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Sausio
22 dieną Suv. Valstijų pre
zidentas Wilson sužavėjo
visą pasaulį. Jis nuėjo Suv.
Valstijų senato butan ir as
meniškai senatui išdėstė
pienus, kurių prisilaikant
visam pasaulyj turėtų gy
nioti nuolatinė tarpe vai
Washington.

—

stybių taika, amžinoji sutik-

mė ir brolybė.
Šitas prezidento pasielgi
mas indomus labiausia tuo,
kad nei vienas Suv. Valstijų
prezidentas, išėmus Washingtoną, Adamsą ir Madisoną, nėjo asmeniškai senatan ir ten neapkalbėjo vie
šai užsienių reikalų stovio.
Be to indomus dar ir tuo,
kad prez. Wilson šituo savo
pasielgimu panaikino Mon
roe doktrinos reikšmę. Šita
doktrina Suv. Valstijose
jau giliai buvo įleidžiusi
šaknis.
Jos obalsis buvo
‘Amerika — amerikonams.’
Sulyg jos nei viena pasaulio
šalis neturėjo teisės kišties
į vidujinius Amerikos reika
lus. Taigi Amerika ligšiol
buvo kaipir atvenėjusi, ly
ginai Kinija buvo atsisky
rusi nuo viso pasaulio Mon
roe doktrinos obalsiu.
Gi
dabar prez. Wilson tą dok
trinos sieną pralaužė saky
damas: Suv. Valstijos ir ki
tos Amerikos valstybės ap
siima su viso pasaulio val
stybėmis sutverti nuolatinės
taikos lygą, kad tuo budu
ateityj užbėgti už akių ka
rėms.
Taigi jei Amerika išreiš
kia norą įstoti pasaulinėn
lygon, tuo žygiu sugriauna
šovinistinį obalsį “Amerika

No 19

Entered as second class matter March 31, 1916, at ( icago, UI., under the Act of M arch 3, 1879.

WILSON
SVARBUS PREZIDENTO
WILSONO PRANEŠI
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PASAULIUI

ri įvykti be visiškų nugalėji- Į rusofilai jį veikiai iš čia pranių; taika turi įvykti kaipo I šalino ir Miliukov iškeliavo
lygių su lygiais, be jokių Amerikon, kur kaikurį lai
pergalėtojų diktavimų; tai ką viešėjo pas milijonierių
ka turi būti daroma sulyg Grane Chicagoje.
žmonių noro.
Šiandie
Miliukov
yra
2. Įvykinta taika turi bū stipriausias liberalų -šulas
ti nuolatinė, kad jai ateityj Iiusijoje ir didžiausas absonegrąsintų naujas karės pa lutizmo priešininkas. Čionai
vojus.
abelnai manoma, kad Rusi
3. Taika turi būti vyki joje trumpu laiku turės
nama teisingai, pripažįstant įvykti didelės perversmės.
lygias teises kaip didžiu Miliukovo
pasidarbavimu
lėms, taip ir mažosioms tau prašalinta užsienių reikalų
toms.
ministeris Sazonov, paskui
4. Įvykus taikai susiau ministerių pirmininkas Stur
rinti ligi mažiausio laipsnio rneris ir pirmininkas Trešalių ginklavimąsi.
pov. Yra žinoma, kad jis pa
5. Visas jūres padaryti sirūpins pavaryti ir dabar
liuosomis, taip kad ant jų tinį ministerių pirmininką
’ebutų anlmetama bile kat kungaikštį Golieiną, kurs
ros galingosios valstybės jau pradėjo varžyti durną.
M. Miliukov yra pasakęs:
hegemonija’.
“Mes turime įveikti reak
Pradžiugo visas pasaulis,
ypač mažesnėsės tautos, nu- ciją. Musų pusėje stovi w
girdusios tokius prez. Wil- sa šalis. Praeiti dešimts me
sono siūlomus taikos pienus. lu nepaliko be pamokinimų.
Nes žmonijai ligi gyvam Šiandie kovos pasekmės bu?
kaului įsiėdė nebreikalingos kitoniškesnės. Juk toks sto
amžiais gimdomos žmonių vis ilgiau nepakenčiamas.
Nei vienatn nėra žinoma,
skerdynės.
Šitiems prazidento suma kokia bus tos kovos forma
nymams ir pienams yra ir kaip bus didelė katastro
priešingos tik Anglija ir fa. Bet katastrofa neišvenRusija. Mat, šitos imperijos gtina.”
Čionai daugelis spėja, jo
yra pastatytos ant mažes
gei
Rusijoje artinasi baisunių tautų-tautelių griuvėsių,
išsiveržimas.
jų kentėjimų ir ašarų. Todėl re alineijos
kaip Anglijai, taip ir Rusi Tasai išsiveržimas nesulvjai baisiai nepatinka, kad gintinai tyus ^didesnis, negu
jos turėtų kuomet nors duo- riisty-jAponų kari's ntetu.
t nuskriaustosioms taute
lėms pride/iamąsias teises.
Jei šitie prez. Wilsono
taikos pienai įvyktų, tuo
met ir Lietuva susilauktų
laisvės.
fr

—r amerikonams.”

. Sausio 22 dieną bus rokuojama
istorinė
diena
Amerikoj. Nes negana, kad
prez. Wilson išdėstė busi
mos pasaulio taikos princi
pus, bet išreiškė norą, kad
tais principais vaduotusi da
baltinės kariaujančio^ val
stybės Europoje ir baigtų
pragaištingąją karę.
Šiai sutraukoje preziden
to Wi!sono taikos pienai
r 1, 'Paika Euro py e tu n
būti stipri, o tokia taika tu-

Joannitų ordene viršininko
pasakoja ameiikonai, sugrį vietą.
žę iš Salonikų, Amerikon.
Joannitų ordenas yra da
lis Šv. Jono Ricierių iš Je
ruzalės. Nuo 1879 metų ta
sai ordenas yra pasišventęs
slaugoti loginius ir atlikti
5
kitokius
gailestinguosius
Londonas.-rį‘Daily Chro- darbus.
niele” korespondentas iš
Amsterdamo praneša, kad
vokiečiai baigia ; ruošties
milžiniškan , > užpuoliman
prieš talkininkus,Wie vienu

VOKIEČIU ^PUOLIMO

lat suklumpa giliame anie- kiekvieno namo “maišelius
ge. Po truputį pradeda ir su liga.”
snigti... Br...r... Salta, nuoPrie vienos apgriuvusios
bodu.
Į bakūžėles viduje sodžiaus.
Įvažiavę į retą beržyną I matyt, kadais buvo labai ge-

pamatėme ant kalnelio griu
vėsius karės sunaikinto so
džiaus. Pasidarė įdomiau.
Savąjį vikrų sarčiuką gero
kai pavaišinome švkšniniu
botagu, idant greičiau pri
vežtų mus prie tųjų griuvė
sių. Neilgai trukus buvome
jau ten.
Liūdnas vaizdas...

rai įtaisyta
bitininkystė.
Tai ženklas nuolatinio, šven
to darbo, tai ženklas lietu
vio ištvermės ir darbštumo.
Dabar tas viskas guli sulau
žyta, sunaikinta, paniekin
ta. Avilių dangteliai turbut
sunaudoti dėl apkasų, iš po
sniego kiši pajuodavę ko
žygiu pradėsią groeralį už
riai, ta lytum tyliąją naktį
puolimą sausainyje ir ju-;
Sodžius, kuriame dar vi čia atvyko medaus mėgėja
Lodonas.
—
Sulyg
rumu

