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BLOGAS VOKIEČIŲ NE represijas su fiancuzų
IAISVIŲ PADĖJIMAS — 'glų karės nelaisviai^.

SAKO MINISTERIS.
_________
Berlynas, kovo 10. — Anąl

ir an-

Rusijoje Santikiai z
Pagerėję,

štai iš Rusijos nešimai
Vokietijon turėjo parkeliau
ti viena vienuolė su 50 vai
kų, kurie karės pradžioje
buvo pagrobti rytinėj Prū
sijoj ir išvežti Rusijos gilu
mon. Tečiau parkeliavo be
vaikai. Ar kita vienuolė arti
miausiomis dienomis parvež
kiek vaikų — sunku pasa
kyti.
Rusijos vyriausybė aiški
nasi, jogei jinai mielai su
grąžintų atgal visus civilius
mitinius, bet bijosi, kad Vo
kietija tų sugrąžintų imti
nių nepaimtų kareiviauti
prieš rusus arba kitokiems
kenksmingiems Rusijai tik
slams.
Ministeris tvirtino, jogei
vyriausybės pareiga pasirū
pinti tų nelaimingųjų likinpi.
Pagaliaus ministeris Stein
apreiškė, kad vokiečių tau
ta nepamiršo savo nelaimin
gųjų Belaisvių, esančių prie
šininkų nelaisvėje; ie tenai
helaimingi, daug kenčia
kaili fiziškai, taip moraliai;
iie patekę nelaisvėn ginda
mi tėvynės reikalus, pirmie
ji eidami priešininko ugnin.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujoti} ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Geo. AVashington.
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Ponią Cudahy popežius paangštino grafione

dieną Vokietijos parlamcn-| Apie vokiečių nelaisvių
Mirusio vieno Chieagos šeimyna yra duosniausia ir
te kalbėjo karės ministeris. padėjimą rusų' stovyklose
gyvulių skerdyklų savinin prakilniausia
gen. Stein apie vokiečių ne-1ministeris Stein nepasakė
katalikiška
laisvių padėjimą priešinin-Įnieko tokio aiškaus. Vokieko Miebael Cudahv* žmona6 šeimyna Chicagoje. Tos šei
-našlę, ponią Cathcrine Cu mynos nariai yra paaukoję
kų šalyse. Pasakė, kad Vo-( rijos vyriau.Ąbė- 'negavusi
dahv, Šv. Tėvas Benediktas apie pusę milijonų dolerių
kietijos vyriausybė delei [nuodugnių pranešimų apie
X V paaugštino grafiene. katalikiškajai apšvietai. Tos
žiauraus apsiėjimo sb vokie- Į nelaisvių santikius Rusijos
•
i
■
Vakar (’hieagos provincijos pačius šeimynos nariai^yra
čių nelaisviais oficieriais ir(stovyklose.
Vyriausybei,
Antvyskupis, Jo Augštoji įtaisę Cudahy vardu mok
kareiviais talkininkų šalyse'pav., nėra žinoma, ar prie
Malonybė George AV. Mun- slo salę Loyola universitete,
buvo verčiama ne kitaip el tiesimo geležinkelių Siberi
delein, apie tai gavo iš Ry kningyną ir gimnazijos bu
gties ir su talkininkų Belai joje nelaisvių stovis pagerė
jo,
ar
ne.
I ■I . . I
mo oficialius dokumentus ir stą prie naujos Quigley se
sviais.
tuojaus tą žinią paskelbė vi minarijos, be to dideles piTečiau negalima užtylėti
Pasibaisėtinas stovis Prusijoje.-Bul- Ministeris pažymėjo tie fakto
suomenei.
— kalbėjo ministeris
nig ųsumas yra aukoję ka
siog sensaeijines smulkme
f
talikiškajam universitetui
garija aiškinai taikinsis?
nas, kaip priešininkai žiau — kad pirm visako daugel
Ponia Cudahy yra antroji
vietose
Rusijoje
vokiečių
riai apsieina su paimtais ne
Suv. Valstijose motelis, ku AVashingtone. Taipgi ta šei
ĮSAKO APGINKLUOTI VOKIEČIAI ATBLOKŠTI laisvėn vokiečių kareiviais. nelaisvių santikiai visgi pa
riai suteikta toks atžymėsi myna uoliai paremia kiek
sigerinę. Už tai reikia padė
vieną labdaringą jį ir tikybi
PER PUSMYLĮ FRAN
GARLAIVIUS.
mas. Pirmąja moterimi, ku
Franeuzų •nelaisvėje vo koti Švedijos ir Danijos
nį sumanymą. Už tos šei
riai duota grafienės titu
CIJOJE.
kiečių padėjimas — pasako Raudonojo Kryžiaus drau
mynos narių tokį prakilnu
Washington, kovo 10. —
las, yra grafienė Learv Ne\v
jo ministeris — vietoje pa gijų pasidarbavimui.
Prezidentas AVilson paga Lodonaa, kovo 10.—Cham gerėti dar labiary paaršėjo.
Yorke. Ją tuo titulu atžy mą popežius paaugštino jų
mėjo šv. at. popežius Leo motiną. Ir aš didžiai džiau
liau nusprendė apginkluoti pagne apskrityj arti Butte Priešininkas smaugia musų Nuo to laiko, kuomet Šve
giuos išgirdęs tokį atžymė
nas NTTT.
armotomis Suv. Valstijų du Mesnil kovo 8 dieną nelaiminguosius kareivius dija1 paėmė savo rankosna
ti
mą.
prekybos garlaivius, kurie francuzai užatakavo vokie kaip fiziškai, taip ir dvasiš Vokietijos reikalus Rusijo
Tokie popežiaus paaugštiplaukioja tarpe Amerikos ir čius, anot franeuzų genera- kai. Musų nelaisvių stovyk je, labai energingai ėmė dar
Ponia Cudahy yra gimusi
nimai suteikiami tik augštos
buoties
pagerinti
vokiečių
Europos, nežiūrint vokiečiui lio štabo pranešimo, ir juos lose nelaisviams suteikiama
doros ir pasižymėjusioms Airijoje pirm 76 metų. Bū
kareivių
nelaisvių
būvį.
grasinimų. Be to preziden atbloškė per pusmylį atgal liuosvbė lavinimosi
katalikų gyvenime mote dama jauna mergelė su tė
„
Švedijos
pavvzdį
ėmė
sekti
tas paskelbė projdemaciją, vienos mylios .ilgio šonu. sniu. Bet pas franeuzus tas n.,,,::,, •
vais atkeliavo Amerikon,
rims.
ir apsiėmė nett pakurtąja sušaukia kongresą Franeuzų užpuolimas, buvo vra nežinoma. Prieš tai bu-'jDanija
dos tėvas įsigijo ūkį Wis_• • ,
•
i
—_———
, , .
v. .tarpininkauti
nelaisvių
įsChicagos
Antvyskupis,
speeialėn sesijon ateinančio netikėtas ir taip smarkus, vo protestuojama,
eonsin
valstijoj. Gi 1886 me
teeiau1 mainyme. Regis, ir IspaniAMBASADORIUS
SKU

pranešdamas apie šitą po rais jinai išėjo už Miehael
balandžio 16 dieną.
kad vokiečiams nebuvo lai nieko negelbėjo,
,. .
( ^l .ios karalius tuo tikslu siuBINASI
NAMO.
nios Cudahy atžymėjimą, Cudahy iš Mihvaukee. Jinai
ko susigriebti.
esamee priversti imties re,
...
.
. . įlosi su patarnavimais,
pasakė:
yra septynių vaikų motiiųi.
Netrukus vokiečiai stojo presijų ir nepaliausime taip:
...
PRŪSIJOS GYVENTOJAI
Havana, kovo 10. — At
Tokios
pastangos
ir
veikikontratakon. Bet užuot lai ilgai, kol nepatirsime, jogei'
Niekas Chicagoje negali Dabartiniais laikais laikinai
MIRŠTA BADUMI.
šauktas
iš
Vokietijos
Suv:
sutinka
Vokietijoje
mėjimo buvo sumušti ir pa priešininkų vyriausybė už- inas
užginti, kad jinai nebūtų gyvena Hot Springs, ArValstijų
ambasadorius
Gekuodidžiausį
dėkingumą.
mes savo žiauraus pasielgi
verta atžymėsimo. Cudahy kansas.
Amsterdam, kovo 10. — nešė didelius nuostolius. ,
rard,
kurs
su
savo
štabu,
136 vokiečiai, tame skait mo metodas, pritaikomas
Prūsijos seime vienas atsto
konsuliais ir kitais ameriko
Blogai, ir su Civiliais
VOKIEČIAI ATMUŠTI
vas pranešė, jogei kai kurio liu je 3 oficieriai paimta ne musų nelaimingiems žmo
nais čionai atkeliavo iš Is KARĖ IR JAPONIJA.
-Nelaisviais.
nėms.
laisvėn.
TIES RYGA.
t
se Prūsijos vietose gyvento
panijos, ruošiasi kuogrei
Ministeris
pažymėjo,
jo

Vokiečiai buvo stoję ata Tūkstančiai vokiečių ka
jų padėjimas esąs pasibaisė
Japonigei kalbant apie nelaisvių čiausiai namo, į Suv. Valsti- Tokyo, kovo 9.
tinas. Stoka maisto, siaučia kon prieš vienus franeuzų rės nelaisvių yra verčiami padėjimą, negalima nutylė jas, kad pranešti savo vy- Ė1 sa,s karės metu veda mil- Petrogradas, kovo 10. —
įvairios epidemijos, žmonės apkasus palei Avoeourt miš atlikinėti sunkiausius dar ti ir apie likimą civilių gy riausvbei apie visą stovį Vo- kinišką prekybą, su Rusija, Tarpe Rygos ir Mintaujos,
badumi miršta. Iš bado dau kelį, Verduno šone. Bet at bus mušiu linijose, čia pat ventojų, ištremtų iš rytinės kietijoje. Sakoma, ambasa- jRusija viską, kas tik jai yra netoli Olai, vokiečiai po
gelis žmonių nusižudo. Tė mušti kulkasv.aidžiais ir ran po musų anuotų ugnimi. Prūsijos ir Alzaso-Lotarin- dorins busiąs paimtas ant reikalinga, perka Japonijo smarkaus anuotomis bom
Kuomet tie nelaimingieji gijos. Tarpe civilių žmonių Suv. Valstijų karės laivo ir je. Perka pradėjus anuoto bardavimo puolėsi atakon
vai žudo savo vaikus, nes kinėmis granatomis.
Visu šonu seka smarkus žmonės stengiasi pasislėpti
negali žiūrėti į tuos išbadė
ištiko baisesnės tragedijos, nugabentas į Key AVest, Fla. mis ir baigiant avalinėmis prieš rusų pozicijas. Tečiaus
apsišaudymai.
nuo
musų
armotų
ugnies,
rusai juos veikiai suginę at
jusius mažulyčius.
negu tarp nelaisvių karei Iš ten specialiu traukiniu kareiviams.
Berlyne irgi skelbiama tuomet fnneuzai oficieriai vių.
iškeliausiąs AVashingtonan.
Japonija negana to, kad gal į apkasus.
apie tas buvusias atakas, juos prievarta varo į tas vie Kuomet nesenai Belgijos
NUSKANDINĘ 839,810
didžiai pelnijasi iš Rusijos,
tas, kur sukoncentruojami gyventojai
,
vokiečiai
tvirtina,
kad
VILLA PAĖMĘS
buvo išgabenami
bet jinai naudojasi ir Kini 625 ŽMONĖS NUSKENDO.
TONŲ LAIVŲ.
Champagne apskrityj fran musų šaudymą?.. Be to an į Vokietiją, tai užsieniuose
DURANGO.
ja, kuri vis dar posenovei
glai vokiečius karės nelais pakelta baisausias tink
cuzai
paėmę
tuščius
apka

miega savo tautiškam mie Londonas, kovo To. — Va
New York, kovo 10. — Tš
vius irgi kankina įvairiais įamas. Net ir pačioj Vokieti EI Paso, Tex., kovo 10. —
sus,
kuriuos
vokiečiai
buvo
ge. Kadangi šiandie Euib- sario 21 d. transportinis
•vokiečių oficialių ratelių
darbais karės laukuose. Vo joj buvo girdimi protestai. PI ėš i k ų-ga 1 va žud žiu vadas
apleidę
dar
vakario
lų
die

pa išimtinai užimta kare ir anglų laivas “Mendi” susi
gauta žinia, kad nuo vasa
kiečiai nelaisviai,
pristatyti
ną.
.
•
.
.
,
,Juk
belgai
vra
Vokietijos
Vilią
su
savo
gaujomis
pa

naminiais reikliais, tai ja daužė su kitu laivu ir pra
rio 1 d. vokiečių nardančios
pne pr,verstinojo darbo
p„j. ėmė Dnrango provincijos
Verduno
šone,
anot
vokie

ponai
Kinijoje šeimininkau
laivės nuskandinusios laivų
brandos uostose, gyvenaO ir Akaso-Lotaringijos svarbiausią miestą Durango. ja kaip pas šavė namie. Ir kiuręs nuskendo. Su “Men
čių,
franeuzams
nepasiseku

839,810 tonų intilpimo.
di” žuvo 625 afrikiečiai dar
likinlas
si kontrataka. Po smarkaus pas,ba,sėtu,ose sąlygose. Ve
Iš ten jo gaujos dabar mar pelno didelius turtus. Neži
bininkai.
susirėmimo ties 304 augštu- to dele, męs ir pradedame m„ma nrtinw,anis už hclĮfU8. guojančios į Torreon. 1
nia
kas
įvyks
po
karės,
kuo

