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VOKIEČIAI VARO AM ERIKONUS IŠ BELGIJOS
S. V. PASIUNTINIUI BEL
GIJOJE NELEIDŽIA SUSI

NEŠTI SU AMERIKA.

panija taip seksis, kaip se
kėsi praeiti dvi savaiti, ne
sama abejonės, kad Anglija 
bus numarinta badumi.

SUGRĮŽO ATGAL NEW 
YORKO OOSTAN,

NEPASISEKUSI NARDAN
ČIŲ LAIVIŲ BLOKADA.

PARMAZONAI

Washington. — Iš Berne, 
Švefiearijos, apturėta žinia, 
jog Vokietijos vyriausybės 
Įsakymu liepta išsinėšinti iš 
vokiečių Užimtus, Belgijos 
Suv. 'Valstijų pasiuntiniui 
.,Whitlock, konsuliams ir vi
siems amerikonams. Liepta 
apleisti Belgiją net ir ame-

3'koųams, prigulintiėms prip 
elgijos šelpimo komisijas.

^okiouiųti* mili ta ritu* vy
resnybė Belgijoje įsakė S. 
V. pasiuntiniui nuo pasiun
tinystės namų Brusselvj nu
traukti Suv. Valstijų vėlia
vų. Be to pačiam pasiuti- 
niui Whitloekui perkirsta 
visoks susinėsimas su Suv. 
Valstijom^ arba kitomis ša
limis. <

Taipgi Berne gauta žinia, 
jogei Vokietijos oficialiuose 
rateliuose kalbama, kad ka
rė esanti neišvengtina Suv. 
Valstijų su Vokietija.

Be to, sakoma, jogei Vo
kietija ruošiasi pasiųsti sa- 
\o nardančias laives į Suv. 
Valstijų pakraščius.

Suv. Valstijų valstybės 
departamentas, sakoma, ne
gavęs jokių oficialių žinių iš 
Belgijos apie vokiečių pasi
elgimų su pasiuntiniu ir ki
tais amerikonais. Tatai val
stybės sekretorius Lansing 
tuo tarpu nieko nekalba 
apie tų reikalų.
‘ Bet jei tas teisybė, tai 
butų aiški iš vokiečių pusės 
provokacija.

Nuo Vųkietijbs galima 
Fisko Sulaukti.^

NUSKANDINO SUV. V. 
GARLAIVĮ.

Washington. — Gauta ži
nia, kad Tarpžemių jūrėse 
austrų nardančioji laivė nu
skandino Suv. Valstijų gar
laivį “Lvman M. Law,” Tų 
žinių praneša iš Rymo Suv. 
Valstijų generalis konsulis 
Treadvveįl.

Valstijos pagaliaus turės 
pertraukti diplomatinius ry
šius ir su Austrija-Vengri
ja, kurios naujas ambasado
rius von Tamovvski nesus
pėjo nei apšilti čionai.

New York.-'-Pracito sau
sio 29 d. iš vietos uosto į 
Europą buvo išplaukęs Nor
vegijos garlaivis “Rvn- 
dam.” Jam besant tik’už 140 
mylių nuo vokiečių nardar 
čių laivių blokados juostos, 
jis atšaukta atgal. “Ryn- 
dam” sugrįžo padaręs su
virš 6,000 mylift kelionės.

Iš šito’uosto Europon iš
plaukia keli garlaiviai. Kai
kurie jų yra apginkluoti. 
Tarpe keliauninkų yra ir

Lon
Švedija ij 
išdrįso W 
vokiečių^ 
žiaurų 
šalis 
niams
riam pa 
ti ja tu 
ginti už 
nuskan

— Norvegija,' 
)anija pagaliaus 
rotestuoti prieš 
ardančių laivių
imą jūrėse. Šitos 
etijos pasiunti- 

(ikė protestą, ku- 
eta, jogei Vokie-
atsakvti ir atlv- 

šalių garlai vių 
ą ir žmonių nu-

NUSKANDINTA 8 LAIVAI 
DAUGIAU.

Londonas. — Vakar vo-» 
kiečių nardančios laivės-nu
skandino 8 garlaivius dau
giau. Nuo vasario 1 d. to
dėl nuskandinta išviso 101 
laivas, 214,019 tonų intilpi-
mo.

NARDANČIOS LAIVĖS 
LAIMĖSIANČIOS KARĘ.
Berlynas.—Angliškų laik

raščių vienas koresponden
tas tvirtina, jogei vokiečių 
nardančios laivės laimėsian
čios šitą karę, kadangi, anot 
oficialių Vokietijos admira- 
licijos pranešimų, laivės 
skandinančios labai daug 
garlaivių it kol-kas nepra- 
žuvusi nei viena nardančioji 
laivė. Jei toms laivėms kam-

BUVUSIO VOKIEČIU AM
BASADORIAUS NEMAN

DAGUMAS.

Inuskyrėpashjntinįį
! Kitau.

MŪŠIA? DVINSKO ŠONE.f
Petrogradas.'— Pietuos*, 

nuo Drisviaty ežero vokie
čiai po smarkaus anuotomis 
šaudymo ir nuodingųjų du
jų vartojimo puolėsi atakon 
prieš rusi) pozicijas. Po kru- 
vino mūšio vokiečiai įsibrio- 
vė į nišų apkasus ir jSaėmė 
jų dalį. Tečiau rusai tuojaus 
puolėsi kontratakon ir atsi
ėmė savo pozicijas.

7_________ _____

SIUNČIA KARĖS LAIVUS Į 
TURKIJOS PAKRAŠČIUS.

Washington. — Turkijos 
miestuose Jaffa ir Reirut 
subėgo suvirš taikstantis 
amerikonų ir laukiA sau pa
gelbės nuo Suv. Valstijų. 
Suv. Valstijos į Turkijos pa
kraščius siunčia karės lai
vais. Negalima pasitikėti 
turkais, kurie eina išvien su 
vokiečiais priešais Ameriką.

Paryžius. — Nuo vasario 
3 d., kuomet Vokietija pa
skelbė kuone visai Europai 
blokadą, į Francijos uostus* 
atplaukė ir išplaukė keli 
tūkstančiai franeuzų ir neu
tralių šalių garlaivių.

ANGLŲ LAKŪNAI ŽUDį 
VAIKUS.

Berlynas. — Iš Bruges, 
Belgijoj, čionai pranešta, 
kad anglai lakūnai pamesto
mis bombomis nužudę 16 
belgų vaikų. Kelios bombos 
buvusios paleistos į būrį 
či u žinė j ančių va i k ų.

New York. — Vakar pa
galiaus Suv. Valstijas aplei
do Vokietijos ambasadorius 
von Beynstorff. Prieš iške- 

lusianf palinkėjo, kad ne
įvyktų karė Suv. Valstijų
su Vokietija.

Kuomet jo paklausta, ką 
jis manąs apie Suv. Valsti
jų garlaivius, kurie apgink
luoti bus siunčiami į Euro- 

ą, ambasadorius su pa sie
li niu atsakė: > 'r

“Nieko nereiškia. Tokius 
ginkluotus garlaivius dar 
smarkiaus torpeduos nar
dančios laivės be jokio per-

Washington. Kuomet 
Suv. Valstijų vyriausybė at
šaukė iš Meksikos savo vei
kiančiąją armiją, pasiuntė 
teiK’.i savo pasiuntinį, Henry 
P. Fletcher. Vakar tasai pa- 
siutinvs pravažiavo per San 
Antonio, Tex. Tenai susiėjo 
su generolu ir paskui iške
liavo į Laredo. Į aną miestą 
laikinas Meksikos’ preziden
tas Carranza jam pasiusiąs 
specialį! traukinį su kariuo
menės sargyba.> Laredo guli 
palei Suv. Valstijų sieną.

VIENNOJE NĖRA ANGLIŲ.
Vienna. — Čionai, Austri

jos sostinėje, anglių taip 
pritruko, jogei uždaryta 
daug "teatrų, kavinių ir vie
nųjų įstaigų. Trūksta anglių 
net gaminti elektriką miesto 
gatvekariams ir žiburiams. 
Viešbučiuose vietoje žibalo 
ir elektros šviesai vartoja
mas kerosinas. ,

spėjimo. n

NEŽINOMA EPIDEMIJA 
RUSIJOJE.

Berlynas. — Rostove t ies 
Donu ir kituose pietinės 
Rusijos miestuose ėmė siau
sti nežinoma epidemija, nuo 
kurios miršta daug žmonių, 
ypač iš Lietuvos ir Lenkijos 
pabėgėlių. Apie tai skelbti 
uždrausta Rusijos laikraš
čiams. -

VOKIETIJA TURI 
$15,0004)00,000 

KARĖ& SKOLŲ,
I

Londonas. — Iš Amster 
damo pranešama, jogei Vo
kietijos vyriausybė iki šiolei 
turi užtraukusi vidujinės 
karės paskolos 60,000,000,- 
000 markių arba 15,000,000,- 
000 dolerių.

ŠVEICARIJAI BĖDA SU 
.MAIŠIU.

Berne. — Šveicarija ima 
vis labiau pritrukti maišto, 
kuro ir žibalo. Veikiai bu
sią įvesta maistui kortelių 
sistema. - .

DOVANOS UŽ NARDAN
ČIU LAIVIĮĮ SUNAI

KINIMU 4 I
Paryžius.—Francijos par- 

amentas paskyrė dovanoms 
$100,000 už vokiečių nar
dančių laivių sunaikinimą. 
Dovanos bus duodamos už 
to darbo atlikimą kaip talki- 

j ninku, taip eentralių\ šalių 
garlaivių įguloms.