rysią tokiu
rėse. Tai p,
siškai neseniai žydėjo lai meška ir nesigailėjo sau vai
nų
aprokavimų
Rumunijoje
lalkininkai
laiku, kuomi
mė ir užsiganėdinimas, ku- šių.
dabartiniais
laikais
kariauužpuolinei nesitikę
Netol stovėjo gražus me
jivivienas-milijonas vokiečių, riame žalios, šakelės obelių,
bfuYfl
TTŽf
mo. Voki ech
dinis kryžius, kurį mergai
barskindamos į mažą lange
kiršią kelią visiems talki austrų, vengrų, bulgarų ir
tės dar neseniai dabino rau
turkų. Šitos armijos yra ap lį, kėlė šeimyną, priminda
ninkų pienuojamiems žy
mos jiems naują dieną. Šian donomis ir baltomis popie
rūpintos puikia sunkiąja ar
giams ateinantį pavasarį.
rinėmis rožėmis, o vasaros
tilerija. Joms visoms su ma die tas laimingas sodžius nu
metu, jo padabinimui juk
ža išimtimi vadovauja vo virto į tyrus, šiandie čia
ir brangių rūtelių nesigailė
viešpatauja mirtina tyla.
kiečiu ofieieriai.
davo. Dabar šis kryžius su
Dar prieš pusę metų kaip
šaudytas bent į kelias dalis.
smagiai čia gyvenosi, kaip
Skardinis dantelis viršuj
linksmai kildavo iš kaminų
mukelės skamba nuo vėjo
durnų debesėliai, kur geros
pūtimo, tarytum Kristus
šeimyninkės kepė ir virė
sakytų: uekryžiavokite ma
įvairus skanumėlius.
Londouas. — Gen. Brusi
nęs daugiau — kur ta meilė,
Dabar
čia
baisu,
čia
nieko
lov yra
armijų VolyLondonas.—Iš Jassy gau
?pie kuria Aš jus mokinau,
nijoj, Galicijoj ir Rumuni ta žinia, kad Rumunijos ka nėra, tyla.
— kur kaltvbių atleidimas,
joj
vyriausias
vadas. ralius Ferdinandas specia
Tik retkarčiais sugirgždės delri ko AŠ numiriau ant
“Times”
korespondentui liu raštu sušaukiąs savo nuo vėjo griuvėsiai apde kryžiaus!
jis pasakė, jogei šiais 1917 parlamentą į paskutines gusių namų, tarytum norė
Pasidairę
valandžiukę
metais vokiečiai busią nu- sausio dienas.
dami persergėti žmones, kad šiame karės sunaikintame
galėti ir talkininkai laimėsią
--------------------------- --i nesiartintų, nes juose vieš sodžiuje traukėme toliaus.
Įkarę. Gen. Brusilov savo tą
(patauja badas ir mirtis, tik L /važiavom dar du tokios
tvirtinimą paremia Rusijos
retkarčiais sustaugs bal pat “gerovės” lietuviškus
caro pasakymu, kad taikos
siau vėjas, drapstvdamas sodžius, kurių mirtina tyla
įebusią, kol nebusią įveikti
Paryžius. — Francijos nuodėgulius, bet greit ir vėl baido kiekvieną sutvėrimą.
vokiečiai. Ir pernai tą patį prezidentas Poincare aną viskas nutįla.
Net paukščio sunku pama
visiems pasakojo gen. Bru dieną pasakė: “Esaihe pri
Siaurinę dalį sodžiaus be tyti tarini šių griuvėsių, šių
silov.
versti vesti karę iki tol, kol veik visą išgriovė anuotų tylių liudininkų lietuvių
mums bus užtikrintas atly- šoviniai. Kita dalis sodžiaus tautos skriaudų.
ginimas už nuostolius, musų kaž kokiu budu išliko nesu
pasišventimą ir už visa tai, degusi. Bet visi gyventojai
Washington. «— Čionai
Griuvėsiuose
Lietuva,
ką ant musų suvertė karė. apleidę savo gušteles ir tur- ašaromis prausias lietuviai,
gautą žinios, kad talkininTalkininkai kovoja už žmo- -but prisiglaudė pas gimi pelenų krūvos liko vietoje
uii—Anglija, Francija, Ru
Londonas. — Anglijos la- nijos gerovę (ogi kaip!) ir -įes bei pažįstamus. Durįs turtingų, paskendusių so
sija ir Italija •— ateinantį
Sofia, Bulgarija. — Pet kovo mėnesį ruošia didelį kūnai bombardavo turkų todėl kariaus taip ilgai, kol namų dabar atdaros, langai
duose Lietuvos kaimų.
rograde leidžiamojo dienraš užpuolimą prieš centrales amunicijos dirbtuves Bag- nebus padaryta žmoniška išmušti, stogai apipešioti,
Kada gi tie griuvėsiai bus
čio “Rieč” vyriausias re valstybes.
Svarbiausias šį dade praeitą subata, anot taika.
viduje nyku, nesmagu, vi prikelti gyven i man ir tarp
daktorius ir Rusijos kadetų kartą talkininkų užpuolimo oficialio pranešimo. Į dirbsur jauti ilgesį gyvybės.
jų vėl suskambės galinga
vadovas, M. Miliukovas, tikslą?, taį perkirtįihąs; Bal luves pamesta 6 bombos,
Taip — čia buvo karė. » gyvybės dainą!
šiandie vadovauja Rusijos kanuose Berlyno-Konstanti- kiekviena sverianti po 100
Buvo karė ir bloga valia
Kada?..
liberalams, kurie kas valan rapolio geležinkelio ir Kon svarų.
žygiavo draug su ja.
Tebūna »• tas kuogreičiauda tegali susiremti su da stantinopolio
paėmimas.
Visur matosi
panieka eiai!
bartine rusų biurokratų vy Turkų sostinę talkininkai
šventos teisės, pergalė —
K. O.
riausvbe.
pienuoja paimti nuo sausžePirmą karią išvarius vo jėgos.
Pirm
dešimties
metų, p.i>, iš Mažosios Azijos šo
kiečius iš Suvalkijos, išsi
Važiuoji per toki sunai
kuomet Rusijoje ėmė siaus- no. Prie geležinkelio pevrengiau
aplankyti
kai- kintą sodžių ir toje baisioje
Li reakcija, M. Miliukov at kiriimo
kampanijos
jau
Berlyną*. — Herr Gott- kurias vietas, kur neseniai tyloje nejučiomis prisime
keliavo Bulgarijon. Po kai ruošiamasi. Į Salonikus ga lieb von Jagosr, nesenai bu staugė nuožmioji karės vė- na pasaka apie Laume-T?skurio laiko jis pastojo pro benama galybė amunicijos, vęs Vokietijos užsienių rei sula.
g»ną. kurį seniai, seniai išfesoriumi Sofijos universi ginklų ir visokių karės kalų ministeris. iškeliavo į i Diena buvo labai šalta. mbarioo gyvrbes šeimvnu.
te. -Tečiaus įsiviešpatavę|reikmenų. Apie šitą talkiLiepoją.
Tenai jis užims I Keliai užpustyti, arklis nuo mėtydama ant slenksčio

TALKININKŲ PIENAI
PRIEŠ KONSTANTINOPILI.

LAUKIAMA DIDELIU PERVERSMIŲ RUSIJOJE.

PLBAI,

IŠ RUMUNIJOS KARĖS
ŠONO,

GEN, BRUSILOV PASAKO
JA APIE LAIMĖJIMUS
SUŠAUKIAMAS RUMUNI
1917 M.
JOS PARLAMENTAS.
nišų

POINCARE APIE KARĘ.

BOMBARDAVOAMUNICI
JOS JSTAI6AS.

AŠARŲ, KRAUJO IR
GELEŽIES PĖDSAKAIS.

VON JAGOV-JOANNITŲ
ORDENO VIRŠININKU.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
“DRAUG į"
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ORGANIZAVIMAS LIETU
VIŠKO VILNIAUS ŽEMĖS BANKO.
Kaip lietuviai, gyvenanti
Tėvynėje Lietuvoj, taip ir
anusų. broliai tremtiniai Ru
sijoje, ir Amerikos lietuviai
—visi pamatė ir suprato,
kaip po karės Lietuvai reiks
daug kredito, reiks pinigu
atstatyti sugriautas ukes,
Įpirkti gyvulius ir pada
rus.

Tekį kreditą, takiu pas5-« Jas mus i t kėnis bus gali
ma suteikti lik orguiizuolu
budu,
įsteigiant
bankas,

ypač žemės banką.
Lietuviškasis Žei■; • > Lan
kas, kaip pats vardas paro
do, bus toks bankas, kurs
fckolins pinigus lietuviams
mažažemiams, kiek galima
menkesniu nuošimčiu, par
celiuos dvarus, o žemes leis
ant išmokesčio ūkininkams
ir darys visokias kitokiai
žemės operacijas, taip, kad
nauda butų ir skolintojams
(banko šėrininkams) ir sko
linantiems (Lietuvos ūki
ninkams) .

