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nių renkami. Bus praves
tas visuotinas gyventoju 
balsavimas. Kariuomenėje 
tarnaujantiems bus suteikta 
palengvinimas. Rusijos 
gyventojai tolesniai nebus

Iš REVOLIUCIJOS GARO 
IMPERIJOJE?

siuojti gyventoju teisi;. už
tarėju ie kovotoju prieš Ru
sijos biurokratiją.
Caro Likimas.

Durnos posėdyje, kuomet 
skirta ir užtvirtinta nauji 

)UVO
Petrogradas, kovo 17. —

Aadinann valdonais (paval-į Gaujas Rusijoje niinisteriu niįnįstenai, buvo paduotas 
dūliais), bet pilioriais. kabinetas, nauja tvarka įvo- Įnešimas priversti eara Ni-

kalojų tuojaus pasitraukti 
nuo sosto ir jo vietoje' pa
skirti regentą. Įnešimas pri-

Paskutinės telegramos iš dama. Rusijos valdžia pate- 
Petrogrado praneša, kad ko liberalu rankosna. Nan- 
buves caras Nikalojus ke-1 las teisdarvstės ministerisj • • _ pfr _  nuves ('aras rviKaiojus ko- j*“3 .... „wn, rrgruuj. jni-Miinih pn-

Ar SU tuomi pa.Slba.lgC Koma-! liaująs iš Pskovo į Carsko-; Krenski yra socialistas. Jis įmtas. Ir faktiškai tas da-

novų dinastijos role?

Nauja vyriausybe skubiai darbuojasi pravesti 

reformas visoj šalyj

RUSIJA PALIKO BE JOKIO CARO.
PETROGRADAS, KOVO 17. — RUSIJOS CA

RAS NIKALOJUS II SU SAVO SUNUMI ALEK
SIEJŲ ATSISAKĖ NUO SOSTO VIDUNAKTĮ 
PRIEŠ KOVO 16 DIENĄ. SOSTĄ CARAS PAVE
DĖ SAVO BROLIUI DIDKUNIGAIKŠČIUI MI
CHAILUI ALEKSANDROVIČIUI.

KOVO 16 DIENĄ 2:30 po PIETŲ IR DIDKU 
NIGAIKŠTIS MICHAILAS ATSISAKĖ BŪTI CA
RU. TATAI RUSIJOJE ROMANOVŲ DINASTI
JOS VIEŠPATAVIMAS Su TUOMI PASIBAIGĖ. 
RUSIJA DABAR PALIKo BE CARO.

je Sielo.

BUS PASKELBTA PIL
NOJI AMNESTIJA.

Petrogradas, kovo 17.

DIDKUNIG. NIKALOJTJS 
— ARMIJŲ VADAS.

LONDONAS, kovo 17.

apsiėmė buti teisdarvstėsi i,ar pildoma, 
ministerių tik su tąja išly
ga, kad visoj imperijoj bu> 
leista laisvas žodis1 ir spau
da ir suteikta visiems noli-

(’aro likimas galutinai bus 
išrištas sušaukus Rusijos 
parlamentą. Parlamento su
šaukimas turi ivvkti kiems prasinzengeliams ... . .1 veikiausiai. Atstovai

mo
lais

Vakar durnos rūmų galerl- anelnoji amnestija. renkami visuotinuoju slaptu
jose ir prieangiuose susirin- Naujas kabinetas sutver- halsavimi£ gitas parlamen- 
ko tūkstančiai civilių žmo-1 tas išimtinai iš dūmos bu- tas nustatys Rusijai atei
vių ir kareivių, kuomet kai- vusių ir dabartinių atstovų. pienus, nuspręs apie ea-
bėjo naujas teisdarvstėsMinisterius parinko ir pa- likim.,’ir pagaliau nu-
ininisteris Krenski. skyrė išpildomasis durnos skįrs komįsija pertaisvti ša-

*“ Antrosios ir ketvirto siūs ^"^tąs kurio pirminiu- ]ipp konstitneijj|.
, , „ , ku buvo durnos pirmininkasi durnos musų kolegos, kai- 1

o ministeris.ne
musu kolegos,’ .— T„ , . ,u , r • Rodzianko. * Durnos posėdis “nelegaliai , . ,Vx. ‘ ,

Kur Yra Caras?
Profesorius M iii ii kovas 

kad caras
... .. . tęsęsi ištisa naktį, kuometištremti į Siberijos tyrvnus \ / ;. . . tečiau tvirtina1"-------  užtvirtinti naujai 1 (l u mouui,
ir pelkes. Jie veikiai is ten minist(,rius p,.ie nėra jau fiusljus valdovu ir
Ims paliuesuoti "■.i“‘ms?į''s! ministeri užtvirtinimn prt- Jis priverstas pasiduoti liau
si,te,kta pilnoj, laisve. Ma- ( - .m„niu,at. j„s vyriausybės n,„lonei.
no rankose dabar vra seno- Anot Miliukovo, caras da

riausvDo darbuojasi kuo- sios vvriausvbes atstovai, . ... b-,r l iikiimi mmi^toips Psko-....'*. . . ■ . , buvo atėję durnos posėdm. '»ar laikinai apsistojęs t sko
greičiausiai visoj šalyj pra- ministerių pirmininkas su ei, ve, už 136 mylių nuo Petro-
vesti reformas, paremtas kitais ministeriais. J ie tu- Sa^° grado. Ar naujoji vvriausv-

_ ant demokratinių pamatų, rėš atsakyti prieš Įstatymus MU1UROV- bė eara suims, elar nieko ti'k-
Naujas užsieniu reikalu v.‘ .‘ ro nežinoma, lėčiau carui į- 

sakvta tuojaus parkeliauti Į 
Carskoje Sielo, kur yra ca
rienė su vaikais 
nės saugojama.
Gyventojai Glaudžiasi 
Prie Naujos Vyriausybės. 

Penkiolikoje provincijų

stovai ir kareiviai, kurie

Rauterio agentūra iš Petro- Darbuojamasi kuogreičian- už visas atliktas suktybes, . .& ■ • - -L- — a.. j __ •> z i i . i-, ministeris, profesorius Mi-grado praneša, kad kuomet siai pravesti nuodugnias re- piktadarybes ir neteisotą 
caras atsisakė nuo sosto, ru- firmas visuose vyriausybės žmonių persekiojimą.” 
sų kariuomenės vyriausiuc-Į departamentuose ir po- “Nedarykite . jiems jokio 
ju vadu paliko didkunig, draug be jokios atodairos susimylėjimo!” pasigirdo 
Nikolai Nikolajevič, buvu- <!ar smarkiau vesti karę li- šauksmas nuo galerijų, 
šio caro dėdė. Kilus revo- ki galutinos pergalės.
liucijai didkunig. Nikolai Visuose didesniuose Rusi- 
Nikolajevič Petrcgradan jos miestuose' sutveriami 
parkeliavo iš Kaukazo, kur laikini išpildomieji komite- 
jis buvo vyriausiuoju vadu tai. . Senieji valdininkai
rusų armijų, veikiančių prašalinami ir anų vieton čiai! kalbėjo toliaus ministe- 
pneš turkus. pastatomi laisvės šalininkai. r>s, “naujos vyriausybės visi

------------------------- Laikina naujoji vyriausy- sumanymai bus paskelbiami. ., p ministeris \f (,ė i revoliucionierius, apsni-
LONDONAS, kovo 17. — bė išleido proklemaeijų į Kareiviai! Kviečiu jus prisieto- _ fai (hĮ svn)1ua„- tusius jo namus.

Naujoji Rusijos vyriausybė i gyventojus. Proklemaei- ti prie naujosios vyriausybės. ________________________________
šv. Petro ir Povilo tvirto- joje sakoma, jogei nuversta Laisvoji Rusija atgimsta ir _ 
vėn uždarė ministerius: bu- senoji Rusijos vvriausvbč ir iškovotoji laisve* plyšta po vi- 
vusių m eisterių pirmininku anos vieton nuskirta naujo- sus šalies kraštus. Neklausy- 
Goliciną ir Goremikiną; bu- jį. [švardinami visi naujo bite senos vyriausybės agentų 
vusiu karės ministerių Su- kabineto nariai. kurstymų. Klausykite savo o-
cbomlinova ir Eieliajevą; . ficierių. Lai gyvuoja laisvoji
vidurinių rekkalų ministerį as «u nia \\r1aus5- pusjja;”

Anot ministerio Krenskio 
pranešimo, visi senieji valdi
ninkai biurokratai bus teisia
mi prie atvirių durų.

“Draugai! Kareiviai! Pilie-

liukov, laikraščių korespon
dentams pasakė, kad naujo
ji vyriausybė atlaikys ne 
tiktai prieš imperatorių Xi- 
kalojų, bet ir prieš regentą 
Michailą Aleksandrovičių. 
“Mes neatmainvsime sitos

karinome-

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia nuims tikėties, 
kad tautos dora Im.jotu ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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CARO
ŠIANDIE VAKARE STREI 
KAS ANT GELEŽINKELIŲ. Šventasis Tė

vas ir Lietuva.VVASHINGTON, Kovo 17
— Šiandie vakare ant visu ge- _______
ležinkelių Suv. Valstijose pra- Dienraštis “Osservatorc 
sidės geležinkeliečių streikas. Romano” yra Šventojo Tė- 
Prezidentas Wilson išleido at- v0 organas Ka tik atėj0 f 
sišaukimą į geležinkelių ltom- Ameriką jo nume,;s 48 (17,
panijas ir į darbin. Atsi- 161), išėjęs subatoje 17 va-
šaukia į jų patriotizmą, nes ši- sario 1917 Ant pirm0 pus. 
tas streikas šaliai padarys ,apį0 jame randame manda- 
daug nuostolių, ypač šiame gja ižanga ie Benedikto 
momente, kuomet visas pašau. xv už,iinteresavima lietu- 
lis sujudęs.

Matyt, negelbės tasai atsi 
šaukimas. Nes abi šąli pasi 
rengusi aštrion kovon.

vių nelaimėmis, o paskui ei
na tekstas laiško, kurį kar
dinolas Gasparri, popežiaus 
liepiamas, parašė Žemaičių 

Nežinia todėl, ką rytojus Vyskupui Pranciškui: Kare-
muras atneš. Sustojus trauki- vičiui. Tą laišką čia spaus- 
niams dar labiaus viskas pa- diname išvertę lietuviškai, 
brangs. tik gailinamiesi nepajėgę
s. vertime paduoti originalo

Grafas Frederieks, seny- kalbos gražumo ir viso ja
vas caro rūmų ministeris ir me išreikštų jausmų švei
caro palydovas, atrastas pa- numo.

isislėpęs. Revoliucionieriai 
jam tuojaus butų atėmę gy
vybę. Bet buvo išgelbėtas 
ir pasiųsta^ kalėj ima n, pas 
kitus savo kolegas biurokra
tus. Jo namai apgriauta.
Viskas Atsimainė 
Žaibo Greitumu.

Praeito sekmadienio va

tvarkos,” pasakė Miiiukov. bajorija sušaukė susirinki- 
“Mes atsieksime tai, ką no- ,nus ’r patvirtino naują vy
nine, arba krisime. Kūako ’iausybę.
nes nepripažįsime.” Petrograde nužudytas ba-

Profesorius Miiiukov ir Fonas Ktokelbcrg, kuris šau-

Protopopovą; buvusiu teis- Pn>Wcniaeijoje pasako:---------------------------------- —---------

narystės ministerių Ščeglo- ^avo peditikinius siekinius^ Paryžius, kovo 17.—Frau- 
bntent: visiems politiki- elizijos ministerių kabinetas
niams ii' religijiniarns pra- dar naujas, o jau jam ima 
sižengėliams suteikti visuo- grąsinti krizis. Iš kabinę-; 
imą amnestiją. Iš kalėji- to, kaip žinyina, jau j»asi- 

chomlinov jau seniau buvo mų esą busią paliuosuoti Į traukė karės ministeris. Vi- 
uždarytas toj tvirtovėj. Bet net tororistai, militariniai suomenė nepasitenkina ka- 
kuomet buvo išrinktas nau- ir agrariniai prasižengėliai, bine'to veikimu ir jo vedama 
jas kabinetas, kareiviai Su- Bus suteikta laisvė žodžiui politika, surišta su kare. į 
chomlinovą atvedė dūmos ir sjiaudai; laisvė sąjun- Spauda kursto parlamemtą 
posėdin. Čia jam viešai goms, unijoms,, draugijoms veikti prieš kabinetą.
nuplėšta epoletai ir k\ti ge-1 ir darbininkų streikams.----------------------- -
nerališki ženklai. Po šito Bus panaikinti visokie soči- Stockholmas, kovo 17. —
jis Vėl nugabentas tvirto- aliai ir religijiniai persekio- iš Berlyno gauta žinia, kad 
vėn. jmai. Bus sušaukta kon-1 Vokietijos vyriausybė uar-

stitueionalė šalies konvenei- (buičių laivių blokadą pa
jų. Bus suteikta moterims skelbė pietinei Afrikai ir 
balsavimo teisės. Policija < ei lemo salai. Be to praneš
ima pakeista milicija, šitos ta, kad tais pakratais pri-Į 
viršininkai bus atsakanti 1 leista daug jiliiidiiniopančių i 
prieš valdžią-ir jie bus žmo- minų.

vitovą ir Makarovą; buvu 
siu policijos viršininku Ma 
klakovą ir Kurio va.
Buvęs karės m:nisteris Su

SKUBINAMASI SU RE
FORMOMIS.

Londonas, kovo 17. 
Nauja Rusijos laikina vv>

tr

Photo by Amorlcan Pre»» Association. y

Buvęs Rusijos caras Nikalojus II.