UŽDARĖ OLANDIJOS
ma, kur francuzai buvo už
met Europos didžiulės šalįs J. P. MORGAN APSI
-BELGIJOS RUBEŽIŲ.
puolę apkasus, paimta ne
pamėgins japonams sutruk
DRAUDĖ.
laisvėn 6 francuzai ir dar
dyti jų pragaištingą darbą
Londonas, kovo 10. — Vo 2 kulkasvaidžių..
Kinijoje.
New York, kovo 10.—Gy
kiečių militarinė vyriausybė
Bet kol kas kur bus, šian- vybės apdraudimo kompani
pagaliaus visai uždarė Olan- NESKANDINO AMERI
e Japonija labai pelnijasi joje “New York Life •Insur
dijos-Belgijos rubežių. Neži KONINIO GARLAIVIO.
ance Co.” apsidraudė mili
iš karės.
nia kokiam tikslui tas pa New York, kovo 10.—Čia
jonierius
J. P, -Morgan pus
daryta.’
gauta žinia, kad amerikoni
VILLA SUTRAUKĘS SA trečių milijono dolerių. fkl
uis garlaivis “City of Memšiolei dar nei vienas žmogus
VO GAUJAS PARŲ
BULGARIJA ATSKIRIAI pbis” laimingai pasiekęs uo
BEžIN.
neapsidraudęs tokia augštn
TAIKINSIS?
stą Havre, Francijoje. Pa
suma.
keliu je garlaivį buvo sustab
Londonas, kovo 10. — džiusi vokiečių nardančioji
EI Paso, Tex., kovo 10. —
“Daily Telegrapb” kores laivė. Laivės koiųendaatas
Žinomas Meksikos plėšikų- PUIKUS “STUDENTAI.”
pondentas iš Rymo praneša, pasakęs, jogei jo pareiga
-galVnžudžių vadas Vilią pa
jogei Bulgarija ateinantį pa esanti skandinti šitą garlai
gal kaus fęitraukęk savąsias Iš Lake Forest akademi
vasarį rūpinsis su savo prie vį, gabenantį kontrabandą—
gaujas Suv.' Valtijų pambe- jos prašalinta du M studen
šininkais kaip norta susitai medvilnę. “Bet tiek to. Vo
žin. Kokiam' galui jis tai da tu',” kuriedu dienomis mo
kinti, nes ilgiau kariauti ne kietija su Amerika gražiai
rąs, nežinia. Suv. Valstijų kinęsis, gi naktimis užsiiin
išgalinti. Taip esąs pasakęs sugyvenanti, tatai nereik
kariuomenės žvalgai tėmiįa- di nėję plėšimais. - Tečiaus
Bulgarijos ministerių pirmi nieko blogo daryti,” taręs Photo by American Preaa Asaoeiation.
si į to galvažudžio veikimą policija jų pavardžių neiš
ninkas Radoslavov į susirin laivės komendantas ir liepęs Anglijos ir Belgijos kareiviai Francijos karės šone užsidėję kaukes, kurios ap ir pasirengę jam visuomet, duoda. Kas per tikslas, ne
saugoja įfoo vokiečių nuodingųjų dujų.
kusius tautos atstovus.
garlaiviui plaukti toliaus.
nukaršti kailį
žinia.
i
i

Kongreso specialu sesija su
šaukiama bal. 16 dFrancuzai atbloškė Vokie
čius Francijoje
>11
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miestus ir į Ameriką. Rusi ja visi laivynai turėjo iš
garsinimas yra
jos miestuose inteligentą viso tik penkias nardančias
Jumi pinigą tnr. būti padė
riebiai apmokamas.' Taigi
ti c«roj« MugioJ* va ntljM
vaikai nemoka lietuviškai, o laives: tris Francija, vieną
verčiau imfi apgaiflingumu
bankai*
čionai priešingai. Nors Air ištvirkimu suteptus pini(Žiur. Lietuviu tautybė ir'Priedermė Pagerbti Ameri- merikoje maža tėra inteli Italija ir vieną Portugali
nigus, verčiau vargšą darbi
ja. Prasidėjus karei rusų
SECURITY KNBA
Amerikos pilietija “DraukosTautybę.
gentišką
šeimyną
tarp
lietuninką įmurdyti didžiausian go” No. 58):
su
japonais,
Anglija
turėjo
,Jos ištiktąją davė ir duo vią, liet jas gali susyk at
■■■■■ OF CHICOO ■■■■i
skardau, negu save leidžia
devynias
nardančias
laives,
MilwankM av. and Carpenter «t
da kiekvienam ateiviui pil skilti nuo ueintelįgeiitą kaip
miems laikraščiams pasaky Lietuviai Neturi Išnykti
Francija
trisdešimtis
šešias,
nas teises likti geru savo tau tik įeini į namus. Kiek syk
3% ant Jūsų Pinigų
ti amžiną atsilsį. Yra žino
Amerikoje.
tos žmogumi. Jos niekuomet teko užkalbinti inteligentą o Vokietija dar neturėjo nei
▲Mara PanadClIala I- Sabatomta
ma, kad socialistą laikra
Kaip visose tautose taip nevaržė ir nevaržo atskiro vaikus lietuviškai, tiek sy vienos. 1914 metuose visi
▼akaraia iki • ralandai
ščiai netesėtu žmones mul
ir Amerikoje neapsieina be lautiečio norą patarnauti sa kiu jie gražiai lietuviškai at žemės skritulio karės lai
Skoliname pinigus ant Namų
kinti, jei tie “daktarai” iš iuaivišku šovinistą. Vienas vo tautai, bet dar duoda pil
vynai drauge turėjo 400
sakė
priešingai
su
neintelitu pačiu žmonią išplėštais miglu kalbos mokintojas, ną laisvę organizuotis-pavie
nardančių laivių. Daugiau Persiunčiame pinigus
gentais:
ją
proto
ir
išlavi

pinigais tų laikraščiu nepa j aiškindamas lietuviui su- niems asmeninis į didesnę,
siai tuomet turėjo Francija
| Europa I1r galima
nimo
mažu/ną
lengva
pažin

laikytu.
—
173.
Šiandie
gi
sakoma,
gauti Laivokartes
hbirtiniu žodžiu reikšmę, arba ir didžiausias, tautines ti iš to, kad ją vaikai, nors
Kuomet prasidės kova . mč j >a vyzd į “Ameriean- organizacijas.
Kitaip sa supranta lietuviškai, bet ne kad vieni vokiečiai turi virš
400 nardančių laivių, o kai
prieš tuos “daktarus,” be -Lithuanian” ir pridėjo, kad kant, Amerika < pripažįsta
moka
kalbėti..
kurie sako, kad artimiau
abejonės, bus plastai sočia-: >>1.ll|i§lleiįs tarp tądviejų teisę būti ir plėtotis ateivią
Labai
geidžiame,
kad
visi
JSTBIGTA 1888 8^.
sioje ateityje jie tui*ės jų ’
listu laikraščiams. Tuomet pn(Į£j,j reįškiąs panaikini tautoms.
mąs tautiečiai turėtą kiek virš tūkstančio.
t
t ariamą jai “pažangiąjai vi mą: liksią vien “American,”
Jeigu "męs lietuviai, visi galima daugiausiai mokslo.
Nardančioji lai^ė šioj ka
suomenei” ateis teismo die o “Lithuanian” turėsią žu- iki vienam, įsirašytume į
na, ypač kuomet tas pelno ri. Tarne mažyčiame atsiti ' ieną draugiją, kurios įsta Todėl mąs programe turėtą rėj lošia labai svarbią ro STATE BANK
būti, mokėjimas abieją kal lę. Ji pavojinga net dišaltinis galutinai išdžius.
PO PBIEtlUBA VAU3TU01I
kime nematome didelio tai reikalautą - mokesčius
bu. Ačiū Dievui lietuvių džiausiems ir tvirčiausiems
daikto. Jį paminime vien mokėti lietuviu tautai, jei
KAPITALAS $600,000
galvos ne bastučiai: dvi kai karės laivams.
17,022,877 KATALIKŲ
taniai tikslu, kad turėtume a draugija susidarytą savo
Mes mokame 3 proc. ant 1'iniKųt
&3»ais«3&aieraa3»awi
bas gali mokėti gražiai. Kad Paprastai
povandeninė Mes parduodame Foreign Money
SUV. VALSTIJOSE.
progą iš netikusios progra tautinį banką, jei ji turėtą męs anglu kalinis mokėjimu
Ortlers | a$as dalis svieto.
I
I
mos klaidą išaiškinti, kokia gerai išlavintą kareivią sek pagerbsime Amerikos' pa laivė turi arti 150 pėdų il William Kasper — Pirmininkas
gio ir arti 15 pėdų platu Otto Kaspar, —,Vice-pirmlninkas
I
Išėjo iš spaudos “The Of- turi būti sveikoji mus šau ciją, tai tat nebūtą priešin
Krupka, Vive-pirmininkas
triotizmą,
amerikiečiai mo. Naujausios povandeni Chas,
August Filek—Aas't. Kasieriua
■ fit-ial Catholic Direc^orY” ti kią išvaizda.
ga Suvienytą Valstiją įsta gerbs mūsiškę už mokėjimą nės laivės labai greitos. Joseph slkyta — Kasjerlus
I
į šiems 1917 metams.
Šitą
Rusu, lenku ir kitu tautą tams, nors kiekvienas mato,
K
Per valandą jos nuplaukia 1900 Blue IsLnd Avė
■ surašą kiiiugą kas metai iš- šovinistai jau ne .sykį yra kad tai butą beveik Lietu savi įsios.
oanutoo, nuu
jleidžia firma “P. J. Kenne- dėję į savo programą, kad vos viešpatija viduje Ame Dalyvavimas Amerikos virš dvidešimts mylių pa
viršiu vandens ir nuo 10 iki
KAIP KAM GALI BŪTI dv and Sons.”
Iškilmėse.
Pastaroje Lietuva turi išnykti tečiaus rikos Suvienytąją Valstiją.
IR PRASTAI.
Amerikos
patriotizmas i2 mylių vandenvj. Kuo; laidoje pažymima, jogei Lietuva neišnyko, ir progra Negalima nesidžiaugti tokia
----------■ Suv. Valstijose kataliką yra ma liko neišpildyta. Ji buvo didele ją laisve. Amerikos dar apsireiškia, kaip ir kitą met nardanti laivė plaukio
Yra žinią, kad Chicagoje np022,879, arba 458,770 priešinga pamatinei doros patriotizmui nei kiek ne šalin patriotizmai, iškilmė ja ant vandens, tąi ji pa
prieš vosokios rūšies “hum-1,langiau, negu buyo 3915 taisyklei: “Nedaryk to ki kartu, kad męs šitą Suvie mis. Nors jos nei kokio dar prastai vąroma žibaliniu
bugieriškus daktarus” iš-. metais. Kas metai dauge- tam, ko pats sau nenori ” nytą Valstiją laisvinsimą bo nenudirba, tečiaus tauta motoru. Šis būdas pasiro
jose pajunta savo širdį, pa dė tinkamiausias. Vande
uaujo bus pradėta smarki ir Jis kitatikiu žmonią, taip Nei rusai, nei lenkai, nei Bn- matome ir giriame.
neatiaidi kampanija, kokia kuriu įžymių asmeną, pri įienytą Valstiją patriotai Jam nebus skaudu, kad sidžiaugia savo atliktaisiais nyj žibalinį motorą negali
buvo įvykusi anais metais, i,na katalikystę. Kataliku neturi teisės tikėtis nuo męs juomi pasinaudosime. darbais, duoda spindėti savo ma vartoti, lies jis reika
TAUTIŠKA
kuomet tie visi “daktarai- likėjiman pereina ypač mus. kad męs paliautume Juk ne melui, o gyvenimui tautos gražumams. Lietu lauja daug oro. Gi nardan
BANKA APSAUGA
viams nereikėtą šalintis nuo čioje laivėje oras vra labai
gv (lyto jai” su savo “ste daug episkopalą ir angliko buvę lietuviais, lygiai taip, yra tie laisvės Įstatai!
brangus.
Jis
reikalingas
tokią iškilmių.
buklingaisiais”
vaistais, ną, katrie savo tikėjimuo-/ kaip męs neturime teisės no
DEL dUSU TAUPUMO
Amerikos tautyliė gražiai
ten esantiems žmonėms.
kaip žiurkės pasisukus mit a* neatranda tikrosios teisy rėti, kad jie paliautą buvę
Lietuviai, apskritai sa
apsieina su atvykusiu tautą
Taigi tuomet esti vartoja
Reiškiu laisvę nuo rapesčių
riam katinui išlakstė į vi bės. Tą dvieju tikėjimą savimi.
žmonėmis. Ji turi teisę tikė kant, narsąs žmonės, bet mas motoras elektrikinis.
ir
sas puses ir ilgas laikas bu mokslas brangina tiesą ir Užtenka kad męs busime
nedrąsus.
Pavojaus
nesibi

