Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kati tautos dora bujoti) ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.

OMO STOVIS.
KOVO 7, 1917 M.
Chicago ir apylinkės. — šiandie
lietus, kurs ligi vakaro gali pasikeis*
tl sniegu, vakare šalčiau, ryto] ne
pastovus oras ir šalčiau.
Temperatūra vakar
augščiausia
45, žemiausia
27 laipsniai.
Saulė teka 6:15, leidžiasi 5:47.
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BADAS AIRIJOJE?
kurs uždraudžia per telefoną
kalbėties kitokiomis kalbomis,
Stockholmas, kovo G (Rašo kaip tik rusiškai. Todėl per te Londonas, kovo 7. — Angli
angliško laikraščio korespon lefoną negalima kalbėti finiš- jos vyriausyliei pranešta, jo
dentas). — Rusijoje yra labai nai, lenkiškai, lietuviškai, žy gei tik vienoj Airijos sostinėj
indomųs skaitlingi generolų, diškai. Gi apie vokišką kalbą Dubline bndmiriauja 41,000
parėdymai, kurie neturi jokioj nėra nei kalbos. Vokiškai kal šeimynų.
Anglai nuskandinę ir paėmę daug
sąryšio su kare, bet kuriems bėti uždrausta ne tik viešuose Dublino gyventojų be prie
tokie sąryšiai visgi suranda- susirinkimuose, viešose įstai- miesčių rokuojama 320,000
nardančių laivių
ma. Tai via taip vadinami «°’e- bet ,r 6»‘Tiw
žmonių. Todėl imant 4 asme
“administracijiniai ukazai,”
nis šeimynon, pasirodo, jogei
Bulgarija prielanki S.
Aštrios Bausmės.
Vokiečiai ruošiasi užpuoliman prieš kuriuos paskelbia dažniausiai
badauja pusė Dublino gyvenu
kariuomenės apskričių vadai Už prasižengimus prieš tuos
Valstijoms
ojįj.
anglus ir francuzus
arba vietinių įgulų komendan-jv'sus V šimtus kitų parėdymų
tai. Kadangi šitų komendan-ls^r*ama kuone vienoda baus Žinovai vidujinių Airijos SUIMTA SUOKALBININ
NUSKANDINĘ DAUG VO
tų Rusijoje yra daug, beveik
3,000 rublių pabaudos sentikių tvirtina, jogei tasai
KAI
PRIEŠ
ANGLIJOS
KIEČIŲ NARDANČIŲ
Rezignavo Švedijos kabinetas kiekvienam didesniam mieste, |ar^a ,o> mėnesiai kalėjiman, pranešimas apie badą yra ne
INDIJĄ.
LAIVIŲ.
todėl ir jų parėdymų gyvuoja įar^a
bausmės kartu. Pra- teisingas, kadangi ten ekono
AUSTRIJA ATSAKĖ Į SUV. RASI NEBUS PERTRAUK daugybė.
Tie visi generolai-,pižen£usius nubaudžia gene- miniai santikiai esą kuoge- New York, kovo 7.—Čionai
TI
RYŠIAI
SU
AUSTRIJA.
VALSTIJŲ NOTĄ-ULTI-komendantai yra ats ikančiris Tal-gubernatorius administra- riausiam stovyje. Pagaliaus suimta indusas gydytojas Ha- New York, kovo 7. — Čionai
MATUMĄ.
tik generaliam štabui. Todėl |^v*n*u budu, ty. be jokio tei- apie gyventojų badmiriavimą nador Cbakiaberty ir vokietis atplaukė iš Anglijos Cunard
linijos apginkluotas garlaivis
Washington, kovo 7. — Čio jie turi neapribuotą valdžią ir.sin0, Prieš tai nėra apeliacijos, neprisimena net didžiulės Ai
Dr. E rręst Sckunner už suo “Carmania” su 60 keliaunin
rijos labdarių draugijos, ku
Londonas, kovo 7 d. — Iš nai turima pilna viltis, jogei miestus arba apskričius valdo *r n‘‘ra kur nusiskųsti,
kalbį, kurio tikslas buvo su kų ir krasos siuntiniais. Vie
rios užsiima bėdinų žmonių
Viennos pranešta, jogei Aus Suv. Valstijos nepertrauks di tiesiog autokratiškai. Visą Rurengti militarinę ekspediciją į nas šito garlaivio oficieris pa
šelpimu.
Viskas Cenzūruojama.
trijos vyriausybė pagaliaus in plomatinių ryšių su Austrija. siją šiandie apsiautė autokra
Anglijos Indiją. Tokie suokal sakoja, kad vokiečiai Anglijos
davė tenai Suv. Valstijų am Nors prezidentas Wilsonas Au- tiškumas ir prieš jį nenugirsi Pastaromis dienomis viduji
biai karės metu neutralėse ša blokadai yra panaudoję tik
basadoriui atsakymą į Suv. trijos atsakymo dar nuodug net jokio nepasitenlcimo. Nes nių reikalų ministerija išleido • NESUTIKIMŲ PLA
lyse yra draustini. Ir todėl tie 100 nardančių laivių pradėjus
Valstijų notą-ultimatnmą be- niai neperžiurėjo, tečiau yra aštriai uždrausta nepasiten- 'įsakymą, kuriuomi uždrausta
TINTOJAI.
du suokalbininku, įsakius Suv. vasario 1 d. Bet ligi vasario
gailestingojo nardančių laivių žinoma, jogei Austrija teisi kinti tuo autokratiškumu.
Įgabenties į užsienį baltą popeValstijų vyriausybei, suimta ir 16 dienai anglai apie 50 tų
nasi ir nusiskundžia su atvira
,rą, baltos poperos kningas, Tokyo, kovo 7. — Japonijos
kovojimo reikale.
uždaryta kalėjiman.
laivių nuskandinę arba paga
širdimi ir todėl tas daug reiš General-Gubernatoriai Yra (laikraščius, net ir vizitines spauda rašo, kad Vokietija ne
Suimtuoju prisipažino, kad vę.
Seniau buvo kelis kartus kia. Be to Suv. Valstijos jau
Patvaldžiai
[korteles. Turbut Rusijai pri- kartą buvo mėginusi pagamin- jiedu taip darę vadovaujant
pranešta, jogei Austrija laiky ir taip turi daug nesmagumų,
Anglijos uoste Davonport
ti nesutikimus Japonijos su buvusio Vokietijos ambasados! esama suvirš 100 vokiečių nar
sis nuosavios politikos ir sau kad bntų galima gaminti jų Kiekvienoj .naujosios gady- ^ru^° baltos poperos.
nės valstybėj, jei piliečiai no
Anglija. Jei Japonija tatai vi- šioj šalyj palydovo von Papen
gosis diplomatinių ryšių'per dar daugiau.
dančių laivių', kurias anglai
ri
bile
kokį
įstatymą
arba
paTALKININKAI
MANO,
KAD
suomet nepaklausė vokiečių sekretoriui von Igel. Bet pasi- sugavę. Daugelis tų laivių yra
traukimo su Suv. Valstijomis.
AMERIKA KARIAUS
intrigų, todėl nepaklausys ir sakė, kad jiedu nieko bendra
Tečiau Austrijos vyriausybė VOKIEČIAI PASIRUOŠĘ rėdymą pravesti kokioj nors
sveikų, kitos taisomos. Anglai
SU
VOKIETIJA.
šalies dalyj, tuo tikslu privalo
pastarųjų, kuriomis norima neturinčiu su suokalbiu sunai- jas panaudosią prieš pačius
nardančių laivių blokadą ir
UŽPUOLIMAN.
padėti daug pastangų, privalo
japonus sukiršinti su ameriko-kinti Welland perkasą. Sekre vokiečius.
kovą pripažįsta ne tik reika
Londonas,
kovo
7.
—
Kaip
nais
daug
pasidarbuoti,
kol
tai
vi

torius von Igel iškeliavo į Vo- Be to tam pačiam uoste au
lingu, bet ir butinu daiktu. Paryžius, kovo 7. — Vaka
Anglijos,
taip
ir
jos
talkinin-Į
sa
atsieks.
Rusijoje
veikias!
kietiją sykiu su buvusiu' Vo giai dirbdina tris didelei nar
Savo atsakyme jinai pažymi riniam karės šone, Franeijoje,
tik priešingai, u
. (kių spauda neatmainomai tvir- RUSAI IR VĖL PAĖMĖ kietijos ambasadoriumi von
visa tai, ką kituomet yra pa vokiečiai labai nerimauja. Jie
dančias laives, kurios esą 400
Jęį bile l^a^ ateis pas gene- tina, kad Suv. Valstijos ar
Bemstorff.
sakiusi Vokietija.
PERSIJOS
MIESTĄ
pėdų
ilgos.
keliose vietose pamėgino stoti
Hanądor Cbakiaberty ir ErTaigi nardančių laivių blo atakon prieš frrtncuzus ir an kl-gui/ernaforių, šitam pasiu- anksčiau, ar vėliau turės pa
hamadan.
ųest Sckunner nuo von Igel KUBOJE KARĖS STOVIS.
kada reikalinga ypač Angli glus. Cibnai abelnai manoma, lys prkvehtr fceAi kokį parėdy- skelbti karę Vokietijai. Ta pamą,
ir
jei
tas
parėdymas
ge-ti
spauda
pažymi,
kad
talki