Vatikanas 10 vas. 1917. 
Šviesioji ir Gerbiamoji 

Malonybe!
Šventasis Tėvas jau turė

jo skaudžią žinią, kad di
džiajam Europos konfliktui 
ištikus nelaimingas likimas 
taip užgavo visus Lietuvos 
žmones, kad žydintieji so-

kare, kuomet išalkusių vyrų džiai ir turtingi miestai to- 
ir moterių minios I’etrogra- je darbščioje šalyje tapo sū
dė sukėlė riaušes, ir kuomet griauta arba nelaimėse pa
pe, licija neįstengė numalšint skendo.
sostines komendantas prieš geį gailestingojo Visų 
riaušininkus pasiuntė ka- Tėvo širdį tas labiausiai su- 
riuomenę įsakyelanias sau- jU(jįn0> kada Jis iš Centra- 
dyti į žmonės. Kareiviai ai- jį0 Lietuviu Kom'iLeto paty- 
ėję gatvėse'* ir, pamatę išai- rė> jog broliškoji viso pa
kasias minias, atsisakė' san- saub0 meilė, kuri taip gra
li Į jas sakydami: “( ž ką ^iaj apsireiškė daugeliui ka- 
cia juos šaudyti? Ar už tai, įtiktųjų, ypatingai Bel- 
kad^ tie* žmones alkani ir gįjos įr Lenkijos gyvento- 
prašo duonos? įams. iki šiol dar neuasiekė

Dalis kareivių pasitri tikt garbingos Lietuvos žmonių, 
šalin. Keli pu’kai likę* pa taip ilgai vargstančių netur- 
galiaiis irgi atsisakė nuo pi- te ir kentėjimuose, 
klusnumo. Visi pulkai tuo- Kuogiliausiai atjausda- 
jaus perėjo riaušininkų-rc mas vaitojimus savo vaikų, 
.voliucionie'rių pusėn. iš senų senovės gerai pil-
Nieko Nepešė dančių tikėjimą, mylinčių
Biurokratai. Bažnyčią, Šventasis Tėvas

Baskui beveik ištisa nak- nuolataS ypatingai ir karš
ti policija šaudėsi su kariių- tai už juos meldėsi, kad ir 
meilė gale' .Jckatcrinskago jiems kuogreieiausiai ateitu 
perkaso, palei istorinę eerk- pastiprinanti Gailestingojo 
vę, kur kituomet buvo nuga- Dievo pagelba.
labintas caras Aleksandras . Norėdamas ir pat3 prisi- 
II. Dalų-gale policija neat- dėti prie pagerinimo jiems 
laikė ir kaž-kur pranyko. būvio nors tiek, kiek leidžia

Mieste t,tat,,,, liiivo ki- dabartinis neprieteklm, ir 
les baisus snmiSinias. nuolat ^gantiejl reikalai,

Jo Šventenybė teikusi pa-
Ant rytojaus senoj: vy- skirti prie šio laiško pridėtą 

ri insybe miestan prisiun 20 tūkstančių frankų sumą, 
paskutinę lojalę karinome- kurį nebe turtą, o neturtė- 
nę. Bet šita neatlaikė. .b s Tėvo meilę reiškia, 
buvo ĮM'nnnz,,. Vyriausybė Kad j Jis trisdeš4m. 
,negu,„ gaut, karu,„menės ,S n
H,i,,i,„j„s ir Krons Bet p reikalinga yra
j.,s nepaklausyta. Irmailie-ffls ,fea 
„■„vakare „• ta sa.ijale lnja-. jr
lės kariuomenes turėjo p.v . ,.. .. 1 ' pajuto tohmesniuo-nus bai-sieluoti sukilusiems kairi- r J ,
viams ir revoliucionieriams. (Tąsa ant 4 to pusi.)
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“ d n a v o A 8 ”
Lietuviu Katalikų Dienraštis

' Eina kasdiena Išskyrus nedėldle- 
OlUB.

I'renumeratos kaina:
Chicagoje metams ...................... M.00

• mėnesiams ............. >>.50
• mėnesiams ............. >2.00

Kituose 8. V. miestuose metams >4.60
6. mėnesiams .... >2.50
S mėnesiams

Perkant atskirais numeriais 
sur po 2c.

Prenumerata mokasi i&kulno. 
kas skaitosi nuo užsirušinio 
ne nuo Naujų Metų. Norint 
nytl adl<"s.i visada reikia 
senas adresas. Pinigai geriuusia šių 
stl

■ su Vokietija neįvyks, kol
prezidentas 

\Vilsonns. i Karė gali įvykti
prezidentaus

k
tik tuomet, jei jų pirmiau 
paskelbtų Vokietija. O pa
staroji, kiek žinoma, nė ne
mano to darvti. .Jinai turi

Naujoji Rusija...... .. —e * \
Viduryj gavėnios Rusijai Movas, pildantis monarcho 

asidarė džiaugsmas didės-j priedermes už kiti) asmenį, 
uis už Velykas: senoji vai- l’as asmuo, už kurį Mykolas I

uigaikšeio Mikalojaus taika sosto ir koalicijos ministeri- 
i teįvyko. Pa vasary j 1916 ja paėmė valdyti Salį. K 
m. viduje pačios niinisteri-! riuonienė Petrograde ir 
jos susidarė iš keleto minis- Pinlandijoje* paklausė Ro 
torių kuopelė, kuri slapta dziankos, ne caro. 
mm kitu ministerių ėmė Į
rengti taikų su vokiečiais.! Kus I“"1“"' kltl» kl"'»"-

t

.... >1.60 mano to danu. .1 lirai turi ... į;.,,u,. valdi. ^‘“gu taiRay su vokiečiais. . * / ........ ,
'įkupinns "L1*“ n'lkall'1>1: tiesei sužnk žlugo. PhnoNegalinu, „nuirti, kad Xli- '? K'1*” l111'1“1- !' , “sukri TL « I

. 'W negu- pavasaris sustiprėjo žalojus, atsisakydamas nuo '.'»>'<«» apskelbė savo vieš:,- - ri( reiki‘ '_ i
V*’“?* """r '«'*«’* Rusijos i sosto imtų užmimes pažy- a-k, nūn,stenu „mm- X riv

Įausta šių- laši, tai tas veikiama kito- .,t.n»iiK mėti • ka mukiu. Laiškas buvo taip . .l , .OI ’ ,
iėperkant krasoj. ar =.Į kylig tikslais. tauta p«»sijuto atgimus. ™ M 8aV° į protingai sustatytas, kad^lvJ^\,,‘e«’o d^lmtl8tuki

Jūsų plnica turi būti padė
ti c«rola samioje ra atilos 

bankojs

SECURITY BANK
■■■■i OP CHICUO MBBB
Milwaukee av. aud Csrpenter st

“Money Order" arba įdedant piniguti 
| registruotų laiškų.

Redakcijai prisiųstieji raštai ir į 
korespondencijos negražinami, jei au- 1 
torius, atstųdamas tok) raštų, nepa-

Aišku, kad 
kare nereikia

grasinančia 
žmonių nei

žymi ir nelndeda krasos ženklelio su-, paug.įutį neį prį(,-§ uesanuj 
grąžinimui. Visokiais reikalais krei ! 1

karę protestuoti.
grąžinimui 
plauties adresuokite:
DllAt'GAS PI III.ISHING CO., INC. 
1800 W. 46lli Street, Chicago, Illinois. 

Tai. Drover 6114.___ ._ xx ______ .
“ D R A l ti A S ” 
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DRACGAS PI BIASHING CO.. INC., 
1800 W. 4«th Street, Chicago, Illinois. 
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tauta pasijuto atgimus.
IJirm keleto mėnesių vie- •' L( ...

u | Gali būti dvi prieaustįs, •’ . • * . I poršeikų, Jie vra civiliai
* /l(>l kuriu ii<“iiw1.-<>1hfn l-nd nesuprato nei kas darosi. , . _ . • . ....(h i kurių m apskelbta, kad ,. žmones su visomis civilio

Mikalojaus sūnūs Aleksio- Be* numstenai suprato; v,,-;.....
angį,) diplomatu iš Bergen ta|M, HuRij„8 ,.aru. Ra. k"'"! šalmiukai is ju tarp,,

nas lietuvis važiavo 
Norvegijos laivo su vienui

sustatvtas, kad! ™-‘ d,,iin,tis tuk'
nežinantieji dalyk,, stovio JtalJ* vadllu""'.' l-«-

mogaus pažiūromis, susi-

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedeliata i.' Sabatomir 

vakarais iki 8 valandai

Skollname pinigus ant Namu

Persiunčiame pinigus 
( Europa ir galima 
«autl Lalvokartes

Iš Dienos :
: 1 Dienon

-očiusiomis bežiūrint į valdai \ti ... .
-r .—. — ... r .. p. , dininkų betvarkę. Jis zi-

vandenį, kad butų' galima pi e Lietuvos gyvenimų Bu- ką jį Durna privertė atsisa- ^‘vo POS<‘U^V s K-'rnĮ11 .l.ll°|noma buvo didesni šalini n-
laugiau pelnyti savo parti- djoje, musų tautietis tarė kyti nuo sosto, ir iš supv- •' .,ltru’ai‘ y kai Rodziankos ir Durnos
iai šalininkų ir paskui pasi- anglui: Iš dabartinės mini- kim‘> nedavė nei savo su_ P-'m <etimmas su auzy 1 u ean> ip -o valdinblku.
didžiu,,ti savu skaitlingu-,st(;..,s n„sitiki_ „aua RWijai, kad karaliau- duot, talkmm-
’nu. r • v, , - , tu. Ęet gali būti, kad asine. Jei šita lvtire padarv- • ... ..

Neprosalį bus- jiamineti m. kad Kusiios mmistenai • ' , ,• _• , ‘,* , , , r . .v, . ‘ .v , . ... . ., ntsisakvti, nenoroio savo te-1 bu, kad kuomet lietuviški turėtu išdavinėti apvskaita , , . , ,, . .• ± . 1 4. ,1, ,, *• , • • i-x t* vvnes sostą perleisti jaunu- mesti Duslia nuo talkminI socialistai, rodos, net plau- Durnai, tai apsimokėtu di- T. , . V. v.-. ... v. j ... . . . , * cuu Aleksiejui. Jis vra ku prie vokiečiu,x kkus raujasi ir rubus dras- dziosios aukos ir palengvėtu . . . . ... ‘ • 1 ±R* vo*<ie’(‘s caVienes Aleksand- Mvkolas Rodzianko tapo tania vakaru žmonėms tvar-

Bet socialistai drumsčia ! Neucastle. Įsišnekus a- sit, pats tėvas supyko, už '“‘begalėjo toliaus

Karės metu į Rusijos ar
mijos viršmę inėjo daug 

Matyt buvo rengiamas augštų ofieierių anglų, į 
dar vienas bandymas per- prancūzų ir belgų. Per du 

metu jiems atsėjo

anis žodi nuėjo į^iekais.

gyventi

REIKĖTŲ PAGALIAU 
UŽDARYTI JIEMS 

ŽIOTIS.

net su nepriprasta ir nesupran-
i. ų a , v, V/‘‘‘ vokietės earienės Aleksand- Mvkolas Rodzianko t

ko protestuodami prieš ne-• gvvenimas įlenisiskoms Ru- \ 2 .
s-,ina karę, amerikonai sari- sii„, tautoms.” To kėliau-T”,8H,'”a' '"'t tau,t"'!' ’T l,n™"‘'llkas *>>'. k’u''p P"-k»- Kad paaiškėjo, jog ta 
alistai tuo tarpu svarsto „n,ko, „ gal ir šiai,, lietuviu ,;!';kal,'il '"'^'ėjo ta,p vertė ear„ ats,sakyt, nuo tvarka veda Rusij, prie su-
klausiun,. k, jie darvtu ka- didu s, troškimas išsipil'- ^d,d<'’ k«d apsire'kst,, šito-,sosto. Tas nepaprasti, ga- tarties su didžiausiu priešu.
. ; ,, - - ,, ■■ kiame dalvke. bumų ir energijos didztur- vokiečiais, tai aišku, kad tnrei ištikus. de: Durna permame Rusijos * ‘ , , . . ’ y 1

,, , .... u»- ta • • j. • i-.wi 4.,, „ ,,s 'kipat karei prasidedant nraneuzai, augiai ir belgai,Anot New Yorke leidžia- valdžią. Daug mimstenų Žmones šneka, kad jaunu- 1 1 ’
mo socialistų laikraščio paimta iš Tautos Laisvės tis Aleksiejus, caro įpėdinis,
‘The Xew York Call,” ka- partijos, vadinamos “kade- labai mylįs Rasputinų. Gi

nuolat buvo išniekinamas ir nžimantieji augšeiausias ar- 
soeialistų ir kadetų laikraš- nujoję vietas, turėjo pritar
ėjuose. Jam prikaišiodavo, ū širdingam jų šalininkui 
buk jis pataikavimų vai- Rodziankai.
džiai statas augšėiaus už vi- Augštiemsiams ir že-

, , . , x -j- i j ska. , Tai buvo netiesa nuo- miemsiems aficieriams nri-butu ivesta nuo sosto pridirbęs daug i - diiuumiio pu
4 i ‘ n- nolninMn vioinitiioi '‘‘tai skelbiama su tikslu is- Tanant Rodziankai,- pritarėatsakomvbe t nelaimių savo viesp«itijai. . . . . ,, . ... ’ J

' y„rs Rasputinas ,lai,ar ',""klldl " visa armija ir senosios r,.,-
, ■ , gvvas. bet jo šalininku vra i Sies asmenys turėjo pusi

atsisakymas .* permainų savo tėvynėje Ro- traukti saliu nuo valdžios.
Call,” a- uno sosto, perėjimas vai- 1H maz< • 'dzianko negriebė valdžios, o Rusijoje įvykusi perinai-

,rga. džius Į jo brolio Mykolo ra n- Aleksiejus dabar eina pasiliko ir toliaus Durnos na talkininkams yra džiaug-
kas, iš viršaus atrodo dide- tryliktus metus, o monar- pirmininku. Dabar, Du- smas didesnis, negu butų iš 
liu daiktu. Jį sunku buvo ebai skaitosi pilnamečiai, mos istorijoje* prasideda paėmimo poros didžiausių
įvykinti, bet jis svarbos ne- kada susilaukia 16 metų. nauja gadynė, nes nuo šio Vokietijos tvirtovių. Da-
turi. Du broliai maža kuo- Tai-gi baimė, kad pražutin- laiko Dūma ir jos pirminiu- bar išnyks ta štabo liga, ku
rni skiriasi. Mykolas £nri goji paskutinių metų Rusi- kas užims pirmų vietų vieš- i į laikė sukalusi rusų armi-

Jėzus vargingai gimė,. Butu gerai pamatyti to- daugiau jproto už jos politika neprasidėtų piatijos gyvenime. \ iešpa- jos rankas. Gal kitąsyk
kentėjo .ir Įiraliedamas Jus stebėtinus apsireiški- Mikalojų, bęt ne tiek, kiek Aleksiejui suėj

Lietuviški socialistai jau k' liais, kokius 
nepasiganėdina užsipuldi- karės sųlvgos. 
liejimais ant kunigų ir bjau-
riojimais to, visa. kas kata
likais yrii prakilna ir šven
ta. Jie pagaliaus jau ima 
viešai burnoti ir patį žmo
nijos A t pi r kė.ių -Išgan y t o j ų.