Absolutiškų
.sauguuia
tis, kad ir jos ją pagerbs.
vo paliovę išnaudoti žmo dorą, bet nėra nuoseklus. Amerikai naudingi. Naudin Taigi aiški mąs priedermė jo, bet eiti į svečius, ypač Jis bedirbdamas suka tam
Si banka yra labai patogiojo
tikrą volą, kuris trinimu
vietoje yra reguliariai pernes.
Dorybės ir tiesos nuosekliai gumas gali būti žymus ir ne pagelbti Amerikos tautybę kur yra daug nepažįstamą
ži u riama U. 43. Valdžios, jū
gamina
elektriką.
Ši
jėga
Kaip veikiai tie “dakta ieškantieji episkopalai sa- vienodas. Lietuva iki šiol A- ne vien žodžiu, bet ir darbu. žmonių ir ilgą apeigą, mąs
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.00
rai” pajus ant savo kailio vaimi prieina^ prie to, kad merikai buvo naudinga tuo- Pagerbimai gali įvykti tautiečiai nemėgsta. Tas į- susirenka taip vadinamuose
akumaliatoriuose. Iš jų jau
stiprią teisybės ranką ir viena Kataliką Bažnyčia mi, kad parūpino ptisę mi
gimta mums visiems. Butą
tnliU įspi. itMtit
im «i Ui
keleriopu budu.
semia sau elektriką moto
kaip jie už savo nedovanoti tėra V. Jėzaus įstatyta ant lijono porą ranką. Tosąaulabai naudinga nusikratyti
ras.
nus prasižengimus galės iš žemės.
(
NATIONAL CITY BANK
kos dirbdavo pačius sun Mokėkime Gerai Angliškai šitos silpnybės.
Jeigu nardanti laivė plau
sisukti, kol-kas nežinia. Tik
kiausius ir mažiausiai pel
OF CHICAGO
ir Lietuviškai.
Al ums rodosi, kad tokiose kioja labai giliai, tai ji švie
žinoma, kad palengva slen RODOS NE 20 TAM ME- ningus, bet ne mažiausiai
Duvid R. Forgan—Presidcnt,
Kaip visoms tautoms, taip iškilmėse, kaip Amerikiečių žio oro jau iš niekur nega
S. K. Kampas, Dvurliorii and
ka juodieji debesįs ant įvaiTAŠIMTY GYVEN'•ikalingus, darbus, Jai*}}-,- Amerikai labai rupi sa- Kataliką Federacijos ren li gauti. Bet jeigu ji ran
Monrov St.,
rios rąšies “kliniką” ir
TUMĖM.
rtttdojo^i Amerikos kultu11'j'oji kalba. Męs ateiviai tu- giamasis suvažiavimas rug dasi negiliai, tai per kami
(Apatinės lubosi
tą pačiu žmonių išnaudoto
u. Turime atsiminti sav Irime rūpintis greitai ir gerai pjūčio 26-29 Kansas Citv nėlį gali gauti oro iš pavir
r
ju, tvirkintoją.
AVasliingtoiio valstijos so ■1 liktojo darbo teises, kad jos išmokti: Anglai nekalta turėtuA dalvvauti
ir lietuviut- šiaus vandeni.
Kaikurios
A
•Lietuviams nereikia aiš tinėje Spokane federalis riskui, bekalbėdami apie išaugėto žiuri į amerikiečią kataliką atstovas, f miestą laivės išbūna vandenyj 40
kinti, kas per vieni tie “da teismas už galvažudvbę pa •nedermės, neįpultume į angliškąją kalbą. Patįs a- ir valstiją jubilejus turėtą valandų ir ilgiau.
ZESKLAN RANKOS SAUGUMO.
ktarai,”
Ją ponografiš- merkė pakarti vieną žmo ’iiščią teoretiškdmą, Ra val merikiešiai prisipažįsta ne- ir lietuviai siusti savo atsto Norėdama pasinerti laive Chicago
Clearing House Naryste.
kus paskelbimus mes atran gelį. Teismo nusprendimą inio užmokesčio atidavimas taip gerą ištarmę turį kaip vus. Iki šiol męs mažai daly prisisema daug vandens. Tą
dame bile vienam “pažan išpildyti, žmogų pakarti — lar neišbaigia darbininko Londone ir kaip rei ketą. Su raudavome kitataučiuA iškil vandenį išleidusi, ji iškyla
Bankos priklausar::ios prie Chi- '
cago Clearing House yra po jos at
gią jam” laikraštyj.
(Si lai paprastas atsitikimas r darbdavio skaitlius, dar prantamas angliškai kalban mėse. Jei kartais ir pergalė j viršų.
sargia priežiūra.
La'ks nuo laiko,
“pažangiais” visuomet my Suv. Valstijose. Tasai le- nažiaus jis gali padaryti čią Amerikos patriotą no davome savo įgimtą nedrą Pagal vandens spaudimo bent syki j metus, Cl< ••’dng House
nuodugniai
ištiria savo
li vadinties lietuviški soci galis žmonių žudymas šioj galutiną atsikvitavimą tarp ras, kad amerikietiškoji tar są. tai vien tuomi tikslu, kad smarkumą laivė sužino, revizoriai
bankų štovj ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
notos,
alistai.
Jie beplatindami šalyj taip įprastas daiktas, autos pristatančios darbi- mė, sulyginus ją su londo- pasisakytume
svetimtau kaip giliai ji yra vandeny
bondai, mortgage t ir kitos apsau-,
peržiuriamos ir patikrintos, pi
savo mėšlines “idėjas” su ;ad apie tai laikraščiuose ’inką ir tautos reikalaujan niške, išeitą taip, gaip Ber čiams, jog esame. Nuo šiol je, nes juo giliau, juo spau gos
nigai kitose bankuose patikrinti ir
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsautvėrė savo tarpe kažkokią visuomet paminima, kaipo čios ją.
lyno vokiškoji kalba sulygi reikėtų ir tankiau drįsti ir dimas didesnis.
gl verte gali būti knlngose parody
Nei vienas teisybę bran nūs su Vienuos. Tame gra kitu tikslu eiti į tokias iš Labai svarbus prietaisas ti!. Abėjotina tvarka arba atsargu
pažangiąją
visuomenę.” papraseiausioji žinutė.
yra nedaleldžiamas.
Jeigu
'Taigi šitos “pažangiosios Deja, nors federalis teis dinantis žmogus negali no žiame pasistengime ameri kilmes: ne savo vardą rek- laivėje yra taip vadinamas mas,
banka nustoja savo Clearing House
teisių, tas yra ženklas jos abėjotino
visuomenės” laikraščiai ir mas pasmerkė žmogą pa gėti, kad darbininkas už ke kiečiu^ trukdo prievarta liamuoti, o Amerikos patrio periskopas. Tai augšta triu- stovio.
deda į savo skiltis humbu- karti, bet mieste Spokane lioliką dolerių savaitei par nuolatai kalbėti su blogai tizmą pagerbti.
Tiktai tvirciausios ir saugiausioj
ba su tam tikrais sutaikin bankos
gali būt Clearing House na-'
gierišką “daktarą” pagar gyvuoja specialis parėdy duotą ne vien savo darbo jė kalbančiais ateiviais, .šitie
(Tąsa ant 4-to pusi.)
tais stiklais vii*šuje. Papra riais.
The Chicago
Clearing House
sinimus.
mas, kurs draudžia ten žmo gą, bet dar pridėtą magary mažai tesirūpina gerai an
stai viršutinė dalis periško priežiūros užmanymas tapo Jvestas
pirm dešimt metų, tr nuo to laiko
Lietuviu katalikiški laik- nes žudyti pasiremiant teis- čių, savo tautybę. Suvieny gliškai kalbėti ir savo dau ŠISTAfl APIE NARDAN po yra ant paviršiaus van act
viena Clearing House banka ne.
tosios
Valstijos
niekuomet
Reikalaujant,
Cl'-agamų daro blogą įtaką į pa
rasciai tą “daktarą” pa- nio nusprendimais. Vadi
dens. Su’pagelba perisko subankrutijo.
CIAS LAIVES.
rihg House bankos ateina viena kl
tu
magaryčių
nereikalavo
amerikiečią
kalbą
skelbimą nekuomet nededa, naši* tame mieste uždrauspo būnant vandenyj galima tai su pagelba.
The Amorlcan State .Bank pri
nei
nuo
vienos
tautos.
Lietuviai, gyvenantieji Akaip neduoda vietos skelb- ?a mirties bausmė,
sužinoti, kas dedasi ant pa klauso
prie Chicago Clearing Hou
ties bravarams ir salinai-1 Tatai ką turi daryti to
yra po jos priežiūra, naudojasi
merikoje, turėtą gerai ir Nardančių laivių įtaisy viršiaus. Taigi, noriant nu se,
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
ninkams, nors pastarieji vi- j liesto kalėjimo valdyba, jei uuo šito prigulės to suma grynai kalbėti angliškai. mą sugalvojo tūlas vienuo skandinti laivą nardančiai na* atskaitas ) metus.
Jj taipgi yra po Valstijos prie
Jeigu męs tą įtrauktume lis. Jos jau buvo žinomos plieninei žuvelei nereikia iš žiūra,
sais žvilgsniais yra geresni į negalima pildyti teismo nu- nymo išpildymas.
yra rcgullarlškat tirinėjama
ir kas meta išduoda penktas pilnas
Šioj šalyj visakas galima. savo programą, tai'butą A viduramžių laikuose. Tuo plaukti ant vandens, kad atskaitas
už tuos “daktarus.” Bei-'sprendimo?
Rankiniai Valdybai Val
Illinois.
j
kia duoti kreditas ir musą Jinai tuo reikalu kreipia- Galima tikėties, kad proku merikos patriotizmo pager met, žinoma, nardančiomis pamatytį kur tas laivas yra. stijos
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
laisvamani ą
tautininką .< šalies sostinėn AVashing- roras lieps pakarti, žmogų bimas. Podraugei tat bu laivėmis labai retai važinė Tą atlieka periskopas. Kai- išmokami ant kiekvieno pareikala
tu ir mums patiems nauda. josi ir kitokiu budu: ir kurios laivės turi du tokius vimo.Čia gailina gnuti Pirmus Auk
laikraščiams.
Tr šitie yra tonan. Čionai augštesnieji ant stogo.
so Mortgages. Tcipgl Aukso Mort
atsisakę tarnauti aiškaus valdininkai sumano: kad jei Skverbiasi galvon klausi Anglą kalba turtinga; jt davosi irklais arba ant ra prietaisus: vieną vairinin gage
Pundus po $100.00 Ir $600.08.
Sis bankas
yra atsakančiam**
humbugo “daktarams.”
to nelaimingojo žmogaus mas: Argi mes ne 20 tam daug daugiau naudos žmo- telių . važinėdavo eženi bei kui. kitą komendantui.
Uetuviams.
metašimtyj
gyven
tumėm?
g«i
duola,
negu
rusiškoji
ir
jūrių dugne.
Dabartiniu
Čia kalba IJeluvtškal Ir lenkiš
Bet lietuvišką socialistą negalima esą pakarti ant
kai.
—
Ponuli,
gal
man
pasko
nardančią
laivių
konstruk

laikraščiai su didžiausiu pa miesto Spokane žemės, tai Aj-gi ne'laikas butą panai- lenkiškoji abidvi drauge,
Kapitalas ir perviršis; $600,888.88
liesi
dešimts
dolerių.
Tik
čia
peikia
pastebėti,
cija
žymiai
patobulinta
ir
mėginiu tą “daktarą” pa reikią egzekuciją atlikti ant kinti tą senąją amžių lie
garsinimus skelbia.
Ant ten esančio federalio busto kaną, — legalį žmonią žu kad šitą uždavinį ir be pro kur kns smulkesnė. Pirmu — Kaip tai i- Aš Tams
vieno puslapio jie lieja kro- stogo.' Tuo budu busią ga dymą, ypač tokioj jmžan- gramų, perdaug gerai pild< tiniai lmndymai su dabarti tą pirmą kartą matau, <
kodiliaus ašaras už darbi lima apsilenkti *su tuo ne gioj šalyj, kokia skaitosi i mys neinteligentu šeimyną nės rūšies nardančiomis lai Tamsta prašai pinigų pa
vaikai. Jie angliškai kalba vėmis buvo padaryti Anie- skolinti
ninko būvio pagerinimą, su geistinu miesto parėdymu. Amerika?
I'reatdentas
kilu puslapiu tamsu darbi Vienok šitas sumanymas Bei nutolusiai nuo doros !< alip tikri amerikiečiai, o lie- rikoje“I775 metais. Bet jas — Tie, kurie mane pažjs
AMKRICAM HTATF. I1ANK,
iiradėjo
vartoti
\ik
pastarai

ta,
neskolina.
t
Taigi
esu
ninką stumia į “daktarą” dar nepripažintas galutinai. Amerikos visuomenės di-į tuviškai nemoka,
Kampas: Blue Island Avė.. Loomla
Dabar laike priverstas kreipties šiuo ir 18-toa gatvių.
Apie lai pranešta genern- džiumai kol-kas tas klausi-į Vra didelis skirtumas tarp siais metais.
išnaudotoją nasrus.
ATDARAS: Panedėlhils, Ketver
lietuvią išeivių į Rusijos karės Amerikos su Ispani reikalu prie nepažįstamų.
tais Ir Subatome Iki 8:10 vai vak.
Kurgi ne! Juk kiekvie- liam šalies prokurorui ir mas nesvarbus.
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Chicagoje
$8.00
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Perkant atskirais numeriais visur po 3c.
Prenumerata mukusi tškalno. tuli
kas skaitosi nuo uOsirušliho dienos,
ne nuo Nuujų Metų. Norint permai
nyti adlesų visada reikia prisiųsti ir
senas adresus. Pinigai geriuusia sių
sti
išperkant
krasoje ar esprese
“Money Order" arba įdedant pinigus
i registruotų laiškų.
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prisi tįstieji raštui Ir
korespondencijos negrųžinuini. Jei au
torius, atsiųdunius tokį raštų, nepa- ,
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Lietuviai ir Amerika

KASPAR

A
‘'DIAUOAB”

Subatn kovo 10 tl., 1917 m,

su vokiečiais čia vtthi pasitikėti. Priešingai,
SUV. VALSTIJŲ POLITIŠ Ajau’alstijų
kalbama virš mėnesio. labai skaudžiai galima užsiapie tai ir kongre vilti.
KOJE PADANGĖJE. se.Kalbama
Pirmiausia, Suv. Valstijoms
Bet gi neatsižvelgiant į

NORTH SHORE

mėti, kad apskritai laike ka
rių bei didesnių kolizijų
taip valstijų sunku politiš
kuose nuotakiuose surasti
tiesą, nors iš pirmo žvilgs
nio viskas rodosi aišku.
Pirm buvo manyta, kad
gal Zimmermann’o telegra
ma yra sufalsifikuota. Bet
pastaromis dienomis paaiš
kėjo, kad vokiečiai tikrai ją
siuntė.
Bet, ar tai yra koks nors
naujas faktas, naujas pavo
jus Suv. Valstijoms ?

Visiškai ne.
Žymesnieji
amerikiečiai strategai jau
senai tvirtina, jog labai ga
limas daiktas, kad vokiečiai
mėgins kiršinti Meksiką ir
Japoniją prieš Dėdę Šamą..
Darydami tokius tvirtinan
čius spėliojimus jie rėmėsi
ir

remiasi

ne

kokiu

nors

slaptais dokumentais bei
nučiuptomis
telegramokai arba įvairiomis sutarti
niu tarpvalstybinės situaci
jos.
Tr dar vienas įdomus patėinijimas.

Apie kare Š„v.

Elecfrical Gmveniencef
Siek Room
H|etikitai kini susirgus, turint elektra
lamuose visuomet galima suteikti pagel-

ba kol dūktai.is ateis. Kovos

mėnesio

oras yra labai neužtikrintas, todėl reikia
Imti prisirengu Jam.

'

Žemiaus nurodome tik keletą iš tų
dalykų kurie randasi musų krautuvėse.
Foot VVarmers
Disc. Stovės
Lumlnous Tladlat >rs l-'ans
Vibrators
Heatlng l’ntts
Mjjk \Vnrmers
P.nth Dabinėta

Hnlr Dryers
lleilsiile
Sterlllzers
Lampc.

Commonwealth Edison Co.
ELECTRIC SHOp ELECERIC SHOP

72 W. Adams st., Mlchlgan and
Jarlconn
AITSTIN 5640 W. Eako St.
BROADIVAY 4523 Broadway
i.OGAN Sųuare 3127 I.ongnn Bld.
SO. CHICAOO.
0163 S. Chicago Avc.

