiug Goods and Sclz Sboes. Yra daug ir kitokių tavorų iš pagarsėjusių fabrikų. Išpardavimas prasidės
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jus sutaupysite labai daug pinigų, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn ir pirksite sau reikalin
guosius daiktus. Jus čionai atrasite naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs aprūdy
sime vyrus žemus, suliesusius.ir didelius. Šitas išpardavimas visiems Chicagos gyventojams tikrai bus svarbus. Toksai iš
pardavimas vienų karta pasitaikys jūsų gyvenime. Gera proga jums nusipirkti Y dykoms rubus ir kitokius daiktus už men

Nežiūrint to, kokia priežastis
nebūtų..

pv

Bridgeport
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Priežastis šito didelio išpardavimo

Clothing Co.

•

•

kus pinigus.

/

tai ta, kad musu krautuvėje susirinko perdaug

W

Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dienų
musų $50,000 vertės
prekių. Męs pašvęsime viską, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devyneriais metais musų bizniškos karijeros Chi
eagoje męs nekuomt jiesigarsinome laikraščiuose, kad męs neprodukuotumėm. Per tų laikų kiekvienas visuomet galėjo ma

3246 So. Halsted St

Mes gvarantuojame kiekvieną, pirkini
absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pjr
kinius atmainome arba sugrąžiname pi
nigus visu šito išpardavimo laiku.
Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų.
Neperlijami rūbai bus parduoti už
pusę prekės ir dar pigiaus sulig to kiek
paprastai už juos imama ir bus išdaiiuti
žmonėms J namus.
Kiekvienas rūbas
kuo tikriausiai gvarantuotas prieš Per
tijimil.
j
y/JJjį

$7.50 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai ......

O

$12.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai.............

£1 QC

$15.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai.............

O 0^7
O»«7w

$20.00 Vyrų neperlijami rūbai 1 A \ C
Pardavimo kaina tiktai.............

tyti, kokie augštos rųšies tavorai per musų krautuvę buvo perleidžiami. Pirmu kartu šitos krautuvės istorijoje męs padėjome išpardaviman musų visus tavoms per 15-kų dienų gerbiamo
sios publikos malonei. Dabar prasidėjus sezonui, kuomet visokių tavorų kainos augštai pakilusios, tikra bus naujiena žmonėms perkant ir sutaupiant daug pinigų. Toks pigus rūbų išpardavimas
negirdėtas Chicagos istorijoj, koks dabar įvyksta BRIDGEPORT CLOTHING CO. krautuvėje. Visi stebėsis naujausios mados pavasariniais rūbais, kurie taip neišpasakytai pigiai bus parduodami.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Pažiūrėk Kainų Fažymetų Kis.'

anoje čia Eiieje

ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI. NIEKO NEPASILAIKOME.

Siutai dcl vyrų ir
Jaunų vaikynų

Vaikų Mokyklą
Lankančių Siutai

Čionais rasite dideliame pasirinkime pa-

vasarinu siutų ir overkotų kurie yra dirbt
4
per Hart Schaffner and Marx, šie siutą

Musų Vaikų Skyriuje Jus rasite didelia

Kitas puikus lotas gražus Vyriškų siutų,

parsiduodavo mažiausia už
$18.00, o dabar tik ......................

C O fiC

per š{ didelį išpardavima, pasiskubinkite,
nes greitai jas išpirks.

S' tai vertės $3.00

dabar ant

šio išpardavimo parsiduos
tiktai už ....................................

Vaikų

tamsus siutai vėliausios

mados

vertės $4.00, o dabar parsiduos tik už ........................................

Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų drižais ir langeliais gero materijolo, visados

parsiduodavo po $20.00 pas t19
mus dabar tik .......................... 1

A O.

Vaikų Norfolk Siutai kaip tik tinkami
pavasariui ir vasarai, vertės
$8.00, dabar tik ..........................

<JJO

ĄC

Už $16.85 dideliame pasirinkimo gražiau
sių sutių, apie 20 kitokių štylių tinkamų
pavasariui ir vasarai. Jų vertė yra $25.00

ateikite ir pamatykite, o da <J*1 Z? QC
bar parduosime už ................. *r
'*•'-***
Štai geriausi siutai kaip sakosi "Smeto

nų” musų stocko, padirbta per geriausius

kriaučlus kurie randasi pas Hart Schaffner
& Marx. Nei viena krautuvė visojo Chiea
goje jų neparduos už mažiau kaip $30.00.