Lenkai dvarininkai nuo
senai turi Vilniuje Jokį ban
ką ir padarė didelį pinigą,
bet skolindavo tik dvarinin
kams. Bušai turėjo Lietu
voje tokį neva valstiečiams
banką, bet juomi varė tik
rusifikacijos tikslą, parce
liuodami ir dalindami musą
žemes burliokams. Po ka
rės lietuviai valstiečiai bū
tinai turi turėti savo žemės
banką. Turi turėti ir turės.
Nusinešus, kiek buvo ga

siuntė) visi įnešė.
Kada bus surinkta bent
100,000 dolerių pasižadėji
mų, visi banko sąnariai arba
šėrininkai gaus užkvietimus
suvažiuoti į susirinkimą, ku
riame bus aptarta tolesnis
banko veikimas, minėtinai,
kada ir kaip surinkti pi
nigus ir kaip juos, kol Vil
niuje bankas riebus atideng
tas, tuom tarpu čia saugioje

vietoje padėti.
Kadangi bankas operuos
Lietuvoje ir surinktuosius
Amerikoje dolerius visgi
reikės išmainyti į Europos
pinigus, tai butų gera, kad
mes kuogreičiausia reika
laujamą sumą surinktume ir
tuoj, kol da EuropoS pinigų
kursas nepakilo, juos į mar
kes arba į rublius išmainy
tume.

Kurie iš lietuvių norėtų
prie banko kaipo šėrininkai
prisidėti arba kurie norėtų
gauti apie steigiamąjį ban
ką
kokius paaiškinimus,
malonėkite kreiptis žemiaus
paduotuoju adresu:
Kun. Jonas Žilinskas,
50 W. Sixtb St.,
So. Boston, Mass.
REDAKCIJOS
PRIE
BASAS. Toks bankas yra
labai lietuviams pageidauja
mas. Jis bus musų. tėvynei
labai naudingas, jei bus ge
rai sutvarkytas ir tinkamai
vedamas.
Kas link pinigų mainymo,
mes patartume atsargumą.

Devynioliktojo
šimtme
čio
istorija
ir
politiš
koji ekonomija prirodo, kad
po didžiųjų ir salei sunkiau
siųjų karių kuone visos Eu
ropos didžiosios valstijos
yra paskelbusios visišką ar
ba dalinį bankrotą, kad tuo
budu pasiliuosuoti nuo savo
skolų, jei ne nuo visų, tai
bent nuo jų dalies. Taip jos
stengias pasiliuosuoti, ypač
nuo perdidelio ir nebeproporcionalio išleistųjų popie
rinių pinigų daugumo.

.n

ėmė pats Anglijos karalius

Paskiaus pasirodė, kad tas me skaitliuje yra pusantro mo 9 mar. 50 fen., o su at
baukierius didis sukčius. mjijono kukuruzų. Tas reiš vežimu 12 m. 50 fen. kub.
Matomai, kad Londone da kia, kad Vokietijai negrąsia metras (21/5 aršino).
bar iškilmingai priimama bado šmėkla.
Lietuviai ir lenkai. Len

kekvieną bankierių.

NAUJAS RUSU AMBASA
DORIUS ) ANGLIJĄ.
Londonas, — Iš Petrogrado gauta žinia, kad Rusijos

ambasadoriumi . į

Angį i,,

nuskirtas buvęs užsienių
reikalų ministeris Sergiei
Sazonov, vietoj mirusio am
basadoriaus grafo Bcckeisdorfo.

PARGABENO 4 LAIVŲ
KAPITONUS.

Beskaitant pranešimus iš
Londono ir Petrogrado iš
rodo, kad, vokiečiai papildė
naują negirdėtą kraujagervstę tuo, kad pasiūlė savo
priešininkams pabaigti žmo
nių skerdynes.

rupi

prie savo

negu 1915 metais. Bet užuot ir Lietuvą,

kaip

senovėje

UŽSAKĖ ŠOVINIUS
ARMOTOMS ANGLIJOJE.

IR PERSIJA STOVI
Už TAIKĄ.

išreiškiama viltis, kad pre
zidento nota atųeš kuogeriausius vaisius.
Pers'ja
skelbiasi neutrale šalimi.

DIDELĖ PASKOLA.

VALDININKAI.

LENKAI DŽIAUGIASI
KARDINOLU.

Rymas. — Čionai paskly
dus gandas, kad Šv, Tėvas
Benediktas XV paskuti
niam savo konsistorijume,
įvykusiam prieš Kalėdas*,
kardinolu “in petto” nuskyręs ir Krakovo lenkų vy
skupą kunigaikštį Adomą
fcapichą. Lenkai tuo gandu
labai pradžiugę. Bet ar tas
gandas yra teisingas, neži
nia.

MAISTO STOVIS
VOKIETIJOJE

pinigų žiūrint į tai koksai met nepaduosiu rankos.”
Ministeris Protopopov už
Aš bandžiau rinkli prie butų bankrutavimas. Dėlto
liankd subskripeijas tik New mainyti dabar dolerius į bai baisiai įsižeidė. Valdi
England’c, apygardose New rublius ar markes yra labai ninkų tarpe kilo trukšmas.
Ministerio šalininkai jį gun
Yorko, Plriladelphijos iki pavojingas dalykas.
Berlynas.—Sulyg “OvcrMainyti dolerius į rublius do pakviesti Rodzianką dvi
Baitimorei. Rezultatai yra į
tokie. Viso iki šiol (sausio ar markes tik tuomet nebe kovom Tik visa bėda tame, seas Nc\vs” agentūros pra
kad Rodzianko nekuomet nešimo, Vokietijoje maisto
18 d. 1917 m.) prisižadėjo | bus riziko, kuomet bus ge
stovis nesąs toks baisus,
prie
Lietuviškojo Žemės, rai žinoma, kokiu budu ka- neprisiima dvikovos,
j
l$aip skelbiama jos priešiBanko 142 sąnąriai, kurie riaujančios valstijos nutars
i ninku.
prisižadėjo sudėti $55.000/Į pasiliuosuoti nuo perdėto
Peniui javų užderėjimas
Penktą procentą žadėtosios. sios popierinių pinigų dauSHtllOS
(išskyrus vieną ar gybės, kada bus sutvarky- ' Vieną Chicagos baukio- Vokietijoje Įbuvo gausesnis,
riaus žmoną Londone pri •egu 1915 metais. Gauta 4
da čekių uepri tas finansinis jų stovis.

ĮVAIRUMAI.

EKONOMINIAI SKYRIAI
PRŪSUOSE.
Amsterdam. — Berlyno
“Vossische Zeitung” prane
ša, kad Prūsijos ministeri
joje įsteigta ekonominis ka
rės skyrius dėl kiekvienos
provincijos. Į skyrius ineina
valdininkai ir žemdirbiai.

VOKIEČIAI LIETUVOJE.

VAKARINIŲ INDIJŲ SA
LOS TEKO SUV. VAL
STIJOMS.

— jų lietuviškojo žemės banko,žodžiais: “Tamstai nekiio-

perikis dolerius.

ti pusketvirto milijono do
lerių.
Tai padaręs todėl,
kad Suv. Valstijos dirbtu
vės už šovinių padirbimą
pareikalavusios
perdaug
augstų kainų.

Užimtus Lietuvos mies
tus vokiečiai, ėmė savotiškai
tvarkyti. Kaune įtaisė elek
tros tramvajį, garinę pirtĮ,
adidarė ir paleido darban
miesto teatrą, taipogi pasta
tyta dideli tiltai per Nemu
kią į Aleksotą ir per Nerį į
Vilijampolio
priemiestį.
Miestas padalytas į 4 nuo
vadus, kuriems viršininkai
paskirta iš vietos gyventojų.
Įsteigta komisija
miesto
valymo, kini rūpinasi gat
vių grindimu, jų švariu už
Washington. — Vakari laikymu, vandens nuleidi
nių Indijų salos pagaliaus mu, šiukšlių valymu. Taipo
jiatcko Suv. Valstijų nuosa- gi yra ugnegesių draugija.
vybėn-nuo šio sausio 17 die Vilniuje stropiai vedama
nos. Už tas salas Danijai kanalizacija sutroms nuleist
veikiai bus išmokėta 25 Bu ir tyram vandeniui atvesti
lijonai dolerių. Už 90 dienų. iš šaltinių.
tone salose jau plevesuos' Valgomųjų daiktų Suval-

carą. Jų tarpe buvo viduri
joti na ateitis.
Jei tas bankrotas įvyktų, nių reikalų ministeris Proto
Suv. Valstijų vėliava. Dan*ir jei lietuvių orgauisuoja- f»opov ir durnos pirmininjos
vyriausybė su savo parkami tik pasižadėjimai, bei masis bankas prieš tai jau i kas Rodzianko. Šitiedu yra
kad pasižadėjimai nebūtų j butų išmainęs surinktuosius į c i.I mu priešininku.
Kiv- I lamcntu pardavė tas salas,
tuščiais, tai penktą nuošini- ■ dolerius į rublius ar mar-' met Protopopov, sveikinda- j 'Pečiau nepasiklausė pirtį nuo prisižadėtosios sumos ’<es, bankrutijant. esantle- j masis su visais, pakišo ran- jmiatt tų salą gyventoją, ar
reikia tuoj įnešti, sakysime,į giems rubliams ar markėms,! ką Rodziankai, šis tuojaus jie sutinka su tokiais mairuo 50 dolerių reikia įneštii žūtų visi ar dalis išmainytų- Į nusisuko nuo ministerio su uiųinkavimais.