FRANCUI IR BADAS, |,
’ ko-

Paryžius. — Francijos 
parlamente senatorius Go- 
mat kalbėjo apie vyriausy
bės parėdymą sulyg duo
nos vartojimo. Senatorius 
pažymėjo, jogei šiais lai
kais kaip su duona, taip ir 
su kitokiuo maistu Franci- 
jai dar nesama bėdos. Bet 
ateityje gali būti labai blo
gai. Vokiečiai juk vra už
grobę derlingiausias Fran
cijos žemes, kur ypač bu
vo gausiai auginami kvie
čiai. Dabar metai į metus 
negaunama iš ten apie 40 
milijonų bušelių tų javų. 
Be tiek javų bus labai blo
ga Franeijai ateityje.

AMERIKONAI APLEIDŽIA 
ANGLIJĄ.

Lonlonas. — 45 ameriko
nai iš Euston iškeliavo į 
Liverpoolį, iš kur garlaiviu 
keliaus į Ameriką.

KAS PRIGULI.
Prie parmazonų priguli1 

ypač daug protestonų, lais
vamanių, socialistų ir abel- 
nai bedievių. Parmazonų 
laikraštis Latonia sako, kad 
protestantizmas yra puse 
parmazonystės, ir jam kito 
kelio nėra, kaip tik arba 
grįžti prie katalikystės i> 
būti tikinčiu,. arba susilieti 
su parmazonais ir likti be
dieviais.

Parmazonai yra artimiau
si laisvamaniams. Tokie 
laišvamanių tėvai, kaip an
tai Toland, Woolston, Tin- 
dal, Chubb, Bolingbroeke, 
Voltaire buvo garsingi par
mazonų rėmėjai ir jų šali
ninkai.

Ir didis parmazonijos ži
novas Eindel rašo, kad par
mazonai atmeta apreiškimą, 
dogmatus (tikėjimo tiesas), 
kaip ir laisvamaniai.

Parmazonų vadai sako, 
kad parmazonija esanti lais- 
vamanijos mintis, ląisvama- 
nijos siela, gyvenitnas, žo
džiu sakant, parmazonija 
esanti beveik tas pats ką ir 
laisvamaniįa.

Tokiu budu parmazonai 
remia laisvamanius* o lais
vamaniai — parrnažonus.

Prie parmazonų priguli ir 
'vyriausieji socialistų vadai 
ir jų prieteliai bei rėmėjai. 
Čia paminėsiu bent, kelis, bū
tent: Sąint-Simon, Enfantin, 
Kari Marks, Rousseau, Con- 
lorcet, Cabanis, Robespier- 
re, Mazzini ir kiti.

Parmazonų priviso įvai
riuose pasaulės kraštuose. 
Jų yra ir Amerikoj, ir An
glijoj, ir Vokietijoj, ir Aus
tralijoj, ir Ispanijoj, ir Beb 
gijoj ir t.t. pagaliaus ir Lie
tuvoj. Bet pačios numvlė 
tosiąpąjų šalįs yra Francija, 
Portugalija^ Meksika, Itali
ja. Tuose kraštuose parma
zonai yra pilnais ponais, tų 
šalių vyriausiais valdovais.

Parmazonai stengias pri
traukti ypač įtekminguosius 
žmones ir pininguočius. Dėl
to parmazonai turi pasaulė
je didelę galybę, nors ju te- 
priskaitoma tik apie milijo
ną sąnarių.

PARMAZONŲ TAKTIKA.
Kaip ir kiti bedieviai, 

taip pat ir parmazonai ne
sigaili apgaudinėjimų. Kad 
pritraukti nesusipratusius 
ypač katalikus, parmazonai 
ckelbia, kad jų tikslas esąs 
tiktai labdarybė, jie, girdi, 
jokio tikėjimo nekliudą.

Kad sukelti apie save ge
rą nuomonę, parmazonai 
kartais aukauja naudin
goms įstaigoms ir tas savo 
aukas pasirūpina tinkamai 
per laikraščius išpusti.

Kaip socialistai, taip jmt 
ir parmazonai savo naujai 
prisidėjusiam sąnariui neuž
gina pildyti savo .tikėjimo 
priedermių, kad jo nenubai
dyti. . .

Tuo tarpu jie stengias 
sistematkškai atšaldyti jo ti- 
kėjipią, kad jis pats liautų^ 
pildęs jo priedermes. Ir taip 
ilgainiui savo pasekėjų min
tyse pats socializmas arba 
pati parmazonija užima ti
kėjimo vietą.

Tikrasis parmazonų tik
slas vra ne labdarybė, bet 
paimti šaNes valdymą į sa
vo rankas, įgyti galybę ir iš
naikinti tikėjimą.

POLITIKA.
Parmazonai už vis labiau 

stengias paimti \ savo ran
kas visas įtekmingąsias 
įstaigas: mokyklas, laikraš
čius, kningynus, rašytojus, 
advokatus, * gydytojus, o 
ypač parlamentus ir kitas 
augštesniasias valdiška* 
Įstaigas.

Ypatingai Franci joj poli
tika vi Rai pateko į parmazo
nų rankas. Ir patįš parma
zonai savo: raštuose girias, 
kad Franeijog visa politika 

kjų-rankose, be Jų :greit ne- 
bėgalėsiąs'iiei' vlėnAs nei pa

sijudinti. » j >
Francijos minišferių pir

mininkas, parmazonas Gom- 
bes sako: “Jau nuor seno lai
ko Franciją ištiknjjų valdo 

Ipaslaptasis parmazonų par
lamentas ir jų vyriausieji, 
gi viešoji Francijos valdžia 

i tik pildo parmazonijos nu
tarimus.

Parmazonų vadas Franci
jos parlamento atstovas 

1 Massė sako: “Vyriausiu 
paimazonų uždaviniu yra
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Vis labiau ir labiau turėti linksmybė,' šnekos eidavo
didesnę įtekinę į politiką. 
Pasisekimas kovoje su kata
likų Bažnyčia priguli par- 
mazouijai,” Ta kova su 
Bažnyčia esanti vedama su
lyg parnlazonų programo n\ 
budo.

Taigi ir patįs parmazonal 
prisipažįsta, kad visi katali
kų persuk lojimai Francijoj 
buvo nutarti ir surengti par- 
mazonų lažuose. O "tuos jų 
nežmoniškus nutarimus 
įvykdė jų pastatytieji val
dininkai, kurie yra
pannazonų pastumdėliai.

Kitus persekiodami, par- 
mazonai rėkia, kad jie norį 
įyesti liuosybę, lygybę, bro
lybę. ‘A

A. A. KUNIGAS 
J. B. PRANAITIS.

Kitiems žiais beveik nėra, o tik takai 
raitiems jotį. Kuii. Pranai
tis puikiąi jodavo raitas ir 
nešdavosi bu savim savo 
“bažnyčią,” t. y. medinę dė
žę su visais daigtais reika
lingais mišioms laikyti ir 
ligoniui aprūpinti.

Nekartą kun. Pranaičiui 
prąjojant pro apžėlusį len
drėmis ežerą sukniaukdavo 
tigras už kokių 10 ar 13 
sieksnių. Nabašninkas saky
davo, kad tai ne pavojinga, 
nes tigras ne šuo, neturi uos 
lės, o kaip katė tik tą žino, 
ką mato. Vieną kart kun. 
Pranaičiui sustojus kardo- 
r.e, aut nakties tigras is to 
kardono tvarto išnešė veršį.' 
Kitą kartą klebonui bejo- 
jant per kalnus arklys su- 
klupb^lr parvirto. Klebonas 
tiško ant akmenų taip, kad 
visas veidas pasidarė viena 
žaizda. Du kareiviai, kurte 
jį lydėjo šiaip taip parnešė 
ant arklių pusgyvį k’ie6oną | 
karčfoną. Ten kun. Pranaitis 
gulėjo kareivio lovutėje, kol 
šiek tiek apgijo; paskui jią 
keliavo tolyn.

Buvusis profesorius savo 
maloniu budu tijčk padarė, 
kad Užkaspijo GeležinlceĮin 
valdyba padarydavo du va
gonu, kuriųdviejų viename 
laivo altorius ir plačiai ati
daromos durįs gale, o kitąę 
tuščias. Prie altoriaus jis 
Taikydavo mišias, o į tuščiąjį 
-usirinkdavo žmonės jų 
kiaušy ti./Su ta bažnyčia ant 
ratų a. a. kun. Pranaitis at
lankydavo savo parapijie
čius, gyvenančius prie gele
žinkelio. Vasata viskas bu-f
davo geraiK bet žiemą būda
vo šaltoka. Prikurus vago
ną vakare iki 7O0 FarHUgeito 
taip kad,, negalima būdavo 
gulant užsikloti, naktyje be-; 
miegant pasidarydavo šaltis 
iki 5<>. Suprantama, kaip tat 
buvo nesveika.

f

Nesant turtingų žmonių 
parapijoje, negaunant sko 
linties pinigų, a. a. kun. Pra
naitis važinėjo po Lietuvą ir 
Rusiją rinkdamas aukas sa
vo parapijai. Iš tų aukų jts 
pastatė penkias bažnyčias. 
Taškente, Somarkande ir 
dar trijose vietose, kurių 
vardų neatsimena. Taškente 
Įkūrė ir mokyklą. Žinoma 
aukų neužtekdavo. Klebo
nas naudojosi įvairiomis 
priemonėmis. Gavėnioje ka 

Tamistos, Ui riuomenės vyriausybė siųs
davo kareivius išpažinties. 
Kun. Pranaitis išsirūpino, 
kad juos, sulyg įstatų, pa- 
liųosuotų trims dienoms. 
Kareiviam^susėjus pas baž 
nyčią kun. Pranaitis šaky 
davo: ‘Pirma atlikite.paku- 
tą, paskui eisite išpažinties.’ 
T r pristatydavo jia juos prie

taip ir parsivedė 
taip nesisekdavo. Jame bu
vo kasžin kas ypatinga.