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su Knlckerbacker kelnėm didžio nuo 18

Ir augščiau visados parsiOX
duoda po $8.00, o dabar už ...’r***^*^

Vaikų Knlckerbockers,
vilnonės, vertės 75c. o da
Vyrų Kelnės, gero materijolo, apie 100
porų šiame lote,
vertės
tl 1Q
$2.00, o dabar tik

Vyrų geros darbinės Kelnės gerai ir gra
žias pasiūtos iš gero drūto materijolo ver
tės $1.00, o ant šio išparfl?-! QC
davimo tik ...........................................
Vyrų kelnės iš gražiaus (caslimero) ir
kitokio poplonio matorijolo
9 9Q
vertės $5.00, o dabar tik ..............

175 poros Vyrų tikros vilnos kelnės vė
liausios mados, nekur visoje Chieagoje to
kių nerasite ir už tokia kaina, nes kitur
parsiduoda po $6.00, o pas
9
mus tiktai ..........................................

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su dideliais kišenials pavasarinės mados,

geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerai,
niekur kitur

negausite už mažiau kaip

Geriauslo rųšies kelnės, kurias mes par
duodavom po $6.00 ir $9.00
o per šį Išpardavimų tik..............

$10.00, o ant šio išpardavl-

Sint Kęsai (rases) Ir Drabužiam Skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame iš
pardavime.

O mes atiduodame Jums tik

Mes

Suvirš 1,5000 porų kelnų iš kurių galėsite
pasirinkti. Žemians rasite jų žemas kainas

tamsaus materijolo drižuotas Hart Seliaff-

ner and Marx darbo

liame pasirinkime vėliausios mados kelnės.

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

Vaikų
Puikus vyrų ^siutai tamsaus matorijolo

Šiame musų departamente Jus rasite dide

me pasirinkime gražiausių ir tinkamiausių

yra parduodami už pusę prekės,

drižuotl visados
parsiduo<!*£? Q C
davo po $12.00, o dabar tik, . . .

Kelnes Vyrams
Jauniems Vaikinams

Vyru Apredalai

VISKAS IŠPARDUODAMA.

Vyrų Čeverykai

Vyrų apatiniai, paprastai 75c. vertė.,
padarinio pinigų išpardavlme kaina ...................................................... *r«jC
Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c.4
COr'
Tadarimo pinigų dabar tik..................
Vyrų Union Siuts, vidutiniški ir stori
vilnoniai, $1.75 vertės šiame
išpardavime po ...................................
Vyrų dviejų šmotų apatiniai, reguliarės
vertės $1.50, o dabar tiktai

rt* -J

95c
(C X

9C

Vyriški pasiredimo
marškiniai vertės
$1.00 Pinigų darimo išpar-

ikais ar šnureliais, juodi
rudi po ...........................................

Vyriškos medvilnės pančiakos vertės 15c.
o dabar parsiduoda pora
Qx-»
tiktai po........................................................
Vyrų pančiakos vertos
O1 _
35c. dabar po ..........................................“
Vyrų nosinės, baltos ir koX
leruotos, vertės 10c. po .......................
Vyrų šlcikos, regulerės
91 p
kainos 50c. po .......................................... “
Vyrų svederiai, puikiausių vilnų, dide
lių kalnerių, vertės $7.00, o
ant šio Išpardavimo po .........
Vyrų svederiai,
vertės ' d* 1 A £Z
$3.00 dabar po ..........................
Vyrų "Itaincoatai” ir "Slip-on” rusvų,
rudų plynių ir rauktų nugarų, visi siūti ir
klijuoti.
šiame lote ran
dasi visi musų $7.50 “ralnO
coatal", išsiparduos po
*P**’*'*^
Vienas rinkinys naujų pavasarinių
skrybėlių, naujausio 1917 modelio, pir
ktos parduoti po $2.50, dafljl QK
bar tik po ................................................«PA.«JU
Ivory Brand "garters”
1 Q-.
vertės 25c. po............................................... A*7V

Vaikų Čeverykai
Vaikų mokyklos čeverykai
vertės $2.50 dabar po ...
Vaikų čeverykai vertės
$3.00 po.........................................
Vaikų čeverykai vertės
$4.00 po........................................