dolerių, (apie 150 mb., ar
ba 300 niarkių). Organizuo
jant banką, kol kas, yra rcn-

Jūsų pinigą tur J būti padė
ti geroje saugioje valstljoe
bankoje

Second Security Bank

mmop ctucAaoMMn
Milw»kM Ava.

kampa. Waatara Ava

tais bulvių surinkta mažiau, busimos karalijos prijungti

ANGLIJAI STOKA
MAISTO.

susmpjŠAi

100 doleriu

Kas tiesa, praeitais me kams labai

bulvių puikiai užderėję bu kad buvo. Todėl lenkai labai
rokai.
subruzdo išgirdę, kad ir lie
Pasididinęs
ir
galvijų tuviams žadama šioki toki.
skaitlius. Pagaliaus Vokie savyvalda skyrium nuo Len
tija daug maisto pelnė pa kijos. Užtat lenkų net mok
Kas atsitiko su penkiais imdama Rumuniją. Šitos ša slinčiai užnyko darodinėti '
milijonais anglų naujos ar lies laukai labai derlingi. visam pasauliui, visupirma
mijos,
kurią Kitcheneris Vokietija todėl ir tikisi iš gi vokiečiams, kad jokios
praėjusiais -mėtais žadėjo naudoti tą derlingumą.
lietuvių tautos nesą, kad
pastatyti prieš vokiečius.
tarp jų retai tegalima rasti
Matyti, kad ją suėdė išbadė
žmogus mokąs skaityti, kad
ję vokiečiai.
jokios lietuvių bajorijos nei
Anglijos ministerių pirmi
lietuvių inteligentijos ir ne
ninkas Lloyd George gavęn
są. Taip
rašė
neseniai
slogas. Į tą ligą ministerių
“Prank. Ceit.” Į tuos vi
pirmininką įvariusios nau
Washington. — Visoj ša sus šmeižtus labai vykusiai
jienos apie naują talkininkų lyj pagimdė didelę sensaci j
atsakė d-ras
Gaigalaitis,
nepasisekimą Rumunijoj.
Suv. Valstijų karės laivyno Prūsų lietuvių atstovas Vo
sekretoriaus Daniels prane kietijos parlamente. Jis iš
šimas, kad jis Anglijos dirb dėstė visą lenkinimo istori
tuvėse užsakęs kelis tuk ją, taipogi išrodė tautiškas,
siančius laivų anuotoms šo politškas ir kultūriškas pa
vinių. Šoviniai atsieisią ar stangas senovėje ir dabar.

Londonas.—Viena vokie
čių nardančioji laivė po sa
vo veikimo jūrėse sugrįžo
uostau ir pargabeno keturis
nuskandintų
pirklybinių
Londonas. — Anglijos ka
laivų kapitonus. Vienas jų
raiiaus rūmų aplinkiniai par
esąs anglas.
kai šįmet pavasarį bus su
arti ir apsėti javais. Tuo
budu norima kaikurius Lon
dono gyventojus, kurie mie
ste turi nemažus žemės p1
t us, paskatinti daryti tą pat
Washington. — Anglijos šiais sunkiaisiais laikais.
Reiškia, kad jau ir An
ir Rusijos terorizuojama
glijai yra striuka su maistu.
Persija taippat palaiko tai
ką.
Persijoj vyriausybė
prisiuntė prez. Wilsonui į
jo uotą atsakymą. Šitame

lima, su Lietuvos lietuviais,
vėliaus banko steigimas bu
vo apkalbėtas plačiau . su
Rusijos tremtiniais, ypač su
sąnariais Centralio Komite
Berlynas. — Iš Viennos
to, Petrograde, kurie ir į
pranešta, kad penktoji Ven
valdžią tame dalyke jau bu;
vo besikreipią. Važiuojant
grijos vidujinė karės pasko
man su p. Yču Amerikon,
Dabar kariaujančios val la atnešusi puikias pasek
buvau įprašytu, kad kalbin- stijos popierinių pinigų įvai mes. Surinkta 2 milijardai
300 milijonu koronų. Seniau
tuva amerikiečius prisidėti
rios rųšies išleido daug dau
prie Žemės Banko suorga
tokios
paskolos nepasižymė
giau negu, kad tai pavelijo
nizavimo.
Prirašius prie ekonominis tų šalių stovis. jo tokiu gausumu.
lianko kelius narius Home- Nuo tos perdėtosios popieri
stead-Pittsburg’e, p. Yčas, nių pinigų daugumos, valsti-1
išvažiuodamas iš Amerikos,
jos turės būtinai nusikraty
organizavimą banko pavedė ti.
man.
Labai galimas dalykas, kad
Lietuviškasis Žemės Ban jos mėgins nuo jų nusikra
Petrogradas. — Didelį
kas bus įsteigtas visai Lie tyti visuotiniu ar daliniu
tuvai. Jo centras bus Vil piniginiu bankrotu, kaip tai trukšmą caro sostinėje pa
niuje., Pamatinis kapitalas ne vieną kartą jau yra jos gimdė ]>»ros rusų valdinin
pažymėtas $1,000,000 (3 mi-! dariusios
devynioliktame kų susikivirčijimas. Naujų
lijonai rub., arba apie 5 m i-1 šimtmetyje. Taigi doleriaus Metų dieną Carskoje Sielo,
lijonai markių). Vienas šė- i vertė yra užtikrinta, gi rub- kaip paprastai, suvažiavo
ras arba pajus kainuos 50 ’j0 ar markės --- labai abe- daug valdininkų pasveikinti

$2.50, nuo

milijonai tonų daugiau. Ta šitokios: Vilniuje be atveži

Rijoje kainos (tur būt ir
Kaune) sekančios: jautie
nos 120 feningų, aviena—
T markė (100 fen.),, kiaulie
na .130 fen., lašiniai 2 marki,
Vištyčio svaras 80 fen; viš
tos,—1 mar., ančių, žąsų
svaras 1 markė. Bulbių Vo
kuojama 175 fen.
Laiškų Lietuvon vokiečiai

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedėliaia t - Subatomis
vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigu* ant Namų

Persiunčiame pinigus
( Europa t r galima
<auti Laivokartes
ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

po PBIEtlUBA VALSTIJOS I
KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Piuig.j.
Mes parduodame F°reign Money
Orders į visas dalis svieto.
Wiiilam Kaspar — Pirmininkas
Otto Kaapar,—Vice-plrmlnlnkag
Chas. Krupka, Vlce-pirmininkas
Joseph Sikyta — Kasierlus
August Filek—Ass’t. Kasienus
1900 Blue Island Avė.

CUICAOO, ILL.