Allen Billos Baidyklos
Kodėl nekurie agitatoriai baido žmones su
Allen Billa ignoruodami praktiška pliana ko
ris yra paduotas per Miesto Komisija
nd pagerins transportacija miestas Chieagos išrinko tam tikra Komisja kad
apdirbtų pliana per kurį žmonės gau
tų geresni patarnavima.
Priešai šio pliano turi tiktai viena priežasti.
Jų argumentas yra Allen Bill’a.
uoinet tiktai yra plianuojama kas nors
dėl pagerinimo miesto transportaeijos,
tuojaus nekurie pradeda rėkti “Albui
Bill”.’ Jų tikslas yra kad ant ilginus taip vis
kas kaip dabar.

3-eia — Jeigu kompanija per tą surinktų dau
giau pinigų negą nurodyta dalys turės
būti skiriama į miesto fondą.
Skirtumas tarpe Allen Billos ir dabarti
nes bilos yra taip šviesa nuo tamsos.
Allen Bilą nebuvo priduodama kad pa
gerklius transportacija.
Duodant žmonėms proga nubalsuoti.
Plianas kuris bus išneštas po sekančia
bila, atsietu $ffo,OOO,O(X) per šešis metus, pa
gerinus transportacija 150 nuošimtį.
Mažiausia reikėtų įdėti $275,000.000 duo
dant Cbieagai 200 mvlių elevatorių ir 500 m vlių požeminių ir surface liniją.
abar kiekvienas pilietis gali suprasti ir
pamatyti'skirtumą tų d,viejų bilų.
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KAS BUVO ALLEN BILLA?
videčimts metų atgalios jie mėgino ’per
leisti ta billa duodant penkiasdešimts
teise kompanijom, o duųdaiit žmonėms
progos ant jos balsuot.
Allen Billoj NEBUVO pažymėta kad mie
sta gali pirkti žeme.
Nedave teisės miestui vartoti
dali pinigų
«
surinktų per kompanija.
Allen Billa nedave teisės miestui kontroliouti kompanijas.
Davė penkiasdešimts metų teisė kompani
jom be žmonių balsavimo.
TOKIA TAI BUVO ALLEN BILLA.

OB

D

D

• Tie dideli politikieriai kuriems nerupi
žmonių gerove rėkia, bet neatsižvelgia
ant
žmonių.
Dabar laikas parodyti ar Cliicagos žmones
nori pagerinti arba palikti taip kad buvo per
paskutinius dvidešimts metų.
ebukite apgautais per visokius politikie
rius kurie yra taip kaip tie humbukierieki daktarai kurie niekados nepagydo
savo ligonių nes nori kad daugiau pinigųjam
liktų. *
Mes norime kad žmones viešai per laik
raščius šį dalyką aptartų ir išreikštu savo opi
nija apie tai. Mes su mielu norų Jums atsa
kysime ant Jūsų klausimų. Rašykite mums.
Kaipo pilietis turi teise 'žinoti kas yra da
romą ir kaip dalykai yra tvarkomi.
Prisiųskite mums savo kritizisnms nežiū
rint kokie jie butų.

D

TEGUL ŽMONES SPRENDŽIA

gvildenimas šio klau
syino.

1

N

abar pažvelkime kaip ta bila atrodo ku
ria City Traetion ir Subway Komisija
perdavė:
Ji kaip tik skiriasi nuo Allen Bill’os.
1-mas — Duoda teisė miestui nupirkti žeme
kuomet matys reikalinga.
Kad miestas kontroliuotų kompanijas.
2-ra

Šis yra No. 4 Serijos

M

reikėtų pakeisti politikos kur
są kaslink Meksikos.
Savo
Suv. Valstiją politikams
kaimynus iš priešų reikia padabar rugiapjūtė, nes pavo
raugais.
Tas galidaryti
jus įsivelti i karę dar galu
nia butų atlikti labai lengtinai neprašalintas.
vai, o toks dalykų kripsnys
jau žymiai sumažintu gelto
šiomis dienomis kongre
nąjį pavojų.
sas suteikė prezidentui YVilSuprantama, per 2—3 mė
sonui teisę prekybos laivus
apginkluoti.
Nors ši teisė Tokiuo bodu opoziciją su nesius tos permainos negali
yra daug siauresnė, negu laužė ne baimė vokiečių, bet ma padaryti ir tokiuo budu
prezidentas reikalavo, bet ji baimė japonų ir meksikie kol tas įvyks mes kalime pa
matyti šioje šalyj tą bei kitą
vis gi žymiai praplatino jo čių.
užpuoliką.
veikimo lauką, neatsižvel
Rimtesnėj i spauda jau se
giant nė Į tai, kad stumtas
nai numanė, kad preziden
pasipriešino.
LABAI GERA PROGA.
tas taip rūpinasi ginklavi
Del norinčiu lnvin
Ilgą laiką didelė didžiu mu ne prieš Vokietiją, bet
tis muzikoj ir iš
mokti gerai ir grei
ma Kongreso nenorėjo su prieš Japoniją, kuri turi ge
tu
laiku
grujiti
teikti Wilsonui minėtąją rai išdesciplinuotą kariuome
ant koncertinkos
aš seniai visiems
valdžią, bet pastarųjų dieną nę ir galingą laivyną, kuris
aplinkui
žinomas
kaipo muzikantas
politiški nuotikiai perkeitė reikalui atsitikus nepabugs
ir koneertininkas.
T. K. JOVAIŠAS
kongreso nuomonę ir jis su išsodint geltonuku armiją
*
Atidariau mokyk
tiko išpildyti dalį preziden ir Suv. Valstijose.
Ir iš- la kurioj mokinsiu viršminėtų in
ir mokėsiu savo tautie
to reikalavimų. Andai gi tikro. Dideliu priežasčių strumentu
čius kuopigiausia ir geriausia ir gvarantuojų už savo mokslą. Taip kad
telegramos iš Washingtono kivireiams tarp amerikiečių katras
ateis ir persitikrins kokia me
aš mokinu, visus.
lteikalaupaskelbė, kad kongresas ir vokiečiu nėra. Jų prekv- todą
dams kas pirkti koncertinkos arba
ruošiasi suteikti AVilsonui bos ir politikos reikalai bė kitokius instrumentus prašau kreip
tis prie manės o busite
užganėdinti
pilnus įgaliojimus sulyg sa ga labai retai susitinkančio aš
parduodu kancertinkas naujas se
ir mainau, ant kitokiu. Taip pat
vo nuožiūros veikti prieš mis linijomis. Gi, su Japo nas
menti,,. Lekcijas atsibuna uatrninvokiečius.
Prieš akįs už nija tų susitinkančių linijų kais nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. va
karais.
bėgti busiantiems atsitiki- yra daug ir kivireių su ja aš išdarau gaidas ant visokiu instruSu pagarba
kimams nenorime. Bet ne- vargu išvengti.
Taigi, Vo
T. K. JOVAIŠAS,
Mokyklos adresas:
iškenčiame nekalbėję apie kietija tuos kivireius ir no *101 Aiiburn Avė., kamn. 32 St.,
CHICAGO, ILL.
tuos nuotikius, kurie paska ri sunaudoti savo gerovei.
Tel. Yards 6920.
tino kongresininkus perkei
Bet jeigu yra pavojus jš
sti savo pažiūras į suteiki pusės šitų valstijų tai reikia
mą AVilsonui “diktatūros.” pasistengti jį prašalinti kitoPirmiausia liko paskelbta kiuo budu. Ginklavimas lai
laikraščiuose, kad Suv. Val vų,, vežančių Anglijon kontstijų viršilos nutverė Vokie robandą, netik kad nepraša
tijos užrubežinių reikalų lins to pavojaus, bet greičiau
ministerio
Zimmermann’o siai galės pagreitinti karę su
telegramą į vokiečių pa Vokietija.
siuntinį Washingtone. Šioj Ar Suv. Valstijos mano,
telegramoj buk prašoma, kad pradėjus karę su vokie GERIAUSIAS KELIAS Į MILWAUKEE
gauti eleevatoriu
kad Vokietijos atstovas čiais nors trumpam laikui už GALIMA
truki bile, vietoj Chicago
je ir nuvažiuoti tiesiai }
Meksikoje praneštų Car- tikrins save nuo Japonijos už
Mihvaukee.
Truki paimkite
puolimo.
Gali
būti,
kad
Su

ranzai, jog ištikus karei
ant Central Gatvės, Evanston,
1 2 valandas
ir 48 minutas.
tarp Meksikos ir Suv. Vals vienytos Valstijos automatiš Jus
sutaupysite $1.08 ant ke
liones. Norint duagiau infor
tijų, jis pasirūpintų gauti kai arba čvairiomis sutartimacijų klauskite agento.
ir
kaikurį
laiką
galės
nebijo

japonų pagelbą, o vokiečiai
Telefonas Central 8280
1234 Edison Bldg.
prižada savais pinigais pa ti jos užpUolimo.
~2
West
Adams St., Clileago.
dengti karės išlaidas. Vo Bet tai yra labai pavojin
kietijos gi atstovas priva gas dalykas. Laike šios ka PARMOS
PARDAVIMAS
ląs prikalbėti Meksiką ap rės jau gana įsitikinom, jog
Parduoda 40 akrų žemės, visa ap
dirbta. 4 akriai sodo. Žemė gera, na
skelbti Suv. Valstijoms ka sutartis ant poperos mažai mas
didelis ir kiti budinkal geri ir
ką
reiškia.
Ji
privalo
būt
upė bėga pro farmą
prekė $1400.
rę. už ką vokiečiai pagelbėParsiduoda, nes ūkininkas per senas
paremta
bendrais
reikalais.
ant farmos dirbti, atsišaukite
sią meksikonams atsiimti
A. ARCIKAl'SKAS
Štai
vokiečiai
užplūdo
Belgi

valstijas Texas, Ne\v Me2 Box 45, Ll'DIN GTON, Mieli.
xico ir Arizona arba nors ją, nors sutartis to nepavėlijo jiems daryti. Italija, bu
Pilone Caaal 215
dalį tų valstijų.
vusi sutartyje su Vokietija ir
DR. A. YUSKA
Prezidentas AVilsonas lai Austrija, " netik nepagelbėjo
LIETUVIS GYDYTOJAS
ški; į kongresą patvirtino joms, bet susidėjo su prieši- 1
1749 Si. Kailiu CHICA60, ILL.
teisingumą to pranešimo.
ninkais savo ‘draugių.’ Me
CORNEK ISth STREET
Prie progos reikia pažy chaniškomis sutartimis nepri-

tai kongrese visą laiką tęsė
si arši opozicija prieš sutei
kimą prezidentui absoliuti
škos
valdžios užruhežinės
politikos dalykuose. Opozi
cija gi tuojaus pražuvo kuo
met kongreso nariai iš pre
zidento lupų išgirdo du žo
džiu: Japonija ir Mieksika.

D

Musų kitame apgarsi
nime bus paaiškinta
šie dalykai plačiau.

Chicago Surface Lines

Ž
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lio skausmo, bet dabar Tri ne-,
rio Linimentas pagelbėjo man ‘
LADIES TAILORING
ir aš galiu vėl judinti ranką ■
COLLEGE.
Aš patariu jį kiek
Jus nusistebesite kaip puiki ir len lengvai.
gva yra musų metodą padirbimo dra- vienam, kurio nariai sustirę.
Bižių.
Prisiartinant dienai lan
Todėl Keister College yra popul.a Su pagarba, Frank Novaček,
kymo kapynių (Decoration
riška. Pamatykite mus apie speciale
IVbite Moutli Lake, Man., Ca- Day) įgilintoje suteikia tą
kaina dėl siuto.
KAINOS MOKYNIAMS:
nada.” Kaina 25 ir 50c. ap dieną, kokią nors dovana saPilnas
kursas su
instrukcijoms
Jos. i vo giminėms, arba drau
ip25.00 Siuvimo kursas 10 dienų $5.0C tiekose; krasa 35 ir 60c.
40 ir Cottage Orove Avė., Chicago,
Triner, Mfg. Chemist, 1333— gams nuneša ant kapo kokį
IU. Telefonas Oakland 5262.
1339 S. Ashland Avė., Chica nors gelių pluokšta. Bet bu
PAVOJUS NUO PERDIDE
tų daug naudingiau
šutei
go, III.
Adv. kus nenuvistancia atmint/
THE KEISTER’S

VISUOMENES DOMAI!

LIO UŽSITIKĖJIMO.

palikti ant visados kuris židės žiema

Yra manoma, kad vidurių
užketėjimas yra mažos svar
bos kliūtimi. Žmonės sako
“taip pereis” ir tą sakydami L...
c r ui n
didelę klaidą daro. Užkietėję
viduriai yra ženklu ligos. Nie
NĖR V V I.IOl'.
ko nelaukęs imk Trinerio A- t. 4 Veri iri Knns. Rugsėjis 1015.
.netų aš sirgau nervais, mamerikoninį Karčiojo Vyno Eli- e Fv.<*ą:lskaudėdavo,
jaučiausi prislėg
ksirą, kuris išvalo vidurius ir us, bet visuomet turėjau gerą norą
algyt. Klebono Koenig’o
Nervine
atitaiso tinkamas kūno funkci mane Išgydė.
James Scott.
J. Glamann iš W. I'oint Misa. rašo,
jas.' Jis priduoda noro valgy ad
jis persmarkiai
dirbdamas savo
neteko muskulų
jlegos jj
ti ir sustiprina nervus. Dau armoje
įnė gydytis klebono Koenigo Ncrv'ne
gelyje moterų ligų, kilusių iš r dabar ją perša visiems.
Taip pat rašo Klotilda Merz iš St.
vidurių užkietėjimo, arba ap ’abriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi
ervuis, ir džiaugiasi, kad pradėjo gysunkinimų jo, nervotume, mig ytis
klebono J^oenigo Nervinė, nes
pasekminga.
renos, galvą skaudant, abel- i Sesuo
Katarina.
vienuolė iš La
nam silpnumui užėjus ir tt., rosse Wln., sakosi klebono Koenigo
Nervine Išsigydžiusi iš nervišKiimo Ir
gali atsidėti ant šito puikaus emiegoA nors tiedvi ligos buvo ją
arginusios per du metu.
vaisto. Kaina $1.00. Aptie nVTC
AT brangi
knyga
sergan
tiemsnervais.
Ją siun
kose. Trinerio Linimentas ylame kiekvienam,
kuris paprašo.,
ra taip pat pagarsėjęs, štai teturtėliams duodame
ir vaistus
ykal. Tuos vaistusnuo 1876 išdirve laiškas iš vas.
5
d.:
“
Juinėdavo gerbiamasis klebonas Koe
I
Fort Wavne, Ind., o dabar po
sų Linimentas ištikro yra ge iig.KOENIG
MEDICINE CO.,
ras.
Pamaitinęs dešinę ran jo prižiūra Išdirbinėja

ką, aš negalėjau jos pakelti
išti: us metus, nepajutęs dide

Cliieagn, III.
02 W. Lake si,, netoli
VaJstinč’ae bonka ateina
1, o šešios bonkos 85.