$1.95
$2.39
$2.98

Vyrų Apredalai
50c. vertės
šilkiniai
“garters” po ...............................
Vyrų naktiniai marškiniai
vertės 75c. po ......................

Vyrų puikios "Pajamas”
vertės $1.50 po ........................

Vyrų kaklaraiščiai vertės
J5c. po ...........................................
Vyrų kaklaraiščiai visokiųparvų vertės 75c. po ....
. Vyrų
šilko pirštinės
vortos $1.50 .po ...................

47c
$1.19
21c
39c
95c

visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomet jų nemainome savo apgarsinimuose

Specialis
Pranešimas

idgeport Clothing Co

Krautuve atdara

3246-48 So. Halsted St.

kiekviena vakara

Iki O vai.

. DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Specialis
Pranešimas
Krautuvė atdara

kiekviena vakara
iki 9 vai.
Nedėlioms

iki platų

i

" ""
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•
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•‘DRAUGAS”

I

viešbutis Kuiserhof jau pa
sivadinęs “liotel Atlantic.”
Restoranai taipo gi ruo
šiasi negaminti vokišku val
giu ir panaikinti visokius
vokiškus pavadinimus.

\Vestern avenue tie bo-tąja
gatve, gatvekaris iššoko iš
bėgių ir įstrigo į žemę. Dėl
to kokį laiką gatvekariai iš
vidurio miesto ėjo tik iki Į

SAUGUS BANKAS

APGAVIKAI NAUDOJA
SI KARE.

Pastaromis dienomis Chi-,
cagoje priviso labai daug1
apgavikų, kurie vaikščioja
po namus rinkdami aukas
neva karės fondams.
Su
rinktus pinigus jie sunaudo
ja saviškiems reikalams.
Reikia būti atsargesniais
dabartiniuose laikuose.
NEKENČIA VOKIŠ
KŪMO.
Karštesni Amerikos pat
riotai pradėjo rūpinties nai
kinti viską, kas vokiška.
Šiomis dienomis kaikurie
chicagieeiai pakėlė klausi
mą perkeisti pavadinimų vi
sų “vokiškų” gatvių. Žada
ma kitais vardais apkrik
štyti sekančias gatves: Berlin st., Bismarck st., Rbine
st, Frankfort st, Bremen
st., Germania pi., Hamburg
st, Blucher st.
Girdėt, kad milžiniškas

DR

i

K

■n. «. l

8

n|ITri|ieV|J
Mironą

t

dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
vai. dieną, 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
-Tjl
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

šioj apielinkėje ScottvlUe, Mlch. am
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo
nais yra Farmerų Draugystė, yra
lietuviškų parapija. Todėl kreipiame*
J Jus kurie norite turėti geresuj gyvenlma pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm visus Anglus Ir Vokiečius, U tos k°llonljoe Išprašyti. Mes
turime li jų suėmė jų formas ir norime jas parduoti, turime didelių Ir mi
ių farmų, glvullal, mašinos Ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant iimokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

j! to N. LaSALE ST, OHIOAGO.
2
Rooms 1107-1114
•
Telephone Franklin 1174
*
e
Gyv.: 8112 S. Halsted St
•
Telephone Yards 2390
I

£

Tel Drover 7041

§
8
&

g

P. A. MILLER
2256 W. 22 St.,
Arti Oakley Av

LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo B ryto iki B vsk.
Nedėliomis pagal sutarimų.
4712 So. Ashland Ava.
art 47-tos gatvės

Dabokite Savo Akis

BANKĖS
COFFEE 26
GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 30c ............................................

11 WEST SIDE
1378 Milwankee av.
| -2054 Mi[waukee av;
1054 Miiwaueee av.
1510 W Madi’on st,
2830 vv Madissn^st.

£

Dr. C. Z. Vezelis

Scottville, Mieh.