Antai “Naujienose” (No.i įas.
64) štai kas rašoma: Mūsiškiai gi socialistai ši-

“Dvasiškija aiškina, am tvirtinimui prieštarai!
kad gavėnė reiškia visas ia ir dar sakosi, jogei jie
Kristaus kančias ir mirtį? aukiami neitų kareiviauti.

rei kilus socialistai eitų tais tais” (t. y. konstutitueiona- Rasputino įtekmė ant Rusi
nustatvtu bstais demokratais). Ta jos politikos padarė tų, kad 
ATadinasi, Partija visuomet skelbė ir Mikalojus turėjo atsisakyti

karei kilus socialistai susyk reikalavo, kad 
liautųsi su savo protestais ministerių 
ir eitų išvien su šalies vy- l)rips Durnų, 
riausvbe. . Mikalojaus

Taip tvirtina 
neliktum seieialistų o

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIE8IUBA VALSTIJOS'
- KAPITALAS $600,0C0

Mes mokamo 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money

Orders į vlbus dalis svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirinininkas 
Chas, Krupka, Vlve-pirinininkas 
August Fliek—Ass't. Kasierius 
Joseph sikyta — Kaslorius

tGOO Blue ksiancl Avė. 
omoAoo, udk

ANK ( 2

i- i

jus i metus, t i jos Taryba tediaus nebe- turėsime preigos pakalbėti
io reikia dabartiniais reika- greičiausiai, yra tikroji trukdys Pumos darbų. apie tai, keikias pasekmes

____________________ lais didžiosios viešpatijos priežastis,' dėl kurios mes Dabartinis ministerijos ir įvykusioji permaina ^itneš
TEBEREIKIA DIDESNIO valdovui. Mikaleijus turi ne žinome, kas dabar yra viešpatijos Tarybos pirmi- Lietuvai. Ar jos butų ge-

uis.kraujų mirė ant kryžiaus, 
kad atpirkus mus nuo 
prapulties.

Te'čiau, teisybė reika
lauja pasakyti štai ką —
Kristus numirė m* dėl 
musų darbininkų išgany
mo. Išganymas ir atpir
kimas priklauso jiei^fc ku
nigas, vyskupams ii- visai 
eilei “dangaus kupėių’’ 
iki popiežiui..’’
Taip rašoma organę tų, 

kurie* vadina save “progre
syvi* visuomene”, kurie tarp 
lietuviu sėja baisiausia ne- 
"l>;k“""l- ’•!' “nubaudė kiinig,,, 'Ves- ,hl|.Ha|nidai į,;, da|;„r

Reiktų pagalinus tiems y bažnyčios klpbunę už ne- si j„s visil„n,įteik(-, vy.
riausybę Mykolui, kurs ne*- 
užsiminėjo ir nenorėjo už
siminėti politikos reikalais.

BEGĖDIŠKUMO. truputį daugiau doros ir!Rusijos caras.

Anų dienų Chicagos poli- 
ija areštavo už meilavinią- 
i su mergina kažkokį me- 

, >eli.«tų “prveerj”. Munici- 
, aliam teisme teisėjas tų 

prvčerį” už nepadorų 
Igimosi nubaudė $25 
an< los.
•Vakar lietuviškų soeiali- 
tų organas ant pirmojo 

puslapio paskelbė, kad gir-

_ jausimi kilnumo.
Naujasis Rusijos valdovas 

netroško valdžios. Anuomet 
pats Mikalojus siūlė jų 
jam, bet Mvkolas neėmė, 
pažymėdamas, kad vyresny
sis brolis ne* iš gero nori

Pa_ perkelti karaliaus sunkeny
be ant kitoą galvos. . Kaip 
jaunaturkiai kitąsyk “paso- 
elino lėtų Moliametų AT ant 
sosto, nuvertę nuo jo Ab-

buriiotojams ir šventva- pridęriamų pasielgimų.”
g’.ims uželarvti žiotis.

SOCIALISTAI IR PRA- 
MATOMOJI KARĖ.

Lietuviškų socialistų or
dinas tyčiomis nepasako, 
kokio»kios sektos ar tikėjimo ^j,,jnse apj(, įvykusias Ru- 
as kunigas, kad sūkiai- .jiM*rmainas trūksta

ninkas Jurgis Eugenijaus ros, blogos musų tautai, mes
Tas nežinojimas negali ii- suims Lvovas, yra daug pa- visa širdimi džiaugiamės, 

gai tęstis. Naujoji vai- nižymėjęs Rusije>s veikėjas, kati Rusija susilaukė lals- 
džia sosto klausimų turi iš- Jįs yra kunigaikštis aristo- vės.
aiškinti kuogreieiausiai. kratas, didelių plotų žem--------------------------
Šiaip ji negalės ramiai vai- valdys. Visos karės laiku GIRTUOKLIŲ NAUDAI, 
eivti, nes nuolat bus dinasti- jis buvo Laukų (zemstvų) -----------
uių pervartų pavojus. Jos sąjungos pirmininkas., 
baisiai trukdo darbų visai sąjungų jis organizavo, 
valdžiai. ' ’ie*mažai prisidėjo prie

Naujoji Rusijos pervarta i dimo tvarkos į Rusiją, 
nėra revoliucija, nes jų pa- Iki šiol teturime tik de- rus:

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA 

DEL dUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių 

ir
Absolutiškų saugumą

Si banka yra labai patogiojo 
vietojo yra reguliariai per- 
žiuriama L*. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar >1.00 ar >1,000.00 

iltim a<pi. statas caaa^aiji iKi ? 74

NATIONAL CITY BANK
OF CU1CAGO

Davitl R. Forgan—President 
S. E. Kampas, Dearboru and 

Alouroe St.,

(Apatinės lubos)

Tų Arizonos universiteto vdl-
Ji tlvba paskelbė sekantį juo- zeukeas rankos saitu mo. ■t v. . . . Chicago Clcaruig įlotose Naryste,

į ve- kingų ir pašiepiantį girtuo
klius atsiliepimų į visus vv-

Rankos prtklausar -ios prie Chi
cago Clearing House .vra po joa at-

, - x • -x* ■ » x-• ’ • t, .... urp __ i •, , • •• sargia priežiūra. nuo laiko,darė temeti, viešpatijos vi- vynui Rusijos mimstenų su- lemykite vedusieji vy-1 bent syki j metus, ca •'-mg m>iwe
<nlinitil-ui revizoriai nuodugniai Ištiria .savo 
. UiiilllllvHl. | bankų stovį ir būda jų vedimo. Vi- 

i pinigai yra suskaitomi, notos, 
bondai, mortgagcl ir kitos apsau

gos peržiurtamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verte gali būti kningoue parody- 
at. Abėjotinu. tvarka arba atsargu
mas, yra nedalcidžiamns. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Houso 
teisių, tas yra ženklas jos abejotino 
stovio.

Tiktai tvirclnusios ir saugiausio* 
bankos gali but Cloaring Uouse na
riais.

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt melų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing Houso liauka n, 
suhankrutijo. Reikalo.ujniil, C'-;i- 
rlng House bankos ateina viena ki 
tat su pagelta.

The American StfCc Bank pn 
klauso prie Chimgo Clearing Hou-

.... ... se, yra po jos priežiūra, naudojasi
visur čia pilna vokiečių sla- kalojus Antrasis nesupras- Rusijoje įvykusioji {M*r- vo žmonos. Kuomet pir- t®^X»‘rj‘mst^ pa'
pfu agentų, kurie veikiai (|,ivo ios tikslu ir duodavo- mainu dar kauta patvirtina, mųjį galionų išbaigsi, tavo Jį taipgi yra po valstijos prie- . P < > 1 . ‘ a . . , i • i . . v v • i • i j žiūra, yra repui ia rinkai tirlnėJarriA:jaii pranešti \ okienjos au- jal valdvti. Kadangi ea- kad nuolatinių kariuomenių žmona bus surinkusi ]() do- ir kas rneu, išduoda pentiną pim»s
miraliei.ini apie* garlaivių ro valdžia vra^beveik neap- amžiuje revoliucija nega Į- lenų. TS šitų jinai 8 dol.
plaukiojimų. ribota taikos laiku, kadmi- vykti, jei armija prie to ne- pasidės, o už 2 dol. nupirks

Taigi vyriausybė vi supi r- gi karės laiku ji tapo dar prisideda. Rusijos valdžia naujų degtinės galionų. 4
Jei gyvensi 10 /rietu, nuolat 
pirksi degtinę nuo žmonos

suometiės išrinktieji atst.o- rašų. Dar trūksta daugiau irai. alkoholio 
vai de*l labai svarbiu prie- negu kita tiek. Iš prisius- Vedusiems vyrams, katrie pinigai yra suskaitomi 

žaseių. j to sąrašo jau įminami, kad numano, kad negali apsiei-
Per du metu Rusijoje ko- Rusija valdo beveik koali- ti be gėralų vartojimo sfa- 

vojo dvi stiprios srovės: • m jos ministerija, nes joje tome sekanti pienų: 1. Jsi- 
\ iena borėjo sąžiningai lai- yra žmonių iš beveik visų taisyk saliutių savo nanmo- 
kytis talkininkų pusės, kita vidujinių partijų. Soeialis- se. 2. Buk vienatinis to sa- 
norėjo padaryti atskirų su- tų, tiesa nėra, bet yra jiems liūno svečias ir todėl nerei- 
tarti su vokiečiais. Visuo- irtymas Darbo Žmonių par- kalausi turėti miesto valdy- 
menėje buvo labai maža vo- t i jos narys Kerenskis. So- bos leidimų. Duok savo 
kiečių šalininkų, bet jų bu- eialistai, beabėjo pfilaikys žmonai 2 doleriu nupirkti 

naujųjų , valdžių, n<*s jųjų galionų degtinės ir atmink, 
žmogus Če-beidze* (anglai ra- kad galione yra 69 degti
no Psheidze) buvo tame ko- nės stikleliai. 3. Pirk deg-

Ii,It; savo skaitytojus, nes vjaa(( svarbaus daik.
i;* to kiekvienas

vieno
to: nežinoma kas yra Mika-

. . , lojalia Antrojo įpėdinis,
jos pertraukė diplomatinius *<oks katalikiškas kunigas \|V]C)>|.,H f(- 
rvšius su Vokietija, lietuvi- klebonas.
ški socialistai pradėjo bub- Taip visiumet elgiasi lie- 

Hviški socialistai. Taip vi- 
uomet jie* klaidina žmones.

Bet socialistams begėdiš-

Pasta raišiai laikais, ypač 
l»<» to, kuomet Suv. Yalsti- iiuiiiinyti,

gali
kad nubaustas

pilnai

įas.
*ra tiktai regen- 

Regentu vadinasi yal-

jiyti, kad čia ve tuojaus ims 
ir susikirs Suv. Valstijos su 
vokiečiais ir kaip bematant 
šalis atsidurs kraujo kla
nuose*. Socialistai nuolatos 
darbo žmone s gazdina busi
mąja kare ir skatina visus 
protestuoti prieš nebesamų 
karę. Taigi jie vienu į 

•giu «»tlieka du darbu: 
baugina ir paskui vėl pata
ria pre,testuoti prieš tų pa
ti bauginima

vo labai daug apie eara ir 
apie artimesniuosius jo pa- 
gelbininkus. Ta srovė bu-

’’et kaip tas |mdaryti, jei vn galinga tuomi, kad Mi- mitete, kuris jų įvedė. ei nės stiklelius tik nuo sa-

kai elgties — tai kasdieni
us jų užsiėmimas.

NAIKINAMI TEUTONŲ 
ŠNIPAI.

v- Suv. Valstijų vyriausybė mu Įiarėdė, kad laikraščiai didesnė, tai Vokietijos ša- šernai slėgė žmone*s. Dide- 
Ir dabartiniais laikais be kitko neskelbtų garlaivių išplau- bninkų partija, turėdama lės ir plačios sluogsnys bu

co beketinančios ja nuvers- ir pagaliaus nuo girtybės 
numirsi, tai tavo žmona tu- 

žnionių žuvo, ir viskas pa- rėš pakaktinai surinkusi pi-
•dbaigė niekais. Karinome- nigij, kad tave gražiai pil

nijos geradarių vardų ir pe«1-, tingai painėj šios šalies šifruotų depešų. Pagaliaus .iiniu dalykų ministens Ma- "ė stojo už valdžia prieš laidotu vaikus išauklėti, na- 
nyti naujas eiles pasekėjų. I vyriausybei dabar, kuomet Sųv. Valstijos nusprendė klakovas davė sukilti Mas- žmones. mus nusipirkti, gerą vyrų

Ii* kokiam galui vra rei- nutarta ai»giiikliioti i»reky-|tun reikalu kreipties j visas kvos riaušėms, kad turėtų

ėmė darbuoties ir tuo žvilg- kimo laiko. Paskui, suma- mažai asmenų, turėjo be-
Miiu, kad ligi šakiui išimi- netiiMiždėti aštria cenzūrų mažko visa viešpatįjinę Ru-”i 11)15 metais. Tūkstančiai ‘ ‘ ’ * ••11 ------

Tuo budu kinti teutonų šnipus Suv. ant siunčiamų į Europą te- sijos galybę.
socialistai nori isigvti žino- Valstijose./J'ys darbas vpa- b*gramų ir neleisti siųsti, Pavasaryje 1915 m. vidų

atskaitas Ra n kiniui Valdybai 
stljos Illinois*.

Pinigai sudėti šitoje bsnkoje yta 
išmokami ant kioterieuo paralkaia-▼imo.

Čia galima gaut1 Pi.-ratis Auk 
so Mortgages. Tsipyt Aukso Mo/i 
gaga Bondua po >19h 00 Ir .450a.•« 

Sis bankas yra ataiAso^lausaa 
Lt-tuvlama. '

Cla kalba Ltetu»tšl?toi ir i.uri-iš 
kai.
Kapitalas ir pervirsią: »♦

ciiuim tie žmonių bjiugiui b"s guilni^’iiis. Ginklmdų, bitas ueiit rfiles vulstybes, ■ in,*,-U greitesnių! <t«iik«ii.
: • i*, i . U.. J 2— i. . £ .1 r.i-- . Iguriniviu išpbiukimų j Eu- knd ir jos prisidi 

iiškė- topų vvrinusvbė nori palai- priemonėmis pr
mai f

šiomis dienomis paniški"*- topų vyriausybė nori pa 
jo, kad karė Suv. Valstijų kyti didžiausioj paslapty j. i šnipų naikitiimo.