Turėdamas liuoso laiko 
per vakacijas a. a. Pranaitis 
važiuodavo į tas plačiosios 
Rusijos vietas, kur katali
kai neturi kunigo. Taip jis 
pervažiavo Siberiją ir Tur
kestaną. Ypač liūdna buvo 
Turkestane. Jį apėmusi Ru
sija liepė išsikraustyti ten 
buvusiems katalikų luisto- 
noriams, o prisiuntė katali
kų kareivius ir smulkiausių 
valdininkėlių. Visai nebfivo 
kam aprūpinti jų dvasios Tei 
kalus/. Sugrįžęs iš savo ke

lionės po Turkestaną, kun. 
Pranaitis 1901 m. išdėstė 
dalykų stovį naujai paskir
tam arcivvskupui Klopo- 
towskiui.

Areivvskupas šitame da
lyke atsidėjo savo sekreto? 
riaus kun. K. Prapuolenio 
gabumais. Kun. Prapuole
niui pasisekė padaryti, kad 
tikėjimų departamento di
rektorius Massalov’as priža
dėjo leisti į Taškentą vien;? 
kunigą be algos, be kitokio 
užlaikymo. Areivvskupas 
kl ausė kunigų, kas apsiims 
keliauti į vietą blogesnę ne
gu^ Siberiją. Ne kiekvienas 
kunigas galėjo kėsintis tapti 
Turkestano klebonu be baž
nyčios, be duonos, nes reikė- 
jb turėti didelę sveikatą ir 
mokėti daug kalbų. Arei- 
vyskupas, uors nekreipė už- 
klausiibo į Akademijos pro
fesorių, ale beveik davė nu
manyti, apsiėmimo tikisi 
kun. Pranaičio, kuris, ne
skaitant lotvniškosios ir * * 
abiejų žydiškų kalbų, dar 
lengvai kalbėjo lietuviškai, 
latviškai, lenkiškai, rusiškai, 
vokiškai jr prancūziškai, ga
lėdamas reikale susikalbėti 
itališkai.

Prof. Pranaitis buvo Sei
nų vyskupijos kunigas, leis
tas į Akademiją dirbti dėl
to, kad ji auklėja kunigus 
visoms vyskupijoms. Apsi- 
imąnt klebonauti Taškente, 
reikėjo klaustis Seinų vy
skupo. Kun. Pranaitis, nura
šė vyskupui A. Baranauskui 
kad leistų persirašyti į Mo
gylevo archidijoceziją. A. a. 
vysk. A. Baranauskas atsa
kė neturįs kanoniškos prie
žasties sulaikyti kun. Pra-. 
naičio, bet nenorįs jo palei
sti iš savo vyskupijos. “Jei
gu, sako, Akademija gali 
apsieiti be

Jūsų pinigą turi būti padė
ti gero)* Mugloja 

banko)*

SECURITY BANK;
■OP CHICAOO

► Arfc • »«

3% ant Jūsų Pinigų
I F **■

Atdara Paacdeliala 1? Snbatomii 
▼akinta iki S valandai 

Skoliname pinigu* ant Namų

Persiunčiame pinigus
( Europa Ir galima 
«autl Laivokartes

garsiai, o dainos ir giesmės 
skambėdavo iš širdies vi
siems. Nesykį studentai pa
griebę jį ant rankų iškelda
vo augštyn ir džiaugsmin
gai nešiodavę.

.1896 m. kun. Pranaitis su? 
grįžp iš ištrėmimo: karūna
cijos manifestas jį paliuosa- 
vo. Kad studentai susibė
go sveikinti parvažiavusį 
mokintoją, jis atsakydamas 
jų prakalbai tarė: “Išgyrė te 
mane lyg kasžin kokį karžv-

tikri gį, o ir Tveryje yra daug ge
rų žmonių, su kuriais miela 
gyventi. Truputį sunkokas 
ištremtojo gyvenimas po po
licijos priežiūra, bet paklau
sykit ir atsiminkit: nekev* - 
jęs žmogus neturi vertės. 
Aš tiek vertesnis tapau, 
kiek šiuo atveju pakentė- 
jau. Tai nėr ko nusiminti, 
o reikia džiaugtis, kad taip 
pasitaikė. ”

Žydų kalbos prelekeijų 
Akademijoje maža ir alga 
taip menka, kad iš jos nega- 

500 rub". į 
rietus, todėl kun. Pranaitis 
dar mokino bažnytinių gies
mių ir vedė Akademijos 
cliorą. Nabašninkui profeso
riui vadovaujant tas choras 
stovėjo labai augštai, o po 
1902 m. ėmė smukti, ir, ne
žiūrint didelių a. a. kompo
zitoriaus Sasnausko pastan
gų, nesugrįžo , į senovės aug- 
štvbę. ' Kunigas Pranaitis 
buvo kompozitorius, tik sa
vo muzikos veikalus garsino 
savo brolio, p. Juozo Pranai
čio, vardu ir paaukojo savo 
.seseriai p. Julijai Pranaičiu-

Gavome labai liūdną žinią 
iš Petrogrado: mirė kuniggs 
Justinas Bonaventūra Pra-jlinia išgyventi, 

Jo vardą žinojo Vi-naitis.
sas pasaulis. Jis buvo mok
slininkas. Kaipo kunigas K. 
Jaunius spindėjo kalbų su
lyginimo moksle, taip kuni
gas Pranaitis žydų kalbos 
srityje. Šičia ant greitosios 
paduodame keletą žinučių 
apie musų mokslininko gy
venimą.

Jis gimė 1861 m. Alijošių 
kaime, Griškabūdžio paiapi- 
joje, Naumiesčio pav., Su
valkų gubernijoje, mokinosi 
Marijampolės gimnazijoje ir 
Seinų seminarijoje. Kaipo

Pradekime kalbėti 
Arklio Prout!

gabiausias sžtvo kurąo moki- tei.
8 , gretiškai mokslišką pa
kraipa žymu viBoje Pranai

r/iys {apo pasiųstas į Akade 
miją. Profesoriai pažymėjo 
jo mokslinius gabumus, o 
draugai gėrėjosi jo gabu
mais dailės srityje, jis gra
žiai piešė ir išmanė muziką.

* Petrogrado Katalikų
Akademijoje' tuomet žydų 
kalbą išguldinėjo *Chwul- 

son’as, garsus mokslininkas, 
bet menkas pedagogas. Pra
naitis sugebėjo pasiekti 
mokslo turtus be pedagogiš
kos pagelbos: umu laiku taip 
išmoko žydiškai, kad profe
soriui pasigėrėdamas saky
davo turįs gerą įpėdįnį. 'Ku
nigui Pranaičiui Akademiją 
baigus 1887 b;, Ch\volson’as 
atsisakė, o P/anaitis užėmė 
jo vietą/ir žydų kalbą išgul
dinėjo iki 1902 metų.

1892 m. pasirodė Pranai
čio veikalas “Christranus in 
Talmude Jndaeorunr.” Eu-

čių gipnneje. Jo brolis Juo- 
2as mokinosi Petrogrado 
Konservatorijoje, jo sesuo 
Julija baigė vieną iš geres- 
į: i ų jų Petrogrado privatinių 
: mergaičių gimnazijų, kita jo 
sesuo p. Banaitienė su sav^ 
v vra ir visa šeitnvna dirbo* * v
Kaune, kaipo spaustuvės sa- 

• minkai, trečios seseries p. 
Aleksaitienės vaikai taip gi 
ėjo mokslus pasirinkdami 
dailės STytį. Vienas žuvo 
icarėje, užsipelnęs malonų 
lietuviškų laikraščių pami
nėjimą. Spėju, kad toje gi
minės pakraipoje buvo ne 
vien įgimtas palinkimas, bet 
ir a.a. profesoriaus in tėkmė.

Gyvendamas Petrograde 
nabašninkas ^buvo visiems 
žinomas ir visų mylimas; 
lietuvių, lenkų ir rusų. Jis

ropos mokslininkai (pvz.; įtikėjo žmonėmis, dėlto žmo- 
Dr. Rohling), rašydami re- nės jį mylėjo? Iš šalies žiu-
cenzijas, vadino • autorių 
4‘ di deliai m<>ky tu ” žmogum. 
Veikalas išrodo plonutis, bet 
jame surinkta labai sunkiai 
prieinamų daiktų. Tas vci-

rintiems išrūdydavo keista, 
kaip užaugęs vyras gali taip 
pasitikėti žmonėmis, kaip 
jais pasitikėdavo kun. Pra
naitis. O jis stačiai nepajieg-

kalas paskui tapo išverstas!davo blogai mintyti apie 
žmogų ir žiūrėdamas nere
gėdavo blogumo. Jis neka
la nei vieno žmogaus nesi- 
saugodavo. Tųrb.uįį.d<‘lto jo

i laugelį kalbų, bet jį sunku 
giluti pirkti: visos seniai iš
parduotos.

Neužilgo ištiko nelaimė:

grįžk į Seinus: tapsi kanau
ninku.” (Nors skaičiau, tą 
vyskupo laišką, bet teatsi
menu tik mintį, o ne žo
džius). Kun. Pranaitis l>et- 
-gi persirašė į Mogylevo ar- 
civyskupiją, o už kanaunin- 
kvstę meiliai padėkavoda- 
mas prašė, kad ją veiklaus 
pavestų kun. Žaliauskui, Kai 
varijos dekanui./ Pb kun. 
Pranaičio žydų kalbą Aka
demijoje išguldinėjo kuni
gas Jaunius, o dabar jųdvie-

nž pasirengimą ir pasižadė- žodžiai taip patrafcMlavo vi
jimą ginti Katalikų Bažny
čią nuo rusų vyriausybės 
1894 m. knn. Pranaitis tapo 
atstatytas nuo vietos ir iš-

ĮSTEIGTA 1888 M. , ė

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTUOSI

MPITALAS $P09,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame F°reign Money f 

Orders į visas dalia svieto.
Wiiihun Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vics-pirmlninkas 
Chas. Krupka, ▼lce-pirmiaiakas 
Joseph Slkyta — Kasteriąs 
August Ftlek—Aae’t. Kasierius
1900 Blue Island Avė.

OHIOAGO, ILL. '

Jus norite prkti gera cigareta 
ar ne ?