45c

Visa linija laikrodėlių, Deimonti) ir kitų auksiniu da
viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po Gegižlo 1-mai mis ižimslmi kraitini pi nuo.
2128 W. 22 St.
Arti “lllinRton” Teatro.
• _
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

SL-

Peoples State Bank Bldg.,

Geriausio! smeto- i
dos geres
nis, negikur Jus ra- 1 . _
lit rauti
|

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
likli,

«AtAtXIAtAtAtAt<tA*A<AtA>

ANTON KIEDIS,

,

3003-3039 S. HALSTED ST.,
CHICAGO j
tt?
t«? tvtvtt keieeeeeseesseeseeeeeešask

» r»«6 rm*4<tr»

’ereWeT«w*’e w»’«w«reW<IG

otriausioj rašt
runiea, i
10c vertė,,
t
parsiduoda “1
ui

p

51c

Geriausia Bankos,
satyrine sa
bent kokia,

1-2 sv.

14c

3102lW. 22nd st.

SOUTH SIDE
3032 Wentworth av
3427 S. Halsted st.
4729 S. Ashland av.

• • .

X

ARBATA

,i
1644 W~Chicagoav.
1836 Blue Island av.
2612 W. North av.
1217 S. Halsted st,
1832 S. Halated st.
1318 W. 12th st.

sP Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti savo akis speeijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenką šv. Vaitiekaus
/^parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
COCOA

RYŽIAI

4

alb.

$

... Gvav...Priimaiaasis,
rantuota,
vertės 60c
parsiduoda
po

Akiu Specialistas

TĖMYKIT NAMO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

40c

Š
X
* Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas
X Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nno 9 ryto iki 12-tai}
£
Tel. Canal 5335.

NoRTH'SIDE
40ąW, Division st.
720 w. North av'
2640 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
3413 N. Clark St.

KL'RIEiDAR MIEGATE, PABUSKITE!

ŠIE SERAI 8 EINA jBRANGYN

Pasiskubinkite, Kol Dar Pigus
Nuo Balandžio 19tos dienos

Midland Oil & Drilling Kompanijos serai
Bus pardavinėjami po 5c už Šerą.
Dabar tuos Šerus galite gauti TIKTAI PO 3c UZ ŠERĄ.
Keletas savaičių atgal męs pabaigėme išpardavinėti TVyoming Apei Šerus. Tie čerai išpradžių parsidavinėjo
tiktai po 3c už Šerą, vėliaus pakilo ir parsidavinėjo po 5c, 6c ir 8c. šiądien tų pačių Šerų jau negalima gaut net po
15c už Serą. Išmintingi šerininkai džiaugiasi.
U’yomingo Valstija yra viela, kur maži investoriai šiądien milijonus daro. Visos .\merikos akjs yra atkreip
tos į Wyomingo aliejaus laukus. Niekur dar neužeita tokių gausių aliejaus šulinių, kaip Wyomingo Valstijoje. Todėl aliejaus
kompanijų Šerai ienai eina galvotrūkčiais augštyn. Midland Oil & Drilling Kompanijos nuosavybė eina brangyn kasdien.
Merritt Kompanijos Šerai dar visai nesenai buvo pardavinėjami už pusdykę, o šiądien tų Šerų kaina yra apie 830.00 nž
Šerą Midland oil <<• Drilling Kompanija turi 80 akerių aliejaus laukų, tiktai 4 sekcijose nuo anos kompanijos šulinių.
Midland Oil & Drilling Kompanija turi Išviso 1,120 akerių aliejaus laukų VVyominge. Visi prisiruošimai plačiam šulinių
kasimui yra varomi
Investoriai turi čia keturias dideles progas, nes Kompanija turi sekančius keturis didelius aliejų laukų plotus:

160 AKERIŲ
POVVDER RIVER
OIL DOME

720 AKERIŲ

160 AKERIŲ

80 AKERIŲ

“LOŠT SOLDIER”

CARBON PAVIETO

BIG MUDDY

OIL FIELD

ALIEJAUS LAUKŲ

OIL FIELD

Wyom1ngo valstijoje 1916 metais buvo gauta aliejaus 8,030,000 bačkų. Išskaitlluota to aliejaus kaina yra $40,150,000.
Midland Oil & Drilling Kompanijos

SULINIŲ GRĮŽIMAS JAU PRADĖTAS
Pasisekimui reikalingi trįs dalykai:
Žemu kapilaliznvija.
Dideli lauko plotai.
(Sabus reikalų vedėjai.
Visa tai Jus rasite šioje kompanijoje.