Dvylika metų vėliaus m*- gauti ir apie tave pamirš- 
uivo nei taip didelio judė- ti...”

prisidėtu visomis Per Įsikišimų Rodziankos, jimo, nei taip daug aukų, Brrr... Didesnio girtuok-‘ I - si • •* • • • • a’ i a 1 v Afi i 1 1* v • ss • kKtvuiima: JilUR ltie teutonų Gorenukino ir vyriausiojo nei tiek truksint), o Mikalo- liams pašiepimo jau ir neb- ir m-tea gatTiu.
ATDARAS: Panodėilais, Rctver-nuo . elniu. u ,fc,kariuomenės vado Did. Ku-1 jus Antrasis atsisakė

Prasi dantis 
AMERICAN OTATE 

Kampas:
RA N K. 

Blua Isian.l av«„ Leninis

\
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NEVYKSTA IŠSIMELUOTI,
I I DRAUGAS”

“Draugo 
vestos aikštėn 
Montvido ir 
melagvstės ir

aidą. šitai patįs lo ativo- 5,687 parapijų mokyklos su 
1,537,644 mokiniais.

Mieste Dės Moines bap
tistai turėjo nuosavybę 600 
pėdų ilgio ir 408 pločio su 
keturiomis ant tos žemės 

triobomis.

kalb žodžiai: “Mr. K. Moiit- 
_____  ! vidus complains and SAYS,
No 53 buvo iš- tbat h<> gavę you the sum oi 

jEifty ($50) Poli ars, ATbjaurios
“Naujieną”, TOUB BEQUEST, ta l>< 
šlvkščios ju given by you to a Natų-nai pastatytomis

Jiems atsiėjo tų visų par
duoti. Pirko to miesto vy
skupas J. E. Dowling už

Montvido advokato Tilto- «30,000. Jis tcnaf rengia 
buvo ten paras) ta. v. .

no melagyste ew yra taip 
1) Montvido advokatas j-aįp diena, tad Mont-

Tilton kalba Munt\ido \ai- įp socialistu šlamštas
(lu ir sakos kalbąs suhg ‘‘5^aujįcnos’» į£ tos melagy- 
Alontvi pasakojimų, ls to j-įtaip išsisukti nebėga- 
advokato žodžių išeina, k,it jodami, ėmė rėkti išvertę 
Montvidas savo advokatui . gcrkles, kad, girdi, čia me- 
pninelavo. Savo advokatui javę np jip, bpt -a mtdiU'.Įf.
Tilton’ni Montvidas sako, “f)rau<ras>”
kad kunigas Ežerskis mm Bpt ]<ad «Nnu.
jo prašęs ar reikala\es, ka 1 jjenos” ir jų sėbras Montvi- 
Montvidas duotų jam ■? ■ do- das eigjas (*.ja lygiai taippat.

pastangos apšmeižti kunigą Fund.’\

Ežerskį. Kadangi arba Montvido
Be ko kito šitai kas musą su “Naujienomis” arba

bernaičiams kolegijų.

POPEŽIAUS ATSTOVAI.

■■ W«WbV«\SSWMAW«W«Wb w

Allen Billos “Rėksniai”
JAU IŠĖJO AIKŠTĖN TIE POLITIŠKOS ŠUNYBES KURIOS BUVO VAROMOS PER 

PASKUTINIUS METUS IR KURIAS NORIMA VĖL VARYTI.

lenų nusiųsti Į T auti Eon- j.aįp anas gatvės valkata, 

:urs, nutvertas bevagiant

Vieni karaliai pas kitus 
aiko savo atstovus, vadina- 
uus ambasadoriais. Nuo vi 
ų ambasadorių augštenvb? 
/ra vienokia, o mainosi su
lyg didumo reikalų. Pavyz- 
Ižiui Rusijos atstovas An
ojoje, Amerikoje, Franci- 
įoje ir kitur vadinasi amba- 
;adoriais, nes su tomis sali- i 
mis Rusija turi daug reika-

da. šitai to advokato žo-ij,
džiai: “Mr. K. Montvilas • p7.a<*iviui iš kišenės pinigu*, v.
complains and SAYS tlint ls ima rf,kti, kad d. I«. Tos pačios Rusuos at- 
l,c gavo you tilo sr.ni “f vis įį mėginfs iSrahavoti. stovai Ispanijoje, Poringa-, 
Fifty (50) Poliam. AT (;„iinuUikėtios, kad tokio ®velcanJ7e ,1T kl‘ur
YOUR REQUEST. to hc pasielgimai atidarys aki i ir '"’^n.asl Pasiuntimais, ty.; 
given by von to a National patiems karštiesiems “Nau- mazais ambasadoriais.

TMml in cliarge of e Com- jienų” šalininkams. Tiesa, Šventasis Tėvas taip gi 
mitrc“ at Pittsburg. P». Būt “Naujienų” skaitytojų pro- turi atstovų viešpatijose, tik 
tbat y.m liave not doiię so.” tas labai atbukęs, beskai- tie nesivadina ambasado- 
Tnip y. įduoda pačio; “Nau- fant socialistų šlamštus, bet riais, o nuncijais. Popežiaus 
jieno5 ” visgi galime abejoti, kad jie atstovai mažose viešpatijose

Gi kitoje vietoje “Nau- nebesuprastų nei tokių aiš- vadindavosi delegatais. Da-
jienose” tas pats Montvidas kiV s«vo laikraščio melagy- bar išėjo naujas sutvarky- 

. , , . T,v , . sčiii. mas. Visi dvasiškiai pasių
laso, a ne un. .zds i-y p|ocįanstii laikraštis sti atstovauti popežių prie
j., prasęs, bet jis kunigo i uNau>noR‘,, ip jn s-hrag 
terškiu prasęs jam pat ar-' Mmtvidas griaudingas aSa-
nauti ir nusiųsti jo atiką į rag rašo į|^as Įemen_|Cįjaį mažose, o delegatų
jautos Tondų. biriu paties “Draugas” už- vardas lieka tik tiems, ku-

- si puolęs ant Montvido už j rie Šv. Tėvų atstovauja ne 
(Ežerskis) pasitiko mane taj kfld ~s stpng(-s sugelpti: prie viešpatijų vyriausybės, 

nukentėjusius nuo karės, o prie kokios nors šalies vy-

viešpatijų vadinasi nuncijai 
didelėse šalvse ir intemun-

P
ER paskutinius dvidešimts metų Trac- 
tion klausimas tapo suvartotas kiekvie
noje politiškoje platformoje ir kur tik 

galima jį buvo panaudoti, ypačiai nuo 1907 
metų.

... Beabejonės kad .Jus girdėjote oponentus 
Traction Kompanijos prieš balsavima jie pri
žadėjo k:^ jiegu liks išrinktais jie užbaigs 
ta klausima.

Bet kuomet liko išrinktais kų jie padare 
kad užbaigus tų klausima?

Nieko! Jie paliko Traetion klausymą 
taip kaip jie rado. Jeigu jie butų tų klausymą 
užbaigt beabėjonės kad tas butų sugadinęs jų 
politiškus santikius.

Kadangi jie vėl nori Įsigauti miesto val-
dvietes, todėl gi kad pastačius šį klausymą 
ant blogų pamatų mėgina visa bila taip pas
tatyt žmonių akyse kad jie tiesiai nusigąstų.

Todėl gi perstatė tų bila kaip tik at tū
lai šaukia “Allen Bill”.

A
R žinai kas tų Allen Billa yra apie ku
ria jie taip rėkia?

Z
Allen billa buvo sumanymas dvidešimts 

metų atgalios Allen Billoj Nebuvo pažymet 
kad miestą gali pirkti žemė. Nedave teisės 
miestui vartoti dali pinigų surinktų per kom
panija. Allen Billa nedave teisės miestui kon 
troliuoti kompanijas. Davė penkiasdešimts 
metų teisė kompanijom be žmonių balsavimo.

Allen Billa buvo netikus ir todėl ji ne
perėjo ir tapo visiškai išmesta.

j^R žinai koksai yra plianas kurį pada

vė City Commission? Jeigu nežinai tai turė
tum žinoti nes tas palyti visų piliečių gerove.

Duodu teisė miestui nupirkti žemė kuo
met matvs reikalinga. Kad miestas kontro-* #
liuotų kompanijas. Jeigu kompanija per tą 
surinktu daugiau pinigu negu nurodyta dalys 
turės imti skiriama i miesto lomia.

Šis plianas tol neis į gale kol 
neperbalsuos.

žmones

A
R šis plianas taip atrodo kaip Allen
bile,?

Nei vienas punktas! Skirtumas tarpe 
Allen Billos ir dabartinio paduoto pliano per 
City Traction ir Subway Commission yra 
toks kaip geras nuo pikto!

Ar Jus matote priežasti kad šita bila 
neturėtų pereiti užtat kad Allen Billa buvo 
inešta.

• •
Jeigu galite prirodyti, padarykite.

Dabar yra laikas šį klausima užbaigti — 
gerai! Ar Jus sutinkate kad Traction klausi
mas vėl trauktum per kitus dvidešimts metų.

labai maloniai. AŠ ’! l'O- 
| JAU PAKLAUSIAU: AR

JIS NESUTIKTŲ pasiųsti 
mano auką. (50 dolerių) į

kad jis ieškojęs užmirštųjų skupų. 
savo pinigų. Taip kun. Jonas

kataliku fondą.” Taig'l 
n^, r Montvidas sako, kad 
kun. Ežerskis JO PRAŠUS, 
kitoje gi vietoje sako, kad 
JTS PATS KUN. EŽUR- 
SKTO PRAŠĖS. Taigi 
Montvido «r

Jei socialistų laikraščio Bonzano, kurį Šv. Tėvas lai-
ye- “Naujienų” redaktoriaus ko Washingtone, nėra skir-. 

Grigaičio ir jo sėbro Mjont- tas atstovauti popežių pas ! 
vido galvelės nebūtų tokios, Amerikos prežidentą, o tiki 
tuščios, kaip dabar, jie ir pa-i pas tos šalies dvasiškijų, to-!. 
tįs matytų, kad “Drauge” dėl arkivyskupas Bonzano j 

(( užsipuolama ne už tai, kad vadinasi delegatas.
. „ , . v^a.uPein?’ Montvidas aukavo nukentė- Austrijoje ir Ispanijoje'

a icsa me agystė čia yra taip j įusįerns nuo i<arės, ne už tai, nuncijai skaitosi augštesni' 
kad jis ieškojo užmirštųjų i už kitus. Juodu vadinasi 

*avo pinigų, bet už tai, kad diplomatiškojo korpuso de-1 
“Naujienos” ir Montvidas kanai, nes užima pirmų vie- J 
delei menkiausio nieko, de- tų tarp visų ambasadorių ir , 
iei nekalčiausio užmiršimo,j pasiuntinių esančių Vien-,

f TEGUL ŽMONES SPREHD
b"> Chicago Surface Linesa" K®
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aiški, kaip diena. Tr tas me 
lagis Montvidas išsišiepęs 
smerkia “Naujienose” ku
nigą Ežerskį nž ką? Už ne
kalčiausi užmiršimų, kurs 
pasitaiko gyvenime ir pa
čiam doriausiam žmogui.

Kad išsisukti iš tų savo 
šmeižtų bei melagysčių, 
Montvidas ir socialistų laik
raštis “Naujienos” rėkia, 
jog Montvido advokatas, ra
šęs ne pagal Montvido dik? 
tavimą, o pagal savo išma-

uikėlė tokį trukšmą, lyg 
tartum butų žemė atsivėni-

noje ir Madride. Taip pat; 
dekanai yra nuncijai ir Ar- į

?i ir prarijusi patį sociali- gentinoje, Bavarijoje, Bel
di) kunigužį velnių kupčių į gijoje, Brazilijoje, Čilije, į 
Mockų su visais socialistų1 nors tiflg, nuncijai skaitosi i 
/adais. “Draugas” užsipilu- j antrosios eilės. Keturioliko- 
'ė už tai, kad “Naujienos” į? kitų šalių yra internun-
r Montvidas iš adatos veži
ną priskaldė, kad dulkę iš-

muną ir dėlto jis suklydęs.! mtė į kalno didumą, kad 
Bet tas išsisukinėjimas čia 
nieko negelbsti. Jis tik pa

rijai.
Kitados nuncijus buvo

T raneuzijoje ir Portugalijo-

rodo, kad “Naujienų” re-

įjauriai melavo, stengda- jo. Bet tiemdviem šalim su
uos apšmeižti nekaltą ku- bedievė jus, dabar popežius

daktorius Grigaitis ir jo1 Dabar turbut ir žlibas ma- stovų, 
sėbras Montvidas yra tokie j to, kaip tamsus yra “Nau- 
tamsųs, kad jie nežino, jog1 jienų” redaktoriai ir rašv- 
advokatas rašo ne pagal sa- tojai, kaip jie yra pasiryžę 
tn supratimo, bet pagal sa- rašyti ir didžiausias kvailv- 
vo kliento parodymų, kad stes, by tik apmulkinti jau 
kalbos turinį suteikia pats irtaipaptemusiusnelainiin- 
klientas, gi kalbos ir gynimo gus “Naujienų” skaitvto- 
formą tepagamina tik pats jus.
advokatas. A. M.

Be to tas išsisukinėjimas ZZZ, ~
parodo, kokiu silpnapročiu I KATALIKAI MOKYKLOS moterių, 
yra “Naujienų” redakto- AMERIKOJE 1916 M 
rius Grigaitis ir jo sėbras '
“Valpareiso studentas” Suvienytose Valstijose ir minį sprogstančią medžiagą.

PINKERT
STATE BANK

4810 W. 22nd St. 
CICERO. ILL.

Priimame Savings 
Account, Cliecking Account 
turime siaugas geležines 
skrynias (vaults). Kire In
surance,. atliekame* visus 
bankinius reikalus. Atdara 
kas vakara ir nedėlios ryta.

LAIMĖ ŠEIMYNOJE.
Didžiausis priešas laimės 

šeimynoje yra liga. Šitos 
i bėdos darytojas švaistosi 
i aplink nuolatai, bet didis šių 
dienų obalsis, prevencija, 
arba nžbėgimas ligai už 
akių, sulaiko ligos siutimą 
dideliam laipsnyj. Trinerio 
Amcrikoninio Kartaus Vy
no Eliksyras yra didelė pa
gelba ligos sulaikymui. Jis 
išvalo vidurius, prašalina 
sugedusias dalis maisto, su
grąžina normališkas funkci
jas grumulmojančių organų 
ir sustiprina visą kūną. Jis 
neturi savojo nie ko, kas už
kenktų ir labiausia sensaty- 

i’/iam pilvui. Tai yra šeimy
niškas vaistas prakilniau

sio žodžio reikšmėj.