^Mee Žinome-Jus esate teip pat I 
kaip Vist. * - f

•s
Helmar kainuoja 10 centų.
Grynai Turkiškas Tabakas Sūdė- - 

jus į krūva padaro gerai. -J

Jus galite mokėti daugiau už oigare- 
tūs — tjet ar Jus gaunate daugiau užsįga- 
nėdinima.

Ar Jus gaunate tiek vertės? 
“Draugas” — jeigu mėginsite 

kartą, norėsite ir daugiaus”.
viena

_Lengvicuisias tabakas dėl cigaretą yra Turkiškas 
Geriausias tabakas dėl cigare tų yra Turkiškas.

visokių šlikštynių ant kuių 
Pranaičio. Mjau teko daug 
sykių kalbėti su juo apie tą 
teismą. Kun. Pranaitis tikė
jo, buk Beilis kaltas. Teis
mas Beilį paleido. Stačiai 
bjaurus daiktas, . kad kun. 
Pranaičio priešininkai nei 
dora nei protu toli nepriži- 
bėdami iki jo, drįso jam pri 
metinėti nesąžiniškumą.

Po Kijevo bylos daugelis 
kalbino kun. Pranaitį^ Be
grįžti į Taškentą, kad Beiliu 
šalininkai neatimtų klebono 
gyvybės. Bet jisai baugi n i-

šių metų. Visi lietuviai ka
talikai turėtų pasimelsti už 
dūšią to ypatingai gero ku
nigo. Dieve duok jam amži
ną atsilsį! ■.
, ■' Kun. Pr. Bučys.
Cbieago, Tll.
VasArio 13 d. 1917 m.

LIETUVIAI 
AMERIKOJEk ‘ .

Tiun$u
BANKA APSAU6A 

DEL JIISU TAUPUMU
tetarą ano rop«tt|

b ' .X ■
Abs°lotUi4 unguot

Si banko na labai patogioji 
botojo, reguliariai par- 

S. VaMStooį. jo- 
yra pageidan- 
ar 81,000.00 

iartuplipt. rtUrit raoeoelyj iu | r. ■

NATIONAL CITY BANK
Or OHIOAGO

David B. Fortran —ProaHoat 
8. E. Kampas, Dearboza and' 

oaroo Bk.

(Apatinis lnboa) **

Labai Įdomus Straipsnis 
Apie Priežiūra Clear

ing House.
Ką reiškia imonijal kuomet ban

kas yra po priežiūra Clearing Houao.

Visi nariai kurie priguli ,prie 
'hiręgo Clering House turi išduoti ©ka 
mina syki j metus. Nei vienas ualv- 
kas nėra apleidiiamas. Kiekvienas 
eeątas yra surokuotas, notos, mortga 
ges, bonds’ai ir kiti svasbus deku- 
lestai. Visi dalykai yra labai pri- 
Alurami taip kad bankos kiyioe y?a 
po priežiūra Clearing Hous/ jyy at
sakančios.' ' - .; . - ,

Jeigu kurį banka nustotų mokyti 
savo duokles, tVomet negali būti na
rių Clearing House. •

Clearing House esaminai prasidė
jo šiam įųieste apie dešimts metų at 
galios, Į>er kurį laika aei- vieną b?.i> 
ka kuri ĮTigulėjo prie Clearing. non-

<e neesą susibankrntijns.
Šio examinal pasirodė taip pase fe

ningi kad tas yra praktikuojamas 
visur.

American Stąte Bank yra narys 'Ir
ando.jasi visom privilegi jom kurias 

• dnoda Clearing House 'Ir Išduoda
penkis raportos kas meta.

Jis taip pat yrn po priežiūra Ban 
king, -Dcportment (Ilinojaus Valsti
jos. j

Padarykite MUSU BANKĄ SA
VO BANKO ir Jūsų pinigu bua 
saugioje vietojo padėti.

Paprašykite musų pirmų Aukšl
ių Mort gagės. Taippat vieno iŠ m ūkų 
8100 ir 1500 Auksinų Mortgage 
Bonds. ' • .

Kalbama Lietu' iškni ir Lenkiškai.

, , I , v v. . V"? besigijojo* ir grįžo .kie-
darbn badyčiai|„)lwutį kaip klebonavęs. Ra 

rėš metu į Turkestaną 
riausybč privarė begales be-, 
laisvių: Tarp tų buvo ir sep
tyni katalikų kunigai. Tš 
pradžių buto labai sunku, 
bet ii gainiu rusų vyriausybė 
pavelijantiems belaisviams 
kunigams aptarnauti belais- 
vius katalikus. Tada kuni
go Pranaičio gyvenimas pa
lengvėjo. Bei skaudus' ir 
sunkus penkiolikos i metų 
darbai ir pavojai sunaikino 
geležinę klebono sveikatą.

rengti: daryti taip vadina
mus “akmenis” iš smilčių ir 
cemento. Vargonininkas tą 
dnrbį mokėjo gerai, tai jis 
būdavo “inžinierius” tam 
kartui. Per gavėnią nepri
trūkdavo pigių darbininkų.

Pirm keleto metų kun. 
Pranaitis pragarsėjo visame 
pasaulyje, kaipo ekspertas 
Kijevo teisme prie Beilio 
bylos. Beilį kaltino už už
mušimą kndikio su tiksbi 
ginti krikščioniško kraujo 
macams. Kun. Pranaitis į tą 
teismų pateko dėlto, kad bu
vo žinovas žvdu kaliais ir

E. ST. LOUIS, ILL.

jų mokinys prof. Aleks. Gri
sus prie jo. Nesykį jam pasi- gailis, 
taikydavo būti svečiuose pas Turkestano klebono gyve* 

titolusias nuo tikėjimo, sta mimas ypatingas: jo parapi
niai bedieviškas šeimynas.!jos plotas apima 22 kartu 

tremtas* iš Petrogrado į .Kai-kurie jį peikdavo už ta-'daugiau žemės, negu visa 

Tverį. Akademijos studen- tai. Mums, jaunesniems, | dešimtis Lenkijos guborni- 
jis vieną karti), lyg pasitei- j jų. Katalikui tenai dažniau- 
sindamas lvg pamokyda-1 šiai kareiviai saugojantiejl 

naus. Jis neieškodavo pi-į mas pasisakė; “Kiek sykių Į Persi jos ribas, išmėtyti po 
gaus pnptileriškumo, bet ! nutvėręs kūdikiui už rankos j du po tris ribinių kareiflų 
studimtai jį mylėdavo kąipo kunigas gali nutverti moti stotysg arba kardonuorfe. 
brolį ir gerlalavo labiau nž!ną už širdies, d paskui ją.ii’jYra vokiečių ir franeuzu 
visus. Jam atėjus į jų su-i tėvą parsivesti i bažnyčią!” Teškančių pelno rytuose. Va--papročių. Daugelis dięnraš- 
sirinkimą, tuoj- pakildavo Kunigas Pranaitis ne vieną žiuojamųjų kelių parube- čių, užtardaili Beilį, prirašė.

tai skaudžiai nuliūdo, nes 
neteko mvlimiausio profeso-nuąus

unešl

Vasario 5 d. š. m. musų 
SLRKA. kuopa buvo suren
gusi prakalbas. Kalbėtojuml 
buvo užkviestas iš Chicagos 
p. A. Račkus. Gerbiama^ 
svečias aiškiai nupasakojo, 
kas tai yra socializmas ir 
imaiškino kas butų, jeigu 
socializmas įvyktų.

Žmonėms, suprantame, p.
Račkaus kalba laliai patiko. 

Tš trumpos telegramos ne-Į Pageidaujama, kuodažniau- 
žinome kokiose aplinkybėse šiai rcngtkt.okias prakalbas,, 
knn. Pranaitį ištiko vėžio nes jos naikipte naikina 
liga, tik patyrėme, kad jis į musų socialistėlius. 
mirė nedėlioję sausio 11 d.1 Juoiapas Lukša.

PrfesMentas
AMERICAN STATE BANK 

Kamp. Blue Island Ars., Tifltonls
te 18 gbtvfe.
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WORCESTER, MASS.
Tautos Fondo skyrius. 
Čia jau senokai gyvuoja

Taut. Fondo skyrius (30). 
Jšviso šis skyrius centran 
išsiuntė $1,471.85. Per pa
starąjį gi laikų, nuo rugsė
jo 25 d. 1916 m. iki sausio 
23 d. 1917 m. į vietos Tau
tos Fondo skyrių iš įvairių 
šaltiniu Įplaukė $192.65. 
t Aukavo:
j Vvčiai’ $13f17

LRKPBA. 25 kp. 10/7
., Katalikų spaudos ko
misija 10.00

. Sv. Vardo Jėzaus pa
šelpinė dr-ja 10.00

Mpt. Marijos Vardo 
paš: dr-ja 30.00

Sv. Ludviko pašelpi
nė dr-ja > 15.00

Iš mėnesiniu mokėsi 
čių įplaukė 68.00

J. Šimanauskienė pa- i

aukavo .*.•
V. Legunas 
Parulio krikštin.
J.* Arlauskiutė
B* Galeckiutė 
A. Mankauskienė

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

10.00 
.3.00 

13 * 
14.14

Prakalbose sausio 
d. š. m.

.Visiems geraširdžiams 
žmonėms vardu badaujan
čios Lietuvos tariu d&ių. 

Pr. Zataveckas, rašt.

PK11ADELPHIA, PA.

> •

ORIO

t V , ' 1 /r . 'JK- >. • **1' ■ *H V ,X '‘*1 t;'—

——

buvo užkviesti neseniai par- [ perdaug. Apleiskite stalų
grįžęs iš Lietuvos Dr. J. 
Bielskis ir žinomas sociolo
gijos žinovas p. A. Račkus*. 
Pirmasis kalbėtojas vaiz
džiai nupasakojo Lietuvos 
vargus po vokiečių valdžia. 
P-as gi A. Rlačkus aiškino 
socializmo teorijų. Prakal
bos susirinkusiems patikcu 
Aukų badaujančiai Lietuvai 
surinkta arti $13Q.

f Kel. Maikifl,

be jausmo persivalgy^no. 
Elgdamies viršnurody-

tais budais busite visuomet 
sveiki įr gyvensite .ilgai.