FIA5TER

5Y5TEG

$30 Perka

1OOO seru

$75 Perka 2,500 Šeru

$150 Perka 5,000 seru

okėjimų
"Cas
Cash” arba Ant Išmokėjimų

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
PESEKMINGI

MOKINIAI

VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą
laiką.

Musų kapitalizacija yra tikini »."0,000. Šerai yra "Fully paid non-assessable-” Vienas šulinys, atnešantis tiktai 50
bačkų aliejaus J dieną, reiškia >50,000, taigi visą kompanijos kapitalą arba 100 procentų viso jūsų investmento.
Pirkite savo Šerus dabar po Se. Nuo Imlandžto 19 d. reikės mokėti po 5c už Šerą ir vėliaus dar branginus. Iš-,
kirpkite žeminus paduotą aplikaciją,dėl Serų ir drauge su savo orderiu prisiųskite mums ŠIĄDIEN, nieko nelaukdami.
Laiškus, užsisakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu:

A. M. MATTHEWS & COMPANY
3329 So. Halsted St.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

DESIGNING

Viliui
IPItlI
Pardusdami

Nenažiiu
Kaip
1000
Šery.

SCHOOL

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St, Kambaris 416-417

—

Kitomis dienomis tkl 5 vai. vakare.

A P L I K A C 1.1 \

.Tųs esate užkvieėiami aplankyti iri
pamatyti musų mokyklą bile laiku—,
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal .Tusų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER

CHICAGO, ILL.

Musų ofisas atdaras seredomis ir subatomis iki 9 vai. vakare.
Nedėldieniais visą dieną uždarytas.

ši aplikacija gera tiktai iki balandilo 19, 1917
------------------------ d. 1917
A. M. MATTHEIVS * (’O..
.
3329 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Gerbiamieji:—
Siuomi prtsiunčlu |...................... už.......................šerų ''treaaūry
stock, fully paid and non assessable,” iš Midland Oil *
Drilling Kompanijos Ir sutinku mokėti po 3c už Šerą. Šerų
certifikatus išrašykite
Vardu Ir pavarde . . ... .................................................................................
Adresas................................................................................................................
Miestas .................................................................................................................
Valstija ...............................................................................................................

čekius ir Money Orderius Išrašykite vardu
A. M. MATTHEW8 & CO.

Prieš City Hali

k
—

CARR RR0S_ WRECkING co>

,e

J. A. fiLEGAITIR.
1427 So. 48 Ct., CICEKO, IU.

(lydytojas Ir Chirurge*
J
•417 I. Wuttri liti Ir W. St «».. E»lu|i į

SVIESTAS

1917.

Parsiduoda namas ClceroJ gražioj 4444¥>¥Y4T4T44T4YT44T4T444r<.tt4J44JtC,tt<«-l«XtXKX«»C4»»t
i Įmokėti reikia tik >700.00. I.ikušina į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
glĮenkvIų ISmoVjlmu. Atslftauklte tuo-l •
Ant Durų. Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplsres

i McKIntoy 8764

65-tai gatvei ir iš ten grįžo
FARMOSH. I ••; F.. P.
Bradchulis
2
FARMOS!!
Nelaimių žmonėms nepasi
.
- s
Parsiduoda DldMauiioje Ameri er pjetlivis AdvokstflS
koje Lietuvių kollonljoj kame yra S
darė.
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau- i S
ATTORNEY AT LAW

