. T , ,,

I,,.v

,.. ■

F,..,

-TT—«

Kaip protas, taip ir patyri

mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dęra bujotų ten,

kur tikybiniai principai atme

tami.
Oeo. Washington.

KAINA
PRIOE

CENTAI

CHICAGO, ILL..SEREDA, BALANDŽIO

VOKIETIJAI GRASIA
REVOLIUCIJA

ANGLAI LAKŪNAI UŽ
MUŠĖ 11 ŽMONIŲ.

lakūnai

Freiburgą

Berlynas, bal. 18. — An
glų lakūnai praeitų šešta
dienį du kartu užpuolė vo
kiečių miestų
Freiburgą,
Alzase. Pirmu kartu pusiaudienyj
12 lakstvtuvų
bombardavo miestų. Vaka
re atskrido dar 23 lakstytuvai ir paleido daugelį bom
bombardavo
bų į miestų.

VOKIETIJAI GRASIA
REVOLIUCIJA.

Amsterdam, bal. 18.
—
Juodojo pesimizmo dvasia
šiandien apnykusi Vokieti
jų. Kaikuriuose miestuose
sukilusios riaušės dėl mais
to stokos. Moraliai nupuo
lę ne tik gyventojai, bet iv
visa kariuomenė, matvdam a nepasisekimus
karės
laukuose ypač pastaraisiais
laikais Prancūzijoje. Ypač
Vokietija smarkiai
buvo
pritrenkta, kuomet
Suv.
Valstijos paskelbė jai karę.
Nuo to laiko vokiečių kaize
ris su savo vyriausiais ša
lies valdininkais
nustojo
prideramojo
autoriteto.
Nuo to laiko tarp vyriausy
bės ir gyventojų pasidarė
nepasitikėjimo spraga.

Kitos svarbesnės gyven
tojų nerimavimo priežastįs
yra tos:
Maisto porcijų sumažini
mas.
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Dideli kareivių nuostoliai
karės laukuose.
Vokiečių
pasitraukimas
iš Prancūzijos nuo prancū
zų ir anglų spaudimo ir ne
aiškus ten vokiečių armijų
stovis.
Nepasisekimas
padaryti
takų su savo priešinin
kais.
* f*
Pagaliaus
pasekmingoji
re vol iucij a Ru. ’ joje
Vokiečių socialistų orga
nas persergsti darbininkus,
kad jie, sumažėjus maisto
porcijoms perdaug nepersi
dirbtų,
nenaikintų
savo
energijos, nes nežinia
kų
gali atnešti artimiausieji
laikai,
kuomet darbinin
kams energija bus labiau
siai reikalinga, negu kituo
met.

VOKIEČIAI NETEKĘ
100,000 KAREIVIŲ.

Paryžius, bal. 18.—Pran
cūzai
oficialiai
praneša,
kad jie užvakar vokiečiams
uždavę
baisiausių,
smūgį
sutraškindami jų pirmųjų
? priinimo linijų tarp Soissons ir Rheims ir įsibriautlami antrojon linijon.
Ki
to prancūzų užpuolimo me
tu vokiečiai netekę apie
1CM),O(M) kareivių užmuštais,
sužeistais ir nelaisvėn pa
imtais.
Anot pranešimų,
tarp Soisson ir Rhėims vo
kiečiai prieš prancūzus su
traukę apie 500,000 kariuo
menės.

Alzase

ATKAKLUS MŪŠIAI

PRANCŪZIJOJE.

AUSTRAI

NELAISVIAI

PASAKOJA APIE TAI

DEMOKRATIZMAS

PA

LIEČIA VISĄ PASAULĮ.

KOS INTRIGAS.

Pasibaisėtini mūšiai Pran
cūzijoje
Anglai
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centą

Anot oficialio
vokiečių
pranešimo, 7 moterįs ir 4
vvrai užmušta, 17 .moterių,
8 vyrai ir 2 vaiku sužeista.

Petrogradas, bal, 18. —
Rusijos karės ministerijos
oficialiam pranešime sako
ma :
“Suivg vieno austrų oficierio (nelaisvio) pasakoji
mo,
Vokietijos
kancleris
pasiuntė Stockholman vo
kiečius socialistus, kąd jie
tenai bendrai su rusų soci
alistais vestų derybas apie
taika Vokietijos su Rusija.
Be to verta paminėti, kad
vokiečiai savo oficialiuose
iš karės laukų pranešimuo
se nutylėjo, kad rasai paė
mė jų amunicijos sandelius
palei Stoekhod upę, Voly
nijoj.