MAHANOY CITY, PA.
Musų naujokyno lietu

viai negali atsidžiaugti sa
vo bažnytiniu choru po 
globa šv. Cecilijos. ; Dabar 
šį chorų veda p. Juozas Ci- 
iauskas. jPrie kun. P. Au- 
2,ustaičio/ musų chbras žy
miai padidėjo skaičiumi-sų- 
’iarių ir ruošiasi greit pra
jukti kitus chorus.

Gero velijantis. ...

INDIANA HARBOM, IND.
um. sv.

A’

tsv

I

Bjr

Cukemių Darbininkdi 
Streikuoja. .

Kelios dienos atgal trijų 
Philadclphijos " eukernių 
darbininkai išėjo į streikų. 
lįeiįmlaujamaM padidinti al
gos- riuo 25c iki 30c per va
landų, nedirbti šventadie
niais ir dvigubo užmokesnio 
už viršlaikinį darbų.

Darbininkai tikisi gauti ge
resnį užmokesnį prie geres
nių darbo sųlygų. Bet, jei
gu darbininkai iškariautų 
geresnes darbo sąlygas, di
desnį mokestį ir ramiai sau 
dirbtų, tai tas butų priešin
ga IWW. konstitucijai, nes 
ten iš pat pradžių .yra pasa
kyta, kad tos organizacijos 
tikslas vra “Abolition of the* į w
Wage System” (panaikini
mas algų sistemos). To ne
padarysi be revoliucijos. Gi 
prie revoliucijos neprieisi, 
jei darbininkai gaudami ge
rų užmokesnį ramiai dirbs.

5 Darbininkų būvis yra.ge
ri ntinas, bet ne tokiais prin
cipais, kaip kad remiasi mi
nėtoji organizacija, kuri ve
da streikų. Z.

. Vasario 11 d. š. 
Pranciškaus. parapija su- 
engė didelį balių, kurio 

programų išpildė lošėjai iš 
Roseland, III. Sulošta bu- 
o: “Kamfnkretis ir Malu- 
ininkas,’, ‘Dvi Kumnti’ ir 

. ‘SkundasV Nelaimingos Že- 
intvės.” Po lošimo, dekle- 
įaeijų ir dainų prasidėjo ša

kiai. Vakaras pasisekė ge- 
ai. Žmonių buvo labai 

Baug. . *1
Vienas Dalyvavusių.

AR SENIAI VARTOJAMOS
NARDANČIOS LAIVĖS?

T , * » * Y
Nemanykit, gerbiamieji 

skaitytojai, kad nardančio
ji laivė, tai pastarųjų metų 
išradimas.' Ne. Nardančio
ji arba povandeninė laivė s» 
niai jau žinoma pasauliui. 
•Senovės mokslininkas Ari- 
stotėlis rašo savo veikaluo
se, kad buk karalius Alek
sandras 4 Didysis Vartojo 
■nardančias įųives laike ap
gulimo. tvirtovės Tiro. Tas 
buvo dar prieš Kristaus už
gimimų- Žinoma; tuomet 
konstnikcija tųjų laivių 
buvusi kitoniška, bet, vis- 
trek jos buvo nardančios 
laivės* kadangi galėjo plau
kti vandenyj. Kaip tos lai
vės buvo įtaisytos,, mes ne
žinome. ,

1534 metuose vienas vie
nuolis sugalvojo nardančių 
laivelę. Sienos tosios lai
velės, sulyg tojo vienuolio, 
turėjo būti padirbtos iš me
talo, kad neįsisunktų van
duo ir kad geriau išlaikytų 
oro spaudimų. Įdėjus į to
kių laivelę tiek svarumo, 
kiek ji išspaudžia vandens, 
galima su ja plaukti iriau- 
tis s vandenyj bei važiuoti 
su rateliais jūrių "dugne. 
Kad žmonės rieuttrokštų, 
minėtasai vienuolis* patarė 
padaryti toki^ triufių, kuri 
siektų vandens “paviršiaus.

lį, ir dėlto kad nuo jaunų 
jaunų t<j mergaičių negali
ma buvo nieko blogo tikė
ties, kalėjimo užveizėtojai 
nedraudė joms ir toliaus 
lankyti karalienės.

Pagalios-abi seserįs pa
mėgino prašyti užveizėtųjų, 
kad leistu jiemdviem ir 
slaptai aplankyti karalienę. 
Iš pradžios užveizėtojai at-1 
sakė, bet^eletas auksinių, 
įspaustų-į rankas, padėjo. 
Karalienės kambarėlį sau
gojo nuolat keturi‘'zandar- 
mai. Du jų buvo kieti žmo
nės,. bet du‘ kiti minkštos 
širdįns. Apie 12 valandų 
nakties pirmieji buvo atlei
sti ir juos’ pakeitė tie, nuo 
kurių galima buvo tikėties, 
kad prileis prie uždarytos 
karalienės. Kada atėjusios 
naktį seserįs Fušė pranešė, 
kad galima pamatyti kuni
gą, karalienė giliai atsidu
so. Kunigas Magnin, įleis
tas į karalienės kartiei-ų, iš 
mažo stalelio padafė altorių 
ir atlaikė Mišiaęs. Mišių klau 
sė abu žaudaimai ir'abi se- 
sęrįs Fušė. Karalienė susi
graudinusi priėmė Šven
čiausių Sakramentų, paskui 
priėmė komunijų abi. sėse- 
rįs Fušė ir abu žandarma!.

Kunigas Magniu turėjo , 
netrukus baigti į Angliju. 
Kada jau karalienę vežė 
nekirsti, vienas revoliucijos 
pastatytasis neva kunigas 
siulijo savo patarnavimų, 
bet Antoiųeta atsisakė. Ka
da tas tariamasis kunigas 
ėmė aiškinti: kų pasakys 
žmonės, sužįnoję, kad ji 
prieš mirtį atsisakė nuo ti
kybos pagelbos, karalienė 
atsakė: pa^aky^rite žmo
nėms, kad Dievo mielašir-

dienraŠtis buvo pardavinė
jamas po 14c.v už egzem
pliorių. Taip esą gali būti 
ir dabartinės karės metu.

kaip Valgyti?

b

< CARRANZA PRIEŠ 
TALKININKUS.

, OETROIT, MICH.
J

__________ •*
Vyrai, Bukite Atsar- 

A geimais. *
Šiomis dienomis čia VIE

NA LIETUVE MDTI&IS 
kaž kur PABĖGO SU BŪ R 
DINGIERIUM SOČIAU 
STU. >^**9

Padoroms šeimynoms šių 
svieto lygintojų ir .tvirkin
tojų visiškai neveria priimti 
į namus.

Kaimynas.

r- ROCKFORD, ILL
šiomis dienomis čia įvyko 

svarbios ir įdomios prakal
bus, surengtos Tautos Fon
do skyriaus. Kalbėtojais

AL

Tų vrcftUflfro su
įvvkino fraucuzas J,‘ Barrie.
Pasirodė, kad su tokiu laive- ,dyst6 pasirūpino maumu.

1 _ i a r»4-oiv4-v lyr» a r\n zv

lin tikrai galima plaukto- 
ti vandenyj. Su. juomi 
Barrie atrado jūrių dugne

Pirmiausia, kiekvienų 
Kietų maistų reikia kuoge
riausiai sukramtyti. Blo
gai sukramtytas 'maistas 
padvigubina vidurių darbų, 
nes jie privalo atlikti netik 
savo priedermę, ^het ir dan
tų. Nuvargę viduriai daž
nai sugenda ir mes delei to 
galime gauti pavojingiau
sias ligas. Nesveiki vidu
riai linksmų, draugiškų 
žmogų padaro pesimistu, 
susiraukėliu.
, Užtat valgykite negreit 
ir maistų labai smulkiai su- 
k ramdykite. Bet kad gerai 
sukramtyti maistų, - reikia 
turėti sveiki dantįs.

Taigi, norintieji būti 
sveikais,, rūpinkitės labinu 

> <ivo dantimi^: Užlaikyki
te juos kuošvariausiai, kas
dien šveiskite šepetėliu su 
tam tikrais milteliais, po 
kiekvienam gi valgiui ne
atbūtinai plaukite bumų 
su rami/ vandeniu. Maisto 
likučiai/ pasilikę tarp dan
tų pūna, (gadina burnos 
kvųpų ir, ka*- svarbiausia, 
kenkia dantims.

Apart to, reikia visuo
met stengries valgyti tame 
pačiame laike, rcguliariš- 
kai. Naudinga yra prieš 
valgį pasimankštyti bei pa
sivaikščioti. Tas priduoda 
daugiau' apetito ir maistas 
geriau virškinnma's. 

Nėkuomet

Tas atsitikimas parodo, 
kokio9 rųšies sąžinės liuo-' 
sybę skelbė tuomet revoliu- 

nemažai įvairių brangenv- (i orderiai, dengdamies pir
kių nuo paskandintųjų
pirm laivų. ■».; ,

1620 m. tūlas olandietis
padirbdino • povandeninę 
laivę dėl 17 žmonių. Plau
kiojo ji su irklų pagelba.

meivvstės obalsiais.

PADIDINTA “TIMESO” 
KAINA.

PASKUTIHIOS VALANDOS 
KARALIENĖS MARUOS 

ANTOINETOŠ.
' Per ‘ didžiųjų Francijos 
revoliucijų liko išžudyta re
voliucionierių F rancijos
karaliaus šeimyna.