DcnrlKvm

ir vasara, t. y.

nors mažiausia

iš akmens

padaryta Paminkai.
ji

Norintle

užsisakyti

malonėsite

tuojaus, nes mes jau turime
keletą tokių kurie bus gata
vi ant paženklintos

dienos.

Mano darbas liudija išdirbysteje per 5 metus. Atvažuo
(antieji su šiuo reikalų mel

džiame pašaukti per telefo
no,

busite patikti su auto

mobilių kuris atveš juos lvg
švUKazlmiero Kapinių Dir

btuvė ir ofisisas priešais varj

tus.

K. SlDLAUSKIS
R. F. D. 2 Box 104

Worth, III-

Pilone Mt. Greenvood 20
t

PLATINKITE ‘DRAUGI”

Suimtu kovo 10 d., ,1017 m.

“DRAUGAS”
• «■» «»UIIW»»W h .UI
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LIETUVIAI ffi AMERIKA.

ŪMI
tt Ktltt
tos viešpatijos politikų. Tat ams skelbia, buk devintame jaut ir mirštant. Nors* mes
f
F.
P.
Bradchulis;
yra politiškųjų teisių paim šimtmetyje merga tapusi netikėtume tua užrašu* liūdiPhone Yards 2721 V
J
popežium.
Pasaka yra ši jimu, kad Benediktas Tre
tas.
J. JONIKAITIS
5 Lietuvis Advokatas
M
((Seku nuo 2-ro pusi.)
čiasis užstojo popežium i
tokia:
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ b
ATTORNEY ĄT i-AtV
Neatsisakant ir negalint
IR VAIKŲ LIGAS
Vi
50 N. LaSALE ST, CHICAGO
kelias
dienas
po
Leono
IV
Leonui Ketvirtam popeDel tos pačios priežasties nuo jo atsisakyti dar gali
iiooms 1107-1114
3337 So. Morgan, St.
mirties, tai turėtume tikėti
Telopliune Franklin 1178
OHIOAGO, ILL.
ir
lietuviškiems
laikraš ma ir reikia priderančiai žiui minis, į jo vietų tapo
medaliui ir kitais raštinin
Oyv.: 3112 S. Halitod St.
tomis
teisėmis. išrinkta merga, kuri nusida
čiams priderėtų neišeiti to naudotis
kais,
apipasakojusiais
LoraTelepbone Yarda 2390
l
’
mis dienomis, kuriomis a- Kartais gali pasitaikyti, vė esant vyru. Ji buvo gi
to
mirtį.
i tttttttttttttttttttttttttt
merikiečiai savo didžiavy kad mus ateivių reikalai ne musi Anglijoje iš vokiečių
1 MMMMI &<.«•. .•«. ZL..Z*. J#, .iv
mokslus išėjusi
Netinkant pasakai į vie
rių dienas švenčia, laikraš visai sutiks su vietinių a- giminės,
E P. Bernotam lis
H. M. Slunout Z
CICERO. ILL.
čių neleisdami, sankrovose merikiečių patriotų reika garsiojoj graikų mokykloje nų vietų, žmonės jų kimšo
|
THE
ELECTRIC
SHORg
nepirkliaudami.
Dalyvau lais. Nei savų aniems, nei Atėnų mieste. Ji popežia- į kitą, Steponas Burbonaš
Priimame Savings
Iv
dami amerikiečių iškilmėse, anų saviems negalime pa vo du metu, penkis mėne sakė, buk moteriškė pope::
1641 W. 47th Street
ii
i Account, Cliecking Account
Tel. Drover 8833
męs parodytume, kad nesa švęsti be atodairos. Kartais sius ir šešias dienas. Pada žiavusi 1100 metais, bet ta
Atliekamo visokį eleetrikos S
popežiavo
Pasclialis
turime siaugas geležines
me svetimas daiktas jųjų plačiai visuomenei negalima rius nuodėmę su savo tar da
j’į larbų pigiaus, geriaus ir grei- jh
* ciaus, negu kiti. Suvedant elee- S. skrynias"(vauTts). File In
Antrasis,
kuris
tapo
išrink

nu
tapo
nėščia.
Nežinoda

gyvame kūne, o kad mus gį- skelbti pačių svarbiausių at
Į-f iros drūtas j namus;
geso ir ffi
į slektros lempas. Taisome mo- g | surance,
slos jaučia jų tautos širdį sitikimų įvykusių arba vyk ma savo dienų laiko ėjo su tas 29 liepos 1099 m., o mi
atliekame visus
t* torus, fanus ir visokius dalyprocesija
pro
Kolizejų,
ten
rė
1118
metais.
Mailly,
nestančių tarptautinės diplo
E
sus surištus su Elektriką.
įg
krutant.
bankinius reikalus. Atdara
JReikale suteikiame
patari- $
apsirgo,
pagimdė
kūdikį
ir
išrasdamas
aiškios
vietos,
Kaip mokindamiesi anglų matijos paslaptyse. Tečiaus
V
ma
ir
apkainuojamo
darba.
M
DIRBTUVE
kas vakaru ir nedėlios ryta.
p
3:
numirė. Dėlto popežiai da kur įsprausti moteriškę į
kalbos neturime užmiršti sa tie atsitikimai padaro, kad
Įsteigta 1898 m.
bar niekad* nevažiuoja tąja tarpą popežių, sako, buk ji
vosios, Taip ir iškilmėse da viena, o ne kita šalies politi
Artistiškų išdirbinių, kaip
gatve.
Šitų pasakų labai buvusi tarp 1051 ir 1110 me
Seniausia ir geriausia vyrų ir
lyvaudami su amerikiečiais kos pakraipa būva teisinga.
tankiai atkartodavo šešioli tų. Bet per tas penkias de tai: įvairią bažnytinių paro moterų drapanų dirptuve. Dir
turime atsiminti Lietuvos
Męs lietuviai Amerikoje
tautišku bame ant užsakymo. Kaina pigi
ktame šimtmetyje protes šimtis metų tik vienu tar dą, rūbų, karūnų,
Elsie G. Makar
darbas gvarantuojainas.
tautų. Jeigu męs tebūtume nešame ir negalime būti taip
vėliavų, draugystėms šarpii, —Cystinam
ir prosijam.
tantui, liuteriai ir kalvinai, pu tebuvo Bažnyčia metus
tik anuose, o savųjj neturė arti prie asmenų valdančių
guzikučių, maršalkoms paly
Lietuvaiti Piano
kada jie pykosi su katalikais su viršum be popežiaus, o
A.
METRIKIS
tume, tai patriotiškieji A- užrubežinę Amerikos politi
Mokytoja
Darbų
nebuvo
pustrečių dų, antspaudų, ir tl.
nuo kurių buvo nesenai niekad
1710
W.
47th
Gatve
merikos jausmai nustelbtų kų, kaip angliškai kalbanti
darome artistiškai ii- atsakan
Per tuos metus su
atsimetę. Bet ne protestan metų.
4515 Si. Woo< St.,
CHICAGO.
mumyse Lietuvos meilės Amerikos tauta. Todėl męs
čiai. Užsakymus priimame iš Tarpo Paulina ir Hermiiage.
tai jų pramanė: jie įtikėjo viršum popežiaus nebuvo
jausmingumu. Taigi mums greičiau už juos galime su
dėlto, kad vokiečių ciecorius visur ir teisingai išpildomo.
senesniu melagium.
reikia turėti savųjų tautos klysti bekreipiant užrubežinorėjo inbrukti savo šąli- Be’kale, piasome, vįtreiptios
| Kur Tamstą perkate? Kodėl ne pas mus? y
Pirmų syk pasaka apie
iškilmių.
nę Amerikos politikų. Taigi
ninkų Klemensą Trečiąjį, o prie tikros lietuvaitės
moteriškę popežių atsirado
*.<
T. I. ANDRUSZEWICZ irCo
Chicagojc gražus pulkelis pridera, kad męs jiems užBažnyčia jo nepriėmė.
&
beveik dviem šimtais metų
1908’W. DiVision st.,
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
lietuviškų parapijų, draugi-j leistume pirmųjų vietų AŠtai popežių surašąs nuo
prieš protestantus. Ji yra
rna. Pas mus galima gauti visokių
Chicago, III
jų, mokyklų. Kartais jos pa merikos politikos nustaty
naminių radankų k. t.
užrašyta Martyno Lenko 1049 iki 1118 metų. Leonas
sidaro sau savo naminių iš- me.
kronikos išrašose, pagamin IX išrinktas 1049 mirė 1054
rakandu pečių, divonų,
kilmių, bet niekada nebūva
Tečiaus ir jie gali sukle tose keturioliktame šimtme gale. Viktoras II išrinktas
į |
siuvamų
mašinų, pianų
<!
vienos bendros lietuviškos
naryti ant jĮjg
Nauji, neatimti,
sti ypač tada, kad užrubeži- tyje.
Tečiaus Martynas 1055 pradžioje mirė 1057.
grofonolų, viskas pas
užsakymo siutai ir overkutai, j Į j
katalikų iškilmės, kad į ją
it
__ i :. - nuo $30 1iki
1. £ d*
rt
J
n
.
I
I
I
nė politika gali, paliesti ir Lenkas tos pasakos nerašė Jo įpėdinis Steponas IX *i»j vertės
$50, dabar j ' Į
mus gaunama.
galėtų ir turėtų sueiti visos
mus lietuviškuosius reika į savo kroniką. Jis mirė viešpatavo tik vienus metus i parsiduoda po $15 ir 25 dolerius, i»
katalikiškai lietuviškos OhiNauji, daryti
gatavimi nuo J Į
Kuomet Jum prireilcės ko prie
lus. Mus lietuviškoji prie tryliktame šimte metų. Jo ir mii’ė 1058. Benediktas X
$15
iki
$35
siutai
ir overkotai, « *
namo kreipkitės prie
eagos gražuma.
g
dermė yra gana aiškiai ir kningos išrašuose, padary
nuo $7.50 iki 18 doleriu.
metus išbuvęs popežium mi
Šv. Kazimiero diena jau
Pilnas paairinkinsas kailiu pa
garsiai išreikšta, kas Lietu tuose tryliktame šimte me
muštų
overkotų
rė
1059.
Po
jo
Mikalojus
praėjo, bet ji bus ateinan vai kenksminga. Beveik vi
tą, pasakos nėra.
Vėles
s
Visai mažai vartoti siutai ir < i
11 nuo 1059 iki 1061 m.
čiais metais. Ne prošalį bu sa kita galime palikti ame
M
R
.1551-53
Chicago,
Avė.,
Chicago,
III.
overkotai
vertės
nno
$25
iki
i
i
niuose išrašuose pasaka pri
$85, dabar $5 ir augščiau* Kel- , į
tų dabar pradėti rengtis: su rikiečiams, nes 'gal nei vie
Aleksandras II buvo nuo
y
Arti Ashland Avė.
Telefonas Monroe 2500
rašytų ant lapo krašto, o da
nės nno $1.50 iki $4.50. Vaikų j į
daryti
iškilmės
komitetą.
Gregorijus
’ •>
a ’ nas iš šimto tarptautinių A- vėlesniame įtraukta j patį 1061 iki 1073.
Norint
siutai nuo 83.00 iki 87.50. Va- i *5
1J daugiau iuforiuacijų ra,-^ykite mums, o mes prisiusime ka
(g halioga.
M ųs įsigimusieji tvarkos merikos reikalų nepaliečia
ir Kuperai.
apsakymų. Melagiai bandė V II nuo 1073 iki 1085. Po >I lizos
Atdara kasdieną, nedėliomis ] į
ardytojai visas jėgas iš Lietuvoj **
tą pasakų įtraukti tokiu pa Gregorijaųs VII ciecorius [ ir vakarais.
.
*I
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temps, kad tik tokių iškil
besprausdamas
melagingą
i i
8.
OOKDOK,
čiu
budu
į
istorijų
kningas,
Del išdėtųjų priežasčių
1-115 S. Halsted sL, Chicago, Hl. , į
mė neįvyktų, nes jie supran
“Draugas,” išreiškęs įsitiki kuyias buvo parašę Marijo- Klemensų, III į popežius, uuimuumttututui
tu, kad du jų niekinami mmų,
kad
Suvienytoms
Skotus vienuoliktaine popežius,*; sutrukdė rinki
liti
daiktai katalikystė ir tauty Valstijoms karė: su Vokietimus,
tečiaus
9
gegužės
1087
metų ir Atanazijus
bė žymiai sustiprėtų. Taigi
m. tapo išrinktas Viktoras Amarlkss Lietmiy Mokykla
ja nereikalinga, nevarė agi Kningininkas devintajame
'<
*'-•
•
Mažinama: angliškos ir lietuviškos
dvylikos mėnesių visai ne
III. Tas mirė tais pačiais
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
tacijos prieš tą karę. Gal Nei Atanazijus, nei Marijo
kalbų,
aritmetikos,
knygvedystės,
ste
bus perdaug iškilmei su
metais. Ciecorius
vėl bru- nografijos, tvpevvriting. pirklybos tei
nas tų pasakų nerašė.
**
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
ateis diena, kad angliškai
rengti ir išpildyti.
ko Klemensą ir rinkimus šių, Suv. Valst. istorijos, abelnos ia
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
Juodu nei negalėjo rašyti,
kalbančioji Amerikos tauty
sutrukdė iki 12 kovo 1088 torijos, geografijos, politikinės eko
kertės Wąshington ir La Šalie gatvių. Tt^ai ban
bė ims kariauti su vokie nes Leonas Ketvirtasis mi
Dalyvavimas Politikoje.
metų. Tą dienų tapo išrin noinijos, pilietystės, dailarašystės.
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
čiais. Tada “Draugas” pu rė 17 liepos 855 metais. Ta
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
Iki šiol paminėjome dvi
ktas Urbonas II, kurs mirė
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių .
rėm® Amerikos patriotus, pačia vasara užstojo Bene
mus priedermi, kurių išpil
1099, liepos 29.
13 rugpjū iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
visai nemainydamas savo diktas Trečiasis, kuris Ry
3360 Emerald avė., CHICAGO. ILL.
dymo Amerikos patriotiz
čio jau buvo popiežius Pasme
priėmė
svečių
ciesorių
kurs 4iibar siekia daugiau kaip penkis milijonus
pažiūri/.
cbalia II, kurs mirė 1118
mas gali nuo mus tikėtis tei
Lotarą Pirmąjį.
Popežius
dolerių.
metais.
singai ir protingai. Galui pa
Specialiste Moterų Ir Vaiki} Ligose
ir Oieeorius atsimušdino ant
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
siliko pati svarbiausioji.
Mes nesistebiame lietu
vieno medalio drauge. Me
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
DAKTARE
Nors kas kita yra tauta ir
viais
socialistais,
atkutinan