Londonas, bal. 17. — Ru
sijos pasekmingiji revoliu
cija padarė negirdėtų inta
ke' į visų pasaulį. Anglijos
laikraščiai plačiai svarsto
savo sosto įpėdinio, Vali jos
princo, busimąjį gyveninių.
Sako, kad sosto įpėdinis ne
galėsiąs vesti užsieniu eicsoraitės ar karalaitės. Par
lamentas privaląs padaryti
galų tai paikai idėjai ir ne
pamatuotiems nieku įpro
čiams, kad valdovai vestu
užsienių merginas. Laikraščia itvirtina, kad Valijos
princas sau už žmonų galįs
pasirinkti savo šalyj merg
nų.

Be to apgriauta universi
Londonas, bal. 18. — 150 teto bustas.
mylių ilgio kaės šonu Pran
Vokiečiai už ta anglu lacūzijoje seka pasibaisėtini kūnų užpuolimų aut atviro
mūšiai. Talkininkai su vo jo miesto la'.au įnirtę. Sa
NORIMA UŽDRAUSTI
kiečiais
atsidūrę
fiesiog ko, kad tai p;gi ga rbė žudy
Anot to paties austrų ofi1
PARDAVINĖTI SVAI
mirties glėbyj ir kiti kitiems ti nekaltus gy ventojus.
cierio, vokiečių socialistai
nusileisti nei nemano.
GALUS KAREIVIAMS.
Bet vokiečiai pamiršta, didžiausioje sutikmėje dar
Net pačiam Berlyne pri kų jie buvo nesenai išdari buojasi su savo vyriausybe
Washington, bal. 18. —
pažįstama, kad tokių pasi nė ję Anglijoje su savo zep ir jie save laiko pirmiau
Senatui induota bilius, rei
baisėtinų susirėmimų pa pelinais.
sia vokiečiais, tik paskui
kalaująs aštriai bausti vi
saulyj dar nebuvę, kokie da
socialistais.
sus tuos, katrie pardavinės
bar seka aplink upę Aisne.
Kitas iš austrų kariuo svaigalus kareiviams uni
INTEIKĖ KAIZERIUI
Prancūzai praeitų pirma
menės pabėgęs kareivis pa formose.
KARDĄ.
dienį stoję užpuoliman visa
sakojo, jogei Austrijos ka
linija
tap
Soissons
ir
riuomenėje dabar dažniau PABRANGO VĖLIAVOS,
Amsterdam, bal. 18. —
Rheims ir toliaus i rytus
diskusuojama apie taikų,
KODĖL?
nuo Rheims, sutraškino pir Iš Berlyno pranešama, kad
negu seniau. Kareiviai yra
sosto įpėdinis, tos nuomonės, kad Rusija
mųjų vokiečių apsiginimo li Turkijos
Washington, bal. 18. —
nijų, paėmė visas sustiprin princas Zia-Ed-Din anų die
turės pražūti nuo vidujinės Senatas pasiuntė federalei
tas
augštumas,
atsiėmė nų nukeliavęs vyriausiojon
betvarkės,
v
prekybos komisijai parei
svarbų miestelį Auberive ir vokiečių karės stovvklon ir
Visa tai liudija kokių gu kalavimų, kad komisija pa
Šičia, dviejų mylių ilgio li kaizeriui
inteikęs kardų, drių priemonių imasi teuto
tirtu, kodėl vėliavų išdirbęnijoje, paėmė nelaisvėn apie kaipo atsižvmėjimo ženklų
nai, kad savo priešininkuo jai padidino kainas už vė
2,500 vokiečių.
nuj) Turkijos sultano.
Iš se sukelti nesusipratimų ir
liavas.
Ar tai toksai pa
Paskui prancūzai puolėsi ten Turkijos sosto įpėdinis
paskui tuomi pasinaudoti.” triotizmas?
pirmyn ir kai kuriose vieto nukeliavęs vakarų karės šo
se prasimušė per antrųjų nan. Kaizeris priimdamas
VISI BALSUOSIĄ UŽ
APVOGĖ SALIUNIvokiečių apsiginimo linijų ir kardų pažymėjęs, kad jis
ATSTOVUS.
NINKĄ.
net trečiųjų. Paskui užėjo iš kariausiąs ligi pergalės.
Užvakar penki revolve
šono Brimont tvirtumai, iš
Petogradas, bal. 18. — riais apsiginklavę vyrai pri
kur vokiečiai Krappo ar- VOKIEČIŲ KAREIVIŲ
Kareivių,
darbininkų ir važiavo automobiliu prie
motomis
bombardavo
NUOSTOLIAI.
šiaip žmonių atstovai čionai dura Emilo Prefero saliuno
Rheimsų.
atlaikė suvažiavimų ir nu (7059 South State st.) ir
Anot patikrintų
žinių,
Londonas, bal. 18. — Su tarė :
įėję į vidų pareikalavo pi
(pirmadienį prancūzai pir lyg nuodugniai surinktų ži
Kad perlamentarinis Ru nigų. Iškratę kasų, saliunimuoju savo šuoliu paėmę nių Vokietijos kareivių nuo
sijos atstovų suvažiavimas ninkų ir “svečius,” plėšikai
nelaisvėn apie 11,000 vokie karės pradžios pasirodė to
įvyktų taip greitai, kiek y- mandagiai atsisveikino ir įčių.
kie:
ra galima; kad atstovus sėdę automobiliun nudumė
Karės laukuose siaučia
Užmuštų ir įnirusių nuo rinktų vyrai ir moterįs, su savais keliais.
didelė dargana. Sninga ir lįžaizdų 960,760; mirusių nuo kakusieji 20 metų amžiaus;
Prie progos pastebėtina,
ja. Tečiaus į tai neatsižvel
ligų 63,920; paimtų nelais kad butų prileisti prie bal kad saliunų apiplėšimai pa
giama.
vėn ir žuvusių 512,858; su savimų kareiviai; kad vei staraisiais laikais labai daž
Kitur anglai be pertrau
keistų 2,643,428.
Viso — kiančių armijų
kareiviai nai atsitinka.
Nekenčia,
kos grumiasi su vokiečiais
4,180,966 kareiviai.
balsuotų atskiriai.
mat, jų visi.
ir palengva varosi pirmyn.
Hindenburgo pataisymai į
niekus paverčiami.
REIKALAUJA
PRAŠALINTI NUO
SOSTO KAIZERĮ.
Stockholmas, bal. 18. —
Siberijos mieste Irkutske
rasai ana dtenų turėjo dide
lę manifestacijų. Buvo kal
bos, parodavimai.
Minios
žmonių vaikščiojo gatvėmis
ir reikalavo, kad Vokietijos
gyventojai prašalintų nuo
sosto savo kaizerį, kaip kad
padayta su Nikalojum Ro
manovu, tuomet Rusija su
Vokietija tuojaus galės su
sitaikinti.
Kitaip laisvosios Rusijos
gyventojai liki paskutinio
kraujo lašo gins savo šalį
uuo kaizerio pasikėsinimų
ir privers visgi galutinai jį
pasitraukti nuo sosto.