gavusiu tai ekspedicijai $60.jai, kuri pirmutinė karės pra
kad fieldmaršalas von Hindep- nerolui patiks, 'tai pasiuliji- ninkai ir be Amerikos pagel- Londonas, kovo 7.
Iš
000. Pienai buvę sutaisyti An- Havana, kovo 7. — Kubos
džioje ėmė vartoti tą metodą burg ieško silpniausios fran
niaši
kaip
matai
tuojaus
vir-Jbos
laimėsią
karę,
bet
Ameri'
Petrogrado
gauta
žinia,
kad
gpj
os Indijon įsibriauti ir Ju
su tikslu numarinti badumi euzų ir augių linijoje vietos,
kongresas po dviejų valandų
rįėmė
arėdvma
centralių valstybių gyvento 'kurią sumanęs sutraškinti ir sta parėdymu ir pagaliau pa-kos dalyvavimas karėje visgi rusai išnaujo paėmę Persijos dijos gyventojus sukurstyti. os^gį0
čių
įstatymu.
Generolai
padikjiems
pageidaujamas
visais'g
Var
b
Ų
strateginiu
žvilgsniu
revolincijon
per
Kiniją.
Todėl
prezi<Ln7as
jus. Tatai kodėl esą negalima
. . šnaujo briauties pirmvn. To- tuoja parėdymą, paskui jis jau žvilgsniais
tokios pat metodos atkreipti
L ,
, .
«
• i, , ,
miestą Hamadan, gulintį no- į Kiniją turėjo būti gabenami Menoeal autorizuojamas visoj
* dėl anglai su prancūzais labai
skelbiamas kaipo įstatymas.
prieš Angliją?
toli Turkijos rubežiaus. Šitas reikalingieji ginklai ii amu
suspenduoti kon■atsargiai laikosi ir pasirengę
Vadinasi, general-gubernato^ VISOS NARDANČIOS LAI rusų pažangumas Persijoje nicija.
stituciją ir tuo budu paskelbti
Todėl Austrijos vyriausybė atremti didžiausias vokiečių rius yra patvaldis.
VĖS LAIMINGAI SU*
Suimtų namuose, kur jiedu karės stovį delei kilusios revo
liudija,
jogei
tenai
rusai
ir
ne tik paremia vokiečių nar atakas, nežiūrint jokių nuosto
GRĮŽUBIOS.
vėl nusprendę įsibriauti Meso- laikinai gyveno, atrasta daug liucijos.
dančių laivių veikimą, bet dar lių.
. Uždrausta Šokti.
potamijon ir pagelbėti an įvairių atsišaukimų indusų
pažymi, jogei neutralių valsty
Iši
Tų įvairiausių parėdymų pa Amsterdam, kovo 7.
varvties pirmyn ant kąlboje. iANGLAI MEDŽIOJA NAR
bių garlaiviai blokados juos REZIGNAVO ŠVEDIJOS sekmės labai indoiųios. Antai Berlyno apturima žinia, jogei ,glams
Bag(Jado
DANČIAS LAIVES.
KABINETAS.
toje jokiu budu negali plau
Odesos general gubernatorius Įyisos vokiečių nardančios laiSUV. VALSTIJOS IR
,
[ji
•
n
,
kioti. Gi jei plaukioja, tai te
paskelbė uždraudimą šokti ^yės iš karės juostos pastaro- BELGAI VIS DAR DEPOR
Galveston, Tex., kovo 7. —
BULGARIJA.
sižino, tegul už pasekmes ima Londonas, kovo’ 7. — G antri
viesuose susirinkimuose arba juis dienomis laimingai sugrįKeli Anglijos lengvi skraiduo
TUOJAMI.
ant savęs atsakomybę.
žinia,
jogei rezignavo Švedi svetajnė&ė. Tasai įsakymas tu-dusios į savo operacijinį uostą.
•I
Washington, kovo 7—Bul liai pasiųsta Meksikos užlajon
jos
ministerių
kabinetas.
Ka

Dar priduria, kad visokie
n būti pildomas visu karės'Uos išnaujo aprūpintos provigarijos pasiuntinys Panaratov pasiteiriauti, ar ten kartais
ginkluoti garlaiviai tuo labiau binetas parlamento pareikala metu. Nepaklusnients priskirta Į ija, reikalingąja medžiaga, Havre, kovo 7. — Vokiečių negavo jokių oficialių žinių nesama kur prisiglaudžiusių
bus skandinami, kaipo plėši vo paskirti $8,000,000 toles aštrios bausmės. Niekas nega torpedomis ir pasiųstos atgal ivyr*®tiaybė dar labiaus ėmė nuo savo vyriausybės apie vokiečių nardančių laivių ar
kų garlaiviai, nes prie kito niam Švedijos palaikymui neu- Ii suprasti, kokiam galui iš- blokuoti Angliją ir kitus Eu- [deportuoti belgus is Belgijos pertraukimą diplomatinių ry- ba skraiduolių-užpuolikų. Spė
ropos pakraščius. Be to, blo-|i Vokietiją. Belgijoje todėl jau
Valstijomis_ Pa jama, jogei tenai kame nors
kios rųšies garlaivių jų esą ne tralvbėje. Bet parlamentas tą leista toks uždraudimas.
reikalavimą
atmetė. Iš to ka ■ t ' ‘ I , f ,♦ r
’ . kadon pasiųsta daugelis ir,trūksta darbininkų. Kaikurios
galima priskaityti.
siuntinys todėl ir abejojąs, ar turinčios prieglaudą vokiečių
bineto rezignacija.
pramonės
šakos
visai
uždary

Austrija eina ranka rankon
Prieš Anoniminius
naujų laivių.
jo vyriausybė galėtų tai pa- nardančios laivės.
tos. Nėra kam dirbti. Negelbsu Vokietija. Šitai iškalno bu
Pagarsinimus.
■ . . ..
. . .
. v ,
(daryti. Jis sakosi, jogei Buljok., protestai pr,e» deporvo žinoma, ir todėl bcreikalo VOKIEČIAI LAIMĖJĘ VER- \ Petrograde išleista ' parėdy BERLYNE SIATOJIA
RUSŲ POLICIJOS
taciją.
DUNO ŠONE.
buvo atkreipiama doma į pir-.
mas, kurs turi būti pildomas
PŲ EPIDEMIJA
DARBELIAI.
virčyties su Amerika.
mesniuosius pranešimus.
ir kituose miestuose, uždrauKokia tvarka Rusijoje
Amerikoninių garlaivių nu- Londonas, kovo 7. — Berly- džiąs laikraščiams skelbti anoano Haaga, kovo 7. — Gartta ži- ROOSEVELTO PRAKIL KONFISKUOJAMOS REVO- parodo šis atsitikimas.
sknndinimo klausimą Austri ne oficialiai skelbiama, jogei niminius pagarsinimus. Jei nia, jogei Berlyne ir jo apvNUMAS.
LINCIONIERIŲ NUO
Anot “Russkoje Slovo”
jos vyriausybė savu keliu iš Verduno šone vokiečiai laimė- kas nori gauti kokį darbą, linkėse pradėjo, siausti raupų
SAVYBĖS.
Stavropolio gubernijoje ne
risianti — sakoma Austrijos ję mūšį praeitą sekmadienį, rasti užsiėmimą, jei nori par- epidemija. Militarinė vyresny- New York, kovo 7. — Andai Havana, kovo 7. — Kubos senai liko suareštuota gau
atsakyme.
Be to, jie tą pačią dieną nu-’duoti arklį, jei nori mokinties*bė ėmė kovoti prieš tą epidė- pulkininkas Roosevelt Oyster respublikos vyriausybė uždėjo ja vagių-plėšikų, kuri ilgą
mušę net 18-ką franeuzų lak-muzikos, negali pasigarsinti: miją.
Vokiečių vyriausybė,Bay operoje kalbėjo apie gel-‘angštas pabaudas ant re vol i u- laiką nedavė ramybės ap“ORDUNA” LIVERstytuvų.
kreipties į administraciją pa- tvirtina, kad toji epidemija ar bėjimą badumi mirštančių bei-'cįonjerjŲ nuosavybių. Tų pa- linkiniams gyventojams. Ji
POOLYJE.
gal tokios ar kitokios raidės tik nebus atvilkta iš Rusijos' gų. Kalbėdamas jis pažymėjo, baudų nebus galima kitaip iš-•vogė, piešė, užmušinėjo.
KARĖS ŽINYBA KONTRO arba pavardės.
Pasigarsinąs su rusų imtiniais,
jogei apsiimąs 20 belgų vaikų 'gauti, kaip tik konfiskuojant1 Vien tik gąlvijų toji gauja
LIUOJA VISUS GELE
New York^ kovo 7. — Cu
privalo laikraštin paduoti sasavo lėšomis užlaikyti, kol pa- nuosavybes
pavogusi virš 200. Per tar
ŽINKELIUS.
nard linijos garlaivis “Ordų(vo vardą, pavardę, adresą ir DAKAI NEDUOS MĖSOS sibaigsianti karė.
dymus paaiškėjo, kad ta
na,M” kurs vasario 24 dieną Berlynas, kovo 7. — Vokie- .užsiėmimą. Tatai smulkieji pnVOKIEČIAMS.
MIKADO PASVEIKINO
gauja plėšikų susideda iŠ
buvo išplaukęs iš New Yorko tijos kaizeris išleido proklema- garsinimai iš laikraščių išnykDanijos vyriausybė nesi
SUDEGĖ 7 ŽMONĖS
PREZIDENTĄ.
Šviatago Krėsto miesto pouosto, laimingai pasiekė Liver- ciją i gyventojus, kurioje pra usta. Jų vietą užima vis dideli, gaili . didžiausių pastaugi),
Washington, kovo 7. — Ja licistų. Plėšikų vadns buvęs
poolio uostą, Anglijoj. “Or- neša, jogei nuo šio laiko visi
kad tik . suparaližuoti gabe Vancouver, B. O., kovo 7.— ponijos mikado (ciesorius) vyresnysis žemsargis Bielodnna” keliavo 110 keliaunin Vokietijos geležinkeliai pa Per Telefoną Galima Kalbėti nimą mėsos į Vokietiją.
Mieste Hope sudegė viešbutis prezidentui Wilsonui pasiuntė usov’as. Jis turįs visą ei
imami
išimtinai
karės
žinybos
Tik Rusiškai.
kų. Jų tnrpe buvo 8 ameri
Maisto klausimas ir Dani- Coųuaballa.
7 žmonės žuvo pasveikinimą su linkėjimais jo lę medalių “už gerą ir uo
kontrolėn.
Gyvuoja, pav.. parėdymas,1 joje ganft opns.
konai.
liepsnose.
inauguracijos dienoje.
lią tarnybą.”

AUSTRIJA STOVI Už NAR
DANČIŲ LAIVIŲ KOVA

KAS GIRDĖT RUSIJOJE?