dalis yra likęs iki šiai die
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
kas kita viešpatija, tečiaus
čiais
nešvarias
pasakas:
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
Mums šlykštu knibinėti nai. Oieeorius Lota ros Pir
ryšis jra laimi artimas. Ne
kuomi jauna šukė primirks
masis
mirė
28
rugsėjo
tų
pa

nes
šiaip dienos laiku ne kiekvienam }>atogu
Pabaigus daktaro mokslą
kartų viešpatijos politika persenusias pasakas, kurių čių 855 metų.
Illinois Universitete.
Prie pope ta, tuomi ji atsiduoda ir pa
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
melagingumų mokslas senai
Praktikavus ligonbutije metus.
turi patarnauti tautai ir tau
senus.
Blogose mokyklose
išrodė. Bet kaikurie tikėji žiaus bažnyčios Ryme yra
OFISO VALANIMžS: ‘
tos jėgos privalo patarnauti
vedami
valdiški
užrašai mus socialistai išmoko pasa
mo priešai griebdamiesi Vi
Šokioms dienoms nuo 9 iki 12
viešpatijai,
kiekvienam
popežiui užsto- kų, o ne istorijos.
vai. ryta;
ir nuo 7 iki 9 vai.
štakių priemonių, savo tiksvakarais.
Taigi męs, lietuviai, gyve
Nedėlioms tiktai sutarus.
ADRESAS:
nantieji Amerikoje, turiuu
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
j
nesišalinti nuo politiškojo
3255 SO. HALSTED ST.
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai
(Prie 33-ilos gatves)
gyvenimo. Dėlto, mums ro
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
CHICAGO, ILL.
dosi, kad visi tautiečiai išsi
Tel. Drover 5 $26
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMim
imtų Suvienytųjų Valstijų
pilietybės raštus. Be to męs
Imtume svetimas gaivalas
Tiktai ekonomijajr taupumas
Amerikos kūne.' Nuo pilie
tegali atnešti pageidaujama vai
tybės raštų ėmimo uepriva
k» mus sulaikyti nei artimos
sių dėl pasilinksminimo
karės baidyki?. Karės dar
Bankas yra toji žeme, kurioje jus pasėti
gal nei nebus, o jei ič butų,

PINK! n

r

STATE BANK

4810 W. 22nd St.

Vyrišky Drapanų Barganai

i

PAUL KVORKA

SAUGUS BANKAS

MOTERIŠKĖ POPEŽIUS.

S. A. Slakiene

State Bank of Chicago

VAISIAI ŽMOGAUS DARBO

tai neturime šalintis nuo
sunkenybių. Amerika savo
piliečiams
suteikia
daug
daugiau naudos ir užtarties,
negu daugelis Europos vieš
patijų, ypač negu tos, ku
rioms męs beveik visi iki
šiol prigulėjome.
Imdami pilietybės pope
lis ir viešpatijinio gyveni
mo sunkenybes, męs nepri
valome atsisakyti nuo teisiu
išreikšti savo nuomonę apie

pinkus, o bankos knygutė tai yra vaisius.
Mes mokame 3 nuošimti j metus už jųsų

pinigus.

PEOPES STOCK YARDS STATE BANK
ir Perviršis

ST5I.OOO.M.

suvirš

$7.QBQ.Q0l.oa

CHICAGOJE

STEPONAS P. KAZLAWSKI

Bankas apart mlosta

Tirtu

KRAUTUVE

Taipgi taisomi laikrodžiui, laikrodėlius, visokius' muzikaliikui Instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvaraatuojame.
Musų kainos ant visko žemesnės, naga kitur. Gyviaantįa ui
Chicagos orderiui galit* siųsti pir laUkua

Ashland Avė. Kampas 47th Street
Kipilaln

LIETUVIŠKA

Užlaikomo laikrodžiui ir laikrodėliui, aukiiniui žiedua, šilubinini ir deimiantiniui, muziku, gr&mofoaua aa lietuviškais r«kordaii, koncertinai, ant kurių-gali groti ir atmok-ntįi visokiu!
lokiui; armonikai ruiiiku ir pruiinea, importuotu ir taip |aa
ruiiškai balalaikai Ir gitarai. Taipgi vargonų pardavimai.

PRADEKITE SĖTI Š1END1ENĄ

Didžiausia Valstijos

DIDŽIAUSIA

4632 S. ASHLAND AVĖ.,

dBBHRn)

CHICAOO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309
Katalogą viliami dykai Aaa tšk prisius

I

ui 2c štampą.

ti

0RK0QX9

Subata kovo 10 d., 1917 m.
A» paminė j i i ną L i et i iv i ų
Dienos.
Programas buvo
Įdomus. Buvo daug dainų,
prakalbų, deklemacijų, mu
zikos kąsnelių. Programą iš
pildė Liet. Vyčių 25-ta, C.
L. T. ('boras ir C. L.^Tuutiškas Benas.
Vyčių choras ]u. A. Z. Vis
mino vedamas gražiai sudai
navo “Karvelėli” ir “Jau
Slavai Sukilo.” Solistė p-ia
A’. Bukauskienė pažymėti
nai gerai atliko “Skamban
čios, Stygos” ir “Paskutinė
Vasaros Rožė.” C. L. T.
choras ir gi vykusiai sudai
navo keturias dainas. P-lė
Br. Skripkatiskaitė ir kiti
tėikėsi pavaišinti publiką
Įspūdingomis deklamacijo
mis.
Aukų badaujantiems su
rinkta $133.36.

kas mėnuo mokėti nuolati Sąjungietėihs, kad jau pru- koje. Atsiliepkit! Ri, įsia,
nes duokles gulbėti Lietuvą. dėtumet ruošties prie šios (’barbin (Siberija), Bolšoj
Taipo gi liko išrinkti ketu parodos.
prosĮiekt, <lom 67 ( Popovą)
ri kolektoriai', kurie, vaik Geistina, kad ši paroda U. Libanu.
X
ščios po namus renkant T. imtų viena didžiausia ir pui Barbora Budvydaįtė iš
I
F: aukas.
kiausia. Taigi, gerbiamosios, šviekšnos iV Marijona Tal§
Šv. i Kazimiero diena, ta nepasigailėkite savo pastan vydaitė iš Audžiu J ių, K rie
u
musų šventė, čia gan gra gų, idant musų paroda pil damos par., abi ieškome
BENTLEYVILLE, PA.
COALDALE, PA.
žiai paminėta. Bažnyčioj bu nai pavyktų. •
•
brolių, seserų, gyvenančių
vo laikomos iškilmingos pa Vietinės kuopos rengimo Lhieagoje. Russia, PoetovaFanatikų Darbai.
maldos ir padaryta rinklia komisija:
Lietuvių Katalikų
ja staneija Soiimierset, Vi
va.
Vakare
gi
parapijinėje
Dvidešimto
šimtmečio
faJudėjimas.
M. Saka/auskaite tebsko] gub., (’. Agiona
»
svetainėje įvyko prakalbos.
M. Verseckaitč. Kun. A. Yaitckaitisu.
Musu miestelio lietuviai ūžėjai deda visas pastangas
Pirmiausiai
apie
tėvynės
katalikai gan susipratę ir suardyti musų parapiją. Į
Ona Jesunaitė iš Kauno
meilę kalbėjo kun. A. Dek
veikia daug, nors lietuviu ją priguli lietuviai, lenkai ir
PABĖGĖLIAI BEI TREM gub., Zarasų pav.. Panemu
snis. Antruoju kalbėjo p. L.
kolonija čia nedidelė. Išviso dalis anglu. Klebonu vra
TINIAI PAIEŠKO
nės parapijos, Čedasų valse.,
šimutis.
Kalbos
susirinkugerbiamas
kun.
Jonas
Mi

lietuvišku šeimynų •čia yra
SAVŲJŲ.
Patinėlių sodžiaus ieško sa
sieips labai patiko.
t
arti 120. Pavienių ir gi la sius, garsus pamokslininkas
vo brolių Kazimiero ir Juo
Aukų nukentėjusiems nuo
bai nedaug esama. Bet prie ir karštas tėvynainis. Geros
Elzė Rastauskytė iš Pa
karės surinkta virš'$28.00. nevėžio prašo atsiliepti bro zapo J(*suuų. Pabėgėlė esan
geru noru ir mažas būrelis valios lietuviai savo dva
Šeši žmonės pasižadėjo lėno faimaeeuto Antano Ba ti labai vargingame stovyj
gali daug nuveikti. Vietos sišku vadovu labai užsiganė
ir nuoširdžiai prašo visų
mokėti į Tautos Fondą nuo niulio ir visų pažįstamų Alietuviai net įstengė pasista dinti ir jo naudingus darbus
pagelbėti susižinot su jos
latines duokles.
tyti sau bažnyčią už $20,000, Bažnyčios ir tautos labui
nierikoj. Ar neturite žinių broliais. Jos adresas: Rus
Bvt
Stambesnes aukas davė apie mano tėvus: Povilų ir sia,, Petrograd, Obvodnvj
Nors skolos ant bažnyčios ganėtinai apvertimu
f y a .
m. ? šie:
laisvamaniams
fanatikams
dar yra nemaža, bet tikima
Barborą Rastauskius, gyve kanai. No. 37, kv. 41.
pasižymėjęs
kunigas
nepa

M. Kelpšienė $2.00.
si neužilgo su ja pasiskirti.
nusius Panevėžy j (Fermoj). Povilas dvincius Lygu
SPRING
VALLEY,
ILL.'
tinka
ir
jie
nedoriausiais
Po
$1.00:
O.
Stankevičie

Ypač veikliai eia darbuo
Odresas: Russia, gorod KozŠmeižtais
stengiasi
sukir

nė,
O.
Stanaitienė
ir
J.
jasi Teatrališka kuopa. Ko
lov; Tambovskoj gub. Le- mos parap., Šiaulių pav,,
Kauno gub., ieško savo gi
Lietuvių Katalikų
1 )zios( ()•
vo 3 ir 4 d. para pijos sve šinti parapiją, idant praša
biandtankaja, 89, kv. 34.
minių ir pažystamų. Adr.:
Veikimas.
Po 50c: P. Matuševiče, P.
tainėje ji sulošė “(jfenova - linti kleboną.
Karolis Finkis iš Nauja Russia, g. Nevel, Vilenskij
Pranokus, P. Grigaleviče ir miesčio, Suv. gub., ieškau
tę.” Nors daug triūso reikė Tris lietuvius kunigifs ir
Konskij Zapas, 7 Otdielenie,
Nors
ši
lietuvių
kolionija
P. Šimkus.
jo atvaidinti šį sunkų veika 'ieną lenką jau pasisekė
brolio Rudolfo ir seserų FJuozapas Grudu. mos ir Bertos Albai, gyve Pa vėl Orinčius.
lą, bet viskas pavyko kuo pirmiaus trukšmadariams neperdaug skaitlinga, bet
geriausiai. Neiškenčiu nepa prašalinti. Jeigu ir šį kartą viešame gyvenime gan no- į
nančių Amer., Brooklyno Simanas Prilgauskis, GinATSIŠAUKIMAS Į
gyrus artistės-mėgėjos Elz ! jiems pasiseks, tai greičiau liai dalyvauja. Ypač Spring j
! mieste. Russia, Smolensk, tąurių k., Telšių par., Kau
bietos Užupienės, kuri loš. siai negausime jokio kunigo Valley smarkiai darbuojasi!
SĄJUNGIETĖS.
Į Vitebskojc šosse No. 132, no gub., ieško pažįstamų.
katalikai.
Lietuvių
Dienai
Genovaitės rolę. Savo u Į i? musų bažnyčia bus ati
Adresas: Russia, g. Nevel,
zavod “Vilija'.”
čia
pavyko
kuogeriausiai.
duotį ji atliko labai gerai duota slavokams, kurie dyie< t urbiamosios:
Ona Povilaičiutė iš Ky Vilenskij Konskij Zajuis, 6
Vvčiai
ir
gi
veikia
ji'metai
atgal
atsiskyrę
nuo
Nors įžanga buvo augšt:
pasek-i Sulyg paskutinio Seimo bartų, Suv. gub., ieškau bro Otdielienie, Simen Prilgaunungai.
šios
parapijos.
Jie
dabai
($1.00, 75e, 50c ir vaikau
Jie dažnai rengia laikyto So. Bostone nutari lio Juozo ir sesers Marijo
25c), bet žmonių susirinki lik laukia progos, nes daug vakarus, p.rakalbas ir t.t. nio, Moterų Sąjungos rankų nuos, Jėvos Baukunienės, ka Rtefanija Rakauskienė su
nemažai irniekasnesigailc-i prisidė jopne statymo šios jDaug musų vyčiams pageliu išdirbinių paroda bus gegu- rės metu išvažiavusios į A- 4 vaikų, Minsko g., Novojo žygio pamatęstokį gražų bažnyčios.
jsti Šv. Bedo kolegijos (Pe- žčs mėnesyj, Broektone, meriką, giminių ir pažšsta- grudzko pav., Šeršauskų
Pasipiktinęs. įru, III.) moksleiviai.
Mass.. Šv. Roko parapijos mų. Prašau atsiliepti: Smo vai., Kalčičiu sodž. ieško
lošimą. Kaikuriems net aša
ras išspaudė nelaimingos
----------! Neapsflfidžia kitoms drau- svetainėj. Laikas ir vieta, lensk, Vitebskojc šosse No. savo vyro Biamino gyv. AGenovaitės vargai. Pelno! CLEVELAND, OHIO.
gijoms ir vietos T. F. skv kur siųsti išdirbinius, bus 132, zavod “Vilija.”
merikoj, Nevr Yorke, T 915
liūs. Mėnesiniame susirin-, pagarsinta vėliau. Kadang'
parapijos naudai liks pusė
Teofilius Matukas (Kola- metais. Russia, gor. Vologtinai.
b
’
a)
ieško savo pažįstamų ir da, Kalatnaja ui., d. PastuKovo 4 d. draugijų sąry- kime i T. Fondo sk. prisi- laiko liko neperdaugiausia
Ten Buvęs, šis buvo surengęs iškilmių-Įrašė 30 ypatų, pasižadėdami tai noriu m* priminti gerb. giminių, gyvenančių Ameri eliova 37.