Vokiečiu nardančios laives
S. ^pakraščiuose
Kuba pasiruošusi karen
Amerikai grasianti bado šmėkla?
VOKIEČIAI VEIKIA

KUBA PASIRENGUSI

S. V. PAKRAŠČIUOSE.

KARĖN.

Washington, bal. 18. — S.
Valstijų vyriausybė tvirti
na, kad vokiečių nardančios
laivės pagaliau ėmė blokuo
ti Suv. Valstijas Atlantiko
pakraščiais.

Washington, bal. 18. —
Kubos vyriausybė pasiga
mino karėn. Paskelbta vi
sais Kubos pakraščiais ka
rės juosta, kurioje patroliuoja karės laivai. Kuba
turi apie 20 karės laivų. S.
Valstijose vyriausybė užsa
kė sau 50 valčių-nardančių
laivių gaudytojų. Turi 35,000 gerai išlavintos karihomenės. 10,000 kareivių nori
ma pasiųsti į Prancūziją.

Tų faktų patvirtina tas,
kuomet užpereitų naktį vo
kiečių nardančioji laivė už
puolė Suv. Valstijų karės
lam “Smith” už 30 mylių
nuo Sandy Hook. Paleista
laivan torpeda tečiau pra
šniokštė pro šalį ir nardan
čioji laivė po šito veikiai
panėrė ir pražuvo.

Kuomet pranešta apie ši
tų atsitikimų vyriausybei,
pastaroji kuoveikiaus įsakė
sustabdyti visus išplaukian
čius garlaivius į Europą ir
visais pakraščiais duota ži
nia apie nardančių laivių
pasirodymų. Padidinta sargybajiplink visus uostus.__

AMERIKAI GRASIA

BADO ŠMĖKLA?
Amstėrdam, bal. 18. —
Boun universiteto profeso
rius Wygodzinski, žinomas
agrikulturistas,
tvirtina,
kad Amerikai grasianti ba
do šmėkla. Savo tų tvirti
nimų paremia tuomi: Ame
rikai reikalinga turėti dvi
guba kiekybė maisto, nes
be savęs turi dar penėti ir
talkininkus; Amerikai truksta farmų darbininkų; 'Amerika neturi pakaktinai
potašiaus, be kurio kiekvie
nas derlius darosi vis pras
tesnis,
Profesorius todėl
spėja,
kad žemdirbystės
žvilgsniu Amerikų veikiai
ištiks nelaimė. Su maisto