SUIMTA SUOKALBININKAI
PRIEŠ ANGLIJOS INDIJĄ

Gal Suv. Valstijos nepertrauks
ryšių su Austrija
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“DRAUGAS”
Lietuvių Katalikų Dienrašti*
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienius.
Prenumeratos kaina:
Chicagoje meta ins .............. . . . $6.00
6 mėnesiams . . .___ $8.50
3 mėnesiams . . .
Kituose S. V. miestuose metams $4.60
6. mėnesiams . ... $2.50
3 mėnesiams . . ,___ $1.50
Perkant atskirais numeriais vi
sur po 2c.
Prenumerata niekusi iškalno. Išli
kas skaitosi nuo užsirušimo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint perniuinyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresus. Pinigai geriausia sių
sti
išperkant
krasoje ar exprese
“Money Order“ arba jdedunt pinigus
i registruotų laiškų.
Redakcijai
prisiųstieji raštai ir
korespondencijos negrųšinuini, jei au
torius, utsiųdainns tokj raštų, nepa
žymi ir neindeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais krei
piant i es adresuokite:
DKAIOAS PlBl.ISHING CO.. INC.,
1800 W. 40tli Street, Chk-ago, Illinois.
Tel. Drover 6114.
----------------- XX ----------------“DRAUGA S”
I.itliuaiiian Daily Frieml.
Published duilv except Sundays by
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC.,
lsuo W. Iklli Street, Chicago, Illinois.
Tel. Drover 6114. Estabiished 1908.
Temis of Subscription: In Chicago
by mail or carrier
$6.00 per year.
Outside Chicago by r. ail $4.50 per
year. At News
Stands 2c. a copy.
Advertising rates on application.
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Iš Dienos
I
Dienon
I
NEGI SUKELS JAU

Iš to ir prasidėjo socialistų J
tarpe nesutikimai.

Kapsukas yru
Kadangi
“Kovos” redaktorius, už jį
stoja kuone visa socialistų są
junga. Gi prieš šitų eina vi
si lietuviški socialistai biznie
riai.
Ir nežinia kaip pasibaigs ši
ta “pasaulio lygintojų” revo
liucija.
Negi jie ims ir su
kels revoliucijų visose Suv.
Valstijose!
Soiialistų laikraščiai patįs
laižyini, jėgei toji kova negerėjanti, bet kjlanti vis smar
kyn, vis labyn.

Mums senai buvo žinoma,
jogei lietuviškų socialistų išgverimas ir nedorumas visgi
ant galo turės gauti galų.
Socialistai patįs tarp savęs
ims pjauties.
Taip ir yra.
Ir tas išeis lietuvių visuo
menės naudon. Daugelis dar
bininkų pamatys savo lyderių
nedorumų ir atsimes nuo jų.
DIDELIS TRIUKŠMAS
SUV. VALSTIJOSE.
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Sereda Kovo 7 d., 1017 M.

R

kraujais, surydamas jų sun
kaus darbo vaisius ir nai
kindamas tų, kų suskumba
padaryti tiesai ir dorai tatreiviauti arba lavinties ne
naujanti žmonių dalelė.
šaukiama, bet šaukia karei
,
■ -.... ■ —... . ■A ...
kilus.
LIETUVIŲ DIENA
Taigi sulyg gęperalio šta
AMERIKOJE.
bo sumanymo, regulerė ka
riuomenė ir pirmutiniai at
Komitetas,' kurį buvom iš
sarginiai gali būti pašaukti
rinkę Lietuvių Dienai su
kiekvienoj
valandoj,
nes
rengti lapkričio 1 d. 1916
jiems bus visuomet priruoš
m., vasario pabaigoje ap
ta kaip ginklų, taip ir ap
garsino, galutinai upskaitęs,
sirengimo.
,
kiek aukų suplaukė jam į
Antrieji atsarginiai delei
rankas.
Įvairių kliūčių, rasi’ir susi Vasario 22 d. buvo:
vėlintų stoti kariuomenėn, Raud. Kryžiuje $129,200.76
nors ir šitam atvėjuj pas Liberty Banke
39,575.94
kiau gal butų įvykintos rei Centr. Komitete
6,013.63
kalingos atmainos.
Per C. K. Idž.
3,005.26
Taigi: Suv. Valstijos ga

PRIVERSTINO KAREIVIAVIMO SUMANYNAS.

Suvienyty Valstijų vy
riausybė padavė kongresui
įstatymo sumanymų apie
visuotina ir priverstinų šioj
šalyj kareiviavimų.
Tų su
manymų išdirbo (pagamino)
generalis štabas, Štabo vir
šininkas šitų sumanymų in
davė karės departamentui.
Karės sekretorius ir prezi
dentas sumanymų pripažino
tinkamu ir indavė aptarti
kongresui. Dabar nuo kon
greso prigulės ar tas suma
nymas virs teise ir taps
Įvestas ar »e.
Bet kongre
sas turi dar kartų apsvar
styti ar respublikos, gerovė
reikalauja visuotino karei
lėtų umu laiku sumobilizuo
viavimo, ar gyventojai nepasipriešys valdžiai tų ka ti 1,500,000 jaunuolių. Ki
ms milijonas atsarginių bu
reiviavimų įvedant.
tų surinktas kiek vėliau.
Priverstino kareiviavimo
Be to generalis štabas vra
sumanyme pasakyta, kad
sumanęs, kad Suv. Valsti
visi 19 metu jaunuoliai, tin
jos nuolatos užlaikytų tar
kantieji kareiviauti, busią
nyboje ne mažiau 300,000
pašaukti 11 mėnesiu Suv. ’
žmonių.
Šitam skaitliuj
Valstijų kariuomenės tar
turėtų būti 24,400 oficierių.
nybon, paskui pirmaisiais ir
Iš tos nuolatinės kariuo
antraisiais metais dvisavai
menės 95,000 kareivių tar
tiniam lavinimuisi.
nautų užjūrių kolionijose, o
Sulyg generalio štabo ap
kiti butų namie, vienval la
skaitymų kas metai busią
vindami naujai pašauktus
galima pašaukti kariuome
jaunuolius.
nėn 500,000 jaunuolių taip,
Kariuomenės užlaikymas
kad į trejus metus Suv.
$472,258,746
kas
Valstijos turėtų pusantro apseitų
milijono gerai išlavintos ka metai. Taigi už kiekvieno
Generalis šta- ,iai*eivio užlaikymų ir aprū
riuomenės.
bas nori išlavintų ir priruoš pinimų reikalingiausiais ka
daiktais,
apskritai
tų kareivių turėti
mažiau rės
3 milijonų. Tai turį būti imant, išeina $142.28 į me*
pirmojo laipsnio atsarga, tus.

Patįs laisvamaniai-tautininkai gundė kun. Baltuškų
važiuoti Švenearijon.
Jie
jau turėjo prisirengę pienus
ateičiai.
Tai dar vienas patvirtini
mas patarlei: “Timeo domi
os et dona ferentes,” t. y.
bijau graikų ateinančių su
dovanomis.

Ju«i| pinigą tur; būti padė
ti g«ro|« MiugieH

bankoj*
. SECURITY KNBA

■MHOF CHICaOMMM
Milwaukee av. and Car pratar at

3% ant Jūsų Pinigu
Atdara PanedčliaU k- Sabatoml*
▼akaraia iki 8 ▼ataudai

Skoliname pinigui ant Namų

NAUJOS KNINGOS.

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima
gauti Lalvokartes

Kun. A. Staniukynas, Dva
siško gyvenimo vadovėlis. Iš

j

franeuzų kalbos. Chicago, III.
1910 m. 409 p.
“Draugas” jau rašė, kaip

ĮSTEIGTA

1888

M.

svarbus daiktas mus kultū

KASPAR

ros istorijai buvo Šv. Kazi

STATE BĄNK

$177,798.69 miero vienuolijos įkūrimas.

PO PBIEZIUEA

Daiktais pas p.

Tas darbas, kaip bažnyčios
25,000.00 statymas. Kol sienas statai,
Wood
mintiji, kaul tik stogų užden
202,795.59 gtum.
Pastatęs sienas ir
Nuo vasario 22 d. ligi va stogų uždengęs ir langus
sario 26 d. š. m. įplaukė?
'įdėjęs, pasijunti turįs dide
Grand Rapids, Mich. šios lių tuščių triobų. Jos įren
draugystės aukavo:
gimas šaukia kitų tiek, jei
Šv. Petro ir Povvlo $50.00 ne daugiaus, iškaščio ir dar
Šv. Jurgio
50.00 bo.

Vytauto Kareivių
50.00
Nepaprastų triukšmų Suvie
Sulyginant lengva sutelk
REVOLIUCIJĄ.
Lietuvos Vyčių
24.00
nytose Valstijose sukėlė sena
H v. Juozapo
15.00 ti keletą asmenų, kad pa-,
tas. Nesenai prezidentas Wildarytų įžadus, bet to ne
Blaivininku
10.00
Amerikos lietuviškų socia- sonas kongrese pareikalavo,
gana. Reikia pagaminti vi
listų tarpe prasideda... tikro kad šis jį įgaliotų ginkluoti
sas priemones, be kurių vie
Viso — $199.88
ji revoliucija.
Nebūtų daugiprekybos garlaivius, plaunuolinis dvasios lavinimas
Bush padėjo į
stebėtina, kad tie “pasaulioĮ kiančius į Europos pakranegali eiti tolyn. Mus atgi$138.00
Lib. Bankų
lygmtojai” imtųsi kits kitam ščius, kur dabar siaučia vojančioje literatūroje visokių
Pittston’o, Pa. Tautos
už sketerų.
kiečių nardančios laivės. Nors
kningų permaža, o apie vie
’
5.00
Fondo sk.
prezidentas
ir
be
to
specia