*1$ LIETUViy gyvenimo!
AMERIKOJE

A

Novgorod - Sįeversko
pulko kareiviai prašo savų
jų atsiliepti:
304

8-tos ratos Kauno gub.,

Panevėžio aps., Ign. Rauckis
Gelžiunų sod., Linkuvos
vals., Petras Zapustas Bukšalaukės sod. ir Pran. Navokas Lavoniškių sod., Giršuėių vals., Kaz. Balčiūnas
Kirduonių sod., Gulbinių
vals., St. Tvarioms, Bai bo
belių sod., Naujam, vals.,
Pranas KrikSčiunas ir Juo
zas Antanaitis Taukuočių
sod., Smilgių par.. Jonas Lukošis Bernatinio sod.
4-tos ratos Jonas Jurkonis Grumšlių sod., Pabiržės
vals., Pov. Daubaras G Ru
delių sod., Čipėnų vals.,
JuL Ladiga Kutelių sod.,
Biržų vals., Jonas Lopata
Kondrėiių
sod.,
Naujam,
vals., Juoz. Baliauckas ir
Jon Juzinėnas Stainių sod.,

Ramygalos par.
>

13-tos ratos Juoz. Barvičius Budžinonių sod., Puša

loto par.
1-mos ratos Kazimieras
Gažilionis Berčiūnu s., Naujam. vai. ir Juoz. Janiliunas

Juknaičių dvaro, Pakruojaus vals., Andrius Ginaitis
Saločių dvaro, Budberžio
vals. ir Jonas Vinciunas JagodinoK soil., Gulbinų vals.
8-tos ratos Bron. Vatržalevičius iš Darbėmįt- m. Tel-

šių aps.
22-ros ratos Jonas Vin
cento suims Kazlauskas Sie

sikų vals., Ukmergės aps.
Kulkosvaidžiu«■
kaman.
Jurgis Petrutis iš Šiaulių
aps., Radviliškio dvaro, Še
duvos par.

Užsiauginkite Bulves $2.50 už 40c Pasidarykite
50c vertes sviesto už» 20c.
•

«

•

Buk maisto išdirbejų, geriausią išdirbyste visoje Amerikoje. Sanborn padaro žmogui kelia lengvų teip
kad jis gali pradėt bizni tuojaus, Sanborn reikalauja draugų kurie padėtų Jam darbe. Sanborn nereika
lauja kad įdėtum daug kapitalo. Sanborn reikalauja kad jo draugai [partneriai] įdėtų savo darbą, ir sa
vo muskulas. Sanborn Jiems padedą.
,
*
Draugiškas

Patarimas nuo

Draugo

, ‘
gšta vieta \Viseonsine, B. (i. nenori tavęs pažinti, nes jis
Aš visuomet turėjau norą pagelba pradžioje,
padėti Lietuviams kaip tik ga-j
Aš visuomet
žinojau kad I’aeker, State Conimisioner of tik piningų norėjo.
lėdamas kad pakėlus musų : musų žmonės mėgsta gyventi Imiiiigration, Madison, \Vise.
Pirkite farma nuo kompa
Jeigu jus norite ką sužino- nijos kuri gyvena tarpi* ūki
tautos valda Dabar pranešu jaut ūkės bet vargas ir iki šiai
pozicijų j j dienai kad jie nežino kur gali |ti apie Sanborn Co. rašykite ninkų ir kuri yru visuomet
visiems kad esu
ima nusipirkti geru ūkė, o riet ! jam o jis su mielų norų sutei- pasiryžusi savo ūkininkams
jiems pailėti.
Aš dabar dirbu pas Sau 'dauguma tampa
apgautais I ks jums reikalaujamas infor padėti kad liktų turtingesni.
macijos, rašykite jam angliš
boru Company iš Eagle River j per kokius žemes agentus.
Sanborn parduodi) po 40
.Vilias (’ountv, Viseonsin, vieAš visur apžiurėjau kame kai.
akeriu žemes ir augščiau. Jeiną iš didžiausią žemes kom rąsfusi geresne vieta apsigy
tgų pirksi 40 akriu
žemes ir
M. J. AUGULIS
kur
panijii \Viseonsine.
Sanborn venti musų žmonėms ir
daugiau Sanborn išdirbs tau
Lietuvių Kolonijos Direkto
parduoda ūkės ant ilgų ir liti man geriausia patiktų apsigy
2 aklius žemes gatavai dėl sė
rius.
jirno, pabudavos Jums narna,
gvių išmokesčių. Parduoda gy venti. Aš atradau vieta ir kli
*
Niekados nepirkite l'armą
valius, medžius ant lengvų iš matu taip kaip senoj Lietuvoj
duos vieaa gera melžania kar
nuo peilio1' ; nj-'K'i t " ' vadi
mok esčių.
ve, 2 kiaulės, 12 vištų, užmo
ir kur yra gera proga geram
namų agentų ’-urle ’ur ofi
kant $250.00, per tris melus
Aš čionais
reprezentuoju žmogui apsigyventi.
sus mieste
o nežino kaip ta
Lietuvius ir padedu jiems nu
po
Aš Jums priduosiu vardu farma atrodo. Kuomet jis ta nemokį nei vieno cento,
sipirkti farmas ir duoti jiems žmogaus kuris užima gana au- forma parduoda jis daugiau trijų metą guli pradėti
ant

Jeigu nenorėtumėte rašyti ilga laišką, Jus gulite tiktai išpil
dvkite kuponą. Bet butą geriau jeigu Jus parašytumėt laišką

I

lengvų mokeščių mokėti liku- stos šeimyna jeigu
Tamsta'
šia skola.
numirtumete
mes duodame
Jus galite nusipirkti gero Tamstos pačiai
ir vaikams
40 akrų farma su namų gy-j“\Varanty deed” ir “abstraet
valiais nuo $1000.00 iki $1500. j parodanti kad viskas išmokė00. Daugumo, farmų turi dai-‘ta ir kad tai yra jos nuosavylų miškelį iš kurio galima! bė. Jį nemokės nei vieno cento
gerai
pasipelnyti.
Čionais i po Tamstos mirčiai ir pilieka
farmeriai uždirba po $7.00 Jrsavininke akės.
dieno pinodami malkas ir
Štai ką vienas iš musų Lie
veždami jas Į miestą.
tuvių ūkininkų sako:
Ponas J. Jesseviez
Sanborn taipat turi darbu
agentūra per kuria suieško-1
nusipirko laruią
.
,
,
•
. nuo Sanborn Compunv
ketunia dambas tiems kurie nori!
1
, ,»
.
r i/notai atgalios. Per du-me
uzilarbiauti, po vasarinas re- .
..
•
tus is mokė o po $10.00 mezortus, lentą piovinyčiose ir nesį kuomet gyveno Cbieagokitose vietose.
je, jis nenorėjo
čia gyventi
Sanborn apsaugoja Tain- ant akės užtat kad jis buyo

Sanborn Company

Vardus

% Lithuanian Colony Director

Adresas .
Miestas ir
Valstija .

■■■

■■■■■

nevedės. Dabar jis čionai gy
vena du metai ir jo farmo jau
išmokėtu, jis uždirba po $7.00
į diena kirsdamas medžius ant
savo akės apart to dar moka
$1.25 kitam vyrui kuris jam
veža medžius į miestą, nes jis
turi tik vienu arkli.
Jis sako kad praeita vasa
ra viskas puikiai užaugo ypa
čiai bulves iš kiekvieno akrio
gavo apie 250 bušeliu bulvių.
Jeigu Jus atsižvelgsite kaip
Jus stovite gyvenant mieste
ir kaip Jus stovėtumet
gy
venant ant akės,
lieabejonės
kad geriau norėsite gyventi
ant akės. Del pilnesnių infor
maeijų rašykite.

Eagle River, Wisc.

■■■■■■■■■■
1

Rubato kovo 10 <1., 1917 m.

DRAUGAS

6
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šia, tai streikininkią yieny-

■■■■
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CHICAGOS
1 ŽINIOS

KONFERENCIJOS

f

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

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

Draugas Publishiug Co.
1800 W. 46th Street

A. PETRATIS & C0.,

■■■■

©r©
<3 formulosreu bto; nuteikto išmintin
SUTAISYTAS
gu Egypto zciKGiiinkb,

V
l
apsireiškia esąs stFbpfinii pasekmingo \
m.o
niho i. ž'ina. per- »
klėt tkaudėjitno. tinguli*, ffalvou
gkamh jiih i. n nitritu t u/^hlo,
Šalčio yulritįi . ■< .. t<hutai*

BOtnas
—-

Moterių nibsiuvių strei
MARIJONA VALANČIENE
kas Chieagoje vis dar tęsia
1417 So. 50th Avė.
CK’ERO, Il,L.
si. Nežiūrint to, kad darb
i. EIK Al.INGI
geri vyrai gyvenu
Patogus
daviai su policijos ir teismu ■fu. .liture” kambariuose.
ai burini, su patarnavimų,
nuo
pagelba visas laikas darbuo 3? O iki >7.00 j niėnesj. Sulyg Iš
iri kimo. Atsišaukite:
Avė., 3rtl floor.
jasi streiką sulaužyti, trei- 5.'«H W. NorthCHICAGO,
ILL.
kerią stovis žymiai gerėja.
P.irslduodn biznis labai geroj vie
Pasitikėjimas
laimėjimu toj lietuvių apgy Ventoj vietoj.
Prtežustls, sųvininkas nori npstp”moterių nei ant valandėlės ventl ant tikės, kreipkitės laiškų
STANLEY ERING
neapleidžia. Kas svarbiauBei HO4 \YEKTVILLE. ILL.

ANTON KIEDIS,

Peoples State Bank Bldg.,
Bcottville, Mich.

DIDELE NAUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos'Juozo Kudirkos knyga antgalviu: “KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
Kas nori apsipažįnti su Karės smulkmenomis: jos baisenybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pav'e' iė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Ku'lirkot- *«ršminėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima va utį pas
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emcralo Ave_
Chicago, Ilk,
Taip-pat “DRAUGO” Adm.. 180b * *6th St.,
Chicago, BĮ.

AKYS EGZAMINUOJAMOS
J08EPH C. VVOLOR

j

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

LIETUVIS ADVOKATAS
Kam b. 902 National Life Bldg. ’
29 So. LaSalla at„
1
Vakarais 1566 Milvrankea ava.
Central 6390

Rasidence Humbold 97
GHICAOG, Dik

PETER A. MILLER
Deimontai, Laikrodėliai ir
geriausios rųšies auksiniai
daiykai.

;

,

256 Wcst

22-ra gatvė

ORGANIZUOJAMA DIDELE

ORKESTRĄ

Prie lietuvių Beethoveno
konservatorijos.
Reikalingi
muzikantai ant pučiamųjų ir
stiginių instrumentų. Atsišau
kite:
950 W. 33rd st., 3 lubos.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS
irsto ofisas:
Room 616
16 So. La Saus SL, Ohlesgo, HL
Tel. Randolph U4«

gyvenimo vieta
8255 So. HalstcU Street
TeL Drover 6826

I1A5TER
Gražiausia
ir Ge
riausia mokykla Chi
cagoje kuri mokina
kirpimą ir siuvimą
vyrų Ir moterų dra
bužių.

Elektra varomoa
mašinos musų siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkvieciaml apsilankyti ir
pamatyti musu mo
kyklą
bile
laiku
— dieną ir vakarais ir gauti spėciališkai musų kaina laike šio mėnesio.

reternos daromos pagal .Tusų mieTą
—bjle stailės arba dydžio, iš bile mrdų knygos.
Diplomai

duodami

mokiniams.

Master Designing School

3. P. KASNICKA, prineinnis.
118 N. La Šalie St. Kambarys 416 417
Prieš City Hali

■VYYTkVlYTVYVYrVVVYVTVVYYV

BANKES’
COFFEE

Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpstg sekanti ‘‘Lietuviški
šoktai”: ‘‘žirgelis”, “V. K. Maršas”,'“Lelija Valsas^, “čebstėlis”,
“Agonėlė Mazurka“, <‘Vamzdelis”, “Pssde Spsgne“, “Klumpa
kojis”, “Noriu Miego“, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyčių Mafšas”, “Klumpakojis No. 2“, “Suktinis”, “Aguonėlė“, Pskeltkojis”, “žilvitis“, ir “Rūtų Darželis”. Visi vienoje sųsluvoje. Kaina
tik vienas doleris (>1.00). Pssiuntomo lėšas mes apmokame.
Reikalaukite pas:

i arsiduoda geroje vietoje gerai iš
dirbtas batsiuvio
biznis su visais
irnnkials. Parsiduoda
labai pigiai,
sąv nlnkas yra llgonbutėje Ir rėikaIlngi pinigai, šitoksai užsiėmimas, at
sišaukite sekančių adresu:

-

i
labui rp.. tg.i'sėjosio
'
-----..

Parsiduoda Didžiausioje Amerl
koje Lietuvių kolionljoj kame yra
380 Lietdvlų apsigyvenusių. Puikiau
sioj apleilnkėje Bcottville, Mich. kur
kraštas lietuviams apslgyventi. Cionata yra Farmerų Draugystė,
yra
lietuvišką parapija. Todėl krelplames
( Jųa kurie norite turėti geresnį gyvenlma pirkite pas mus fannas kad
galėtumėm
visus Anglus ir Vokieilus, iš tos k°llonljo8 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. Dnodame ant išmokesėlo. Norint gauti daugiau informacijų rašykite
mama,
o gausite grafų katallega ir mkpa. ..

seno ir iiG’ imo (lt.-oigo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25 •.
už boukutę viso><* uptiekose,
arba galite užbilakyti tiesiai iš
F. Al>. BICHTER CO. *
74—BO W?shinstoa Street New tort

DEL PIAKO. '

AVALTKR BABIcfc
IO5 N. Clark St., Chicngo, III.

v

PAIM 7YPC« Į cnin
j
lAlil'il-M M.-Cibu“ <

Naujaus Lietvišku Šokiu
Rinkinys

1’arsiduoda,
dųonkeptkla netoli
Cb agos, turj but)
parduotu, dėl
svarbios prežaaties, lietuvių apgyvei lojo vietoj, gera proga Lietuviui
plf . ii, atfdšaoklt pas

<O

O

751 W. 35-tą gatvė.
CHICAGO, ILLINOIS.

FARMOS!!