Spėjama, kad Amerikos
pakraščiais ima veikti ne
viena, bet daugelis vokie
čių nardančių laivių. Taip
pat spėjama, kad tos laivės
negali čionai atplaukti iš
Europos pakraščių. Jos tu
ri turėti sau prieglaudų kamc-nors Meksikos pakra
ščiuose, arba ir Naujosios
Anglijos užlajėlėse. Ir to
dėl kol nebus susekta pats trukumu — maži juokai.
tų laivų lizdas, bus imtasi
aštriausių priemonių, kad SUSIRGĘS IR ATSISTA
apsisaugoti nuo klastingojo TYDINĘS PREMIERAS.
užpuolimo.
Copenhagen, bal. 18. —
Šitas ant Suv. Valstijų
karės laivo nepasisekęs už Iš Berlyno gauta žinia, kati
puolimas liudija, kad vokie susirgęs ir atsistatydinęs
čiai be oficialio karės pas Austrijos ministeriu pirmi
kelbimo jau pradėjo karę ninkas grafas Henry ClamM artime.
prieš Suv. Valstijas.
WHITL0CK PRAN

CUZIJOJE.

/

Paryžius, bal. 18. — Iš
Šveicarijos čionai atkeliavo
buvęs Belgijoje Suv. Vals
tijų pasiuntinys Whitl< ck.
Jis įsteigsiąs pasiuntinybę
Havre, kur laikinai apsisto
jusi Belgijos vyriausybė.

—Ottawa, Kanada, bal.
18. — Kanados vyriausybę
leido Kuosai įvesti į Suv.
Valstijas savo kviečius ir
kvietinius miltus. Iš Suv.
Valstijų Kanadon ir gi liuosai bus gabenami reikalingi
javai ir miltai.

Ottawa, Kanada, bal. 18.
— Iš Anglijos gauta žinia,
kad pashtaromis dienomis
mūšiuose Prancūzijoje žu
vę apie 6,(XX) kanadiečių. Jų
tarpe žuvę 330 oficierių.

—Washington, bal. 18. —
Suv. Valstijų vyriausybė
paėmė savo nuožiuron visas
bevielių telegrafų stotis. Iš
leido persergėjimą, kad vi
sos privatinės tokios stotįs BALANDŽIO 18, 1917 M.
tuojaus butų panaikintos.
Chicago ir apylinkės. —
Šiandie išdalies debesiuota;
—AVasbington, bal. 18. — vakare ir rytoj gali būti lie
Turkija internavo S. V. ka taus; rytoj šalčiau.
rės laivų “Seorpion.”
Iš
Temperatūra vakar augPhoto fcy American Press Assoeiation.
Nesenai keli amerikonai Lakūnai pakilo augštyn lakstytuvais ir skrizdami Berlyno pranešama, kad tai ščiausia 62, žemiausia 48
numetė gėlių vainikus ant kapo lakūno MiUman Westbury, N. Y. kapinėse. Vaiz padaryta ne karės tikslais. laipsniai.
das parodo, kaip kėli lakūnai stovi su gėiėmis prieš skridimą ir kaip jų vienas 1 Laivas internuotas kaipo
Saulė teka 5:07, leidžia
neutralės šalies.
si 6:34.
skrizdamas pameta vainiką.
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Lietuviu Kataliku Dienraštis
Eina kasdiena liskyrus nedėldiealus.

TAIKOS NORO PLATI
NIMAS VOKIETIJOJE.

Paminėkime spaudos atgavi
mo sukaktuves.

Sereda, bai. 18 3. 1917 m.
nėti, o dabar, kuomet mes
esame išblaškyti į visas ša
lis, kuomet musų tautinis
gyvenimas žymiai apmirė,
spaudos sukaktuvių pami
nėjimas butų ytin pagei
daujamas ir naudingas. Iš
tvermė lietuvių spaudos už
draudimo laikais suteiks
mums kantrybės sunkmety
je, o jų pilnas pasišventimo
uolus darbavimasis paska
tins mus karščiau veikti
Lietuvos paliuosavimo rei
kale, kadangi teisės pačios
neateina.

žeistų sidje karėje taip di-| nupeikia Suv. Valstijų vydelis, kad visose Amerikos • riausybę už stojimų karėn
Suv. Vaistuose nėra tidk|j^e§ Vokietijų,

vyrų, baigusių 21 metų am
Wnshingtone gauta oficia
Mokytojas lleatli pasisa
žiaus. Jau ligšiol Europos kė esųs “amerikoniškas so
lės žinios, kad Vokietijoje
siaučia daug didesni gyven
karės laukuose žuvo septy- cialistas.”
•
Ateinančiame
antradiežuvo
mūsiškių
už
lietuviškų
nius
kartus daugiau žmo
tojų sumišimai ir neramy
Pirm kelių metų jis buvo
nių, negu Amerikos nami parašęs. kningų apie lyti
bės, negu pirmiau apie tai nyj, balandžio 24-toje die kningelę tuose persekioji
nės karės laike.
Naminės nius klausimus. Tuomet jis
buvo manoma. Tos žinios noje, sukanka lygiai trylika mo metuose: vienus užmu
po Oo.
Prenumerata mokasl likalno. Lai gauta iš Olandijos ir Dani metu, kaip lietuvių tauta šė benešiojant kningas, ki
karės laikuose užmušimas buvo pašauktas mokyklų
kas skaitosi nuo užsiraivmo dienosi
fitgavo
iš
priešų
rankos
gatus
išvarė
ištrėmiman,
tre