nuolinę
raštijų nėr kų nei
Amerikoje lietuviški socia
kalbėti. Tik kunigas D-ras A.
listai su savo laikraščiais pa liu kongreso įgaliojimo visuo$342.00
Staniukynas tuomi užsiėmė.
staraisiais keliais metais taip niet gali elgties taip, kaip reiSu pinniaus
Jis pradėjo nuo to kas rei
pabjuro, taip nusmuko nuo!^a’ttUia šalies gerove, ypač ša
$202,795.59
įplaukusiais
kalingiausia, nuo vadovėlio
koto, jogei baugu buvo ir pa- ’’es Prekybos saugojime, visUž tuos pinigus Suv. Val
prie kurios turėsiąs prigu
’
i
jis
pamėgino
šiam
reikale
įstojančioms į vienuolynų.
galvoti apie tolimesnę ateitį.
$203.137.59
lėti kiekvienas kareivis per stijos galėtų užlaikyti 3,-i
Jie atmetė visokių ulonų, pa- S«uti Piln4 kongreso pritari
296,029
kareivius,
imant
Iš daugelio kningų tam
Čia paduota tiktai žinios,
šiepė ne vien tikėjimų, bet ii .n:ih ^a(l paskui nebūtų tuščių keturis metus, atitarnavęs krūvon regulerę kariuome
tikslui
parašytų svetimose
kiek Lietuviu Dienos komi
sau paskirtų laikų eilėse.
patį Dievą. Toks jų nedoras ‘Ogojimų.
Kuomet tie visi atsarginiai nę ir pašauktus kareiviauti tetas suėmė pinigų, o ne pa kalbose kun. Staniukynas
pasielgimas išauklėjo ne tik Žemesnysis kongreso butas
sakyta, kiek ir kam jų iš paėmė C. Meynkens’o vei
atitarnaus po ketverius me- jaunuolius.
visokius nenuoramas, nedo-'praeitų ketvergę be jokio paKarės dapartainentas ap- siųsta Lietuvon vargstan kalų, nes jame į nestorų
, •
r , •
,
. Gus, įie bus priskaitvti prie
r‘T" melagius, bet ir gal- s,pnesmuno pravedė t« pren- v,:
|0 tarnavimo ka- -kaitliavo jogei sulyg šių tiems šelpti.
kningų sutraukta tas visa,
vazmlzms. 1,
to isgver.-l.lentai įgaliojimų.
įgaliojimą. Bet kuo- ,,„(,ln(,„Pje
; 43 n)ctlJ
kas pradedančiam vienuo
dienų sistemos, pasiremianVasario 21 d. męs patal
nio em< pradžių ir žinomo':uet šitas reikalas pateko se».
o
. .. v
Senesnieji žmo čios valstijų milicijomis, pinome to Komiteto proto liui arba vienuoliai reikia.
pliauškėjo Mockaus “spv- natan, vienuolika 1 senatorių amžiaus.
Kų kitų tautų ilgas prity
jau nebus imami karei- 1.137,200 kareivių podraug kolų (“Draugo” No. 44), iš
čiai.” Nuolat jie girdavosi, •ries tų Įgaliojimų sudarė ^*e"’nės
3.plU|į
su rėgulere (nuolatine) ka- kurio matytis, kad sutarta rimas sudarė, tų kun. Stajogei esą atsidavę darbininkų Jog suokalbį ir galų-gale!
niitkynas protingu parinki
100,000
dolerių.
mo mm
••
'
“ ' “
I Aiškiau tanant generalio riuomene užlaikymas atsiei- išsiųsti
labui.
net taip kalbu darni galiojimas per senatų neper-'
,
, ,
mu lietuvių kalbai pasavi
--->••
1
stabo sumanyme pasakyta: ku $339,548,000, arba, ap- Mums svarbu žinoti, ar tas
veikė kaip tik priešingai.
Jo
19 metų jaunuolis pašaukia kritai imant, pavieniam ka šimtas tūkstančių jau iš no.
Darbininkų labu rupinimųsis
Dvasiškojo gyvenimo va
pas juos tik teorijoje. Prak l'ai atlikta paprastuoju bu- mas kareiviauti. Kareiviau- reiviui išeitų $29.58 į me siųstas ar da ne!
lu.
Prieš
kovo
4
ui.
vidunak- ja 11 mėnesių. Paskui jis tus.
dovėlis vienuoliams ir vie
tikoje — darbininkai be pa
Toliaus, mes norime žino
nuolėms
būtinai reikalingas.
Čia paduotosios skaitlinės
sigailėjimo išnaudojami su 'į baigėsi senato sesija. Di-į paleidžiamas namo. Bet 20
ti kam, kada ir per kų bus
tikslu prisiplėšti kuodaugiau džiuma senatorių kovo 3 ulie- įr 21 savo .amžiaus metais yra išimtos iš karės sekre- nusiųsti likusieji 103 tūk Kitiems jis naudingas, nes
siai pinigų. Ir jiems visuo nų kelis kartus reikalavo tų jis kas metai šaukiamas po loriaus Baker’io pranešimo. stančiai 137 doleriai ir 59 uluoda pažinti, kas vienuolijo
met tas sekdavosi bežadant klausimų išrišti balsavimu. rai savaičių lavinties. Tai Jos yra kaipir įžanginis pa- centai, iš kurių sunaudoji je darosi.
R
net
tie 11 senatorių neleido Lėlikes ligi 45 metų am- nkstinimas inteiktojo kon
darbininkams “rojų.”
Yra žmonių nenorinčių
mo dar nėra apyskaitos.
balsuoti, reikalaudami
vis'*iaus psĮį atsargoje.
Ka- gresui sumanymo.
arba
negalinčių įstoti vie
Nors Lietuvių^ Dienos ko
Bet štai perniai nuo karės „nU,įų ir naujų diskusijų. Taip C ‘
Reikia nepamiršti to, kad
begulamas Amerikon netikėtai jiems besivaržant su diskusi KAIP SUSEKTA VOKIE •jei tų vyriausybės sumany mitetas visai neteisėtai uz nuolijon, bet trokštančių sa
ČIŲ SUOKALBIS.
urpuoja '(plėšriu budu savi vo dvasių lavinti. Tiems
pakliuvo Kapsukas, kiek su-' jomis atėjo ir kovo 4 ulienn,
mų kongresas priimtų, tuo
nas!) Centralio Komiteto “Dvasiškojo Gyveninio Va
manesnis lietuviškų socialistų kuomet šešiasdešimt ketvirtomet
Įvyktų
nepaprasta
per

Pagaliaus išvelkama eikvardų ir lygiai nepriklau dovėlis” nemažai galės pa
veulėjas.
Jis pristojo redak- j; kongreso sesija turi būti
versme šios šalies santikiuo- sančias teises, tečiaus ka tarnauti, nes jame gerai ir
kokiuo budu Suv. Valstitoriauti “Kovoje,” lietuvių pertraukiama. Tatai senatas
se ir palengva imtų ir čia
talikų srovės atstovai nega aiškiai išdėdama mokslas
socialistų sąjungos organe. pertraukė posėdį ir preziden-'j°ms pateko. Vokietijos užsie
bujoti militarizmas, kuris,
li atsitraukti iš Komiteto apie yulas ir dorybes, apie
Jis buvo manęs, kad Ameri-. |o įgaliojimo klausimas pasi niu reikalų ministerijos sek
tiesa,
yra
reikalingas
«aliai
retoriaus Zimmermanno laišiki tol, kol pinigai nebus iš išpažintį, komunijų, maldų
ims lietuviški socialistai dar
neišrištas.
’
pginti,
bet
kurio
kiekvie

ir kitus dvasios lavinimus.
(kas, pasiųstasis vokiečių pasiųsti kam reikia.
buojasi sulyg idėjinių princi '
nas
žmogus
kuolabiausiai
Diulžiuma senatorių teisino-!!<iuntiniui Meksikoje. ‘
Katalikų
atsitraukimas
“Dvasiškame
Vnulovėlypu
neapkenčia ir nenori apie jį šioje valandoje iš Lietuvių
Bet veikiai įsitikrino, kad /l’ J°«ei J‘e novė* Pavesti štai kaip buvę:
je” yra keturios dalys: 1
Amerikos lietuviški socialistai įi»uho-iim4to neleiuloi Buvęs Vokietijos ambasa- uei girdėti. Ypač Europoj Dienos komiteto virsta pa Įžanga į Dvasiškąjį Gyveni
nėra socialistai, bet guulriis,<’’aryti
senatorių. Senato.(lorįus v.on Bemstorff ininė- gyvenę žmonės yra gerai vedimu 100 tūkstančių do mų; 2 Vidujinis (dvasios)
“biznieriui,” darbininkų iš- tvar*<a’ Inab reikalauja, kaul,t,* Zinunermauno laiškų su susipažinę su tuo nelaimin lerių tautininkams-laisva- gyvenimas; 3 Santikiai su
naudotojai.
Jie prisisteigė, vnatas
enatas balsavimo
balsavimo reikale
reikale vivi- tam tikru žmogum (kurjeru) guoju militarizmu, kurio manianis. - Katalikų komite artymu ir 4 Ypatingi dievo
.
suomei
turi
rokuoties
su
ma
fmsiuntė į Meksiką. Meksiko klestėjimo pasekmės yra ulu- to narių uždavinis yra pa ti lavinimai.
įvairių laikraščių ir, prisidenIš seno gyvuoja toks pasienyj šitas kurjerius turėjo Imrtinė baisiausioji karė.
žiūrėt
surinktųjų pinigų
gulami socializmu, plėšia iš, žuma.
Trečioje dalyje yra daik
Kiekvienas
sveiko
proto
darbininkų paskutinius cen-p al’’b,nttssutikti su Meksikos pasiunti
tikslų suvartojimų ir paskui
tų
reikalingų žinoti net
tus, palikdami šituos uliulžiau- Angliškoji spauda tuos 11 nio kurjeru. Tečiaus pasie žmogus yra militarizmui pasitraukti atkartojus iš
Bet iš kitos reiškimų, kad tolesnis Ko tiems, kuriems nerupi dva
siais skurdžiais. Negana to, senatorių vadina šalies Išuln- nyj to antrojo kurjeris nesu priešingas.
sios tobulybė.
Ten, tarp
ji iš darbininkų išplėšia dorą vikais. Kaikuriuose miestuo rado, gi per upę llio Granule pusės negalima užmiršti ap- miteto veikimas ir jo pa
Sužinojęs sigynimo reikalų nuo mili- stangos savintis Cent ra lio kitko surašytos mandagu
ir visa tai, kas turi lient ko se sušaukiami poli erių susi- negalėjo jiereiti.
mo taisyklės. Jas reikia ži
kį sąryšį su krikščionybe.
'rinkimai ir išnešami protestai vienų vietų Bernslorff’o kur- turizmo įsivyravusio grobio Komiteto teises *vra neteisėnoti visiems, kurie nori
jeras pamėgino bristi. 'I’ų geidžiančiose
kaimynuose, tas.
Kapsukas neiškentęs šitą prieš tuos senatorius.
būti
išauklėtais žmonėmis.
Amerikos lietuviškų socialistų j „ .
...
w.. . vietų saugojo Indiana valsti-* Amerika, beabėjo gardus Gaila kad kun. Dr. Bar
. , .
Be to prezidentas VVilson
jos milicija. Ji suėmė ambn--kąsnelis galingiems beso- tuška Įierdaug užsitikėjo sa Kningą atspausta ant ge
pasielgimų i™«pa
ueu,oriausia imnivi^iinę
».
....
‘
.» oranese, jogei jis be to senato
snlun iaus kurjeru ir pas jį ra-Į čiams. Bepig, kad ji, stip- vo draugų, komiteto narių, ros plonos popieros. Raidės
skelbė laikraščiuose. Jis ais- .....
.. .
• .•
įgaliojimo liepsią* ginkluoti ulo Zimmu>rtuanno laiškų.
rių
kariuomenę
įsitaisius doTvhe ir išvažiavo į Euro aiškios, spauda rūpestinga,
kiai pazvmėjo. jogei lietu-1' ....
,
'
gailaičius.
Be to laiško pas jj atrado (netaptų besote. Kol posuu- pą. Kun. D-ro Augustaičio tik kalba truputi apysunkė.
visk imis socialistams rupi ne,
socializmo idėja, bud ulnrbinin
Spauda pažymi, kad tokio ular ir kitų sbipėių vokiečių Ks nuims statyti savo kul- uždavinys dabar neapsakoNorėtume, kad ta kningą
•kų išnaudojimas ir doleris, J triukšmo, kaip šis, dar nesą vyriausybės dokuinent ų ii’Įturos ant dorįis pamatų, tol mai sunkus, bet mes tiki- praplistų tarp lietuvių kuo
buvę Suv. Valstijų istorijoje. Bį vai rių instrukcijų.
militarizmas tuks žmonių mės, kad jis jį išpildys. plačiausiai.
doleris ir tik doleris.