VISUOMENES DOMAI!
Prisiartinant dienai lan

kymo kapynių (Decoration 
Day) milintėje suteikia t:j 
dieną kokią nors dovana sa
vo giminėms. arba drau
gams nuneša ant kapo koki 
nors gelią pluokšta. Oet bu
tą daug naudingiau šutei 
kus nenuvlstaneia atminti 
palikti ant visados kuris ži- 
dės žiema ir vasara, t. y. 
nors mažiausia Iš akmens 
padaryta Paminkai. Norintie 

ji malonėsite užsisakyti 
tuojaus, nes mes jau turime 
keletą tokią kurie bus gata
vi ant paženklintos dienos.
Mano darbas liudija iSdir- 
bysteje per 6 metus. Atvažuo 
jantieji su šiuo reikalą mel 
džiame pašaukti per telefo
no, busite patikti su auto-

1Y ? :• ui*<TJ N fh t • • n
i ; »ifc™ . nui. V J.

■uel)CSxunčia į jas savo at-l, yiullji’,!"ils k,’r,li,as -'ra
įl'l, al padilginanti piiciniini’.; KonstiĮiaeijoj, galvos skau- m„i,inu kun. .w.a j.,™ iy« 
'lo 5Pil\iln<is i iioi*\ u (if* jnne, nerviškumo fipetito ivapiuiy. mr-

1 ? fireitiis ir todėl jis h<ii*i jp pner^ijos nnstojime, pilvo ofisisas priešais var
šiai kenksmingas sveikatai. sugedime gyvenimų mainant tUB-
Be to, kas pradeda korditąlį,. f f. Trinerio Amerikon!-,

MOTERĮS DARBININ 
KĖS KREMTA 

KORDITĄ.

- f’l«>J

čiulpti, tas privalo čiulpti 
jį vis dažniaus ir didesnėj

uis Kartaus Vyno Eliksy
ras yra skaitomas kaipo iš-Londonas, (Ass’n Press.,. .... i..... • • ---------------- —« -

i i •• t a.- Ikiekvbej. Šitos kardito pa-1♦įl-;n-ii.111«i nnmdlvi Knimkorespondencija, kovo 16/ ... : v. . .. 1 |Tikimiausi pagema. j\.aina
-- Anglijos amunicijos mt-i ’ u,n‘,n,,,_"s .vPnt.vb‘‘R Aptiekose. — Trine-
nisterijos valdininkai suse- kmrje sn boerais Afn- ,įoLinimeutspagelbstisun-
, . , L , koje. Daugelis kareiviu tuo
k c, kad daugelis merginų Ir

K. SlDLAUSKIS
kurios dirba prie 

amunicijos gaminimo, krem
ta ir čiulpia korditą, bedu-

nict korditą čiulpė.
Korditas padaromas ’ iš

nitroglicerinas, šaudomo
sios medvilnės ir mineralus 
gal a retos.

Montvidas, kad jie negali j? kolionijose yra 14 arki- naudojamą armotų ir šautu-
suprasti nei tokios aiškios vyskupų ir 96 vyskupai su vų šoviniams. Kordito čiul-
snvo advokato Tiltono kai- 19>983 kunigais. Jie užlai- ,rimas baisiai kenkia svei
kos. Juk pats Tilton rašo, kč 102 seminarijas su 6,898 karingumui. Seniau dažnai
kad Montvidas jam pasi- klierikais. Tais metais Ame- buvo pastebima, kad darbi-
skuudęs ir SAKĘS, jog ku- riknje buvo 216 katalikiškų įlinkės atrodo kaipir pusgir- nijos vyriausybė nusprendė
ni-ms EŽERSKIS NUO JO kolegijų bernaičiams ir 676 tės, bet nebuvo žinoma to savo karės laivu nugabenti
PRAŠĘS ar reikalavęs, kad akademijos mergaitėms, 293 apsireiškimo priežastis. Ir 1 Suv. Valstijas čionai mi-
Mrntvidas duotų jam 50 do- prieglaudos našlaičiams, 106 tik pastaromis dienomis tai rūsio S. V. ambasadoriaus 
leriu, nusiųsti juos j Tanios i prieglaudos pasenusiems ir! susekta. įGutbrie lavoną.

JAPONAI ATGABENS 
AMBASADORIAUS 

LAVONĄ.
Tokyo, kovo 15. — Japo-

kesniuose kaip ir lengves- 
niuose atsitikimuose. Jis 
gelbsti reumatizme, neural
gijoj, nelaiminguose atsiti
kimuose, išsisukimuose ir 
sutikimuose, bet pamėgin
kit jį gaivinančių pasekmių 
taipgi po kojų išmaudvmo,
■ a ibusite maloniai nustebin- 
! i. Kaina 25 ir 50 centų, ap- 
tiekose, per krasų 35 ir 60 
centų. Joseph Triner, Mfg. 
CJicniist, 1333-13:19 So. Ash
land Avė., Chicago 111.

(Apg.)

R. F. D. 2 Box 104
Phone Mt. Greenwood 20

Worth, III.

Tel. Yardg 1532 £ »į
j' $3r j p F, Bernotailtlis K. M ShiRout

DR. J. KULIS
LIETUVIS OTDYTOJAS IE

OHIBUBOAS, $
3259 B. Halsted st. Chicago, UI. << 

Gydo visokias ligas motery ir h 
vaiky

THE ELECTRIC SHOPS
S 1641 W. 47tk Street
K Tel, Drover 8833
u Atkckaiao vlaukj
/j larbą piginus, gerinus ir grei- 
M cinus, negu luti. Suvedant r>lc<’-

V
elcitt ll.or.

Vegeso ir {■;
sjekfros lempas. Taisome mo- 

i*i I torus, f.mus ir visokius daly- M 
nuo 9 iki 2 po piety; nno • v. -.y ;; <U(I surištus su Elektriką.
Iki 8 V. JJ1 <1 ltoiknie sutelkiame patari- y

Priėmimo Valandos: nuo » ryto 15ro» rimtus ) namus; 
IU. .O- « IU. .. __ 4— MIM JIki 12; n iki 9. Nedėliomis:

mą ir apkainuojntne darbą.



i, I « DRAUGAS > > t Sukatu, Kovo 17 d., 1917 m.

ŠVENTASIS TĖVAS IR clotis taip, kad musu tėvy- avc. Clark turi įsigijęs ru-
UETUVA. nės vardas pasklistu kuo- mus vertės $15,000,000.

------------  plačiausiai ir skambėtu Franci joje, kur gyvena jo
(Pradžia ant 1 ' pusi.) kuogarsiausiai. Labai ga- vaikai, pasistatydino sau pi-

TAjli pasitaikyti, kad neužilgo lį vertės $10,000,000. Besiu imtynių smūgius, , 2 .. .
to nebuvo taip verksnun Prasldes lr ta,ko8 k°“f«8“' <■« jis .r 
gu nelaimių ištiktos. šven- Nepraleiskime gra- Amerikos miestuose turi
msis Tėvas kam du vra 2108 Pr0«03 Pragarsetl Pnes Bra21V lulniė
tams ievas, Ka.p jau yra konteencįia. Netinge- Kuomet Clark New Yor- astrams ■ .et. vytu < hk-auos 
padaręs Lenkijos žmonių f . j- • ; akkr. choro koncertam.
naudai taip teikėsi icalioti nei pasidarbuoti tuonu Lc statydino sau minus, nu- smagu pranešti visuomenei apie
t *’••••«?• ’ tikslu. Dievo Apveizda ir singio trustas buvo mčgi- naujų. net. vyčių chkagos
Jūsų Šviesiąją ir Gerbiamą- “i ....... . —..... __

keliuose kituose

.Seninusia ir gerinusia vyrų lr 
motorų drapanų dirptuve. Įdir
bame ant užsakymo. Kaina pigi 
— darbas gvarautuojamas.
Cystlnam ir prosijam.

A. 51ETR1K1S

17IO \Y. -17tll Gatve
Tarpe l’aulina Ir Hermitage.

EXTRA!!!
Lietuviški Škapleriai.
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Vyrišky Drapanų Bargenai

Tik kų aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- t; 
kų Škaplerių, kurių ilgų laiką negalėjome gauti. Už- g 
sakimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- # 
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. S

ją Malonybę ir kitus Lietu
vos vyskupus, kad kreiptų 
si. į savo sanbrolius viso pa
saulio vyskupus ir kviestų degimą 
paskirti vieną šventą dieną 
šiais bėgančiais metais, 
idant joje visose katalikų 
bažnyčiose butų atlaikytos

__ ... •* • n '»• • .. Apskričio choro koncertų. Bus poŠventojo Tėvo meibngumas nęs įs jo dikciai pasipelny- v<bklI pirin;i -ci(11„it>nh bnhlIldžio
mums suteikia netikėtai t i. 
naudingą aplinkybių susi statydino nuosavią misingio 

dirbtuvę.
J aunystėje Clark buvo 

vežėjas; dažniausiai važinė
jo jaučiais. * Paskui užsiė
mė Šerų ir valų pardavinė-

IŠ VEŽĖJO MILIJONIE
RIUMI.

Nauji, neatimti, neryti ant
v, , . - .. j jį užsakymo siutai ir overkutai,

Sužinojęs tai Clark pa- ir <iit‘ii<> Sv. Jurgio svet. 32 ir Au-į S vertės nuo $30 iki $50, dabar 
būru Ate. . Primename, kad šia bus
nemažiau turiningas ir kaip
ir pirmasis. Tikietus Jau galima gau
ti ‘•liii.li GO” Administracijoje ir 
pas choristus. Pasiskubinkite užsisa
kyti. Plačiau apie koncertų, jo pro- 
gntmų, pranešime vėliau.

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau- & 
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa- $ 
kiniai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia- | 
mi ir pinigai kartu. £

tam tikslui viešos pamaldos i Turtingiausias Amerikos Įimu- Pardavinėjo ir mil- 
ir įvyktų aukų rinkimas milijonierius John I) 
vargstantiems lietuviams
sušelpti. Tą dieną galėtų 
būti Dangun Žengimo akto-
vų sekmadienis (t. y. šešta- r*aus A. Clark o, dide- 
sis sekmadienis po Velykų, vario kasyklų savininko,
arba 20 diena Gegužės. Re ku«ne ’-'ėT SU “H’

balo karaliaus Rockeielle-dakcijos prierašas.). 
Šventasis Tėvas turi. stip

rią viltį, kad Jo tėviškam 
paraginimui atsilieps su rei
kalo didumui atsakančiu 
duosningumu meilė tų, ku
rie jaučia krikščioniško bro
liškumo ryšius. Jis yra į 
sitikinęs, kad užuojautos 
dovanos kenčiančioms mi
nioms bus ne vien laikina 
medžiaginė pagelba, bet už-

Ro- tolius, naudojamus prie 
ckefeller turi konkurentą, duonos kepimo. Sutaupęs 
Iš Butte, Mont., apturima dek-tiek pinigų, juos indC- 
žinia, kad buvusio senato- .1° vario kasyklom Laikui 

bėgant pinigai dirbo pini
gus.

Šiandie jis eina 76 metus 
mžiaus. Turi nuosavias

parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavimi ano 

$15 iki $35 siutai ir overkotai, 
uuo $7.50 iki 18 dolerių.

Piluas pa&irinkiuse* kailiu pa
muštų overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir * * 
overkotai vertėt auo $25 iki i i 
$85, dabar $5 ir augičiau. Kel- J Į 
nės nuo $1.50 iki $4.50. 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai.

Atdara kasdien*, aedėliomie 
ir vanaraia. *

S. GCKDON,
0 Kur Tamstą perkate? Kodėl ne pas mus? J

kelis iš Butte Į Los Ange
les. Jis turi žibalo kasvk-

1 io turtais. Clark’o turtai 
padidėjo ypač šios karės 
metu, kuomet pabrango va
ris. Kadangi Clark’o tur
tai priklauso jam vienui vie
nam, tatai, prisiėjus reika- !«s Wyominge. Daugel vai
’ui, jis į 24 valandas galėtų <vbčse turi Įsigijęs didelius 
uristatyti šimtą milijonų 2e™čs Plotus- Akyva butų 
dolerių, ko negali padaryti su^n°tb kaip jis tuos tur- 
nei vienas kitas milijonie- us ISD0- Nesame priesin- 
rius Amerikoje. didžturčiams, bet neišsi-

......................... . | ,T . , , , . . . eikime pergreit augančiais
vis labiausiai dvasios pasti- j Vario kasykla Arizonoj, iOpįaįs
prinimas. • ‘United Verde,” už kurią ’ __ ’_________________
. Iš savo tėviško prielanku- nesenai jam buvo siūloma LIETUVIŲ KA
mo pasaulio apleistiems vai- milijonai dolerių, kas p AUKŲ š V KaZIMIERO 
keliams lietuviams ir vi-į nėnuo duoda 2 milijonu do- fj&Q£jŲ SESERŲ D? 
siems geraširdžiams katali- 'erių dividendų. Butte 
kams, kurie prisidės prie j Clark irgi turi didelius tur- 
lietuvių nubudimo pamaži- į ‘us. Nesenai jis iš savo bė- 
nimo, Šventasis Tėvas visa gantiems reikalams kapita-
širdimi suteikia .Apaštališ
ką Palaiminimą.

JOS NARIŲ.
P-nas Antanas Janušaus

kas, piotok< Ių raštininkas 
.iršivardytos draugijos pra
šo musų pianošti, kad jis 
persikraustęs kiton vieton.

lo paskolijo Franeijai 50 mi
lijonų dolerių. Palikę jam

Jūsų Malonybė teiksis ; dar 20 milijonų'ir Clark ne- ,)abai. Įo adr(.sas toks: 4846 
pranešti kas augščiau para- bežinąs, kaip suvartoti tuos (y 24tb St. Cicero UI. 
šyta Jų Ekscelencijoms sa-; pinigus.
Vo kolegoms Lietuvos Epi- Vienas franeuzų sindika- 
skopate ir drauge Su jais Doryo irkti vario 
parinks tinkamas priėmė- . k] „United „
nes, kad minėtosios rinklia-Į bet senjs milijonierius atsa. 
vos įvyktų ir taptų įssiųs-i,i6.
tos arba tiesiog, arba per
Šventąjį Sostą į PILDOMĄ-i “‘Tikrai tariant, neturiu 
JĮ LIETUVIŲ KOMITE į Q0™ parduoti tą kasyklą.
TĄ, šelpiantį nukentėjusius Bet už prieinamą kainą vis- 
karėje, kurio sostas yra Lio- j ’ias galima padaryti. Iš

matuokite tos kasyklos ru- ■* 
dą ir užmokėkite man po 
10c. už svarą.”

NERVŲ MGV.