ne ntto Naujų Metų. Norint permai jos,
ir sužeidimas skaitėsi lygios tarybon pasiaiškinti.
Vokietijos kaimynų,
Bot
nyti adresų, visada reikia prisiųsti lr
lingiausį
minties
ginklų
—
čius
kankino
drėgnuose
ka

vertės dalykais, o kaikurie paskui tas reikalas buvo už
senas adresas. Pinigai geriausia sių kur viskas yra žinoma, kas
sti * iiperkant
krasoje ar ezprese
/ 3
lėjimuose. Bet lietuvių re
Vokie spaudų.'
tuolaikiniai generolai ndt mestas, kol dabar Heath iš
"Mo/iey Order" arba Įdedant pinigus darosi Vokietijoje.
I registruotų laiškų.
akcija
prieš
spaudos
už

liepdavo
kareiviams taikin naujo viešai nepasirodė su
tijos socialistai tarpe gyven
Spaudos atgavimo istorija,
Redakcijai
prisiųstieji
raštai ir
korespondencijos
negražinami,
Jei tojų platina taikos idėją. tai drauge ir musų tautiško draudimų buvo taip smarki,
ti ne į širdį, bet į kojas. Bet savo “amerikoniškuoju so
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne
dabar, kada chirurgija ir me cializmu.”
pažymi ir neindeda krasos ženklelis Gyventojai vis labiau link atgimimo istorija.
Po 1863 kad nei skaudžiausieji per
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelsta prie jos, ypač po pasi metų maišto ant Lietuvos sekiojimai nesulaikė ban
pianties adresuokite:
Taigi, mums butų labai dicina uma'i ir veikiai išgy
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC-. sekusios Rusijos revoliuci
gos
lietuviškų
užsieninių
krito sunki bausmė, nors
Tik kraštutinieji Rusijos
malonu, kad Amerikos lie do net sunkiai sužeistuosius,
1800 W. 40th street, Chicago, liliaeis
spauzdinių,
o
valdžios
tei

Tel. McKinley <114.
jos ir Suv. Valstijoms sto lietuviai1 maište nedalyva
kariaujančios
šalys
rupinatuviai nepraleistų tylomis
socialistai reikalauja taikos
---------------- XX ---------------jus karėn prieš Vokietijų. vo. Atsiųstas neya Lietu kiamomis kningomis mes 13-metinių spaudos atgavi nasi nebe sužeidimu, o už su Vokietija. Šiaip sociali
“D R A U G A
Lithuanian Daily Friend
Švedijos karalius, kurs vai malšinti- žiaurusis Mu- šildėme savo namų krosnis. mo sukaktuvių, bet gražiai mušimu.
PuDlished daily ezcept Sundays by
stai ir trudovikai stovi už
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO., palaiko Vokietijos pusę, aTuo
laiku,
kuomet
vieni
sa

jus paminėtų. Vertėtų kiek
ravjovas-Korikas,
norėda
tolesnę karę. Tai nesmagi
1800 W. 46th street, Chicago, Illinois,
Tel. McKinley 6114. Estabiished 1600 nų dienų turėjo ilgų pasi
vu
krauju
ir
gyvastimi
ko