VAISTUOS!

KAPITALAS S600.0C0
Mes mokame 3 proe. ant Pinigų.
Mea parduodame Foreign Money
Orders { visas dalis svieto.

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

1900

island

Blue

Avė

OHIOAGO, BUs

f

TAUTIŠKA
BUKI APSAUGA
DEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių
ir
Absolutiškų suitguma

Si banka yra labdl patogiojo
vietoje yra reguliariai peržiuriama V. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.00

Ruim »n(.

RuuUiyĮ

iki 11.1

NATIONAL CITY BUK
OF CHICAGO

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

ŽENKLAS BANKOS SAFO1JMO.
Cbicago Clearing House Naryste.

Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jon at
sargia priežiūra.
Laiks nuo laiko,
bent syki Į metus, Clearing House
revizoriai nuodugniai
ištiria savo
bankų stovj ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
notos.
bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiurianios ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsaugl verte gali būti kningose parodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearing House
teisių, tas yra ženklas jos abejotino
stovio.
Tiktai tvirciausios ir saugiausios
bankos gali būt Clearing House na
riais.
The Chicago
Clearing House
priežiūros užmanymas tapo Įvestas
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
nei viena Clearing House bunka no
subankrutijo. Reikalaujant,
ClU’n.rlng House bankos ateina vieuu ki
tai su pagelba.
The American State Bank pri
klauso prie Chicago Cioaring Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi
Jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas 1 metus.
Jj taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra rcguliariškal tlrinėjama
ir kas metu Išduoda įlenktas pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
Pinigui sudėti šitole bankoje yra
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
Čia gulima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Teipgl Aukso Mortgage Bondus po $100.00 ir $600.00.
Ais bankas
yra atsukanclausne
Lietuviams.
*
Čia kalba Lietuviškai Ir Lenkiu
kai.
Kapitalas Ir perviršis; $(00.000.00

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK,
Kampas; Blue Island Avė., Loomls
Ir 18-tos gatvių.
ATDARAS; Panedėllais, K e tv er
gais Ir Subatoms iki $;10 vai vak.

Sereda Kovo 7 d., 1017 M.

Našlė.” Apart lošimo netru
ko ir dailių, deklcmacijų,
monologų ir t.t. Viskas pa
vyko kuogeriausiai. Artistai-megėjai ir dainininkai
savo užduotį atliko tinka

mai.
HOMESTEAD, PA.

Vasario 20 d. šių metų
vietos vyčių kuopa buvo su

rengiu!

šeimynišką vakarėli

Publika minėtuoju va

karu liko užganėdinta. Ne
patiko tik vakaras tūlam
socialistui, kuris “Naujie
nų” No. 49 prirašė ištisą
virtinę melų. Matyt socia
listą ima pavydas, kad taip
gerai pavyko parapijos va
karas ir jis nesidrovi viešai
skelbti melų.
Cicilikų Draugas.

su užkandžiais.
Vakarėlis
pavyko kuogeriausiai ir vi
si dalyvavusieji jame išsi
skirstė pilnai užganėdinti.
Laike vakarienės kun. S.
Čeponis ir P. Senulis gra PAIEŠKOJIMAS GIMINIV IK
žiai pakalbėjo apie vyčių
PAŽĮSTAMA.
tikslą, jų naudą ir t.t. Vis
kas užsibaigė vyčių liymnu. j Lietuvos atstatymo klausimas apiVytis J. G. ma įvairiausias darbo ryšis. Vie
nas iš pirmųjų bene bus tai pa
gelbėjimas surasti musų įšsįniėčiuHOMESTEAD, PA.
sius ir išblaškytus žmones, atskir
tus nuo šeimynų, nebesusirandanVyčių Susirinkimas.
• čią, nebesusižinanėius. To pirmo-------------- '
i jo darbo pirmučiausiai įr įmasi
Vasario 25 d. Š. m. L. Vy- ] Lietuvos Atstatymo Bendrovė, jau
eiu 11-ta kuopa turėjo susi- į užmezgusi ryšius su tam tikromis
rinkimų, kuriame daug bu-j |ictuvi|i i’ kitataučių draugijomis
vo kalbėtųsi kaslink tolime- į
ir A"'c
suio veikimo. Nutarta p,Į"
.Lietuvos Atstatymo BeaVelyki, atnaujinti losimą' ,.rovė pranefe.
u Audra Giedroje
n\ issi-j ]__Kas nori surasti savo gynimokinti dramą “SugriuvęsĮ,l(.s ar pažįstamus, likusius Lietu
gyvenimas.”
jvoje, ar pabėgusius su rusais ii
_

.

, .

v

. Rusiją, tegul kuoveikiausiai atsi-

Korespondentais i-asuict i įaakia ; L A Bcndrov{ 5iu0 a(].
lietuviškus laikraščius apie! ,.esu.
vyčių veikimą išrinkti: p-lė j/.i vųtMam«s

O. Pikueiutė, J. Urėbliuna: į

>0Q

Fifth

Ocvelopment
Avė.,

Koim

Cor p..

1125

A..

New York, N. Y.

ir P. Brazauskas.

u.—Atsišaukiant reikia praneš
ti. kiek ypatų paieškoma, i kad L.
L Bendrovė žinotų, kiek aplika
MANCHESTER, N. H.
cijų kortelių išsiųsti.
.
, ’ .
i 3.—Reikia priausti atsakyjnui
Mancliesteryj
liet uvi ų krasos ženklelių už 2c.
4.—Liet. Atst. Bendrovė, guvu
kolonija nedidelė. Susipili
tsi
tokį atsišaukimų, tuojaus' išsiųs
tunus vietinių tautiečių la
atsišaukusiai
ypatai išpildymu
bai menkas.
Nei laikraščių,
fc. y* reikalingas blankas ir kitokias innei draugijų, nei kitų nau
,t ,-ucijas. Gavus tas blankas atgal
dingų dalykų Manchesterio Bendrovė, darys visa. kas galimų
lietuviai nemėgsta.
Myli* kad pagelbėjus musų žmonėms su
iniausiu jų užsiėmimu yra sirasti ir susirašyti.
girtuokliavimas
ir kazirinBe to Lietuvos Atstatymo Ben
vimas.
Užtat turtingumu drovė mielaį apsiima persiunti
lietuviai negali pasigirti. nėti laiškus Į vikiečių užimtąją
/
Jie nuolat išalkę, apiplyšę, Lietuvą.
Visokių informacijų reįkalaupusl')asiai. Gavę užmokėsią;
ant, reikia krepties į B.endrovę
už darbą, jie sėdi saliune t yL-šiaus nurodytu adresu,
beveik lig tol, kol neprage-'
Lietuvos Atstatymo B-tii

Vytis

didėjęs, .jogei jo prašalinti
negalima jokiu skystimu,
jokiais vaistais. Žaizdą vi
suomet laikydavo kuošva
riausiai, gi piiliavirans ne
tik nepranykdavo, bet dar
darydavosi liaujas, kurį nu
mazgodavo kiekvieną kartą,
kuomet prisieidavo perrišti
žaizdą. Jei pasisekdavo žaiz
dą pagydyti, tai tiktai učių
veikimui
baltųjų
kraujo
žirnaičių
(leukocitų), kurie
išnaikindavo
mikrobus.'

,

Ašarų Upelis.

W. FRANKFURT, ILL.

skystimu

draug su Dailės Mylėtojų
draugija
buvo surengusi
didelį vakarą. Lošta “Gudri

raudonos blogo sugijinio ir kiti klos mės.

pravestos

Kaip rankos, taip ko

dienas po sužeidimo bus pa
imtas gydyti. Kiek toliau
jau nieko uepugelbėtų tok
sai skystimas.
Nes, jų nuomone, tokiu laiku pulinvimas žaizdoje tuip labui pa-

VŽS District Bank.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00
ABELNAS TORTAS VIRS $2,000,006.00

I)r. Carrel ėmėsi darbo su
visu' pasišventimu.i
Jis
žinojo, jogei didelių žaizdų
negulima i pasekmingai pa
gydyti kita i Į), kaip tik jas
plaujant ’lcdltiu nors chemiš
ku skystimu, kuris visose
žaizdos dalelėse užmuštų vi
sus perus, gimdančius puliąvimą ir pagaliaus kraujo
užnuodijimą. Todėl jis ėmė
galvoti apie tokio skystimo
išradimą. Tečiau visi gydy
tojai tvirtino, jogei tokio
skystimo išradimus, tai tik
viena svajonė.

Amerikiečio Chemiko

Išradimas.
Dr. Carrel neįstengdamas

vienas
Dabartinė karė padarė di
delių atmainų visuose žmo
nių gyvenimo krypsniuose.
Atsimainys visuomenės san
tikiai. Iš visokių išradimų,
atliekamų dabar karės tik
slams, pasinaudos busimo
sios žmonijos kartos. Vie
nas didžiausias išradimas
yra naujas laidas gydyti

CENTRAL MANUFACTURING

■ ■■■■«■■■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■

atlikti

sumanymo,

kraipėsi Į Amerikos chemi
ką, Dr. Henry Dakin. šitam
jis davė visokių nurodymų
ir patarimų.

to žaizdą plauja kempėmis,

Vasario 18 d. parapijų

gazą. dalis

indo dūdelę, guminės dūdelės. Pacientas rųšies pavojus.