CHICAGIECIAI NENO
SUBATOJE PROGA PA
ROMIS RAŠOSI Į
SIKLAUSYTI RIMTO
“VIETOJE KAREIVIAU
KARIUOMENĘ.
LIETUVIŠKO KON
Angliškieji Chicagos dien TI JIE VEDA PAČIAS.”
CERTO.
raščiai dejuoja, kad labai
Taip rašo angliški laik
mažai chicagiečių stoja į lai
Lietuvos Vyčiu Chicagos vyną ir Į armiją. Tą patį pa raščiai, pasipiktinę tuomi,
Apskričio choras, Beethove- tvirtina ir rekrutaeijos sto kad sukatoje “mariage Ii
no Lietuvių Konservatorijos čių viršininkai. Gird, Chi cence” išsiėmė teisme net
direktoriaus p. Ant. Pociaus cago nepildo savo pilietiškos 514 porelių. Gi į kariuome
vedamas, žada šio'je subato priedermes. Laikraščiai kar nę tuo pačiu laiku įstojo la
je (balandžio 14 d.) mus pa štai agituoja už priverstiną bai mažai.
vaišinti labai svarbiais mu
visuotiną kareiviavimą nuo
zikos veikalais. Šalę kom
LIETUVIŲ DIENOS CEN19 metų amžiaus iki 25.
pozicijų savų muzikų k. a.
------------------------- TRALINIO Komiteto SusiSosnausk'io, Šimkaus, Po
AREŠTUOJAMA DAUG (rinkimas atsibus šiandien,
ciaus, turėsim progų išgirst
ŠNIPŲ.
Balandžio
10 d., 8:30 vai.
tvarinius tokių garsenybių
Valdžios detektyvai musų! vakare, šv. Jurgio par. sakaip Mendelson’o, Schumanmieste darbuojasi išsijuosę, Įėję ,ant antrų lubų. Delei
no, Donizetti, Rossini ir 1 igaudydami vokiečių šnipus užbaigimo reikalų iš Lictut.i. Neabejojame, kad vietinė ir apskritai nepasitikimus i vių Dienos ir atsibuvusio
lietuvių visuomenė skaitlin.
v
asmenis. Užvakar federališ- Pažaro. Svarbu, kad visi 11a-i
gu atvvkimu parems šią jdo- ,
, ...U.
j kame teisme buvo kvočiami riai pribūtų.
mią pramogėlę katalikiškos I _
50 įtariamų prielankume vo
J. J. Giraitis, Rašt,
musų jaunuomenės.
kiečiams. Federališki agen
Smulkią koncerto progra
tai domiai tėmija publiką
mą paskelbsime ketvergo
ant gatvių, teatruose, resto
numeryj.
ranuose, gatvekariuose ir
t.t. Jau buvo keletas tokių Po kiekvienam valgiui imkite vieną
GRAŽIOS VELYKŲ IŠ
o pamatysite, kad geriau jausitės.
atsitikimų, kad
gatveka Pradėkite šiandieną!
KILMĖS ŠV. JURGIO
88
riuose nepatriotiškai kal ......................... . ....
- ' ----- '•----------BAŽNYČIOJE.
PAIEŠKAI; pusbrolio Jono Jaro
bantieji keleiviai buvo arešy Kauno
red., Kauno pavieto. Vilkijos
Kaip visuomet taip ir šla
Meldžiu jo patirs ar kas
tuojami ir varomi į teismą. parapijos.
apie jj žinote pranešti šiuo adresu:
mėt velykinės bažnytinės
JUOZAS STALIUNAS,
499 N. Entrance Avc., Kankakcc, III.
iškilmės Šv. Jurgio parapi
GATVEKARIS NUREIKALINGA
merginą supranjoje buvo atliktos labai gra
Itanti knygvedystę ir typwriter. TuSPRUDO.
...
.
(ri mokėti lietuviškai ir angliškai.
žiai, tvarkiai, sumaniai. Iš
Nedėlioję, balandžio 8 d. Darbas ant visados.
kilmingą rytmečio procesiją
BRIDGEPORT CLOTHING CO.
apie 9 valandą prieš piet ant 3246 So. Halsted St.,
Chicago, III.
ytin puošė tam tikrai pasi
rėdę vaikeliai, vienuolių se
serų dailiai išlavinti. O pa n
B
sižymėjęs Šv. Jurgio para
pijos choras, darbštaus var H
gonininko p. Janušausko ve
a*
damas, taipo gi neužvylė at F
vykusių pasimelsti. Jurgie- I? Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
Čiams reikia nenoroms pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
vydėti, kad jie turi progą
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
kas nedėlią pasiklausyti to 22
5|> kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai bankio santarvingo, tvirto cho 1 # kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
ro.
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų
bankų. Žmonių
Žmonių bažnyčioje buvo
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
nepaprastai daug.
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus

LATVIAI DŽIAUGIASI
KARE.
Nedėlioję,
vidumiesty’j,
Masonic Temple, įvyko gan
skaitlingas chicagiečių lat
vių susirinkimas.
Amžini
vokiečių priešai latviai susi
rinkę išreiškė džiaugsmą,
kad Suv. Valstijos apskelbė
karę Vokietijai ir išnešė
tam tikrą prielankumo re
zoliuciją.
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