MAISTO
REIKALAI
mas surusinti musų tėvynę,
vienoje mūsiškių išeivių
žinia musų “revoliucionie
ITerms of Subscription: In Chicage
SUV. VALSTIJOSE.
by mail or carrier per year 06.00 kalbėjimų su Suv. Valstijų ėmė persekioti lietuviškus vojo' dėl spaudos, kiti tuo kolionijoje balandžio 24 d.
riams.”
Outside
Chicago by mali
14.60
reikalu landžiojo1 į įvairių surengti šiokių tokių pra
Thursday editlon 12.60.
At News ambasadoriumi Morris. Pa spauzdinius ir blukti mums
Stands lc. a copy. Advertising ratas sakojama, kad karalius am
Suv. Valstijų žemdirbys
į rankas nelaimingosios at valdininkų kabinetus, skun mogėlę, kurioje būt padai
SS application.
Phcai Caaal 2116
basadoriui siūlęs, kad šis minties “graždankų” —lie dėsi svetimtaučių spaudojėt nuotas tautos himnas, papa tės sekretorius Houston ėinduotų prezidentui Wilso- tuviškas kningas spauzdin- moksliškai išrodinėjo šio sakota" apie spaudos atgavi mė darbuoties, kad kongre
DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS
nui Vokietijos taikos sąly tas rusiškomis
raidėmis. valdžios žygio neteisingumų mo istorijų, jos svarbų ir sas kuoveikiausiai’ išleistų
Galų gale t.t. Daugeliose vietose apie naujus įstatymus, pagal ku
gas. Matomai, švedų kara Garsusis Lietuvos budelis ir blėdingumų.
1749 Si. Halitif CHICAGO, ILL.
po
ilgos,
sunkios
ir
nelygios
COKNEK ltth STREET
lius nori patarpininkauti tik žodžiu buvo uždraudęs
šį dalykų berods galėtų pa rių vyriausybė paimtų savo
taikos reikale tarp Suv. mums spaudų. Rašytu įsa- kovos rusų biurokratiška pasakoti patįs tie asmenįs, koutrolėn visų maistų ir nu
•
I
Valstijų ir Vokietijos. Bet kvmu tų negarbingų darbų valdžia nusileido, mes tapo- kurie kariavo ūži spaudų, statytų jo kainas su tik
Jūsų pinigą tari boti padė
Nikalo- kurie kningas nešiojo iš slu daugiau pagaminti mai
šios šalies vyriausybė sako atliko
Muravjovo
įpėdi me pergalėtojais.
ti gereje saugioje
itljes
AUKOS “REVO
Romanovo,
buvusio Prūsų, kurie priversti buvo sto ir sumažinti jo suvarto
negavusi nuo
ambasado nis generolas von Kaufman jaus
bankola
LIUCIJAI.”
riaus Morris jokių taikos rugsėjo
6
dienoj
1865 Rusijos caro, paliepimu ba gelbėtics nuo persekiojimo jimų, arba padidinti taupu
r
pasiulijimų.
metų.
Tuo cirkuliaru bu landžio 24 d. 1904 metų lie šioje šalyj. Mums rodosi, mų. Ketinama imtis įvai
Lietuviškų socialistu laik
Suv. Vlastijų vyriausybė vo po didele bausme užgi tuviams buvo pavelyta var kad tokių veteranų čia yra riausių priemonių.
)F CHICAGCl
raščiai tik mirga skelbimais
toti spausdiniuose savąsias nemažai. Be to spaudos at
nama
spausdinti
kningas
Mllvvsukee
av. aod Carpaoter st
Visupirmu prez. Wilsovra nuomonės,z kad .Vokietie>
pavardžių tų žmonių, kurie
raides.
gavimo sukaktuves minint, nas išleis proklemacijų, ku
ja tyčiomis platina žinias lietuviškomis raidėmis, ga
3% ant Jūsų Pinigų 8
aukoja nežinia kokiai “re
Kokį džiaugsmų lietuviams reikia nepamiršti parinkti rioje bus parodyta tikrasis
apie taikų, idant palengvin benti jas iš užsienio, parda
8
Atdara Panedeliala ir Sabatomla
voliucijai.” Ir yra dar lcngsušelpti. maisto stovis šalyje.
tu Amerikos taikos šalinin vinėti ir platinti. Visai Ru atnešė minėtosios
dienos aukų • Lietuvai
vakarais iki 8 valandai
vaminčių žmonelių, nesigai
kams jų Agitacijoje ir su sijos policijai vidurinių rei telegrama iš Petrogrado, Sunkus dabar Lietuvai lai
Žemdirbystės
departa
linčių duoti pinigų nežinia
Skoliname plnlgna ant Namų
ministerija
paliepė
kai ir reikia naudoties kiek
trukdytų Suv. Valstijų gin kalų
vargu
ir
aprašyti.
Vieni
mentas
tarp
farmerių
pa