Išradimas jos sugyja ir sutvirtėja.
buvo atgabentas ligoninėn
naudingas tuomi, kad dabar
Šitas išradimas tat ma
praėjus dviem dienom po
jau nebereikia nupjauti nei ža maloniai spindinti žvaig
sužeidimo, tatai žaizda jau
buvo pasibaisėtinai apsipu- rankos, nei kojos, nes nebė ždutė gausioje karės baisū
kraujo sugedimo bai- nui naktyje. ,
liavusi,
bjauri,
sutinusi. ra
Puliavimas tokios pasibjau
ii^aaiaiiiiiiaiaiaianiia
rėtinos spalvos, kad tos fo
/
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRI6EP0RT0
tografijos tiesiog negalima
butų padėti laikraštin. Ant
kito vaizdelio matoma ta
pati žaizda po dviejų dienų.
Čia puliavimas jau išnykęs,
rŠ?
o mėlyna i-raudona spalva
1112 W. SStb Str., netoli Morgu ntr,
Wmc«v ■»
keičiasi i šviesiai-raudoną.
Po penkių dienų jau mato
ma žymus pagerėjimas. Ku
lias jau turi sveiką spalvą,
Suvienytų Valstijų
o žaizda mažėja. Kareivis!
I’aeto Bankos, mies
yra 20 metų amžiaus, tai
žaizda tikrai pagydavo. Bet žaizdą susiuva lyg šviežią. žaizda greitai gyja. Pasku- j
tas ir Valstija laiko
Tuo
budu
gydymos
žaizdos,
tiuė
fotografija:
Žaizdos
jau
1
jei ligos perai (mikrobai)
pinigus šiame Ban
baltuosius kraujo žirnučius nors pradžioje puliauja, il nebėra. Jinai užsiūta ketu
ke. Direktoriai sio
(leukocitus) Įveikdavo, tuo gainiui gydosi beveik taip riomis dienomis vėliau. Ant,
Banko yra savinin
met prisieidavo kimo sąnarį gerai, kaip ir šviežios žaiz didelio indubimo oda su
kais milžiniškų dir
nupjauti arba ligonis tarė- dos. Pasisekimų būva 98 iš traukta ir susinta. Uždary
btuvių
Centralinia
tam indubime, kuriame ne
šimto.
davo mirti.
mo Išdirbisčių Disbelikę
mikrobų,
gamta
pa

trįktė.
Vicepret.
Pagydomos Basiausios
baigs darbą stebėtinai grei
Daug Rankų ir Kojų Nu
ARMOUR and Co.
Žaizdos.
pjauna žmonėms.
tai. Aplink žaizdą išnykęs
į
Prez.,
ALBERT
Francijos mieste Compie, Tik vienoj Francijoj nu
sut inimas.
PICK ąnd Co. Vice-prez. CHICAGO
JUNCTION
gne ligoninėje, kur Dr. Car
pjauta 80,000 rankų ir ko
Gelžkėlio Kompanijos įr daug kitų kompanijų priguli
rel panaudoja tą žaizdų gyNebijoma Kraujo Užnuojų. Kiti tvirtina, kad dar
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus.
dymo metodą, žaizdos ir jų,
dijimo.
daugiau. Valdišku skaitlįDuoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siun
gydymo pirmyneiga foto-,
Didžiausios žaizdos galinių nėra. Salia tokios dide
čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus
grafuojania. Dro Gairei pa .'a užsiuti po astuonių arba
lės daugybės bekojų ir be
iš
kitų Bankų po visą Ameriką ir atlieka visokius
gelbiuinkas rodė tas
j (tėvynių dienų. Sulyg senorankių kareivių, daugelis jų
Bankinius reikalus.
grafijas vienam karės ko-isįos gydymo metodos žaizda
mirė kraujo sugedimu.
Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
respondentui. Šitai Vienas ] faip ilgai budavo paliekama
Taigi Dr. Carrel tai nelai vaizdelis:
Subatomis iki 9 vai. vakare.
j atvira, kol jos' pati gamta
Didelė, baisi žaizda. J oje j nepagydydavo. Tas tęsdavomei ir pastojo kelią. Šitas
Kalbama Lietuviškai.
gydytojas ir pirm karės bu sutraukytos gįslos, sūdrūs-Į si kartaįs net po kelis meneDIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS
vo pagarsėjęs žmogaus kū kvtos raumenys, sutraškin
ŠIAME APSKRYTIJE.
sius ir visuomet būdavo pa’
!
no sąnarių prigydymais.
ti kaulai. Į visas žaizdas aršėjimo, kraujo sugedimo, n
Kuomet
prasidėjo
karė,

Dakin ėmėsi darbo. Su
Kovo 1 d. š. m. čia įvy
franeuzų elieibiko Dufresne
ko D-ro J. J. Bielskio pra
pagelba Dr. Dakin išmėgino
kalbos, laike kurių buvo
200
įvairiausių
skystimų,
rankamos aukos sušelpti
kol susekė tą stebuklingąjį,
Lietuvą. Draug su smulkio
sterili zuoj antį,
s kaistų jį
mis aukomis išviso šiam paliaujančias žaizdas. Tą bū skystimą, kuris jau tukstantikslui surinkta $31.21. Ne- dą susekė franeuzų gydytojas, čiams
kareivių
išgelbėjo
mažiaus vieno dolerio auka plačiai žinomas Dr. Carrel. gyvybę. Tas skystimas at
vo sekančios ypatos:
Jis išrado skystimą, kuriuo- rastas rugsėjyj 1915 metais.
Į P. Konsmauiutė $2.00.
tni žaizdose išnaikinami vi
Dr. Nolan iš Birminghain,
Q Al. Kukas $1.50.
sokie mikrobai.
Ir tas sky Ala., kurs Francijoje tyri
Po $1.00. C. Drazdauskas, stimas nei kiek nepakenkia nėja naujuosius , gydymo
K. Bielskis, O. Bądaukienė, paciento kūno gyvybės su budus, taip rašo apie tą sky
K. Budrius, J. Šiaulius, S. dėtiniams.
stimą laikraštyj “Southern
Skirmontas, M. Pilerienė,
Pirm karės tokio skysti- Medieal Journal:”
J. Mileris, K. Daukša, M.hno nebuvo.
Kuomet Dr.
“Pacientas su užsisenė j uVaičiūnas, A. Gudaitis, A. Carrel ėmė galvoti apie to- siąja žaizda paimah'as ištyVirvioius, P. Visokis, F. kio skystimo išradimą ir su-: rimo kambarin iv tenai priBilas, B. Juškvtuskas, T. taisymą, garsieji gydytojai deramai peržiūrimas.
I’irPangonis, V. Baltrukonis, tik tyčiojosi.
Jie kalbėjo minusiai gydytojas atskies
J. Barštis, V. Gurskis, J. jogei antiseptinis skystimas ta jodina, nuvalo odą. ap
Andruškevičius.
gali būti pasekmingas tik link žaizdą.
Paskui pašalina
U
A. B. tuomet, jei sužeistasis žmo iš jos visokį nešvarumą. Po
Y
_____________________
gus vėliausiai į dvi arba tris

SIOUX CITY, I0WA.

nuslopina

Storesniąją iš

iš kurios išsišakoja visos
plonelytės dūdelės, galima
uždaryti repliukėmis. Kas
dvi valandi slaugotoja ati
daro tą dūdelę ir perplauja
žaizdą. Kas antroji diena
iš žaizdos ima pūlius ir ty
rinėja. Pradžioje per mi
kroskopą kiekvienam mi
kroskopiniam lauke matyti
tūkstančiai bakterijų. Bet
paskui kekvienuose pen
Prieš žaizdos gijimą pacien kiuose laukuose susekama
tą visuomet suimdavo karš tik viena bakterija. Tokiam
tis. Tai buvo ženklas, kad bakterijų sumažėjimui išbubaltieji
kraujo
žirnučiai Į vus ištisą dieną, laikas su(leukocitai) veda pašėlusią siūti žaizdą. Prašalinę du
bet pasekmingą kovą su li dėles ir gazą, įsuziovina
gų perais. Tik po tos kovos žaizdoje Bukino skystimą ir

ria visų pinigų. Paskui gi; <
vargsta visą savaitę iki I NEPAPRASTAS VAIS
TAS ŽAIZDOMS
naujos algos. Tuos pinigus)
GYDYTI.
vėl prageria ir tokia pasu- ‘

kėlė tęsiasi per ištisus mėne
sius, metus.

• **— R''

3 R A ■g.
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paini virintomis Dakino sky
stime. Plonytes gumines dū
deles įdeda į visas žaizdos

Iš indo, laikomo per
coli ų augščiau žaizdos,

vietas.

30
kitomis

dūdelėmis Dakino

KIEKVIENA DIENA PER VISUS METUS
IONAIS yra puikus karas kuris yra vartojamas ir žiema it vasara, apmainomas kaip tik nori. Netik kad gražus
pasižiūrėti bet if smagus pasivažinėti.
Kas jį nusiperka tai žino kad turi karą kulis visus kitus atstoja.

LEXIXGTON SA1AENT S1JPERIOIUT1E8

■

Enffine Drlven Tire Puinp
Doultlc ltull> Adjuslable Hendlamps
Itigiilly Mounted on Itadiator
I.artre.Ht Sl/.e Motometer
Molted-On Tire Kark and Spare
Pcmnnntabfc Kim
Oll Pressiirc Ciauge
<!onvex Mud (innrds .................................
Genuine Lcuthcr Ijpholstcry

E<'iixiiiKl(iii-('<*iitiiii'iilnl Engine
Moorc Multipln Eklinunt Syslcm
Cnt Steel Hturting Oeur on Flywheel
liidepeiKient lęnltlon, LlgliUng, and
StnrtiiiK <;ireidts
Ooii’de Eniverml Joints
Full-Floatinjr Bear Axle wltli Spirai
Kevel Gcnrs
Wkk-Fced Oll ('lips

/

ri'

l)ar prie to yra puikios dideles lonųtos.

Lexington Motors Chicago Co.
Chicago,

1842 Michigan Avenue
Telefonini Calnmet S7H0.

LEX|NGTON-HOWARD CO.
CONSEIiS VILLE, 1KD1AKA.