I. 4 A ’erlin Raus. Rugsėjis ĮSU 5.
l ’.f 1.7 metų aš sirgau nervais, 111a- 

e v.-'į skaudėdavo, jaučiausi prislėg
us, liet visuomet turėjau gerą norą 
algyt. Klebono Kocnig’o Nervinė 
ane išgydė. James Kcott.
J. Glamann iš W. Point Misa. rašo, 
ad jis per^.narkiai dirbdamas savo 
armoje neteko muskulų jlegos ji 
r.iė gydytis klebono Koenigo Nerv’ne 
r dabar jų perša visiems.

Taip pat rašo Klotilda Mcrz iš St.
’abriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi 
ervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy- 
ytis klebono Jyoenigo Nervinė, nes 
i pasekminga.

Sesuo Katarina7 vienuolė iš T.a 
rosse Wis., sakosi klebono Koenigo 
ervine išsigydžiusl iš ncrvišituino' ir 
emlegos, nors tiedvi ligos buvo jų 
arginusios per du metu.
DYKAI brangi knyga sergan 

tiems nervais. Jų siun 
lame kiekvienai, i, kuris paprašo.
Neturtėliams duodame * ir vaistus 
ykai. Tuos vaistus nuo 187G išdir- 
inėdavo gerbiamasis klebonas Koe 
iig. Fort Wayne, Ind., o dabar po 

KOEN1G ?.Į(:.)HT\E CO., 
prižiūra išdirbinėja a ' 

Cliicago, 111. •'
02 AV. laike st,. netoli Dcnrlioni 
Vaistinėse Itonka ateina

1, o šešios honkos $5.

« do di-S'roTo i'66'i 6V7-. o d'Vč %'č * b 7$ d

i L. Vyčiu IV kuopos Perstatymas

“MIRGA”

Vaikų j į

Speciiliste Moterų ir Valkų Ligose

DAKTARE

S. A. Slakiene
Pabaigus daktaro mokslą 
Illinois Universitete. 
Praktikavus ligonbutije metas

•OFISO -VALANDOS:

Šokioms dienomš nuo 9 iki 12 
vai. ryta: ir nuo 7 iki 9 vai.
vakarais.
Nedėlioms tiktai sutarus.

ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.
(Prie 33-čios gatvės)

CHICAGO, ILL.
Tel. Drover 5326

i purk minga 
iii< yėhmo Į.i'ro i.- žt>nu, ycr- 
kh'.t d.isnlio, į,alvos

? -«/ ;.!!>•. u :sfujimo opelifot
hitai-

jii ir j u opcivc, _n h J > >i>-. f <7.. crt., Hitai- J gg
H £LJia» : I. rovju labai Į)iig;ir.<čju5ia j —

Ui11

Alli Liuru, ucniij K t* m IĮ U- ^loginio ruporus
S CARR BROS. WRECKING CO.
S 3003-303S S. HALSTED ST., CHiCAuO S 
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SAUKUS BANKAS i
-fcffELLE®

Pono ir ištikimo riranpro š<imv- 
7iO3, i ar'ojm'io \ i.4.*rn<* pa-iu- 
iyje į . r ’Ki-ę Šimtmečio -25e. 
i:ž boiik'.nę \ api tokosc,
arba galite užsi ri-.y ti tkuiai iš
F. AD. KfCTITER & CO. U 

74—8G Nashingtoa Street, Nc« York. U ?SS

zannoje (Šveicarijoje). 
Džiaugiuosi šitomis aplin

kybėmis, kad turini progą 
išreikšti mano parinktus ir 
tikros pagarbos jausmus.

Inžineriai ėmėsi darbo. 
Priėjo prie 80 milijonų do-
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4-i'iu veiksmią istoriška drama. Iš I). L. K. Vytauto 
laikų t. y. kuomet Vytautas buvo Įmestas i kalėjimo, o 
per jo žmonos tarnai b1 Alirya, likosi išgelbėtas iš ka
lėjimo. Tokių būdų kad tarnaite Mirga paauki^o savo* 
gvvasti už Lietuvos laisvę.

Šitas perstatymas atsibus nedėliojo IS d. kovo 
(Mareli) 1917 m. Dievo Apv. para)), svetainėje ant’ 18- 
tos ir Union gatvių. Pradžia punktališkai 8 valandą, 
svetainę atsidarys 7 vai. Pelnas skiriamas parap. nau
dai. Taigi lietuviai privalote pamatyti šita perstatymą, 
kinis yra naudingas pamatyti kiekvienam litduviui my
linčiam tėvynė, šiuomi esute kviečiami visi 'Cliieagos 
lietuviai ypač L. Vyčių kuopos atsilankyti kuoskaitliii- 
giausiai.

L. VYČIU IV. KUOPOS VALDYBA.

Jūsų Šviesios ir Gerbia-, Įerių skaitlinės ir pametė 
mos Malonybės Tanias tolimesnį apskaitliavimą.

P. Kardinolas New Yorke palei Pifth
GASPARRI. ___ ________________ _______

Butų didelis netaktai iš 
musų pusės, jei bandytume 
išreikšti nepasitenkinimą 
tuomi, kad vyskupui Kare- Ji 
vičiui atsako kardinolas 
Gasparri, o ne pats pope- 
žius. Pavienių vyskupų ■" 
raštus šventajam Tėvuti vi- "B 
suomet referuoja kardino- J 

las. * Jis duoda ir atsaky- 
mu" popežiaus vardu. Dau- 
gelio vyskupų bendriems iš- ■" 
kilmingiems raštams šventa- 
sis Tėvas paprastai atsako ■> 
laišku su savo parašu. Ji

Mums priderėtų paminty- B"
ti tir susitarti kaip geriau- ■? — mbbrk

PEŪPES STOCK YARDS STATE BANK
dieną. Reikėtų pirma lai- Ji 

ko susitarti su v;«ų tautų 
dvasiškija ir laikraštija.
Nuo tų dviejų pritarimo pa
reina dvasinis ir piniginis
musu Dienos pasisekimas. ___ ____ ~a

Ta proga mes turime nau-

S f,5 4 j 4 j 46 4 '> 4 15 •’ •P* g f < o o. ęi*. R t 1

r
VAISIAI ŽMOGAUS DARBO §

Tiktai ekonomija ir taupumas 
tegali atnešti pageidaujama vai
sių dėl pasilinksminimo

Bankas yra toj į žeme, kurioje jus pasėti 
pinigus, o bankos knygute tai yra vaisius.

Mes mokame 3 nuošimti į metus už jųsų 
pinigus.

PRADEKITE SĖTI Š1ENDIENĄ

Ashland Avė. Kampas 47th Street
Didžiausia Valstijos Bankas apart miosto

Kapitalas ir Perviršis $758.00ū.oo. Tortas suvirš $7.000.000.oo

•j Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre- 
| šuo j ant:

| “Draugas” Pub. Co. 
į 18OO W 46 St., Chicago, 111 |
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Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių 
naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų mašinų, pianų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prircikės ko prie 
(mulo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė., Chicago, Iii.

Arti Ashland Avė. Telefonas Monroe 2500
Norint daugiau informacijų ra-šykito mums, o mes prisiusime ka 

’alioga.
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g PIRMU NEGU PIRKSI G AUK MUSU KAUNAS S
• Ant Durų, Lentą Rėmų ir Stoginio Popioros

LABAI GERA PROGA. ! =
Del norinčių lavin 1 
tis muzikoj ir iš- 
mokti gerai ir grei
tu laiku grajiti 
ant konccrtinkos 
aS seniai visiems 
aplinkui žinomas 
kaipo muzikantas 
ir koncertininkas.

I T. K. JOVAIŠAS 
• 6 Atidariau niokyk-

Ių kurioj mokinsiu viršminėtų in- 
Ov strumentų ir mokėsiu savo tautie- 
•( čius kuopigiausia ir geriausia ir gva- 

rantuoji! už savo mokslų. Taip kad 
o; katras ateis ir pcrsitjkrins^iokia mc- 
•? toda aš mokinu, visus. Rcikalau- 

įlams kas pirkti konccrtinkos arba 
o< kitokius instrumentus prašau kreip- 

tis prie manės o busite užganėdinti 
- aš parduodu kancertinkas naujas se

nas ir mainau, ant kitokių. Taip pat 
mentų,. Lekcijas atsibnna uatrntn- 

, kais nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. va
karais.
aš išdarau gaidas ant visokių instra- 

rfu. pagarba
T. K. JOVAIŠAS.

Mokyklos adresas:
3201 Auburn Avc., kamp. 32 St., 

('Uit AGO, IU,.
Tel. Yards 6920.

g3<*9r

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Chicago yra labai parankioje viųįoj, ant 
kertės AVashington ir La Šalie gatvių. TĄai ban

kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausių jų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 
kad lietuviams liūtų parankų ateiti su reikalais, 
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

| State Bank of Chicago I
= i
s LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
S Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
miHiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiif

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėliun, aukaiuiui iiedua, tlin- 
hinius lr deimianti&iuB, muzikai, gramofonai m lietuvi!kali re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir namok.ntjs visokius 
lokius; armonikas rusiikaa ir praginęs, baportuotaa ir taip Jas 
rusiikas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisoma laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liikus instrumentus ir revolverius. Bavo darbą gvarantuo nime. 
Musų kainos ant visko tomesnėa, negu kitur. Gyvenantis ai 
Chicagos orderius galit* siųsti per laiikua.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI

4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO, ILL. 
TELEPHONE DROVER 730»

Katalogą visiems lyhal ,kaa tik prisius už 2c štampą,

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE



Suimta. Kovo 17 d., 1017 m. DRRDBKS -T**, ****v«-=*w *tt

«
f
A
Mb
>>

IŠ LIETUVIU
4515 Ss. W;ol St., CNiCASO.

BINGHAMTON, N. Y. nigus, kurie buvo tiesiog
________ prisiųsti i vietos L. D. Ko-

• Nedėlioję, kovo 11 d., š . niitctą. P-as K. Norkus
m., I? uviu svetainėje įvy
ko prakalbos. Kalbėtoji! 
buvo užkviestas p. A. V. 
lautkauskas iš Brooklyno.1 *" ° 
! šias prakalbas nemaža: 
susirinko ir socialistu. Kuo 
met kalbėtojas ėmė aiškiu 
t i apie socialistu blogąsias 
puses, tai “draugai” pakė
lė tokį baisu trukšma, kad 
uors iš svetainės bėgk. Ar-

finko aukas draug su p-le 
Eleonora Kunikaite, kuri 
tenorėdama garsinti viešai 

vardo pasivadino
“.Miss X.” Jiedu surinko 
M 5.54. štai kaip pati p-lė 
ueouora. Kunikaite pasako

ji: “Aš nuo ryto ligi vidu- 
lienio. rinkau aukas prie 
•ieno.-, krautuvės ir nemažai 
buvau surinkusi. Vidudie-

i?

šesuius trukšmadarius net ’>yje gi mane pamainė ir as
reikėjo vesti lauk. Nesant 
Bingliamtone rusišką ka/.r 
ką, nėra kam suvaldyti so
cialistu, kurie nagaikos Iii 
jo labiaus negu Dievo. Są
žinės jie senai neturi ir 
žmonių nesidrovi.

žmogus.

atidaviau skrynutę su su
niktomis aukomis. Pask 
nan davė dyką skrynutę ir 
nalydovy p. K. Norkų. Bet 
'is tik man kenkė rinkti au
kas. Aš viena gal bučiau 
urinkus iki 50 doleriu, nors 

■i taip surinkau daugiau už 
kitus.”

GRAND RAPIDS, MICH

Ar ilgai taip bus?

Vietos Lietuvos Vyčiu 43- 
ėia kuopa išanksto jau pra
dėjo rengties prie šv. Kazi
miero dienos, kad kuogra- 
žiausiai paminėti šią bran
gią tautinę šventę, ir ka; 
kuodaugiausiai surinkti au-
ku karės sunaikintai Lietu
vai. Kalbėtojais buvo už
kviesti' p.?). S. Slavėnas ii

|Į<O. o'ied.t e ra u m r
gai pa paša!,, o ji» apie inilžt 
aiškus Lietuvos vargus ir

mĄ
Phon? Yards 2721 |*

OR. J. JONIKAITIS J
GYDAI7 VYKIT. MOTERŲ t' 

IR VAIKU LIGAS *

E kie G. Makar
Lietuva it f Piano 

Mokytoja

Žodžiu sakant p. K. Nor
ais, pasinaudodamas sveti
mi darbu, troško turėti sau 
;irbę ir pelną. Taip neprL į 

’era elgties padoriam žmo- į 
gui.

i J. Koblin.

3AN FRANCISCO, CAL.

Męs, buvę Lietuviu lhę-:£
m
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3337 So. hiorgan. St. 
CHICAGO, ILL.
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L. R. K. Moterių Sąjungos 
VAKARAS 13 KUOPOS.

k.- rengiu labai puiku vakarti, kurt. atsibus \utl, I. Kovo l s <1, *.
Onvis l'ark Halėje, 7 vai. vakare. _

St Programas. bus lubai įvairus, geriausi kalbėtojai yru 
užkviesti, tgip-put Ims tleklemueljos ir solo ant smuikus. .

naujos pastatomos lam?ūs ir
ŠILKINIAI UŽDANGALAI

K., tik .ipliiikvii'e nauja 8lu<- 
ku jTi-.'žiu lainpi.i ii- u/(l;iagiOi 
v!iii4;!i:/ spalvon didžian-siaiit pa- 
Hirinie av. I.ul.ai gražiai $J>1 j 
1'iiilar.vtiin, be ii/.daiiKala

Vpai iai itidėl ima v pas irinkiiav 
pus iiitiH rasite įtikinus uždan
galus visokiose spalvose. Kaip 
t" :toi< ant paveikslo labui gr;igj 
Icttipo tiko $11.50.

išiuokešvio tiktai tiems 
. ra ta o -.a kostiemtv: : ; i.

Ant 
kurie

t oHunouuealtlt Lūiison Co.
72 West .IdatKs Street.