kokiems tikslams. Miela so
kuodomiausiai
prižiūrėti,
viena proga padaryti tautiš
Pėrslunčlame pinigus
klavimąsi.
verkė išgirdę šių naujienų,
skleis Anglijos ministerių
cialistams padėti laikrašty
ka mezliavų.
kad šis Vilniaus general-guį Europa Ir galima
kiti
bučiavo
lietuviškas
Rasi, dar šių savaitę į
je,. kad Pranas ir Tarnas
pirmininko Lloyd George
bernaftoriaus įsakymas bu
gauti Lalvokartes
Gi, laikraščių redakcijos
kningas, treti bėgo kaišyti
aukojo tiek ir tiek “revo Suv. Valstijas atkeliaus An tų pildomas.
atsiliepimų
į
anglų
tautų.
Ir prasidėjo
mielai sutiktų atspausdinti
liucijai.” Bet kuomet soci glijos ir Prancūzijos vy tuomet atkakli, baisi kova pavasario žolynais kapus
Tame atsiliepime pažymėta,
įvairus skaitytojų 'įdomius
alistų pareikalaujama apy riausybių pasiųsti atstovai, tarp lietuvių ir spaudos už- žuvusiųjų už spaudų tautie ir" naudingus' a\7inShmus~ ikad P™8* militarizmu gali
J8TEIGTA 1088 M.
skaitos iš išlaidų, tai jie kurie pasitars su šios šalies draudėjų, nes mes gerai su čių. Apart džiaugsmo jau faktus, nuotikius iš spaudos kuoveikiausiai
panaikinti
tvirtina, kad to esu negali vyriausybe, kaip pasekmin pratome, kad tautai ne smo spaudos atgavimas turi
farmeriai, jei jie stengsis
laikų.
Tos
labai didelę realę svarbų. uždraudimo
ma pasakyti.
Ir nesako. giau vesti karę prieš Vo duoti kningų,
kuodaugiaus pagaminti ša
laikraščių,
spaudos uždraudimo smulk
Tukstaneiaj. dolerių anais kietijų. Karės susirinkime kalendorių ir tt., tai vis Be spausdinto žodžio lietu
liai maisto.
JPO PBIEtlU&A VALKUMU
%
kokiu
viai būt galėję suvis pražū menos turi didelę vertę is
metais dingo socialistų pra pagaliau paaiškės
tiek, kų žmogų palikti be oKAriTALAS $600,006
toriškame žvilgsnyj ir jas
Kongresan įnešta suma
kiurusiuose kišeniuose. Nu budu Suv. Valstijos prisi ro, vandens, maisto. Musų ti, kaip pražuvo daugelis
Mes mokame X proc. ant Pinigų.
reikia rankioti kuogreičiau nymas, sulyg kurio turi bū
manoma, kad anais metais dės prie šitos pasaulinės ka patriotai, matydami, kad' tūkstančių Vilniaus ir GarMea parduodame Foreign Money
Minint balandžio 24 ti paskirta 5 milijonai dole
Orderi 1 visai dalia avleto.
dino mūsiškių tautiečių, kur siai.
už surinktas nuo Amerikos rės.
Lietuvai be spaudos gręsia
dienų
daug
prisimintų
įvai

rių
maisto
produkcijai
pa

William Kasper — Pirmininkas
Vokietijai nieko negelbės pražūtis,
lietu.vių “revoliucijai” au
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas
ėmė
užrubežyj lietuviškų kningų nebuvo
rių
tuometinių
atsitikimų
ir
didinti.
Chas,
Krupka, Vlve-jHrmininkas
Taip pasi
kas jie Lietuvoje išleidinė- nei taikos minčių platini spauzdinti lietuviškas knin per 40 metų.
August Filek—Ass’t. Kasierius
tokiu budu iškilmių svar
Sumanyta 20
milijonų
Joseph sikyta — Kasteriąs
jo ‘■‘Žarijas,” ir kitokius mas, nei kugždėsimai lei gas lotiniškomis raidėmis ir šventusiai kariaudami už
bumas dar labiau padidėtų. bušelių javų atitraukti nuo
1900 Blue Island Avė.
šlamštus; Bet jie to nepa džiami su tikslu ir tolesniai slaptai jas gabeno į Lietu spaudų mes parodėme pa
šios
šalies
distiliacijų
ir
pa

sako. Kas gali žinoti, rasi, palaikyti Suv. Valstijas be vos kaimus, dvarus, bažnyt- sauliui, kad mokame ir no
rime gyventi kaipo savita VIENO KAREIVIO UŽ naudoti maistui.
ji,e ir dabar tam pačiam ginkle ir bejėge šalimi.
kiemius, miestus.
Daug
MUŠIMAS ATSEINA
ZENKLA8 BANKOS SAUGUMO,
iauta, o 1904 metų, 24 ba
Vokiečių ir austrų garlai
tikslui kaulina nuo žmone
Chteago Clearing Hoose Narystę
ARTI
$10,000.
landžio aktas savaimi pripa
KAIPGI, JIEMS TEKvių jurininkai, kurie tapo
lių aukas,
prisidengdami
“neištikimybę”
tarptauti
Bankos priklausančios prie Chi
žino
mums
tų
teisę.
SIĄS PASAULIS.
paimti nelaisvėn, bus pri cago Clearing House yra po jos at
‘ ‘ re voliuci j os ’ ’ žodžiu.
niai partijai.
Iki bėgančių metų sausio
priežiūra.
Laike nuo laiko,
statyti prie darbo farmose. sargia
Mes ne kartų reikalavo
Spaudai atgijus kultūri
bent syki J metus, Clearing House
mėnesio pirmos dienos visos
Amerikoniškų socialistų .. Tatai
k“kjais,
kckais
ištiria savo
Ellis Islande užlaikoma 3,- revizoriai nuodugniai
me, kad socialistai pasaky
nis Lietuvos gyvenimas iš
bankų stovį ir būda Jų vedimo. Vi
kariaujančios valstijos iš
laikraštis “The Call,” o J1™’3 6ah ati6ktl kePh, kar‘
000 svetimžemių.
Dabar si pinigai yra suskaitomi, notosi
tu kur jie deda surinktas
siliejo į naujas formas. Po
paskui jį ir “Naujienos”'^";,^®1^*1 socializmo
leido karės reikalams $61,bondai, mortgagei ir kitos apsau
jiems visiems ieškomas už gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
aukas.
Jie į tai atsako:
visų šalį praplito šimtai
769,000,000.
Kadangi
iki
rojaus"
puode,
nigai kitose bankuose patikrinti ir
siėmimas fanuose.
“Nuo klierikalų nieks nei atkartoja senąjį ir nudevė-'
laikraščių ir kningų, žmonės
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsanminėtojo laiko išviso užmu
Illinois valstijos viešųjų gl verte gali būti kningose parodyBet išanksto jie miklina ėmė
neprašo aukų revoliucijos tąjį savo obalsį, kad po ka
kuoškaitlingiausiai
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
šta 6,300,00 kareivių, tai
Jeigr
mokyklų mokytojų suvažia mas, yra nedaleidžiamas.
reikalams. Tai tegul gie už rės socialistams teksiųs vi pažaunes, kad butų galima spiestis į draugijas, gerino
kiekvieno
nugalabiriimas
banka nustoja savo Clearing Houa^
plačiau
išsižioti
ir
prisiryti
sas
pasaulis.
vime
bus
pastatytas
suma