III.
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D R A U n A it
PRANEŠIMAS WESTSIDĖS U Baltruiucne, ĮGIS S Vilios Avc.
LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ l^ 'fialtuiichnik, 2342 Leavitt str.,

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

ORGANIZACIJAI.

pL Rn"pwitz, 3252 S. Halsted St.
M. Bartkevičius, 3119 Morgan St.
W. Benedikovitz, 135-Roseland
Pėtnyčiojp, kovo 9 d. š. m., •I. Bernotas, 3327 S. Morgan St.
vnl. vakare, p. M. Mel- G. Benik, 1122 S. Halsted Street
jvyks metinis susirinki- F. Bitowt, G10G S. Street
S XXX'xlsiaW
AYest si d ės lietuvišku T’. Blumns, 3212 Auburn Avenue
KUN. PR. BUČIO PA
draugijų organizacijos šelpti .1, Boeziunas, 172G State Street
T. Brencius, 2G8 East 115 Street
SKAITA.
Lietuvą.
Y. Brinevicz, 3252 S. Halsted St.
Geistina butu, kad kiodau- A. Burba
Šiandien, seredoj (trečiadie- gijusiai delegatą atvykti} Į J. Butatos, 1208 Chicago Avenue
nyj»‘) kovo 7, Dievo Apveiz- £į svarbų susirinkimų. Taipo C. Coslis, 2425 West 45 Place
dos parapijos svetainėje prie gi Siame susirinkime bus ren \\T. Carabo, 1210 Hasting Street
W. 18tb ir Union avc*. bus ku kama nauja valdyba.
\V. Conard, 921 West 33 Street
D. Czcbatas, 938 Wcst 33 Street
nigo Pr. Bučio paskaita. Ji
Su pagarba,
S,
Dangiala, 670 W. 18 Stbeet
prasidės 7:3() vakare.
Valdyba.
AV. Daratins, 3418 Kensington Avė
A. Dereszkewicz, 724 Edą Street
REIKIA GERTI TIK ATVICiCERO, IL.
P.. Dronsutovicz, 3212 Halsted St.
RINTAS VAUDUO.
V. Elzbergas, 3259 S. Halsted St.
Cicero Tautos Fondo skv- I. Pilipaįzty, 213G AAT. 23 Place
Nortli Chieagoj baisiai ėmė rius susitvėrė pat pradžioje FI. Fomuska, 4547 Wentworth Avė
siausti užkrečiamoji liga šil- karės. Nors bemaž visų lai- A. Galdikai, 368 Kensington Avė.
tinė. Cbicagos miesto fizikasjka jis gerai veikė, bet pasta- K. Gautszis, 745 Mihvaukee Avė.
.1. Geczias, .Tushm Avc. S. Clucago
Foley todėl persergsti miesto raišiais laikais dar smarkiau F. Girzot, 4535 S. Marsbfield Avė.
gyventojus, kad jie negerti} sujudo varyti tų prakilnų dar- P. Gordon, 1416 S. Trumble Avė.
neatvirinto vandens. Nes da- ba.
T. Girdzijauskas, 3252 S. Halsfed
kartiniais laikais vanduo ež - Vasario 25 d. š. m. buvome S. Gavenis, 1122 S. Halsted St.
re labai nešvarus ir ji geriant surengi Gentinius Fėrus (in A. Gitautas,, 318 West 53 Street

ŽINIOS

žanga — vienas centas) nau
Crablauskis, 4437 S. Wood str.,
įvairiomis
*
dai badaujančios Lietuvos.
PAIEŠKOJIMAI.
jFėrai buvo pasekmingi, Sve...
iii.
-i
v
Paiškau savo Sesers Veronikos Sė
DAUGELIS VAIKŲ
tame nuolat buVO pilna zmo- ( ranTSięaitės Paeina iš Kauno Guber
Panevėžio Pavietą Ramingolos
NESVEIKŲ.
nių.
Pelno nuo
šios nijos
Valstyjos Ji gyveno Amterdam N. Y.
Kiek laiko prieš tai ji manės ieš
pramogos liko suvirš $67. Be kojo
bet aš negavau jos adreso. Malo
Cbicagos sveikatingumo k ;- ,to arti upsės aukautų daiktų nėkite atsišaukti:
MARY DAMANRKFNF
misionierius praneša, kad C’ii- iįj;0 neišparduota.
Nutarta 1442Mrs.
Amold str. Chieago Heights, III.
cagos viešose mokyklose 101,- j pabaigti Centinius Fėrus ko000 abiejų lyčių mokiniu esą ™ 18-ta d. Šv. Antano para- PaieSkau savo tėvu Liudviko ir
Marijonos
Pleckauskiu,
paeina iš
iabai nusilpnėjo fiziškai, ne pijos svetainėje.
Katino gub. Šiaulių pav.,
Kuršėnų
vai. Rumueių kaimo. Jei kas
apie
sveiki.
Iš jų 88,000 vaikų
uos žinote malonėkite pranešti se
reikalingi tuojaus gydyti.
kančiu adresu.
PLĖŠIKŲ-GALVAŽUJURGIS PFCKAVCKAS
Indomiausia tas, kad svei
002 So. State st.,
Chieago, III.
DŽIŲ DARBAI
katingumo sąlygos mokyklose
CHICAGOJE.
yra tiesiog apverktinam sto
Paieškau savo dėdės
Izidoriaus
Tamošaičio paeinančio iš Kauno gub.,
vyje.
Mokyklų tarybos na
Raseinių pavieto, Jurbarko parapiNaumininkų
kaimo 24 metai
riai tik politikieriauja, bet ne Praeitą šeštadienį ir sek os.
aip Amerikoj, pirmiau gyveno Chiplūšikai-galvažu- agoje dabar nežinau kur. Malonėkisirūpina atlikti savo parei- madienį

galima užsikrėsti
ligomis. „

CICERO, ILL.

Čia yra gana daug įvairių
pašelpinių draugijų, bet vie
na veikliausiųjų yra Saldžiau
sios Jėzaus Širdies draugija.
Nors ji turi neperdaugiausia
narių, bet esantieji yra labai
veiklus ir pasišventę visuome
nės labui. Ši draugija nese
nai nutarė kovo 25 ir 26 d.
sulošti
svenoje
veikalų
“Genavaitę,
Roles
atliks gabiausieji artistai-megėjai L. Vyčių 14-tos kuopos.

džiai vieną žmogų nužudė,
k lis pašovė ir daugelį api
plėšė. Daug visokių įstai
gų ir praeivių apiplėšė au
tomobiliniai plėšikai. Į dvi
dieni ir nakti galvažudžiai
tokiuo budu pelnijo kelis
tūkstančius dolerių. Kurgi
plėšikams nebus Chicagoje
gyvenimas, jei policija už
imta streikuojančių darbi
ninkų ir darbininkių daužvmais-areštavimais.

brighton, park.

Šiomis dienomis labiau
susipratusioji vietos lietu
Chak.
vi:! i sutvėrė Tautos Fondo
skyrių, jdant nuolat neštų
ATIDENGTAS PACTO SKY pagelbą gimtiniam kraštui.
RIUS MUSŲ TAUTIEČIO Vasario 25 d. š. m. naujai
PO DOMIJONAIČIO
si įsitvertasis skyrius (60KRAUTUVĖJE.
tas) bažnytinėje svetainėje
laikė
pirmą susirinkimą.
Buvęs Olszewskio bankoj Susirinkę geros valios žmo
pačto skyrius (Statiou No. n "s mėnesinių duoklių įmo
60) dabar tapo perkeltas į kėjo $20.25. Už parduotas
žinomo p. M. J. Damijoną gi kningutės įplaukė $2.50.
čio krautuvę (901 W. 3<Jrd ir Taigi
išviso
surinkome
Auburn Avė.). Čia dabar ap $23.25.
linkiniai žmonės gali apsiruTautos Dienoje čia buvo
pinti dienomis ir vakarais surengtos iškilmingas pamiįvairiuose pačto reikaluose,'nėjimas su rinkimu aukų.
kaip antai: pačto markėmis
Tautos Fondo sk.
(stamps), Money Orders, l)ovaldyba.

mesties ir International, regi
struoti laiškus, Parcel Post ATSIIMKITE
siusti įvairius siuntinius ir tt.
“rmmigrants
WEST PULLMAN, ILL.

Liūdnos dienos socialistams.

pi.eagiie,”

LAIŠKUS.

Potective

Chicagoje,

gavo

d ug laiškų iš Lietuvos. Tie
Ir. škai adresuoti žemiau pa
minėtiems žmonėms. Tuos
laiškus galima atsiimti mi
nėtos lygos biure po num.
11401/, So. Michigan avė.
Tam biure galima susi kal

“Naujienose” buvo paskelb
ta,
kad
socialistų
kunigužis Mockus laikys mi
sijas Rosclnndc ir W. Pullmanc.
Taigi vietos socialistai
tuoj ėmė ieškoti svetainės. inti ir lietuviškai.
Bet ant nelaimės svetainės ne A. Karolis, 2334 S. Oakley Avenue
gavo.
Svetainės savininkas A. Silvester, 4541 Ilermitage Avė.
sužinojęs, kad čia žada kal- J. Augnitis, 4600 8. Paulina str.,
T Anužis, 3216 Illinois Court
bėti Mockus pasakė, nenorįs K. Baeevįez, 1708 S. Jefferson
teršti savo namų tokiomisų. chvels^ 2349 S. Oakley Avenue
prakalbomis.
p. Balezunas, 3900 Glodis Avenue

Sereda Kovo 7 d., 1017 M.

Maldaknyges r
H

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. It. K. Kunigi) Sąjun
ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatui, (vairios uinldos
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.
No. 2. PAMALDŲ VADOVĖMS. Tą pat) kaip No. I, skurelės ap
darais ............................................................................................ 60c.

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

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

Imant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
Užsakimai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.
Adresuokite:

BRF.VIOREMAI.
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, gražus
išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudonį .................
35c.
No. Ii. 14 Juodos franeuziškos skurelės apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
apvalus kampai ...'.......................................... ........................... 75c.
No. Ii. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auksi
niai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai $1.00
No. Ii. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti iš
marginimai, lapų kraštai auksuoti ................................... 50c.
No. Ii. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžiutis ir pa
rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai............................... 60c.

Draugas Publishing Co.
Chicago, III.