FARMOS!!

21 Kast Chestnut St„ Akron, Oliio.

Kampas Halsted gatvės.

Chicago, III.

....

3 aiigštų geroj apgvventoj vie
toj. Naujas. Randa $2,400.00
ant metų. Apačioje . aptieka.
PAIEŠKOJIMAI.
Prekė $15,000.00. Galima pirk Vargoninkas taigi geras vedėjas
choro turintis gera baisa paieško viė
ti turint $2,500.00.
tos tuojaus atsišaukite sekančių ad
2. Mūrinis namas trijų aug- resu:
ANTANAS N. STANKEVIČIUS
štų. Apačioje grosernė. Gera Rox <192
Bentlejille^ Pa.
vieta bizniui. Parduos su gro
sernė ir bučernė. Bargenas.
Paieškau savo dviejų
puseserių
» XT
'
‘ • .v'enoa vardas yra Stefanija, o kitos
,. Naujas namas, mūrinis neatsimenu. Rasukaitės, abidvi paei
iš Naumiesčio parap.’ Meištų kniant trijų pagyvenimų. Randa na
mo, pirmiau gyveno Anglijoj. Atsi
$50.00 ant mėnesio. Puikiai pa šaukite ant sekančio adreso:
PLIUSAS JANKAUSKAS bmlavotas. Prekė $7,700.00.
797 Bank St.. Box 24
Watcrbury, Conn.
4. Didelis medinis namas
Paieškau brolių. Juozapo ir Jono
ant dviejų pagyvenimų. Va Grigalaičlų,
paeina iš Kauno gub.,
nos. Randa $25.00 ant mėne Raseinių pav., Tauragės miesto. Abu
du gyvena Chicago, Iii. Atsišaukite
sio. Prekė $1,700.00. Didelis šiuo adresu:
MAR4T.IGNA STIRBIENE
bargenas.
228 Cardonl St., DETRO1T, MICH.
Turime ant pardavimo dau
Paieškau savo giminių ir pažįs
tamų, aš paeinu iš Kauno gub., šiau
jelį namų, lotų ir farmų.
llų pav. Kuršėnų parap. Raganių so
Parūpiname ant pirmų ir dos. Kurie mane pažjstate, meldžiu
atsišaukti mano adresas sekantis:
antrų mortgičių.
VINCENTAS PAKALNIŠKIS

Ri’ <m 301. I’hone Randolph 1047.

IS RUBSIUVIŲ
STREIKO.

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

Lietuvos Vy&iy Buildlng and Lons Association

burn Avč.

A? TKASIS l.IET. VVC1V CHICAGOS
\KSR. CHORO KONCERTAS.
! magu pranešti visuomenei apie
ant«ų naują Liet. Vyčių Ciiieagoš
A| l.ričlo choro koncertų.
Itns po
V« ykų pirmą šeštadieni, balandžio
1 I <Lcną. Primename, kad šis Ine
nemažiau turiningas ir imlumus, kaip
'r imtasis. Tikietus jau galima gau
ti “DRAI'GO” Administracijoje
ir
pa choristus. Pasiskubinkite užsisaPlačiau apie koncertą, Jo pro
k.v
Kf- tą, pranešame vėliau.

Surengė Kun. P. Gugis

Tikslas

Kirchman State Bank 8

kad susekti maisto brangu
mo priežastį. Kitą tardymu
yra net septyni.
Dr. Ro
bertson todėl kalbąs tik vie
nos tos komisijos vardu.
Anot Dr. Robertson, Chi
cagoje bulvią yra tikroji ga
lybė.
Bulvėmis užversta
daugybė sandeliu. Bet ty
čiomis bulvės sandeliuose
laikomos, kad ilgesniai pahr'kvti ju angšta kaina.
Taip esama ir su kitais
valgomaisiais produktais.
Chicagoie yra virš 20 di’delią maisto sandelią. Dr.
Robertson turis nuodugnius
raportus iš 18-kos tą sande
lią.
Pasiremiant tais ra
portais sako, jogei mieste
yra tokia didelė
galybė
maisto kad
bodu ne
turėtą
siausti
dabartinė
brangenybė.
Dr. Robertson beto sako.
kad tomis dienomis maisto
tyrinėjimai busią pabaigti
ir brangumo kaltininkai pa
šaukti teisman.... pasiteisin
ti.

■ ■ ■

Tik ką išleista Knygele

»'
bS,
.
?
8
Darbdaviai visa tai maty
S
Od
dami kuone iš kailio neriasi.
c;
Juk jiems ne juokai.
Jų
N
pramone kuone visai susto
si
w io. Streiklaužiu niekur neS
air-if "inTii ifr imu r:_i hiihih miimiiMi '
, .,
Pažink savo tikėjimą ir nesiduok savęs sujfcdžioti
*
gali gauti. Bet kad streikf
L. VYČIŲ SUSIRIN
QV
ianžią kiek ir gautą, tai vis
visokiems ištvirkusią žmonių pliauškalams
KIMAS.
S
vien firmoms nebūtą iš ją
KUN. DR. A. MALIAUSKIS atvažiuoja į CICERO,
1
oi
naudos, bet padarytą dar
•
ILL., ir ŠV. ANTANO parapijos bažnyčioje per
Seredoje, kovo 7 d., Da- didesnius nuostolius.
v
visą savaitę laiko, aiškins svarbiausius gyve
OI
vis Stįuore salėje L. Vyčią
nimo
klausimus.
ot
Dar truputis kantrybės,
13-toji kuopa laikė savaiti
s
DAKTARAS KALBĖS TOKIOJ TVARKOJ:
ni susirinkimą.
Si kartą dar kelios dienos pasišventi
OI1
PANEDĖLYJ,
Kovo
12
d.
—
Apie
Socializmą.
.Jo
istorija
OI
susirinkimas
buvo
ypač mo už savo būvio pagerini
S
ir kritiką.
1
mą,
o
streikas
bus
laimėtas,
Oį
skaitlingas.
Pakalbėjus
1
£ UTARNINKĖ, Kovo 13 d — Ar via Dievas!
o?
apie bėgančius kuopos rei nes firmos ilgai negalės at
1
g SEREDOJ, Kovo.14 d. — Ar žmogus paeina nuo beždžionės? ot
laikyti
dabartinio
savo
sto

kalus, moksleivis V. RukšS KETVERGE, Kovo 15 d. — Tamsybių ir nelaimių didžiau- 9
vio,
telis,
gražiai
papasakojo
S
šia versme.
s
s
apie musu rašytojus ir vei
PETNYČIOJ, Kovo 16 d. — Ar Kristus yra Dievas? Išriši
s
SLKKA. 85-tos kp. (Chi
kėjus. Paskui buvo įnešta
mas prasiplatinusiųjų abejojimų tikėjimo dalykuose, 1oi
cago, To\vn of Lake) susi
sumanymas
užprotestuoti
g SUBATOJ, Kovo 17 d. — Apie Inkviziciją.
o>
rinkimas Įvyks nedėlioję,
prieš
socialistą
dergimą
S NEDĖLIOJ, Kovo 18 d. — Apie žmogaus augšėiausią tik •c
oį
kovo 11 d. 1917 m. Kv. Kry
i
kun. A. Ežerskio vardo.
'■
slą. Ar sunku jį pasiekti ?
Jo
žiaus parapijinės mokyklos
O!
te
Vienbalsiai nutarta protes
(O
kambaryj, 2 vai." po pietą.
s
Visos konferencijos, išėmus paskutinę, prasidėt 7:30 »ah vakare
C
tuoti.
s
Laukiame kuodaugiausiai
£
Paskutinoji bus pasakyta Kovo 18 dieną per sumą.
Kuopos korespondentas.
e?
1°
Oi
svečią.
Kas neužsi'mokėjo
•t
to
ĮŽANGA
Į
BAŽNYČIĄ
DOVANAI
Padengimui
oi
visu prideramu mokesčią.
e?
MILITARINIS LAVINI
O?
S
lėšų
auka
iš
Euoso
noro.
1
malonėkite tą atlikti kuoar(O
f
MAS ILLINOIS VAL
Socialistai, laisvamaniui, tiesos ieškotojai ir visi velniu
imiausiaine laike.
s
£
STIJOJE.
Kupriaus pasekėjai nepraleiskte progos.
M. Šaučuvčnas, rast.,
a
įo
(iodotini
parapijoms!
Tėmykite,
ar
visi
jie
lankysis
per
4513 Ko. AVoo'd st.t
Illinois
jstatymdavybės
S tas dienas ant svarbių konferencijų. Jeigu ims žiaugčioti ir
I
butan flegislaturon) suma
CICIERIECIŲ DOMAI.
atsikalbinėti, žinokite, kad jems ne tiesa rupi, tik palaidas
g
nyta induoti bilius anie pri
gyvenimas ir “Socialistiškas rojus”.
Xuo kovo 8 d. “DRAU
§
verstiną jaunimo militarini GO ” pavienius numerius
Visos konferencijos bus moksliškai paremtos.
lavinimą visoj valstijoj. Gu ga’.ima gauti pas
Kviečia
KOMITETAS.
bernatorius Lowden, sako
J. MOZERĮ,
ma ta sumanvmą paremia s. ICO W. 49th Avė.,
Reikalaujame 10 darbininku ant
Kita pirmadieni La Šalie
CICERO, ILL. ukę-s. Darbas ant metų ir geras užmokesnis. Taiposgi reikalaujime gero
viešbutyje, Chicagoje, įvyžmogaus kuris supranta apie namų
statymą ir taisymą. Darbas ant metų.
ksiąs susirinkimas tuo rei
Malonėkite atsišaukti per laiška.
kalu.
P. A. MAZęlKA
B
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
R 3, Box 5S.
CAMPBELLSPORT, WIS.
CICERO, ILL.
g
'
BULVIŲ PIRKLIŲ
Kapitalas
ir perviršis
S
TIKSLAS MUSU BENDROVĖS YRA DVIGUBAS
REIKALINGI vyrai ant lauko dir
SUOKALBIS.
bti Cinder Roadway. Vyrai gyvenanti
to
.
$125,000.00 3 nuoš. mo
PIRMA — Skoliname pinigus savo sąnariams idant pagelbėti jiems
Burnside, Roselande,
Kensingtone,
kame. ant padėtų pinigų.
g
nusipirkti arba pasivaduoti namus.
ir I’ulmane, malonėkite atsišaukti se
Chicagos gyventoją svei
to ANTRA — Padedame sąnariams sutaupyti pinigus.
kančių adresu:
Po Valstijos ir Chicago
J?
Kodėl turi lniti .sąnariu musų Bendrovės:
I’REDK. H. BARTLETT CO.,
katingumo
komisionienus
1. Padarai depozitą pas mus kiekviena savaitė.
REAL E8TATE
Clearing House priežura.
fO 2. Toks depozitas gali būti 26c. arba ir daugiau.
103r»l Ir So. PARK Avė.
Dr. Robertson tvirtina, jomaip pat turi skyrių Su-'?;
£ 3. Tokių budi, taupinl sau pinigus sistematiškai ir reguliariškai.
4. Procentas ant pinigų auga kės trjs mėnesiai.
gei jis turis savo rankose
Reikalingi vyrai ir moteris dieni
vienytų Valstiją pačtos į:
5. čsj Bendrovė moka daugiau procento ant padėtų pinigų negu bile
niam
ir
naktiniam
darbui
prie
popėprirodymus, kad bulviu pir
kur) banka.
ros. Patirimas nereikalingas. Otsišau(Postai Saving Funds.
G. Sąnariąi kurie padaro paskola ant savo namų, turi tokia pat nau
kit>
pas
kliai yra padarę suokalbį
da kaip ir tie kurie yra vien tik depozitoriai.
Atdara Paneik Ket- į!
KRAl’S ir GOLRI'K
7. .šj Bendrovė yra reguliariškai peržiūrėta per valdžia.*
. . J® 5833—35 So. Tlioorp Si., Chicago, III
didinti bulviu kainą ir tuo
vergais ir Suimtomis iki į<
8. Jūsų pinigai yra apsaugoti.'
budu išnaudoti visuomenę.
ANT
PARD
AVIMO
!
Del tolesnių informacijų malonėkite kreiptis j musų Se
» vai. vakare.
kretorių J. J. KAZANAI'SKA, 2337 W. 22n<l Gatvė; arba atsi
Kaip žinoma, jau ilgas
Bridgeporte.
lankykite ant musų susirinkimų, kurie yra laikomi kas PANEDĖLICf VAKARA ŠV. .11 RGIO Pu ra p. Salėje, 32ntl ir Aulaikas yra vedami tardymai,
1. Kampinis mūrinis nftmas, P

LABAI SVARBIOS

■ ■■■■■■■

GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir

|Jjl>

DRAUGAS PUBLISHINO OO.
1606 West 46th Street,

Chicago, minola

RYŽIAI

SVIESTAS
C,eri»<j»to.
Inos

Tol D»«ve» hiU

Dr. C.

1.

Vezelii

LIBTUA'IS DBKTMTAI
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak
Nedėliotais pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avs.
art 47-tos gatvės

S

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros

3

s

CARR BROS. WRECKING CO.

i

2 PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

S 3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICACO

•

•meto

irneto-

•ftj.'s:?43c

'okrhėiiiėA rante*.
ruSles.į
itOo verta*.
.psra įduoda Sic
ui

i»t muti

I

WR3T RIDI!
137> Mllw»uke» «v.
2>>M Mi(wauk«. »v;
IiiM MIIw*um« sv.
)J10W Madl«on at.
thJOvz Ma<r»an »t.

1H4 W Chiracuv.
1S3S Rlue laland av.

2612

W. North a».

1217 S. Halatrd at,

1832 S. Halated at.

ISIS ’,V. 12th at.

COCOA
Gorlauala' Bank
•ulyrlnr au
hm t kokia.
1-2 ar.

3102 W. 22nd at.

porrrn side

3032 W«ntworth av
3427 S. Halated at.
4722 S. Aahland ar.

Prflmnlauala. Gvarantuotu
ĮvortAa «0e
para įduoda
po

NoRTH 81DE
408 W. Divialon at.
720 w. Nori h av’

2649 Lincoln av.
3244 Lincoln av.
1413 f. Clark Et.

i