.iock-on and Mieiiigan . Itlvd. 
I.let-lrie sliop . Kleetrie Sliop

liiog-iuay: 1523 lirnuduny
~~~ 'Vusliii: 50 !(i V.'p-I Lake -Ir.

l.ogaii .><Įii.iri-: 3127 l.ogan ttlvd. 
So. Chieago, 0133 South Clia-ago
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P. K. BRUCHAS

Komiteto nariai ii- rin-

C I

' V«•)
Cbrimisia vi tu piikti Oeimen- < t’

i:s ir aukso žiedus aukso ir 

panuksuotu laikrodėiiy lencugėlų 2 
akėtu kolonoku špilka ir 11. Mu- # ;

•m l.ietuviSkg krautuvė vra Vie- CV
‘a i

na iš didžiausiu ■ ii- seniausia įjij
chicagoje Musu tavorat - vra tei- t !

”1')
. ingai gvarantuoti ir prekės pi- į;i | 
gesnės negi. kitur.

Visos ir vist neužmirškite atsilankyti.
Kviečia

■

« ■ S ■

komitetas
J ŽANO A DYKA r

!•<
•V ’*.* dM’a

Amirlkos lietiniu Mokykla
Maitinama: .mgliAkos ir lietuvi&koc 

kalbų, nritii.,-tiktis, kuygvedyatėg, ste- 
iioi>raftjuu, ty|>ewriting. pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: auo 8 ii ryto 
iki 5 po pietų; Vak. nuo 7:30 iki 9:30 
;:t(io Emerald avė., CHICAGO. ILL.

VVESTVILLE, ILL.
LABAI SVARBIOS

H

P. K. BSUCHAS
3323 S.

CHICAGO
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n'jai mieste San Francisco, « 
ratvdami ‘,‘Tėv.” paskelb- j®

, kad p. K. Norkus gaus •*
'imą dovaną už surinkimą 

daugiausiai auką L. D., ir «
ragino susirinkusius neap- -7-1 ,(Limi. kad .jo p« . t, n^.<i - .„ <» j a ? v --, ? •> o y .»>
liūsti badaujančiu broliu už- -'u ti dovaną yra apgaviu

c‘:' 
ę-t

B
Ra

Pažink savo tikėjimą ir nesiduok savęs suvedžioti 
visokiems ištvirkusiu žmonių pliauškalams

Atvažiuoja-j WESTYILLE, IIJ, KUN. DR. A. MA- 
LIAUSKIS, filozofijos ir sociologijos Daktaras.

Jis kalbėk ŠV. PETRO ir POVILO bažnyčioje per visą 
savaitę laiko aiškins svarbiausius gyvenimo klausimus.

DAKTARAS KALBĖS TOKIOJ TVARKOJ:

PENEDĖLYJ, Kovo 19 d.-- Ar' \ra Dievas.'
UTARNINKĖ, . Kovo 20 d. — Ar žmogus paeinti nuo bež

džionės.’ ir žmogus turi dūšią,
SEREDOJ, Kovo 21 d. — T amsyliiu ir nelaimią 'didžiau

sia versme.
KETVERGE, Kovo 22 d. — Ar Krisetns yra Dievas, Išriši

mas pra-iplatinusiujn abejojimu tikėjimo dalykuose.
PETNYČIOJ, Kovo 23 d. — Apie Inkviziciją.
SUBATOJ, Kovo 24 d. — Apie Coeializmą. Jo istorija, ... / *mokslą ir kritika.
NEDĖLIOJ, Kovo 25 d. — Apie žmogaus augščiausią tik

si;). Ai- sunkių ji pasiekti.’

B

Visos konferencijos, išėmus paskutinę, prasidės 7:30 vai. vakare 
Paskutinoji bus pasakyta Kovo 18 dieną per sumą.

ĮŽANGA Į BAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui B *■ ""
w lėšų auka iš liuoso noro.r Socialistai, laisvamaniai, niezaležninkai ir visi velnių
■ Kupriaus pasekėjai nepraleiskte progos. Pažinti tiesą!

Visos konferencijos bus moksliškai paremtos.
a Kviečia KOMITETAS.

jitryj. Apart kaliui dar bu
vo dainą ir kitokią pramo
gėlių. Taipo gi buvo ren
kamos ir aukos sušelpti nu
kentėjusius nuo karės. Nor.- 
publikos buvo gana' daug. b ė 
auką surinkta mažai. Svar
biausia priežastis šio liūdno 
apsireiškimo gai yra girtuo 
klystė. Pas mumis parda 
A inėjami svaiginantieji gė
ralai ir nedėliomis. Ir ta-✓
me pačiame name, kur įvy
ko sis vakaras, buvo “ba
ras” ir daugelis iš pūbli 
kos ėjo ten “pasistiprinti.” 
Netik vyrai, liet ir mote
ris bei merginos maukia 
sau rudi ir tiek. Žinoma, to 
kie žmonėm mažai nentjauei; 
tėvynės vargu ir ticu 
prakilniems reikalams jie 
nenori duoti pinigą.

Gėda jums, broliai, už to
kį elgimąsi. Kuomet visas 
musą kraštas badauja, kuo
met ten kiekvi' nas diio.no

. u todėl susirinkime po Nt-. 
'i'Ki Silver Avė., 10 kovo, 
<<ją:

Kadangi mes žinome, kad 
». K. Norkus su pagelba 

Miss. “X.,” surinko tiktai 
s 15.54;

Kadangi San Franeiseo 
uekybos įstaigos stembes- 
’• s aukas prisiuntė tiesiog 
''omitetan arba pakvietė 
irius to komiteto atsiimti
a kirtas L. T), aukas;

’ rKadangi nuims yra aiškiu 
ud p. K. Norkus, geisda

mi s- gauti gerb. Yčo ir Ži- 
msko dovana, neteisingai 
-ranešė Liet. Dienos C. K.,

1 itk jisai surinkęs $575.00:

Kadangi p. K. Norkus iš
modamas raportą žemino 
patas, kurios davė medžia

gišką pagelba surengti tą 
lit ną ir vietoje darbo aug- 
ičiau statė savo asmeniška 
“aš,” italei męs, žemiau pa

kąstus brangus, negražu ;'r;,sV. vardan teisybes, pro- 
gailėlies auką sušelpti ne- Lituojame prieš davimą 
- • • • neišpuola. )a]n (l‘*vanos, kurios jis nė

ra užsitarnavęs.
Parašai:

p’im'iiguosius,
girtuokliauti.

Susipraskit!
Senelis. J. Bolinsky, Pirm. 

J. KobJin, Sekr;. 
E. Kuuikaitė 

Miss
P. Mockus,
Miss H. Mardoka 

P. Adomaitis,
M. Yalon.

SAN FRANCISCO. CAL
•----------

Daugelis vietos lietuvių 
labai nciiž iganėdinę tuomi, 
kad Liet. Dienos Centralis
Komitetas paskyrė pirmąją į _____________
dovaną musą miesto rinkė-; Amerikoje netrūksta «en- 
jui p. K. Nnrkin, kuris vi saeiją, šitą daugelį paga- 
siškai jos neužsitarnavo,;gamina pasaulinė karė. Oi 
nes tikrenybėje nesurinko; dabar nemažiau sensaciją 
liek pinimg kiek jis skel- gamina nesutikimai su Yo-

‘X.

bin ($575.00). .Matyt, p. K. kietija ir grasias streikas
Norkus prie savo surinktos ant geležinkelių Suv. Yals- 

V sumos priskaito ir tuos pi-įtijose.

P,........................... ................................................... :

lęiEKVIENAS VYRAS kuris nori turėti gerus 
-marškinius už žema kaina tegul ateina pas mūs.

Del šio speciaio išpardavimo mes dar turime visa eilę.

FER8US0N McKINNEY
Šie puikus marškiniai gražiai padirbti gaunami visokiuose spalvose. 
Darbas pirmos kliasos, galima užtikrinti kad kiekvienam 1C
jie, patiks. Spalvos yra gvarantuojamos, visi marškiniai verti ■ ■ IU 
$1.50. Didžio nuo 14 iki 17 po y Pamatykitti nn$ą 

langas

Didelis išpardavimas Vyrų gražių šilkinių kaklaryšių spal
vos švieso3-meKnos ir tamsiai - melinos, raudonos, baltos, 
žalios ir juodos, extra plačios

Didžiausia Krautuve 
South Side.

50c
Atdara Pan. Ketverge 

ir Subatoj iki 9 vai.

I

diio.no


DRAUGAS! Subata, Kovo V 1917 m.

THE KEISTEB’S 
LADIES TAILORING 

COLLEOE. ii
Jus n imis tebesite kaip puiki ir len

kos šviesą. •'/. littcecicjuie, Juzepti Aleks-
Klebono pasiulijimas liko iiuitė. .V. Mažeikaitė, G. Marti- 

priiintas ir susirinkimas iš- šias, K. Kiš,muile. J. Ifiuftie- 
reiškč jam nuoširdžiausią »/’.*♦ /'. Mironus, 7 iltie Šlajui)',

lt. šlajutė, O. Ančiukaitytė, P. mu8v ■“»*» padirbta* dra- | 27OO E. Afl„ strM, Fhllagrtpw«. h.
■ , . Milius JuoZUIHls '/.iekuitis, An-\ Todėl Keister Collęge yra popu la ------------- -----------buvo nutarta SU- „o.u, ,, riška. Pamatykite mus apie speciale ---------r.--- ■

.,„n4; vnl-nv., IO U ,1S K ISO IHIS, P. K ISOUOS, M. Bluto. F

.cngt, vakaru 7 3f„.i? kainos mokyniams: S
nu—- kursas su instrukcijoms

kurias 10 dienų $5.00 
Grove Ave., Ohlcago,

Ki* KlSaUiAl ^i.nin,jV5ia oJJKgjCnlBŪt&JJM

CHICAGOS 
ŽINIOS

«M^nmtnr H-1 ygraik’ swiTfflimri _ -______
TlAMAT Al eina ’HTTTrt'PrtCl HilUtllli. \ ėlkaVO prdg'l'ėlIlUlS - * f- • Pilnas ku
DOMAI 41-Sios KUOPOS i n -4. • r,;* reika, J. /finikus, Oiki Bara- 4*25.00 siuvimoBLAIVININKŲ. 'us toks: kalbetoJas Paais’ , , _> ir cotug.

Phone Kentington 3521

Dr. E. G. Klimas
LIETUVIS GYDYTOJAS

iee • • •

■ LIET. VYČIU VAKARAS

padėki).
Paskui

kilis kas per vieni tie Vy-
T • a • i, e- vu„ki.„ čiai ir koks ju tikslas, po to Lietuviu Rymo-Katalikų ’y .

ka. įskaitė, , Hl. Telefonas Oakland 5252.

Pilnųjų Blaivininkų 41-oji 
kuopa nutarė velykinę išpa
žinti atlikti vienu laiku Ap
veizdos Dievo 'bažnyčioje 
Prie išpažinties bus einama 
subatoj, kovo 17 d. Ant ry
tojaus, nedėliojo, visi priim
sime Šv. Komunijų in cor- 
pore. Blaivininkų mišios bus 
7:30 vai. išryto. Pirm ei
siant prie Komunijos visi 
nariai minėtosios kuopos 
malonėkite susirinkti para
pijinėje svetainėje.

bus kintamieji paveikslai, o 
paskui kelios doklemaeijos 
ir dailios.

ROSELAND, ILL.

Šiomis dienomis čia pasi
baigė konferencijos gerb. 
kun. d-ro Maliauskio. K011- 

1 frrenoijos tęsėsi 8 dienas.
; Aiškus moksliškas i m sako- 

Mes, žemiau įsirašė,j J!mas “P*‘‘ svarbiausius mu- 
pratesiaojame 'prieš "Nau- gyvenimo klausimus bu-
.jieini” pastangas apšmeiž-p° labai naudingas klausy
ti nekalta kun. A. Ežerski. ‘"jams. Susipratę Roselan- 
M.ntvv.lui matyt teisybė .li<>t'.,.v,ai katalikai yra.

Žinodamas, kad nuoširdžiai dėkingi kun
» ■ 1 • 1 • v 1 l

I. Č.

PROTESTAS PRIEŠ 
“NAUJIENAS.”

nerūpėjo, 
jo pinigai yra neišsiųsti į.

Chicagos Lietuvių Labdaringos 
Sąjungos Centras, rengia naujoji 
sutvertoje 8-toj kuopoj prakalbas. 
Nek. Pras. Sv. Marijos Panos pa
rap. 4400 Fairfield Ave.

Prakalbos atsibus 16 diena ko
vo. I’etnyčioje, vakare po pamal
dų. Bus garsus kalbėtojai, jžanga 
dykai. Todėl malonėkite visi atsi
lankyti.

Kviečia RENCEJIAI.

Parsiduoda Selinti) krautuvės ra
kandui, mašinas ir reikti! ingiausi 
daiktui už pigiu prekė. Atsišaukite

J. K. ČIRIDAN 
2723 W. Madison St..

Maliauskui už tas konferen-'

Reikalingi krlaučiai dirbti ant 
kostumerskų custom work) dra
bužių. Atsišaukite:

D. KOSDOLECKY 
464 W. 20 th St.,

Arti Canal gatvės.---------------------------------- I

Tel Drover 704$
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS . 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. $$ 
Nedėllomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ava. 
art <T-tos gatvės

* DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Parsiduoda namas su puikia di

dele naudyklo (pirtis) biznis gerai 
išdirbta .suvisokiais maudykles Įtai
symais parsiduodą greitai ir pigiai 
J, priežasties k:ul savininkas išva
žiuoja ant ūkės farmos). Atsišauki
te šiito adresu*

1309 Su. 50 Ct., CICERO, ILL

PASINAUDOKITE' SU 
PROGA!

Mes atradom daug žmonių ku- 
rėti pusėtinai kapitalo. Su Sanbor- 
rio norėtų pirkti farmas, bet ne

. T. F., jis juk galėjo paša- ‘'tps. Geistina, kad kun
gali dėlto, kad yra reikalinga tu-

ŠV. KRYŽIAUS PARAP. L. VYČIŲ 13 KP.
g rengia labai puikų vakarų bažnyčios naudai, kuris atsi- 
» bus ned., kovo IS tl. parap. salėje 7 vai. vakare.
£ Vietos lietuviai ir lietuviiitės ateikite kuoskaitlin- 
£ giausiai, programas Ims įvairus, teatras, prakalbos ir 
g deklamacijos.

Nepamirškite atsilankyti.

S

Kvieeia KOMITETAS.

o/
o)
&
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ui's apie užmirštus pinigus ,-'tioinouei tokios pamoKos \- 1447 so. sotu Ave. 

ir atidavęs juos kam reikia. ra naudingos ir pagei
daujamos. į tnorgičio bučernės ir grosernės ra

T J I kandai (furniture) du metai kaip duoti geriausi paliudijimą nuo Lie- 
, vartoti. Karti, parsiduoda ir gyve- taviški, farmerių, rašvkit:

____________________________ nimo rakandai 4 ruimų kam reika
lingi malonėkite atsišaukti Subatoje 
17 d. Kovo, 2 vai. po pietų ant se-

SKAITYTOJŲ BALSAI.
(Del Biblijos kritikos 

“Naujienose”')
Perskaičia u ‘ ‘ Naujienų ’ ’

33-čią numerį, radau straip
snį su Biblijos kritika ir iš 
katro pamačiau menką laik
raščio vertę. Ir katė gali _________________
rasta vartyti, bet ji negali
jo suprasti. Taip ir “Nau- 36 ta VYČIŲ KUOPA 
ienos” su Biblija. PROTESTUOJA PRIEŠ

.Tos kaltina Dievų. kad y- . “NAUJIENAS ” 