1800 W. 46th Street

Įį

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.,

CHICAGO, ILLINOIS.

■ ■■■■■■■■■■■■I ■■■■■■■■■■!
Maldaknyge

“Pamaldų Vadovėlis”

Parsiduoda Didžiausioje Ameri
koje Lietuvių kollonijoj kame yra
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apylinkėje SeottviUe, Mich. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Cionals yra Farmerų Draugystė, yra
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamės
į Jus kurie norite turėti geresni gy
venimą pirkite pas mus farmaa kad
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°lionljo8 Išprašyti. Mes
turime Iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių Ir mt
žų farmų, glvulial, mašinos Ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

Nauji, neatimti, aaryti ant
užsakymo aiutai ir overkutai,
vertės nno $30 iki $50, dabar
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavimi nuo
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo $26 iki
$85, dabar $5 ir augiiiau. Kel
nės nno $1.50 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai.
Atdara kasdieną, aedėliomis
ir vakarais.
8. OORDON,
1415 8. Halsted st, Chieago. UI.

ANTON KIEDIS,

Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

tt tttttttt ttttttttttttttt*

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.
“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies

DIDELE NAUJIENA

mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
Visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga antgalviu: „KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos baisenybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavėnė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. KndirRo? v.ršminėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima va utį pas
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emerald Ave^
Chicago, UI.,
Taip-pat “DRAUGO” Adm.. I«OG W <6tb St.,

pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis” kaunuoja: —

Paieškau savo dėdės Juozo Pukeio paeina iš Kauno gub., Raseinių
nv„ Pagramantų parapijos.
Krei
pi sodos. Jis pirmiau gyveno Spring
iri d, III., dabar nežinau.
Meldžiu
tsišaukti sekančiu adresu:
IVANA JVKNAITC
512 Ro. 49tli Avė., CICERO, IT,L

b’ ‘
Skuros apdarais, auksiniais kraštais,................. 60c.
Audeklą apdarais, auksiniais kraštais,............. 40c.

Mokesnį galima siųsti krasos
“money order”.
Adresuokite.

ženkleliais, arba

Chicago, III.

f
PaieSkau savo draugo Stanis
DRAUGAS PUB. CO.,
lovo Petraičio, paeina iš Kauno
srnb šiauli” miesto, pirmiau gy
Chicago, III.
1800 W. 46th Street,
venau kartu su iuo Montreal, Carnda. Aš paeinu iš Kauno gub.,
Telšių pav., parapijos Kalvarijos
Pasauios sodos. Meldžiu atsišaukti
sekančiu adresu:
mutmuttmmiuMu
STEPONAS NOBETKA
d
JOSEPH C. VVOLON
7S9 Bank St., Waterburv, Conn.

Teletenae: McKinley S764

■■■■■■■■

UKES
Geriausia žemė ant kurios

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Gydytojas Ir Chirurgas
$417 h Untsrs llrt. Ir W. lt $t, Cllap
Akynlal pritaikomi per aklų
gydytojus. Mes už savo darba
gvarantuojame
arba pinigus
gražiname.

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalIe et.,
Vakarais 1566 Milvraukee avė.
auga

visokie vaisiai. Namas karve 2 kiau

lės, 12 vištų, viskas ant išmokesčio.

BR. A. K. RUTKAUSKAS

nflSTER^^

PETER A. MILLER

Central 6390

Deimontai, Laikrodėliai ir
geriausios rųšies auksiniai
dalykai.

Rasidenee Humbold 97

CHICAGO, n,L.

256 West

lYSTEtl

Gražiausia
ir Ge
riausia mokykla Chi
cagoje kuri mokina
kirpimą ir siuvimą
vyrų ir moterų dra
bužių.

22-ra gatvė

Naudokitės proga. Mes turime 60,009

REIKALAVIMAI.

FARMOS!!

FARMOS!!

Į Į Vyrišky DrapinyBargenii

ANIOLAS SARGAS.
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai
448 pusi.........................................................................................
$1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa
kimai veikiai lšpldomi.

Geriausi

P.

Surengč Kun. P. Gugis

MAŽAS AUKSO ALTORIl'S.
No. D. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau
nelės npkaustitos pasldabrotomis blėkelemls, su kabute 60c.
No. L. 03 Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais updarais, ap
valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta
kvietka .............................................................................................. $».OO.
No. D. 04 Franeuziškos juodos slidžios skurelės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa
rašai, auksinti krašteliai ........................................................... $1.25
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir ceiuloidos, 3 sida
briniai medalikėliui prie šono, metalinės briaunelės, su
auksinti kraštai ,......................................................................... $k00
No. Ii. 00. Baltos ceiuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
bute. . . ............................................ . . . . ....................... . ............ $1.50
No. Ij. 07. Baltos ceiuloidos apdarai, ant viono šono kvietkuotas
kielikas, su kauline kabute, auksinti lapų kraštai. Yra
tai viena iš gražiausių knygelių ............................................. $1.75
No. 202. Franeuziškos juodos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su kąbute ............................................................................ $1.00

9 1800 West 46tli Street.,

M.

STACIJOS IR ROŽANČIUS SV.

g'

e atsišaukti ant sekančio adreso:
P. TAMASAICIUTE
31 Charles PI. '
Athol, Mass.

Paieškau pusbrolio
Antano
\Ynlatkaus paeina iš Kauno gub.,
Krakių vals., Mediniko sodos. Mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu :
.TONOS WALATKA,
103 So. RIVER St., Batavia, III.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Tik ką išleista Knygele

3i

akrų. Jus galite pasirinkti kur Jums

Elektra varomos
D-RO J. J. BIELSKIO PRA
mašinos musų siuvi
KALBŲ MARŠRUTAS.
slainės. Mes norime čionai padaryti
ąnmnmnrmTSTYVVn mo skyriuose.
Jus esate užkvieM
antra Lietuva.
11—So. Chicago, UI.
eiami apsilankyti ir
M
pamatyti musu mo
s A. A. SLAKIS
14— rSt. Charles, UI.
kyklų
bile
laiku
____
SANBORN COMPANY
M 15— Aurora, Hl.
— dieną ir vakarais ir gauti speciaADVOKATAS
liškai musų kaina laike šio mėnesio.
M
WWIBf'
16—De Kalb, UI.
Peternos daromos pagal .Tusų mlerą
Lithuanian Colony Director
Miesto
ofisas:
Boons
$11
a
M
—
bile
stailės arba dydžio, iš bile me
18—Rockdale, III.
1$ So. La Salto Sk, Ohlcago, U. • dų knygos.
Tsl.
Baadolph
824$
M
21—Milvraukee, Wis.
Diplomai duodami mokiniame.
EAGLE RIVER, WIS.
M
Master Designing School
22— Port Washington,
gyvenimo vieta
J. P. KASNTCKA. principais*,
$255 So. Halsted Street
Wis.
118 N. La Šalie St. Kambarys 416-417
TeL
rei. gDrover 63S$
parankiau arti prie miesto ar mok-

REIKALINGI
geri vyrai gyventi
‘furniture” kambariuose.
Patogus
ambarlal, su patarnavimų,
nuo
3.00 iki $7.00 | mėnes). Sulyg iširinklrtio. Atsišaukite:
558 W. North Avc., 3rd flonr.
CHICAGO, II,L.

Reikalaujame 10 darbininkų ant
ūkęs. Darbas ant metų ir geras užmekesnis. Taiposgt reikalaujime gero
žmogaus kuris supranta apie namų
statymą ir taisymą. Darbas ant metų.
Malonėkitė atsišaukti per laiška.
P. A. MAZęlKA
R. 3, Bot 58,
CAMPBELLSPORT, WTS.

4
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Prieš City Hali
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PRANEŠIMAI.

Naujaus Lietvišku Šokiu
Rinkinys

Čekų Tautiškas Susivienijimas ren
gia Dideli Bazara kuris atsibus Pilsen Tark Pavillion, 28-tos ir Albany
gtvių, prasidės kovo 3-čia iki kovo
10-tal d. 1917. Pelnas nuo šio baza
ro eis dėl išgavimo Čekijai luosybės.
Bazaras bus puikus, todėl vertų,
nueiti.

BANKES',
COFFEE' 26
j/ja Ib.

DEL PLANO.
Surengė V. NICKUS. ftiame rinkinyje tilpsta sekanti " Lietuviški
tokiai’*: **žirgelis”, "V. K. Marias”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”,
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “ Pasde Spagne”, “Klumpa
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyčių Mar
šas”, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pakeltkojls”, "žilvitis”, ir “Rūtų Darželis”. Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina
tik vienas doleris ($1.00). (Pasiuntomo lėšas mes apmokame.
Reikalaukite pas:
DBAUOAB PUBLISHINO OO.
l$00 West 4flth Street,
Chicago, Illinois.

Phone Yards 2721

OR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 30c.......................................... 1

I JĮ L

SVIESTAS
Tsl Drover 704$

Dr. C. Z. Vezelis
Lnmr.as dbntistai
Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimų.
4712 So. Aahland Ava.
art 47-tos gatvės

999993t999JtMt9A9Jt999999999Jt 99.9999JA99A9999999A999.999 9

S

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Remi] ir Stoginio Poploros

f

S CARR BROS. WRECKING CO.

:

J 3003-3039 S. HALSTED ST.,

;

99999A9999999A99A99999A999

CHICAdO
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I RYŽIAI

I

Geriausios Smeto
nos vėrėsnis, negiJp
kur Jus ga- "Tai U
lit rauti

oerlausloš rusiva,
milas,
|l0c vertės, mi
parsiduoda ša'

WEST‘R1DE
1371 Mllwaukee av.
20M Mi(waukee av;
I0M Mllwsneee av.
lSl0WMaHI«on st,
IKSO w Madlsan st.

1814 W Chlearoav.
1R.38 Blue leland av.
2812 W. North av.
1217 8. Halsted at,
18.12 8. Halsted st.
1818 W. lith at.

eA

n

!u«

5įc

COCOA
Geriausia Bankam,
aulyrlne su
bent kokia,
1-2 sv.

14c

Is

8102 W. 22nd st.
SOUTH SIDE
30.32 Wentworth av
8427 8. Hslatml at.
4729
Ashland av.

8.

ARBATA
Prllmmiautls. Gva.
rantuota,
vertas 80c
parsiduoda
po

40c

North side

408 W. Division st.
720 w. North av'
2840 Lincoln av.
8244 Lineoln av,
8418 N. Clark St.