Lietuvių ribos ir dabar te
bėra tos pačios, kaip ir se
Bbank;
novėje, būtent: Kauno, Vil
I.bookĮ
niaus, Suvalkų ir dalis Gar
dlno gubernijos. Didžiausiu
lietuvių veikėju ir lietuvy
stės platintoju buvo Vytau
tas, prieš kurį lenkai varė
bjauriausias intrigas ir pa 
f
beržė iš įo karaliaus karuną: nors Vytautas daugiau
siai padėjo lenkams atsigin
Reiškia laisvę nuo rūpesčių
ir
ti nuo kryžiuočių. Tikėjimą
Abs°lutišk$ saugumų.
suteikė lietuviams lenkai,
Si banka yra labai patogiojo
bet labai “žemos probos,”
vietoje yra reguliariai pernes apart krikšto žmonėms
žiuriama U. 8. Valdžios, jū
sų taupiu imai yra pageidau
lietuviams nieko daugiaus
jami,
ar $1.00 ar $1,000.00
nedavė, reikalaudami, kad
_ _____________________
žmonės norėdami tapti tik
MTlsp Hyt. stfarst FisrtilyU kl « t. >
rais katalikais, Išmoktų vi
su pirma lenkų kalbos. D-ro
Gaigalaičio nuomonei pilnai
OF CHICAOO
pritarė ir “Reitb Westf. Zei- j
David R. Fortran —President
S. E. Kampas, Dearborn and
tung,” talpinusi jo straipsnį.
Monroe St.,
Redakcija pripažįsta, kad
Vilnius nors sulenkėjęs ir
(Apatinės lubos) 1
sugudėjęs miestas, bet visgi
pasilieka Lietuvos centru.
kelti neįstengė.
Lygiai ir Suvalkų gubernija
Po šito atsitikimo angliš
kuo ne visa yra lietuvių ap
ki laikraščiai tuojaus ėmė
gyventa. Pastaruoju laiku
lietuviais imta interesuotis skleisti žinias, kad japonai
užsieny j ir ačiū musų ir ki šnipai apžiurinėją Now Yor
tataučių rašytojams svetim ko uosto tvirtumas.
taučiai įgavo gan aiškų su
pratimą apie lietuvius ir
Lietuvę.
Ginyai lenkų su
vokiečiais dėl Lietuvos be
abejones dar labiaus išaiš
kins lietuvių reikalus. Vil
niuje
jau
nebeleidžiama
lenkų universito steigti ir
naujų lenkų mokyklų nebe
leidžiama Lietuvoj. Be abcNew York. — Iš Pcrnamjonės vokiečiams rupi, kad ] *nleo gauta žinia, kad Anlenkai perdaug neįsigalėtų ĮgTijos skraiduolis “Dlaslietuvius paglenižę. Vienas go\v” nuskandino vienu vo
aišku, kad vokiečiai, jau už kiečių skraiduolį užpuoliką,
tektinai atskiria lietuvius kurs okeane sėjo mirtį ir
nuo lenkų, baltgudžių ir ki- j talkininkams padarė baisius

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL dUSU TAUPUMO

NATIONAL CITY BANK

NUSKANDINO VOKIEČIŲ
SKRAIOUOLĮ-UŽPUOLIKĄ?

tu gretimųjų tautų. Kus to- j nuostolius. Nuskandintas už
liaus laukia — sunku įspėti,' *30 mylių nuo Brazilijos
tik ir čia aišku, kad lietuvių I liesto Para.
Tečiau apie
veikimas ir skelbimasis vis tai trūksta oficialių žinių.

gi nenuėjo ant niekų.
“R. G.”

l>astaruoju laiku vėl nelei
džia rašinėti. Nebeleidžiama
net imtiniams susirašinėti
su namiškiais.
Miškus valdiškus yra pa
Nesenai
notoli
Sandy
ėmus savo globon vokiečių llook tvirtumos, palei New
valdžia, bet dvarų ir pašali- Yorką, iš vandens išgelbėtas
nių savininkų palieka jų vienas
japonas
lakūnas
nuosavybėje ir nuožiūroj. Oguri. Jisai su hydroplanu
Medžių kai uos, anot vokie buvo pasileidęs jaudri n gas
čių laikraščių, einąnčių Vįl- jūres ir kažkokiu budu įvir
niuje ir Kaune, pranešimo, to vandenin, iš kurio pasi-

PRISIBUOMA JAPONŲ.

NUSKANDINTA AUS
TRUOS LAIVAS.
Rymas. — Arti Dalmati

jos archipelago franeuzų
nardančioji laivė nuskandi
no Austrijos nežinomo var
do garlaivį. Po šito austrų
lakinius užpuolė nardančią
laivę. Tečiau šita Įaįku su
spėjo pasprusti.

D B
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susirinkusiems (agncmeut), kurių įteikė nugalėjo nei atsistebėti iš taučių akys«. Tokiais save
Lietuvių tautininkais jau anksčiau listų
Jie pasielgimfUB liutuvūd
Dienos komitetų dar įtrau gavo leidimų tam pačiam įkalbinėjo siųsti Lietuvių abiem purena. Taigi sociali socialistų nedorumo.
Dienos piniguti ne per Rau stų nedoros įstangos ueat- mums patarė neatkreipti Ii- listai pasirodė esu niekiai,
kė: majorų J. S. Burbant, dalykui.
donųjų Kryžių, bet per so
siekė savo tikslo ir jų ne dėlės domos į socialistų šu melagiai, išgamos, kuriems
Pirmiausia socialistų šu
Massaeliusetts valstijos, se

širdis

LIETUVOS
REIKALAI

žmogus

į

natorių Dr. E. W. Clark,
pačtos viršininkų E. J. Gilmor, angliškų laikraščių re
iiiirtritunynnrinrm
porterį A. J. Smitli, Chamber of Conunerce preziden
tą Oeo. W. Alden, mokyklų superitendentų J. F.
Lietuvių Dienos Komiteto Seully ir daug kitų žymių
amerikonų.
Gi, National
Žodis į Visuomenę.
Rugsėjo 18 dienoj 1916 Brockton banko prezidentas
C. B. Hillebrovvn maloniai
metų lietuvių tautiškojo na
mo svetainėje įvyko visų sutiko buti Lietuvių Dienos
srovių pasitarimas delei Lie kasininku. Turint komitete
tuvių Dienos. Šiame susi * okius žymus amerikonus,
rinkime dalyvavo atstovą1 beabejo, ir leidimų rinklia
nuo katalikų, tautininkų ir vai katalikai su tautininkais
socialistų. Socialistų atsto tuojaus lengvai gavo.

MONTELLO, MASS.

vai pirmiausia pareikalavo
Po to Lietuvių Dienos
šiame susirinkime, kad jiems komitetas nutarė kreipties į
butų atiduota trečdalis au- J vietos draugijas, idant jos iš

nybės pa sirodė Tautiškojo
Namo Draugovės susirinki
me.
Sukurstyti socialistų
kaikurie sųnariai minėto
sios draugovės ėmė šaukti,
kad į Lietuvių Dienos komi
tetų neprisidėti. Gi vienas
socialistų šulas kaž kodėl
ėmė užsipuldinėti ant Lie
tuvių Dienos komiteto, buk
jis apšmeižęs prieš miesto
majorų Šelpimo Fondų, už

Taigi matot, gerbiamieji
skaitytojai, kokie tamsuo
liai tie musų lietuviški so
cialistai.
Net Amerikos
Raudonųjį Kryžių jie drįsta
tat, 'gird, su katalikais ii kaltinti sukėlime karių.
tautininkais netik nereikia
Imigracijos biuro sekre
susidėti, bet reikių jiems net torius Guy D. Gold, kuris
užgiijtų įtaįitiškd j nhbjo sve buvo Lietuvių Dienos komi

tainėje daryti susirinkimus.
Šisi Socialistų i prasimany
mas, žinoma, yra nedoriar
sis šmeižtas, kurio tikslu
yra žeminti ir kenkti Lietu
vių Dienos komitetui. Jo
kiais skundais šis komtetas
neužsiminėjo ir nei įlemanė
to daryti.