Karalienė Marija Antoi- 
neta ilgų laikų buvo uždary
ta kalėjime. Nelaiminga 
moteriškė neturėjo nei to 
susiraminimo, kurį duoda 
tikėjimas. Sunku buvo ir 
tikėties, kad prie jos butu 
prileistas tikras katalikiš
kas kunigas. Už mėginimų 
riaptąi įeiti į kalėjimų rei
kėjo laukti mirties. Bet gi 
nežiūrint į didžiausių prie
žiūra pavyko slaptai atves
ti pasmerktai mirtin kara
lienei kunigų, kurs prieš 
nužudymų suteikė karalie
nei paskutinius Sakramen
tus. Tuo kunigu buvo Ma. 
jų ii n, kurs persirėdęs senų- 
jų rūbų supirkėju nematant 
įėjo į kalėjimų.

Suteikti nelaimingai ka> 
ralienei paskutinę pagelbą 
prieš mirtį apsiėmė dvi sc- 
serįs Fušė. Aplankydavo

nevalgykite jiedvi karalienės kambarė-

Londonas. — Čionai lei
džiamojo didžiausio pasau
lyj dienraščio “Times” 
kaina padidinta lig keturių 
centų už egzempliorių. Vi
sa kaltė už tai suverčiama 
ant poperos pabrangimo. 
“Timeso” leidėjai be to 

šita kainapraneša, jogei 
tegalinti pasirodyti nepa- 
kaktina ir todėl priseis jM 
didihti. 1839 metais šitas

HMM

. Washington. — Suvieny
tų Valstijų vyriausybė iš 
Meksikos gavo žinias, jo
gei teitai smarkiui ėmė dar- 
buųries Vokietijos agentui.
Jie kursto Meksikos ‘laiki
nų prezidentų prieš Suv. 
Valstijas, jei šitos pasidrą
sintų paskelbti karę Vokie
tijai. ' > ‘

Kad tas yra tiesa, liudija 
kadir Carranzos pręneši- 
įnus Suv. Valstijų vyriau-/™ 
syoei. Carranza aavo ori- 
cialiam pranešime paskati
na šios šalies vvr'ausybe 
imties tuojaus darbo ir su
naikinti kariaujančias šalis 
Europoje.

Ir štai kų jis pataria da
žyti:
' Suv. Valstijos privalo 
tuojaus visoms kariaujan
čioms šalims pasiųsti notas 
ir pareikalauti baigti karę.
Jei talkininkai atsisakytų 
tai daryti ir nepaklausytų, 
tuomet Suv. Valstijų vy
riausybė privalo sustabdys 
ti amunicijos ir maisto 
siuntimų talkininkams. 
Kuomęt tas butų atlikta, 
Carranzos >. nuomone, tuo
met talkininkus priverstų 
faikinties badas. Tokiuo 
budu ir butų padarytas ga
las šitai karei. v

Neręikia nei 
kieno įkvėpimu 
veikia, jrašinėja įsakančius 
pranešimus šios šalies vy- 
riausybęi. Tai yra darbas 
vokiečių s agentų.
' Be to Carranza savo pra
nešime pažymi, kųd jei Su
vienytos .Valstijos nepasis- 
tcpgs jo nurodomais bū
dais sustabdyti karės Eu
ropoje, tuojnet ant šitos ša
lies uz tai kris didelė atsa
komybė prieš kenčiančių 
žmoniją.

Panašaus turinio prane- 
šįjnų Carranza, sakoma, pa
siutęs ir kitoms neutralėms 
valstybėms.

ATLIEKA VISKĄ

VAWAVAV
• --jl _

SĄŽINIŠKĄ! GREITA
v.

IR ATSAKANČIAI

S RE AL ĖST ATE OFISAS
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A. PETRATIS s 
SCO. i

' * i . ■
761 V^est 35th Street.

(Kampas-35-tos ir Halsted St.)

Apsaugoja nuo ugnies Jūsų turtą 
Perka ir parduoda namus it lotus.

PASKOLINA PINIGUS...........

IŠDIRBA RAŠTUS. 1

4^

NOTARY PUBLIC.
TURI ATSAKANTI MOKSLĄ ir PATYRIMĄ.

I
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aiškinti, 

Carranza

“DRAUGO” Adatinis-
i »

1 i traoijų atdara nuo t vai J Į
’ ryto Ud • vaL vak. Utar- «» 

ri nlukais, Ketvergaia ir Bu-

batoma iki S vai. vakaro.

“DARBININKAS” i
JEI NORI ŽINOTI: -

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

TAI SKAITYK “DARBININKĄ”
JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —

Rimtų visuomeniškų straipsnių,
Gražių apysakaičių, >
Smagių ir dailių eilių.

TAI SKAITYK “DARBININKĄ ”
Adresas: —

“DARBININKĄ,”
242 W. B^oadvfray, :: Sa Boston, Mass.

“PAŽANGA” |
“RAKANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi

lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbi- 
$ ninkams. ' .L T “PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius 
g Amerikos ‘ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo- 
g ma, todėl, originaliais raštais.

“PAŽANGOJ” g 
tautos klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes 
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos 
literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi
reiškimus.

“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo 
klausimus tautiškAi-krikščioniškoje dvasioje.

“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems li
teratams ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus Į

' ir juos lĮvinti. d
Metinė prenumerata $2.50, pusmetinė $1.25; 

atskiras numeris 25c. agentams didelis nuošimtis.
ViSuose Redakcijoj ir Administracijos reika

luose kreipkitės šiuo antrašu:

“PAŽANGA”
Į614 W. Mahanoy Avė., :: Mahanoy City, Pa,

gvildenama aktualiai lietuvių

* H

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti 

“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre-5 kiuoja tik 1 doleris.

| “ZVIRBUS,”
S 242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass.

JEI NORI ŽINOTI, KAIP DABAR IŠRODO 
UETUVA, TAI SKAITYK:

1. Kelionė Lietuvon Didžiosios Karės Metu 1016 m. ParaUT 
Kun. Dr. V. Bartuška, kuris pusantro mdnesio važinėjo po Lietuvą, 
buvo Vilniuje, Kaune ir Suvalkijoje. Knygos kaina 25c. Užsisakant 
žin»t4 ar daugiaus — didelė nuolaida.

2. Delegatų Kelionė Lietuvon 1916 m. Parašė Dr. J. Bielskis, 
čia aprašyta Vilnius, Kaunas ir kelionė po Kauno guberniją. Kaina 
26c., imant Šimtą ar daugiau — didelė nuolaida. a

Sicdvi knyguti apsuko, kaip dabar išrodo Lietuva, joe miestai 
ir kaimai, kaip ten žmonės karės motu gyvona, kokia valdžia, ir 

suteikia daugybę žinių apie dabartinį Lietuvos stovį. Knygučių
kalba graži ir lengva skaityti. .

3. Kokia Autonomija Lietuvai reikalinga: Parašė J. Gabrys.
Kaina 10 centų. »

4. Tėvynės Ašaros (eilėmis). Parašė M. Gustaitis. Kaina 10c.
5. Lietuva Ir Lenkijos Autonomija. Parašė J. Gabrys. Kaina 5c.

Pelnas nuo visų viršminėtų knygų eina Tautos Fondan nuken
tėjusioms dėl karės Lietuvoje šelpti. Tad kiekvienas, pirkdamas 
šias knygas, pagelbės Lietuvą šelpti.

Išsirašant šių knygų, čekis reikia išrašyti B. Vaišnoro, Tautos 
Fondo Iždlninkopkvardu ir sykiu au reikalaujamu knygų užsakymu 
slysti Tautos Fondo sekretoriui:

KAZYS PAKdTAB,
917 W. 33rd St., :: • Chicago, BĮ. |
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NAUJAS TRUKŠMAS 
CHICAGOJE.

Prezidentas Wilson post- 
meisteriu Chicagoje pasky
rė mažai žinorifą politiką 
rateliuose čikagietį Wm. B. 
Carlile. Į tokias riebias 
vietas prezidentai skiria sa
vo partijos žmones, pasižy-

BUS PALEISTI MILI- 
CIANTAI.

• v a 4 v u 0

Chieago .ir apylinkes. —
Šiandie sniegas ar lietus: 
rytoj gražus oras; nėra at- iyil-jus duotoje partijoje 
mainos temperatūroje.

Vakai' temperatūra aug- 
šėiausia 32, žemiausia 17 1.

Saulė .teka 6:46, leidžiasi 
5:23.

Trečiasis' Illinois milici
jos pėstininką pulkas, kurs 
nesenai sugrįžo iš* Meksi
kos pasienio; ir kurs dabar 
stovi tvirtumoje Fort She- 
ridan, šito mėnesio 21 die
ni} busiąs paleistas.

raisiais rviejais metais mai
sto kaina pakilo sekančiais 
nuošimčiais: Bulvės 1(X),
lašiniai 29, sviestas .14, cu
krus 25, kumpis 21, miltai
11, jautiena nuo strėnų 11, Ido Lietuva, pastaruoju 4alku gy

veno Bayonne, N. J., jie patį« ir

Paieškau savo brolio ir brolie- 
nėa, Jono Križanauskio ir Moni
kos Križanauskietiės, Jonas Kri- 
zanauskis paeina iš Kauno gub., 
Raseinių miestelio, o M. Knža- 
nnuskienė iš Kretingos miestelio 
Kauno gub., 18 metu kaip 4ple»- 
’ ‘tu

5———
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PRAKALBOS D-RO J. 
BIELSKIO.

Utarninke, vasario *13 d.,

Su Carlile tečiah išėjo ki
taip. Chicagos demokratai 
jį laikė saviškiu, Kaipo to
kį ir paskyrė prezidentas.

Dabar pasirodė, kad Car
lile yra republikonas. Su
sekta rekordai, kad jis 

i 1916 metais balsavęs už re- 
publikoną tikietą.

Žinoma, iš to dabar kilo 
neišpasakytas trukšmas.

Prezidentui nemandagu

IR VĖL PAŠOKO MAISTO 
KAINA.