ra ligų, karių ir badų. Ka-; Kovo 9 dienoj s. m., įvy- 
riauja Vokietija su Praneu- “ *usinnkimas Lietuvos 
zija. Vokiečiai išperėjo soči- < ’1-1 36-tos kuopos (Brigh- 
aliziną su Marksu, o Pran- “ 11 Barko). Aptartus bėgan- 
euziją socialistai valdo. Jau , ,,s re’kalus pabaigoje susi- 
jeigu vieną kaltinti už šitą vienbalsiai tapo nu
karę, tai teisingiau bus sa- T/\a l)r()testuoti prieš so- 
kvti, kad socializmas ją pa- laikraščio “Naujie-
darė, o ne Dievas. Toki s iš- “ ^"ginimus apšmeižti
vedimas išeina iš pačių 1 , g<’i‘h. kun. A. Eėer-
“Nauiienų” protavimo.
Kam-gi jus, socialistai, kt- Biet. A ycių 36-tos kp.
Šatės su savo kritikomis. L. ’ldyba:
kad nesuprantate to, ką kai- J *)bras Kvietkus, pirm., paieSkan 

2 ,T °2as A. ^oška, vice-pirm., wyoming
Gegužėlė. T Ivinskaitė, raštininkė ,

Glen Lvon, Pa. ° ‘r'-rgis Drulis, finansų rašt.
_______ •__________  (AntspaUdos vieta).

T. F. 32-roio SKYRIAUS —-----------------------------
SUSIRINKIMAS.

Labai svarbus T. F. 32-ro- 
jo skyriaus, susirinkijnas, į- i 
vyks nedėlioj. kovo 18 d., 2 A 
vai. po pietų, Šv. Jurgio par. j 
svetainėje (ant pirmų lubų). ,- ,t av<
Visi šio T. F. skyriaus na- * opa

B t Montvvdas taip nepasi
elgė Jam labiausiai rūpėjo 
p i žemint i katalikų veikėją,

Mykolas Songailo, 
Ona Songailienė.

Chicago, Tll.

D RO J. J. BIELSKIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.

> >

M

M
M
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18— Kenosha, Wis.
19— Raeine, Wis.
20— Mihvaukee, Wis.
21— Milwaukee, Wis.
22— Port Washington,

Wis.
25—Sheboygan, Wis. 

PAIEŠKOJIMAI

CICERO, ILL. ! Pirkęs farmų gali gaut darbo prie
------------------------------------------------------- j kompanijos farmų arba kempių bi-

{ le dienų i metus.
Licitacija. Parsiduoda ant pirmo Farmos su dalia išdirbtos žemės 

Ir gyvuliais dėl pradėjimo. Gali

■ ■■■■■■■■■■■■a ■■■■■aaaaai

Geriausi Maldaknyge

“Pamaldų Vadovėlis”

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

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 
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis” kaunuoja: —

Skuros apdarais, auksiniais kraštais, ... ...........60c.
Audeklą apdarais, auksiniais kraštais,............ 40c.

Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais, arba 
“money order”. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,

■
■
■
■
■

kanėio adreso:
f. joms 

828 W. SSrd St.

■■■■■■■■■

i,

PAOAVKITE VAGJ!
Antanas Čiarpas nakvojo pas 

ni'isų ir apsivogė, paimdamas ma
no pinigus 180 dolerių. Kas jj na
tomis ir praneš man kur jis ran
dasi, gaus 26 dolerius.

BRONIS SII.PNIS,
1601 S. Halsted St., Chicago, III-

l’aieškau darbo prie automobilių 
važiavimo arba taisiino: esu gerai 
išmokjs ir turiu State license. Kam 
butų reikalingas toks žmogus, kreip 
k tos tuo antrašu:

D. BLAZEVIČE,
22.S8 So. I.cavitl St., (Tiicago, III.

farmerių iš Valstijų 
ir Oklahoma lietuvių. 

Malonėkite atsišaukti ant sekančio 
adreso:

STANLEY 1.OCCHINAS 
1(1215 Huiitmcr Ave.,

N. E. Cleveland, Ohio.
I’aieškau Dėdės Stanislovo Mažei-1' 

kos, paeino iš Suvalkų gub., Kai- ' 
varijos pav., Ngdnamensko ginino | 

I Dubių kaimo ir pusbrolių Hakaus- ‘
MėlK'sillimne C’^sirtllhime ! ''ll >r Martino Iš Daujotiš-
, ’ ' . i kių kaimo, meldžiu atsišaukti ant ,
Retame i«»vo 13 diena Sv. adreso:

. 1 v L - ADOMAS MAŽEIKA
:<< IO J )<1PU pi JO S BUŽU V tino- 85 Bcecher Ave., Dctroit, Mieli. |

PROTESTAS.

svetainėje (1G44 Wahan-
vi,.nblin?^,^ | Kirchman State Bank į

riai malonėkite tutinai atei- t .iteatuoti prieš provokaei- Kamp. 22-ros ir 56 Ave., 
ti i šį susirinkimą. Kepasi-; į "Naujiem,,” kurios sten- ip CICERO, ILL.
('atlokite žygio ir visi nuola- p t i apšmeižti ir pažeminti £ Kapitalas ir perviršis £ 

e r'niama kun. A. Ežerski. ;8 1125,000.00 3 nuoš. mo- £
pirm.: A. fl,i. S kame ant Padėt’i PiniCT | 

r .■«»«, pirm. pag.; Pe/ra« ® Po Valstijos ir Chicago |
•• raštininkas: Aonirš.lS O*““** House g
/. Z,'r,Zer«",?ė.fin. rašt.; Pra-'| Tai» »at tUri ^ų.Su. U 

raZnZZis, IPaZZer ZZZršZs ./ g Valstii« Pačtos S
ASjas. ,Wr. .l/areiZm, A. Ste- 8 Sa™« P,nnda

, r z , j • * Atdara Paned. Ket-,/ ku Kinte, Jonas Lebedzm- a . • « , , ....n r, v , . . 'a vergais ir Subatomis iki
' 's, h. (iasparavieiute, An- S • ,
, . z • r. .r . •.. $ “ vai. vakare.!• tas Gera zuinus, P. Valuite, F 

____________________________________

lini aukotojai į T. F. 32-ą j į 
skyrių, nes reikės užsimokė
ti duokles už kovo mėnesį.. 

Bus taipgi svarbių pasita
rimu apie tolesnį veikimą 
T'. F. 32-ojo skyriaus, užtat 
meldžiame ateit į šį susirin
kimą kuo skaitlingiausiai! 

Antanina Nausėdienė, 
T. F. 32-ojo sk. rašt.

ROSELANDO VYČIAI. ,• I
Kovo 12 dienoj Koselando £ 

L. Vyčių 8 kp. laikė mene- ę 
sinį susirinkimą. Susirinki- £ 
mą atidarė su malda dvasiš- £ 
kas vadovas kun. P. Lapelis. J 
į susirinkimą atvyko gana 
skaitVngas nariu būrelis. •;? 
Pirmiausia kun. Lapelis in- J? 
teikė sumanymą, kad Vv 
čiai insisteigtų nuosavą 
skaityklą bei kningvną. ttjs 
sumanymą; likt' vi' i'bals’ni 
priimtas. Pa i.ui b.iv » svar
styta Imr gauti sk-u+vklhi 
l ningynui kambari. Klel 
nas praneš'", krd jis duosiąs 
kambarį, kuo-u -iausiai jį

Apdraud* pilnai apmokėta $1 2,045,478.00. Apst- 
draiisk kiivp ir savo šeimyna vtršmtnėtoje kompanijoje, ku
ri RVarnntuoja Išmokėti Rudėtus pinigus po S-Jų metu. 
Taipgi apsldraudr toje kompanijoje gali važinėtis po visų 
pasauli ir gali savo apdraudė užsimokėti kožnoje valsti
joje Bankoje arba Pnėtoje. Taip-pat reikalinga ugentų 
vlaose dalyse miesto (’h'.etign; turi būti teisingi tr pamo
kyti vyrukai. Tokiom ypatom geras uždarbis tr darbas 
gvarantuotas. Turi turi tl g -rus paliudijimus Ir Bonsų, 
, .a kitę į ofisų.

.L K. FII.IPOVICM,

Generalia Agentas

v
M

Mi

!
H
&

p.upiiošiąs ir į vesiąs elektri-
«7O W. IRth Street, Telefonas Canal 2190

SANBORN COMPANY, 
C-o Lith. Colony director, 

EAGLĘ RIVER, WIS,

1800 W. 46th Street, Chicago, III.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Tik ką išleista Knygele

STACIJOS IR ROŽANČIUS SV. M. P.
Surengč Kun. P. Gugis

4 -

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

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

Imant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis. .

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siusti krasos ženkleliais.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, III.

CHICAGOS PAVASA
RIO ORAS

Viena diena yra gražų ir pečių užsigesinate.

Kita diena pasitaiko šalta, ir apsiniaukė. Kuomet jau 
nepakenčiamai pradeda darytis šalta jus vėl užsikuriato 
pečių. ' , •

Ar Jus kūrinsite pečių visada ar jj užgesinsite ir vėl 
užsikursito vlsttek tiek pat Išdegs anglių ir brangumas tas 
pats bus.

Kad apsisaugojus nuo Chicagos pnvasarinio oro tr no
rint būti sveikam geriausiu apsauga turėti gezinj (gas) 
pečiukų — kurj visuomet galima užžėbtl, kuomet tik nori.

Mes turime gazinlus pečius, kurie pritinkami kiekvie
nam. Mažinusia pečiukų atiduodame dykai perkant dū
dų (hose), kuri kainuoja tik $1.95 su visais pritalsymais. 
IUdesi pečiai gaunami nuo 95.50 ir augščiau su visais 
prietaisais.

Del nnmi, patartume nusipirkti naujo styltaus Bumph- 
rey “Radiantfire” tr pulkus Ir ekonomiškas. Taip-pat 
turime ir "The Opai Flre” pečių.

Del fabrikų, ofisų, bažnyčių Ir salių Gastenm Ftadiator

yra labai reikalingas. Kiekvienas iš jų turi tame tikras 
šildymai prietaisas. Tiktai sujungimas gazo yra reika
lingus. .

Tie šildomi pečiai galima gauti ant lengvu išntokesčių.

Norint daugiau informacijų sulyg šildymo namų at
važiuokite pas mus, jeigu negalite atvažiuoti teiofonuokite

Waba$h 6000

House Heating Section 

The Peoples Gas Light & Coke

Company

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Ameri 

koje Lietuvių kolionljoj kame yra 
3S0 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj aplelinkėje Scottville, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi, čio
nais yra Parmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl krelplames 
į Jus kurie norite turėti geresnj gy- 
vunima pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°lionijo3 išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori 
tne jas parduoti, turime didelių lr mt 
žų farmų, glvuliai. mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčlo. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų kataUoga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Akynlat pritaikomi per aklų 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantuojame arba pinigus 
gražiname.
PETER A. MILLER

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai

* dalykai.
2256 West 22-ra gatvė

I
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JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOBVTA8

s
?!
J
šKaaib. 902 National Life 31d,

29 8o. LaSalle st., »
Vakarais 1566 Mihraukee av« į 

Central 6»»O «
Rasidenee Humbold 97 ?•

CHICAOO, ILL. r

5 F. P. Bradchulis?
Lietuvis Advokatas^

ATTORNEY AT LAW
S0 N. LaSALE ST, CHICAGO į

Rooms 1107-1114 
Telephone Franklin 1178

Oyv.: 3112 S. Halsted St. 
Telephone Yards 23903

M UUt .«tll UU lX*Jt

m
A. A. SLAKIS |

ADVOKATAS S
—— g

Miesto ofisas: Room BIS •
1» So. La Baile Bt, Ohlcago, HL į

Tel. Bandolph 8848 ,
gyvenimo vieta. 

8255 So. Halsted Street 
TeL Drover 5328
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Telclonas: MeKlnley S764
IR. A. A. RUTKAUSKAS

Gydytojas Ir Chirurgas

SI1

į
s

J45Z S. Wttlin IM. Ir W. 36 gi., CMcigi >

HA5TER; II^STSTEn
OJr

Grasiausia ir Ge
riausia mokykla Cnt 
eagoje kuri mokina 
kirpimą Ir siuvimą 
vyrų ir moterų dra
bužių.

Elektra varomos 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Jus esate užkvle- 
rtaml apsilankyti ir 
pamatyti musu mo
kyklų bile laiku
— dieną ir vakarais ir gauti spceia- 
liškai musų kaina laike šio mėnetao.

Pęternos daromos pagal Jūsų mierą 
—bile stailės arba dydžio, iš bile mp 
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA. prii'(i|inl;is,
118 N. La Šalie St. Katrbarv* 416 417

Prieš Cite Bali

BANKES’, 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur pnrdimdnma'po 28c ir IHIa \ 
po 30c........................................... IW

The
Best

26
a lb.

SVIESTAS
eioe emete

S 43c
Cerlaueloe emeto- 
n<»e seree- 
nis, nefrl- 
kur jue l 
Iii gauti

WEKT 811,K 
l:l7S Milwaukr« nv. 
$054 Mllwauk«.' av; 
1004 Milwau«ee av 
1510 W Madi’un et, 
$830 w Medi gan at.

RYŽIAI
OGriAueiM ruMen, 
10c vurtAs, ■$ 1 
i H. aįduoda 1
lai 5}c,

COCOA
Danį

14c
Geriauflla Bauket, 
ftulyrin* bu 
lienl kokia,
12

ARBATA
įla, Gv

40cl
Prllnwilauelt, Gva- 
rantuota, a/a 
vertė. ftV —
l.ara įdunda 1 

|l>"

15(4 W Cblcagnav. 
1M5 Blue lelanil av. 
2612 W. North ar. 
1217 St Halated et, 
1832 S. Halated et. 
1318 W. 12th et.

310$ W. 22nd at.

SOUTH SU,R 
3ftl2 Wenlworth av 
3427 9. Balete,, et. 
4729 9. Aehland av.

NoRTH SIDK 
l». W. Uivielon et. 
720 W. North »v' 
2,40 Lincoln av.
3214 Lincoln av, 
341.3 N. Clark St.

%25c5%25b3.Su