tete, matydamas, kad nevi
si lietuviai bendrai darbuo
jasi dėlei šio reikalo, papra
šė mus paaiškinti, kas yra
priežastimi to liūdno apsireiškimo. Tuomet mes paaiškinom, kad' didžiausiais
bendro darbo ardytojais yra
socialistai. Katalikai su tau

susirinkime vietos socialistų
fondo skyriaus pirmininkas
pasakė, kad Amerikos Rau
donojo Kryžiaus draugija,
per kurių katalikai su tau
tininkais siunčia aukas, su
kelia tik. kares (!). Gird, ir
sukruvino
toji
Lietuva
draugija. Tas tamsus socia-

tininkais
sutiko bendrai
Jarbuoties delei šio prakil
naus tikslo, bet socialistai
neprisideda prie vienybės,
lies jie nepasitikėdami Raudonajam Kryžiui, nori sau
trečdalio surinktų aukų. Tų
išgirdęs p. Gold sušaukė į
savo ofisų visų trijų srovių
atstovus ir pranešė, kad vi
si čia surinkti per Lietuvių
Dienų pinigai bus nusiųst:
Lietuvon
per Raudonąjį
Kryžių ir išrašė sutarti

kų, surinktų Lietuvių Die- tarpo savo sųnarių paskirtų
noje.
Su tokiu begėdišku po 2—3 žmones į veikiančių
socialistų reikalavimu kata Lietuvių Dienos komisijų.
likai ir tautininkai, žinoma, Socialistai gi, neprisidėję
nesutiko. Taigi tarybos su prie bendro darbo, nutarė
Socialistai nepasisannatijais . tuo tarpu negalėjo ' Įvairiais budais mums kenkįvykti. Be to socialistų at- j ti". Jie taipo gi pasiuntė ,sa- no parodyti savo veido ir
stovai sakės, jog jie neturi vo atstovus su laiškais į tas susirinkime Lietuvių Pilie
nuo kuopų įgaliojimų.
'pačias draugijas, kurie iš čių kliubo, kuris įvyko spa
•Tų patį vakarų katalikai kailio nerdamies ėmė agl- lių 5 d. 1916 metų. Šiame
ir tautininkai, susitarę ben- tuoti, kad draugijos paskir
tai veikti, išrinko tam tv- į i ų savo atstovus ne į Lie
čia komisijų, kuriai pavesta tuvių Dienos veikiantį koliko įtraukti Lietuvių Die-1 mi tetų, bet į socialistų Šėl

uos komitetan žymesnius' p imo Fondų, kuris užsispyamerikonus.
Ši komisija j rė atskirai rinkti aukas. Bet
pirmiausia
kreipėsi
prie,nabagai socialistėliai nega<New American Immigration įėjo gauti leidimo daryti
sekretorių p. Gold. Šis gera- rinkliavų, nes katalikai su

KONTESTO
i

cialistų fondų. Bent kiek
susipratęs žmogus iš tokių
neprotingų minčių, žinoma,
tik nusišypsos, bet atsiran
da ir tokių, kurie įtiki so
cialistų begėdiškiems šmeiž
tams ir lieka jų suvedžioti.

lemtasis “trečdalis” žlugo.
> •
Nors socialistai galų gale
sutiko prisidėti prie katali
kų ir tautininkų komiteto,
liet per savo šlamštus ėmė
aėdoriausiais budais šmeižti
katalikus ir tautininkus. Gi
•Keleivio” No. 47 vėl liko
atkartoti šmeižtai, kad buk
1 .įetuvių Dienos komitetas
skundęs socialistus prieš
miesto vyriausybę. Po rink
liavos, gruodžio 27 d., Lie
tuvių Dienos Komitetas sa
vo susirinkime nutarė pa
reikalauti nuo socialistų tik
rų prirodymų, kas, kur ir
kada iš lietuvių kataliką bei
tautininkų skundė sociali
stus prieš miesto vyriausy
bę. Bet socialistai to nepriparodė ir per laikraščius sa
vo šmeižtų nesutiko atšauk
ti. Todėl mes turime pilnų
teisę už tokį pasielgimų vie
šai pavadinti
socialistus
melagiais ir nedorėliais. Ne
gaudami nuo socialistų pri
rodymų mes išvertėme ang

liškon- kalbon “Keleivio M
korespondencijų ir nunešė
me jų perskaityti miesto
majorui, klausdami ar buvo
kas pas jį iš musų su skundu
ant socialistų fondo, kurį
socialistą vadina “Lietuvos
Šelpimo Fondu.” Majoras
ir kiti amerikonai perskaitę
‘ ‘ Keleivio ’ ’ korespondencijų

V

nybes, nes šmeižtai tai pa badaujanti Lietuva nerupi,
prastas

jų

užsiėmimas. kurie

Gird, surinkę arti $3,000.00
jus tuomi parodėte savo pa
sišventimų, savo gerus no

rus.

Amerikonai

mums

skundėsi, kad ir juos šmei

žia

socialistų

šlamštai

už

tat, kad jie mokino lietu
vius mokslo draugystėje. Be
to, majoras ir kiti svetim

taučiai, dalyvavusieji Lietu
vių Dienos komitete, patarė

mums, jeigu ir toliau socia
listai nepaliaus šmeižę, su

šaukti viešų susirinkimų,
kuriame jie pasižada išro
dyt!, kad niekas pas miesto
majorų nei pas kitų sociali
stų Lietuvos Šelpimo Fondo
nešmeižė.

paskendę puikybėje
niekina kiekvienų darbų, at
liktų kitų. Tai ne musų tau
tiečiai, tai nedora gauja
Lietuvos žudytojų. Juk jie
nepripažįsta tautybės, juk
jie niekina tikėjimų, kuris
vra doros pamatų, ir tokiu
budu griauna Lietuvos tau
tiškų rūmų.
Brangus lietuviai, jeigu
jums rupi Lietuva ir jos
ateitis, kovokime su tais
musų tautos išgamomis. Te
išnyksta iš musų tarpo tie
tamsybių platintojai socia
listai.
Lietuvių Diena vi-,
siems aiškiai parodė tų
paukščiukų tikslus ir todėl
ginkime nuo jų savo lizdų-tėvynę.

Lietuvių Dienos komi
Taigi matote, geros valios
teto vardu;
žmonės, kas per sutvėrimai
M. Abračinska*,
tie musų socialistai, kurie
J. Vaičunas,
griebiasi bjauriausių mela
A. Vaitkus.
gysčių, kad tik užkenkti sa
vo priešininkams aukų rin
kime badaujantiems gyven
tojams. Turbut niekas taip
aiškiai neatidengė tikrojo
Paryžius. — Francijoj
socialistų veido, kaip Lietu
vių Diena. Beveik visur so iiušoko nuo bėgių traukini
cialistai buvo aršiausiais ar kuriuomi gabenta Anglijt
dytojais rinkimų pilniausio kareiviai. Iš po sumalt
mis rieškučioms sėjo melus, traukinio vagonų ištrauki
stengėsi pažeminti Lietuvių 16-ka kareivių lavonų
Dienos komitetus svetim apie 40 sužeistų.

ŽUVO 16-KA KAREIVIŲ.

PABAIGIMU

DRAUGO” BENDROVE
KURIS ĮVYKS

. JURGIO PARAP. SVET.. 32 PLACE IR AUBURN AVĖ.

BUS LABAI INDOMI VAKARO PROGRAMA, KOKIOS NBKUMET DAR NĖRA BUVĘ. BUS KALBOS. DAINUOS GARSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ SOLISTĖS IR

,

DAINUOS IR LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS.

SOLISTAI.

.

Slis Pranešta, kas Kokias Dovanas Kentesti Laimėjo
PASIBAIGUS PROGRAMAI BUS ŠOKIAI IR ŽAISMES.

KVIEIČAMI SIN VAKARAN VISI CHICAGOS IR APYLINKIŲ LIETUVIAIIR LIETUVES.

PUSE PELNO SKIRIAMA “LABDARIŲ SĄJUNGOS” NAŠLAIČIAMS

Pradžia 8:00 valandą vakare
">■ - ;

U

i

........................................................................................................ ĮŽANGA 25c ir 50c
• .>

• r- . ep

£

H M «■« n
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ŽINIOS

H____________________________M
BUS PATRAUKTI
TEISMAN.

dabar jie susiprato, apsi- [ Prieš tą įstatymą prasi
LIETUVĄ.
švietė ir, ačiū Dievui, kartu ’ žengė ateivystės į Suv. Val
visi veikiame išvieno Baž stijas viršininko Caminettl
nyčios ir Tautos labui. ] sūnūs. Už tai jį teismas pa
parapijos komitetus 1917 smerkė kalėj imnn.
flASTER
Y5TEH
Sulyg šito įstatymo bau
metams
išrinkti:
Vincas
Klivickis, Petras Stočkus, džiamos ir moterįs už vyrų Mokyki* kirpimo Tr dealgnlng
vyriškų Ir motarlMių apridalų
Franciškas
Stonkevičius, viliojimą.
Musų
sistema ir y- '
donas Janušauskas, Anta
patiAkaa
mokinimaa •
nas Likša, Nikodemas Ur
padarys jus žinovu
už trumpą laiką.
bonas, Vaclavs Petkus, My
Mes turime didžiau- V
kolas Misiūnas, Julijonas
sius
ir
geriausius
Lietuvaiti Piano
kirpimo — degignKačinskas, Juozas PodžiuMokytoja
ing ir siuvimo sky
nas, Antanas Plungė ir Jo
rius, kur mes sutei
ksime praktišką pa
4515
Si.
Wooi
St.,
CHICAGO.
nas Kančius. Yra tai vyrai
tyrimą kuomet jąa
mokykitės.
gero budo ir veikslų, užtat
Elektra varomos mašjnsos musą siuviyra viltis,kad jie nuveiks
‘DRAUGO”
Adminis- ‘ J moJąaskyriuose.
esate užkvieėiąmi aplankyti ir
kartu, padedant parapijopamatyti musą mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciali!
traclją atdara nno B vai.
nims, didelius darbus visuo
kai pigią kaną.
meniškoj dirvoj.
ryto Ud • vai. vak. UtarFormos daromos pagal Jueą mie
rą — bile stailės arba dydžio ii bile
Vienas iš Parapijonų.
įlinkai*, Setvergaia Ir Sa- £ madą knygos.