Kuomet federalė komisi
ja ir slaptieji agentai pra
dėjo tyrinėti maisto bran
gumo priežastį, tuojaus už- 
kaikuriuos valgomus pro-

v t- y- .. i ~ duktus išnaujo pakelta dar
sv. Kryžiaus parapijos sve- atgaukti tą paskyrimą. O didesngs kainos. staiga pa_
tameje įvyko indomms prajgia,senatas dar šią savaitę brango grietinė, miltai iri 
kailms Dr. J. Belskio, kurĮ,nori patvirtinti Carlile bulvės. Pieno kompanijos 
"• Fondas smntv neseniai .chicagos krasos v>5inhi
Lietuvon. Kalbėtojas vaiz- ku 
džiai ir gyvai uApasakojo 
musą broliu ir sesučių bad- kie sUSįklaidinimai. 
miriavimą Lietuvoje. Ypa
tingai daug žinią suteikė 
Dr. Bielskis klausytojams iš 
Žemaitijos.

Papasakojęs apie Lietu
ves skriaudas kalbėtojas j
karščiausiai ragino susinu-j gUlldie“X£ 5v. M„. 

kusms šelpti- badauianca kolo ijog bažnvtinėle
tėvynę ir pranešė kadJms sveta (1644 w.;ban’ia
renkamos aukos,s,am daly- i } gus renkama nauja
kili, • la išgirdę daugelis , . , ,, ’ \ b , p y j skyriaus valdvba.
klausytoją pradėjo bruknes'

Betai, kada pasitaiko to-

SUSIRINKIMAS TAUTOS 
FONDO 43 SKYRIAUS.

Ipro duiįs, gailėdami paau-: niTiiiyi UV6III PUODĄ? 
koti centą-kitą sušelpiami lA II™ K A t I uly UllUlinui
mirštančio savo brolio bei! _________

aeserės. Likusieji geros va- j Chicagos apskričio vvčlą 
lios žmonės gan gausiai au- choras trumpu sulyginamai 
kavo šiam prakilniam tik?*- S laiku įgijo musą visuomenė 
lui. Išviso, berods, surink-Į je gerą vardą. Šiomis die
ta arti 100 dolerią. Be togomis minėtojo choro ved&- 
sutverta kuopelė nuolatinią ; jas p. A. Pocius nuo tūlo 
tėvynės gelbėtoju. j Pelikso Šemetūlskio gavo

Visiems'aukavusiems ge- sekančio turinio laišką: 
raširdžiams tutiečiams pri- “Guodotinas p. A. Po- 
dera tarti nuoširdžiausia pa-' f-ius: — Jau du kartu girdė- 

dėka. Ją vardai bus pa- jau dainuojant Tamstos ve- 
skelbti “Drauge” vėliau. O damą chorą. Už taip gerai 
jums šykštuoliai, kąrie prieš atliktas daineles neiškenčiu 
rinkimą auką ' badaujan- nepasiuntęs Tamstai pedė- 
tiems, bėgate iš svetainės Į<os.”
tebūna sarmata. Svarbiau-'------------------- —
šia kiekvieno krikščionies 
priedermė yra gelbėti savo ■ 
artimą nelaimėje. Kas nuo 
to atsisako, tas nevertas ir 
krikščionės vardo.

Lietuvos Pelėda.1

ATVEŽAMA Į CHICAGĄ 
, DAUG ANGLIŲ.

Ar ieškot 
darbe? Skai
tykit Draugą

kiti ntnisnukite Šiuo adrrmi • 
ROZALIJA JUCIENE 

931 W. 35 PI. Chieago, III.*

Depozitoriai S
STATE BANK of CHICAGO I

’’ 555

kurie turi sudėję $32,000,000, gali būt paskaityti sekančiai:
4. VALDYBOS, kurių iŠ- ==

be to tvirtina, kad veikiai 
už pieno kvortą bus imama 
10c. vietoje 9c.

Maisto spekuliantai tik 
juokus krečia iš vyriausy
bės pastangą ir pačios vi
suomenės.
’ Kas indomiausia, kad da
bar sulaikytas maisto gabe
nimas ir į Europą. O te
čiaus maistas eina bran- 
gyn. • »«» 4®/

Taip yra karės metu, 
taip bus ir po karės, jei 
šios šalies vyriausybė įleiš- 
ras budo, kaip 'pažaboti 
maisto spekuliantą beširdį 
godumą.

BUSIĄ $500,000 PELNO.
Talkininką bazaro komi

tetas praneša, kad iš baza
ro pelno susirinksią 500,- 
000 dolerią.

KIEK PAKILO. MAISTO 
KAINA.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Amerikoje pasta-

Geležinkeliu kompani
jos praneša, kad į Chicago 
atvežama net 10,000 vago
ną anglią. Anglį vežama, 
kuomet dabar atsileido šal
tis. Bet tegul užeis šalčiai,
lai išnaujo prisieis šalti gv-i

CMeagoj nennstoija »iau- wntojams. Ncs tlloniPt 
ctun užkrečiamoji liga dif- spekuliantai tę reikalingę-

ŽMONĖS PERSERGSTIMI 
PRIEŠ DIFTERIJJį.

terija. Nuo šitos ligos 1916 
metais mirė 785 vaikai iš 
(•,980 susirgusią.

Sveikatingumo komisio- 
r.ierius todėl persergsti tė
vus prieš tą baisią vaiką 
giltinę. Jis praneša, jogei 
susirgusiems vaikams mies
tas duoda veltui “antito- 
Yili.” Jei šitas vaistas lai
ku yra panaudojamas, jis 
apsaugoja vaiką uup mir
ties.

Tėvai turėti) žinoti, jogei 
šita liga tarp vaiką labiau
siai z platinasi atšilant, pa
vasarį. Kuomet pnstebia-

jį kurą laikys kur vagonuo
se miesto priemiesčiuose.

GAISRASN.CHICAGOJ.
North Chieagoj gaisras 

sunaikino Republic Fenee 
Co. dirbtuvę. Ugnis grasi
no persimesti į American 
Steel and Wire trobesius. 
Tečiaus apsaugojo ugnege- 
siai.

INDIONU BURĮS.
Aną dieną per Chicago

ma, kad vaikhs sunegali j pravažiavo indioną burįs— 
gerkle,, tuojaus reikia šauk-!21 vyras ir 1 moteris. Jie 
ti gydytojas. Kitaip gali grįžo į Billings, Mont., iš 
pasirodyti pervėlu. Anot Wasbingtono, į kur kas me- 
komisionieriaiis, daugiau-j tai ją burįs keliauja pama
šiu vaikai miršta per tėvą tyti “Baltąjį tėvą.” Taip 
neapsižiūrėjimą. . j jie vadlrta prezidentą.

Kas nori gauti darbą, turi 
kreipties vąletijinin darbo 
biuran į “Unskilled Labor 
Department,” 520 W. Mon
roe st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Ir ten 
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti t

REIKALINGA: 
Reikdlih^a:’ —

10 darbininką anglis šė- 
vėluoti.

300 iarb. į .cemento dirb

tuves. I,:f,
15 valyti vagonus.
20 prie geležinkelio bė

giu,
100 į gyvulią skerdyklas.

■ 10 porteriu į stotis.
JO senvvespią darbinin

ką.
10 porterią į stotis.
15 valyti vagonus.

100 darbininką cemento 
įstaigose. .

10 anglią ševeluotoją.
/ 20 darbin. pyie medžią.

20 į lumber yardus.

Paieškau savo giminaičio Pt. 
Šilinio. Turiu labai svarbiu reift- 
la. Paieškojas

- " F. Saltonis.
2342 W. 23rd PI. Chicago, III. 
Room 6 . ,

Paieškau sau kambarį dėl gy
venimo ir kad būt apšildomas ir 
ne taip mažas, kad apart lovos, 
butu* vietos iv Stalui. Malonėkite 
atsiliepti kas turėte panašiu kam
barį sekanęiu adresu:

: A. S.
1359 Mihvaukee avė.,

Chieago, III.
Turi būt vakarinėje dalyje

miesto.

DIDELIS BALIUS!!!
su IŠLAIMEJIMŲ 

ptyengtas
LABDARINGOS SĄJUNGOS 5 KP., Ketverge

Vasario 15 d. 1917 m. Šv. Jurgio parap. svetainėje. 32 
ir Auburn Avė.

Kurie norėte praleisti linksniai laikų ir sušelpti naš
laičius, visi atsilankykite, o nesigailėsite.

Širdingai kviečia visus,
. KOMITETAS. S

c*LAIME99

Vienintelis lietuvių kalboje mėnesinis pramonijos 
laikraštis.

“LAIMĘ” rašo apie pramoniją, kaip ji prasideda, 
vystosi, kokius pelnus neša žmonėms, kurie, prie jos 
prisideda. ' J-,

“LAIMĘJE” rasi hurodvmą bei patarimų, kur 
indėti savo sutaupintą turtą, kad jis pačiam jo savinin
kui tarnautų.

“LAIMĘ” supažindina savo skaitytojnS srt žemės 
turtais, aprašinėdama kasyklas, žęmės sluogsnius ir 
mineralus. Kasyklas ir įvairius metalus, paveikslai pa
rodo, kad žmonėms lengviau butų suprasti.

“LAIMĘ” nesikiša j dvasinius žmonių ręikalus, ji 
stengiasi vienzpramonijos sritį aiškinti. Žodžiu, “ LAI

MES ” užduotimi yra kiekvieną padaryti laimingu, 
nuimti nuo pečių kasdieninį vargą, skurdą ir kitus ne
gerumus.

Skaityk “LAIMĘ” — rasi laimę 1
Metams “LAIME” kaštuoja tik VIENĄ DOLE

RĮ, be to, duodama priedu naudinga knyga: “Pinigų 
darymo paslaptys”.

Adresuok:

“LAIME”
3329 90. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

P. S. Vieną numerį siunčiame ’dvkak pažiūrėjimui)

Pabiegelis Jonas Žiūkas, An- 
drikoniSkių valščiaus PlikiSkiu 
vienkiemo, paieškau Svogerkos 
Petronės AnikSėių parap., Mure- 
vienkiemo ir brolėnu iš Zliobiškiu 
sodos. Malonėkite atsišaukti se
kančiu adresu:

TVAN ŽUKAS * 
Gorod Samara Samarskv gub., 
Tribieuy Zavod Masterskoj No 2 
3776.