O

E įsi e G. Makar

Chicagos miesto antspaudininkas Morris Eller pra
nea, jogei jis susekęs dauge
lį augliu pardavėju, kurie
žmonėms parduoda anglis
ne pilnam svarume. Tokie
sukčiai tuojaus bus pa
traukti teisman. Už tai ai
triai baudžiama.

BAZARO IR LIETUVIU
DIENOS KOMITETO
SUSIRINKIMAS.
Šiuomi pranešu Bazaro ir
Lietuvių Dienos Komiteto
sąnariams, kad susirinki
mas įvyks šiandie, 8 vai. va
kare, šv. Jurgio parapijos
svetainėje.
Visi centro ir vietos ko
mitetu sąnariai pasistengkite atvykti i šį susirinki
mą.
.
J. Giraitis, rašt.

“ŠAUK, KAD UŽMUŠTI.”
Naujas Chicagos policijos
viršininkas nuskyrė keturis
parinktinus
policmonus
naktiniai tarnybai mieste.
Šitiems viršininku pastaty

tas
porueninkas
Moodv.
Kiekvienas tą policmonu
yra apsiginklavęs nedideliu
šautuvu ir su savimi turi po
200 šoviniu.
Naktimis jie
yra kame nors arti centralės
policijos nuova'dos. Kuomet
bent kokioj miesto dalyj
pareikalaujama policijos pa
gelba, jie sėda automobiliui!
ir dumia ton pusėn. Šitiems
policmonams
viršininkas
davė įsakymą, kad, prisiėjus
reikalui, į prasižengėlį šau
tą tiesiog — “šauk, kad už
mušti.”
Pirm keliu metu Chicago
je buvo įvesta naktiniai policmonai.
Buvo manoma,
kad policijai pasiseks tuo
budu išnaikinti plėšikus ir
galvažudžius. Bet pasirodė,
kad naktiniai policmonai
ėmė šaudyti dažnai kaip pa
puolė. Nužudė ir sužeidė
daug nekaltu žmonių.
Tas pat tegali atsikartoti
ir dabar.

ROSELAND, ILL.
Praeitą nedėlią, sausio 14
d., atsibuvo Visų Šventų

parapijos parapijonų meti
nis susirinkimas. Susirinki
mas buvo rimtas ir gyvas.
Visi - para pi jonįs tuo susi
rinkimu labai užganėdinti,
nes kiekvienas galėjo iš
reikšti savo nuomonę para
pijos labui. Tokių trukšmadariu, kaip pav. ant Town
of Lake, čia nėra. Seniau ir
sirodė iš atskaitos, kad 1910
metais parapijos reikalai
stovėjo gerai. Atmokėta ne
mažai skolos ir daug nairi
dalykų įtaisyta bei senų pa
taisyta. Šįmet parapijos su
sirinkimą s nutarė dar stro
piau veikti, kad daugiau
Skolos atmokėjus ir savo
čia buvo jų užtektinai, bet

J

5 batoms Ud S vai. vakar*. B
5
.
o

Ar ieškot
darbo? Skai
tykit Draugą

lt.'

I»‘

PREKIŲ IŠVEŽIMAS
Į ARGENTINĄ.
Washington. — Praeitais
metais pirmu kartu dar tiek
daug prekių buvo išgabenta
iš Suv. valstijų į Argenti
ną. Vertė tų prekių buvo
$ 15,000,000. Seniau Argenliną savo prekėmis užverp
davo Anglija.

PLAČIAU VEIKIĄS
MANN'O ĮSTATYMAS.
Washington. — Suv. Val
stijose gyvuoja taip vadina
mas Mann’o įstatvmas. Juo
uždraudžiama iš vienos val
stijos į kitą gabenti moteris
nemoraliais tikslais.

DR. A. K. RUTKAUSKAS

t U»

St. Anuczauskis

X

S

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina

8

su prisuntimų ................______

K
K

X
8

8
8
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19 Corey St.

AMSTERDAM, N. Y.
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PAIEŠKAU savo vyro Juozapo
Stankaus, apie 11 metų atgal gyve
no Chicagoje, susirpšinėdavą su ma
nim, o dabar visai nustojo rašyti
nežinau kur jis dingo.
Jeigu kas
ipie jį žinotumėt, malonėkite pra
nešti man.
BARBORA 8TANKIENE,
432 N. 9th St.,
Pliiladelphia, Pa.

i’r

per

37

; metus, State Bank of
Chicago
be
J paliovos mokėjo procentus
savo
5 depozitoriams. Iršiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausiųjų.
Dcpozitorių taupiniai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

IUBATOMIS Taupomasai
Skyrius
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai

PAIEŠKAU vargoninin
ko mokanti vesti Bažnytinį
chorą, apie alga ir kitas sąligas meldžiu kreipties šiuo
antrašu:
KUN. P. VAITONIS
914 N. 15th St., .
E. St. Louis, III.

75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntittm tįk . .$1.25
y y
•. ■
v

JPniešknu savo dądžią Juoznpo ir
Domiu. Jnrešų paeinančių ii Suvalkų
Gubernijos K'apeiomesčio kaimo, Kareivono kaimo. Tūrių Jums daug pra
nešti atsišaukite ant sekančio adreso:
Mikalina Lukoševiėiuke

{‘rių .gaus savo reguleriuspusmetinius
procentus.
Procentų sumų, kuri busdepozitoriams
išmokėta
•už pei4wtii^ . šešis mėn.seikiu $149, (X)0. (M)
$298,bOO.OO buio išmokėta pi ocent.nis šio banko de-

CHICAGO, ILL.

Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplaikemė siuntinį ii Europos puikiausią roSončią įvairią
spalvą.

BEDFORD. OHIO

2447—48 W. dfith Place,

|

S

S

Įrlaml-

So. Boston, Mass. \

::

9913

Abelnu Kontraktortn* D at
lydė ii Bndavotojss.
Apakaitllavlmai aortai satel

t tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams
pre- &
| kiuoja tik 1 doleris.
•
|
W. Broadway,

Box 327

Sausio ‘thčhesio bėgiu 40,000 šio banko

£
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
| “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš- J

‘

A DAUDONAS

Tiems kur taupo pinigus

W.

Gydytojas Ir Chirurgas
3457 S. Kastan RIH ir
36 gt.. Chicago

Tel. Yarda

“ŽVIRBLIS,”

Paieškau savo drangą Anufro Lau
rinaičio Jodasalen Kaimo ir Jono Mar
kaus Krnpiškių vienasedžio Antano
Valinčiaiis Vntnraič.ių Kaimo visi pa
eina iš Vilniaus gnb., Švenčionių pa’
vinto -Kutkiškių parapijos Turus svar
ioj reikalią malonėkite ar jie patis ar
kna apie juos žino praneškite man se
kančių adresų:

GERAS PELNAS

Telefonas: McKInley S764

MASTĖS DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnlcka, principalas,
118 N. La Šalie StM Kamb. 418-417
Priei City Hali

10 darbininkų į Blue
Island.