Paieškau savo motinos Anelės 
Povilaitienės ir trijų seserų Ane 
lės, Elžbietos ir Julijonos, paeina 
Kauno gub., Siaubu pavieto, Jo 
niškiu parap.' Vekono sotjps, atsi
šaukite ant adreso:

VINCAS POVTLATTTS 
1700 S. Ruble St.. Chieago. IU.

Paieškau gavo brolio Konst. 
Koeevieio, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav.,‘Kražių miestelio. 
Seiliaus gyveno Chicagoje aplei
dęs Chicaga daugiaus uihko nera
si. Prašau atsišaukti tuojaus tū
rių svarbų reiklia.

K. RIMKEVICIENE 
4422 So. Wood st., Chieago, Ilk

VAKARAS su PROGRAMŲ
Scenoje statoma komedija dvie 

jų veiksmų “EKSPROPRIJ A- 
TORIUS”, parengtas fDraugyb- 
tės“ LIETUVOS ŪKININKAS” 
atsibus Ned., 18 d. Vasario, 1917 
m., M. MELDAZI0 svet., 2244 
W. 232rd PL, Pradžia 5:30 vai. 
vak. Įžanga 25c. ir augščiau.

Todėl širdingaikviešiame vf- 
sus atsilankyti ant šio viršminėtų 
vakaro, nes puiki muzika brolių 
Sarpalių, iki vėlumo.

Kviečia visus
Dr-tės ‘‘ Lietuvos JJkininkas ’

Paieškau savo tėvo Dominiko 
Vingilaiėio paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Laukavos parapi
jos Ivoniškių kaimo, 1910 metuo
se jis gyveno Chicagoje po nume
rių 4407'Hermit'agc avė.
, Jis pnta arba kas apie jį ži

note'atsišaukite sekančių adresu: 
ONA VINGIL.MCTUTE 

% Bielkus
152 Florenee St.,
Glasgow. S. S.SCOTLAND. .
■ ■ "

Jie Yra Rūpesčių 
Mažintojais.

Vakar pas mus atėjo žmogus kuris 
teip gražiai atrodė kad butų buvo ga
lima jo paveiksią nuimti. Mes jam su
vanojome viena pakeli Eatonic, jis 
nusišypsojęs tarė “Jus atminėte ko 
aš norių.’”

Eatonic visus musų kostumerius už- 
ganėdija ir mes jo parduodame dau
giau negu kitų vaistų W. G. Shepard 
—(Juaker Drug and Book Store, 
Everett, Wash.
PO VALOYMUI IMKITE VTENA

1. VALDŽIOS, nacionalės, 
valstijos ir municipalėa, ku
rios oficialiai pasiskyrė Šią 
banką kailio padėtųvę dėl 
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankos 
įstatymais.

2. BANKOS IR BANKTE 
RTAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti šio 
banko neperviršijamą gabumą 
patarnauti kaipo padėtuve 
dėl atsargos fondų.

3. KORPORACTJOS, ko
rių perdėtiniai mėgsta la
biau turėti reikalus su sena 
įsigyvenusia banka.

piidytojai, globėjai, arba 
administratoriai pasirinko 
šią banką dėl jo pinigiško 
stiprumo.

5. INSTAICiOS, draugijos 
ir įvairios rųšies susivieni
jimai ir tt., kurio deda pi
nigus i šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus 
visai saugiai ir tuo pačiu 
laiku uždirba teisingą pel
ną. :.

B. 42000 PAVIENIU Y- 
PATU, priskaitant daag lie
tuviu, laiko sai
sius pinigus , Siajl. 
deltų kad jie tino i , 
šios įstaigos Ir. mėgsu, . 
patarnavimo ypatybę. įį f v 

Pinigai laikomi šių depozitorių siekia nuo vikrio 'ik| 
šimtų ir tūkstančių dėlerių. Visi gauna t:J patį širdingą nrie- 
iankumą, visi yrą apsaugoti banko kapitalu ir perJ|rftiri 
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti - bapkos jiatarimo pi pi 
giškuose reikaluose.

Galima pradėti tenpyti uuo $1.00 arba slaugiau. Tanpo- 
masai Skyrius atdaras subatomis iki 2 VAL, PO PIET Ir SU 
BĄTOS VAKARAIS. di£ B iki 8.

U

Kalbame lietuviškai.' —.Kviečiame lietuvius.’ Į.

State Bank of Chicago
La Šalie ir AVashiagton Sts., (Priešais City Hali.)

iiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmHiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiuiiiiiiii

Reikalingi du (2) kliaučiai 
priė naujų siuvamų mašinų ir 
prie taisymo senų drabužių, atsi
šaukite sekančiu adresu: '

JOHN B. POTELIUNAS .
105 Milwąukee avė.,

KENOSHA, 1VTS.
Phone 1461.

FOW YOUR ŠTOMACn'S jAMp 
Geru nuo remenio, širdies skausmo 

ir kiMi negerumu, Gaunamos pas vis^' 
aptiekorns.

-------- -------------------:--------------------

MOTOS TRU0K8.
Mes tarime kellstų vieno tono

motorinių trokų (Motor Trnck) 
Parduosime pigląl ni cash arba ant 
Išmokėjimo. Kreipklties lalžkų.

A. B. Oo.
% “DRAUGAS”

IWW w: 46th St. CHICAOO, ttt.

so

TalalosM: McKhiley S764

IR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytajas Ir Chirargaa 

9487 S. Mntira llrt. Ir W. 1$ |t., Cklnp 

ue8K*9S*lt«8S8$»1

FARMOS!! PARMOSI!
Parsiduoda Didžiausiojo Ameri 

koje Lietuvių kollonijoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apisiinkėje Scottvllle, Mich. km 
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Parmeni Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamos 
t Jus kuris norite turėti geresni gy
venimą pirkite pas mus farmaa kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, 11 tos k°llonljos Išprašyti. Mes 
turime 11 Jų suėmė Jų fermas ir nori- 
me jas parduoti, turime didelių Ir mt 
šų fermų, glvulial, mašinos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
mo ant Išmokesčio. Norint gauti den
giau Informacijų rąžykite mums, 
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

ANTOtt KIEDI8, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Te, Drover 7049
Dr. C. Z. Vezelis
LTBTUVI8 DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto Iki 9 vok 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 8o. Ashland Avė. 
art 47-tos gatvės

Phone Kenelnąton 352

D. E. G. KLIMAS
LIETUVIS OYDYTOJAS 

2700 E. ANN St PHILADELPHIA Pa.

Phone Yards 2721
DR. tJ. JONIKAITIS
GYDAU VYRU, MOTERty 

IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St. 

GHIGAGO, ILL.

F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas

ATTORNV AT LAW 
SO N. EaSAEE ST, CHICAOO.

Rooms 1107-1114 
) Telephone Franklin 1178

Oyv.: 3112 ę. Halsted St. 
Telephone Yards 2390

tvvrnrrnnnvvnvvYnvvn

T«L Yarda 1532
DR. J. KULIS

' LIETUVIS GYDYTOJA* IB 
CHIRURGAS,

9259 8. Halsted st. Oblcaco, DL 
Gydo visokias ligas moterų ir

vaikų.
Priėmimo Valandos: nno • ryto 
Iki 12; 6 iki 9. Nedėliomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nno • v. 
iki 8 v.

JOSEPH C. VVOLON

, LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldu

29 So. LaSalIe st„ 
Vakarais 1506 Milsrsukee av»

Central MM 
Basidenco HnmboM BV

CHICAGO, nji.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS JO'

Miesto ofisas: Room 815
19 So. La Baile Bk, Chicago, IU- 

Tsl. Randolph 5848

gyvenimo vieta
SSH Beuth Halsted StrMt

TeL Drover 6328

PASINAUDOKITE PROGA
I

Ant pardavimo du bizniai su namų,karčiams ir graborystę. 
Aš biznį išlaikiau suvirš 18, metų ir todėl norių pasilsėti. Biznis 
yra gerai išdirbtas tarp lietuvių kurių fia randasi suvirš 2500.

Norintieji plačiau sužinoti malohėkite kreiptis sekančiu adresu:
A. PETBUSZKEVICIA,

40 SCHYLER ST. ' . . AMSTERDAM, N. Y.

uMiuumtutmuu
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAOO

Best 4BANKES' 
COFFEE

TAUPYKITE PINIGUS 
-pirkite geriausią kavą Chi 

cagoj ir mokėk už sv. tiktai

Geriausia Santos 
Kava Standard 

Kava 28 ir 30c. vfir

gslitr 41c

26
a i b.

19c
8500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti ii tankų darytą sviestą 
kurioje nors ilBsnkėe saa- 
krovų.

SMETONAS 
Osrlanalaa

■etoaoo avis
etas. Geresnis

ry/iai

Goriausi By
liai 18e 
rųHss

5įc

COCŪA
(Beakės G e- 
ri ausis Cocoa. 
Bulyginh g « 
bent te- 4dp 
Wa H n I*1

ARBATA
Priimninusio 1 
Arbatos Gva-
rantuotos Ift 
80e. vert. yU|»

WB8T MDB 
1871 MOvaakee AT, 
1084 WUvraahee Av. 
1048 Mibrsekse Av. 
1810 W. Madlson st. 
8880 W. Madlson st. 
1844 W. Chieago Av 
1898 Blue Island Av

•818 W. Nertt Av, 
MOT a Halnted M. 
1898 B. Halsted M.
1818 ”. lith m. 
9109 W. 88>d s*.

BOTTTH BTDB 
•891 Wen«werth X|
9417 B. Halsted st.

4788 •, Ashlaad
MOBTV BIDB

790 W. North Av. 
8*1 K) I.ineoln 
8244 Lineoln 
9419 N. Clark

I