Washington. — Pirmiau
('natas, o dabar žemesnysis
'hiv. Valstijų kingreso butas
lagaliau priėmė pagarsėjuį priešą teivinį Liliu Sulyg
i biliaus Amerikon nebuią įleidžiami tie ateiviai,
kurie nemokės skatyti ir
rašyti savo kalboje.
Dabar tas bilius-įstatvmas
pasiųstas patvirtinti prezi
dentui. Klausimai, ar prezi
dentas jį patvirtins. Kartą
jau prez. Wilson prieš tą
dilių buvo uždėjęs savo “ve

kulbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevrriting, pirklybos tei
sią, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
Narams Pranešimas.
torijos, geografijos, politikinės eko
Trečiadienyje, •Sausio 24 d. “Drau
nomijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ii ryto go’’ Bendrovė, užbaigimui kontesto,
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30 rengia vakarą.
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.
Liet, V., Ch. Apskr. Choras pasiža
'
I
"
dėjo dalyvauti prograuie. Primename
Paieškau pusbrolis Juozapą Puplesio Choristams, kad visi pribūtų. Vakarns
Jr (M. Puplesaičio) Beniaus gyvena bus Sv. Jurgio l’nr. Svet. Pradžia 7:30
•'Jorthsifle, Chicago, III. Prašau atsi v. vak.
šaukti pas.
VALDYBA
A Januiauska
4609 Paulina st,
CHICAGO, ILL.
Liet. Vyčių Chicagos Apskr. Choro

“ŽVIRBLIS”

|

S 242

KONGRESAS PRIĖMĖ
PRIEŠATEIVINĮ BILiy.

Amerikos Liattiily Mokjkla

KKSBiS

\
Kas nori gauti darbą, turi
kreipties valstijinin darbo
biuran į “Unskilled Labor
Department,” 520 W. Monroe st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Tr ten
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti.
Reikalinga:
Reikalinga:
075 darbininkai prie ledų,
125 prie bėgių tiesimo,
15 į lumber yardą.
100 tmekerių ant garlaivio,
3 indus mazgoti,
12 vežėjų prie karietų,
10 pagelbininkų prie eks(
presinių vežimų,

Reikalaingas gerai pa
Skaitykite ir platinkite
Linotypistas. Vieta
“Draugą”.
Rašykite įdomiu tyręs
ant visados ir gera alga. At
Žinių iš savo krašto.
sišaukite tuojauą,
“DIRVA”
2004 St. Clair Avė.,
Makinama: angliškos ir lietuviškos
Cleveland, Ohio'.

atdaras
$

STATE BANK of CHICAGO
•k •

*i

BR

4

t

VIENINTELIS VTDURMIP.STYJ RANKU KAME LTFTT7
VIŠKA1 KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA.

♦J

<

LA SALLE IR WASHINGTON GTV., PRIEŠAIS CITY HALL

<tMAtZ.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
\Vestsaideje, tarpe šių gatvių: nuo
So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvės
iki west 15 gatvės, pas žmonės susi
pratusius tautiškai katalikiškai. Aš
esu muzikos moksleivis.
Turintieji vietą prisiųskit savo ad
resą “Draugo” Adm., arba per tele
foną, Drover 6114. X. Augštaičio.

Ant Durį], Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICAuO

'No. 1437.

Vo. 1439. Galama gauti įvairių
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man GoldV. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dovana delei giminiu. Su prisiuntiTUn
........................................... $2.00

PAIEŠKAU savo pažįstamo An
driejaus Misiūno, paeino iš Kauno
gub., Vilkmergės pav., Balniką par.
Plaštakos godž. Tūrių labai svarbą
reikalą, malonėkite
atsišaukti pats
ar kas apie jį žinote sekančią adresu
K. MLEKUSEVieiA,
1321 So. Vietoria St., Waukegan, III.

Amerikoniška Valstijinė

Banka =

1825 ■ 1827 Blne Island avė., Kampa* Loomls Ir 18-toa Gatvių.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,000.00
KAZIMIERAS GUGIS

Valstybinis Bankas an dideliu kaltalu arti Jąaą namų. —
Regnliarišaai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Aaeoeiation. Mnoma gvaraneija, kad jąsą piningai yTa saugiai padėti ir kad jie bns
išmokėti, kuomet jąa pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Snbatos vakarais Iki 8:9 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

ADVOKATAS
Namą Ofisas:
Miesto Ofisas:

iNo. 1439.
Pinigus £»
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
---galite siųsti išperkant money order, registruotame laiike, arba vien- jį
centiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
?

3323 S. NAL31EB ST.
Ant trečių lobų

DRAUGAS PUBLISHfV: OMPANY
>
1800 W. 46th Street,
Chicago, III.

T«L Drever 1310

137 I. OMRBOR3 3T.

Rms 1111-13 Ualty ll«(.
Tel. Central 4411

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

F. P. BRADCHULIS . . S
ATTORNY AT LAW
Lietuvis Advokatas
30 N. LaSALE ST, CHICAGO.
Rooma 1107-1114
Telephone Franklin 1178
Gyv.: 3112 S. Halsted St.
Telephone Yarda 2890

LIETUVIŲ

MOKYKLOMS VADOVĖLIAI
(Šips mokyklų knygos yra patvirtintos Chicagos Arkidiocezijos
Parapijinių Mokyklų Priežiūros Komisijos.)

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems
ir suaugusiems, 112 pusi......................... .25
Ta pati, drūtais drobės apdarais ........... .. ....
.35
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,
Paraiė kun. D. Bonėkovskis. Vertė Dalį I-jną
kun V. Mironas, Dalį II kun. K. Kazlauskis. Su
paveikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1005
m. laidos. Drūtais
poperos
apdarais, tiso
272 pus. .........; ‘............................................. .... $1.00
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įsta
tymo. Paraiė kun. I. šuster. Kieto popero ap, darais .... ......................................... '................. ...’ .25
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas.
Pagnl
anglišką sutaisė kun. F. B. Serafinas, dalis I.- •* •
minkitais drobeles apdarais ........... ........ .15
fto. 1100. Krikščioniško "Mokslo Katekizmas. Sutai
sė kun. F. B. Serafinas, Plačiau viską išguldąs,
dalis II. minkitais drobės apd...............................
.25
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. SutA>*ė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis
Lietuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose
ir patiems per gavę mokintiea, poperos apd.
.35
No. 1133. A B. C". PradŽlftmokslis. Sutaisė J. Da
mijonaitis, drobės apdar. .... ....................
.25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė ,T. Da
mijonaitis, dalis IT.............................................. .35
No. 1135. Vaiką žvaigždutė. Bendorians, dalia I, kie
to poperoa apdarais ...... ..
........... .,
.25
No. 1130. Vaiką žvaigždutė................. dalis II, kieto po
peroa apd.................................... ................................... .35
Užsisakant po dangei ant syki^nuleidžiama nuošimtis.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO., 1800

W. 46th

-<

St, Chloro, IU.

1

>
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LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalle at..
Vakarais 1566 Milveankee ava.
Central 8390

Raaidente HamboM 87
CHICAGO, DJ*
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A. A. SLAKIS

I

I

ADVOKATAS

H

Miesto ofisas:

JAS F. STEPINA, Prezidentaa.
ADOLPH J. KRASA, Kasierlua.

BANKES
COFFEE 26
oL lb.
The
Best

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard
Nava 28 ir 30c. ver

j

26c

19c

$500 DOVANŲ, jei jąa galite
rasti iš tanką darytą avieatą
kurioje norą iš Bankės
san

krovą.

Room 815

H 19 So. Zm Baile Sk, Chieago, IU.

3

>*)

i:

Tai. Randolph 6848

SMETONAS
Geriauaiae

gyvenimo vieta .

1256 South Halsted Street
Tel. Drover 5320

YkYmrmRYrrr»rnwrrBR

galite
gauti

WE8T SIDR

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. VezeIif

LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: šuo 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomie pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Ava.
. į
art 47-toa gatvės

40c

1971 HIbraakee Av,

90S4 WUvaakee Av.
1049 Miliraukee Av.

COCOA

RYŽIAI
Geriausi
žiai 10a
rąiiaa

Ry

Sic
9818 W.
1817 S.
1821 8.
1818 W.
9108 W.

ARBATA

Bankės
G eriauaia Cocoa.
Sulygink a ■

Prilmaianaio a
Arbatos
Gvarantuotoe in
50e. vert. tUC

b,nt k* 14r
kla H av

North Av.
Halsted St.
Halated Bt.

llth Bt.

4728

B.

Ashland

NORTH BIDR

409 W. Di
SSU et.
IBIO W. Madiaoa at.
720 W. North
* 8830 W. Madiaoa at.
SOUTH BIDR
8540 Lineoln
1944 W. Chieago Av
8081 Wantworth IU
8244 Lincoln
1899 Blne lalaad Av
8427 g. Halated et.
3413 N. Clar
7“50«3e3i30«5aK^-»ę^4w.:^«4«Kx«;*a-a«:»LCč:-a.»»K-n»:

•I

J