sidaro savo burneles.”
ūkę, rungčioms leido vaikus
teisių, tai yra ženklai Jos a bėjotiri
matematiškai apsiėjo $9,stovio.
nymas,
kad
valstijos
legislaTaip rašo “Laisvė.” Ir
Tų savo troškimų įkūni tų keptų kalvelių.
į mokyklas, ruošė parodas,
Tiktai tvirciausios lr sanglan^vų
80028.
tura anksčiau leistų iš mo bankos gali būt Clearing House
Kaip pirm karės vokic- vakarus,
tai vienatinis jų atsaky jimų socialistai paremia tuo
susivažiavimus,
rlaia.
Suprantama, tame pačia kyklų paliuosuoti mokinius,
mas.
Jis labai parankus. mi, kad, girdi, šiandie ir čių socialistai gudruoliai ki karštai svarstė spaudoje
The Cbicago
Clearing House
galingasis vokiečių tų šalių socialistus vedžiojo. gyviausius atgimusio krašto me laike, šalę milijonų už kad tie galėtų prisidėt prie priežiūros užmanymas tapo Įvestas
Juk negali būti patogesnio pats
pirm deSimt metų, lr nuo to laiko
Norima, nei viena Clearing House banka M
daikto, kaip paliepimas už kaizeris glaudžiųsis prie sa už nosių, taip daro dabar' reikalus ir t.t. ir t.t. Ir jau muštų beveik trįs kart tiek žemės išdirbi mo.
subankrutijo. Reikalaujant,
Clea
sidaryti
burneles
norin vųjų socialistų. Jis nujau karės metu, taip bus ir po ' dešimtmetinėse spaudos at sužeista, bet kadangi dabar kad butų paleisti tik turin ring House bankos atoina viena
tai su pagelba.
tiems apyskaitos. Didis ir čiąs jų stiprumų ir todėl karęs.
gavimo sukaktuvėse, kurias tinių karių svarbiausias tik tieji per 16 metų amžiaus.
The American 8tate Bank pri
yra
kuodaugiausiai
Visoj šalyj įvairiais bu klauso prie Chicago Clearing Houstiprus yra socialistų tikė siunčiąs juos vesti taikos de
taip iškilmingai šventČ“Visa slas
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi
Sutruskinta
“Ilinden- Lietuva prieš pat pradžių priešų užmušti, delto jaučia dais mėginama maisto ištek Jos teisėmis lr išduoda penkias pil
jimas, kad jie deda aukas rvbas su rusais socialistais.
nas atskaitas J metus.
Tuo budu socialistai kariau burgo linija” Prancūzijoje. tos nelaimingos karės, ramu mes teisėtai pasielgę išskir lių didinti, kad ateinančių
ir be apyskaitų apseina.
JJ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra,
regullariškal tlrinėjama
Visuomenė turi uždaryti jančias šalis sutaikinsią ir Ar vokiečiai ir tai pavadins buvo pasižiūrėti į tokių ga stę karės išlaidas sulyg už žiemų nereikėtų paragauti lr kas yra
meta išdnoda penkias pilnas
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
savo kišenius nuo tų kauli jiems teksiųs visas pasau strateginiu atsimetimu nuo lybę nuveiktų darbų men muštųjų skaičiaus. Iki šių vargo.
stijos Illinoia
5*
IM talkininkų!
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
jančių besočių.
Lietuviai lis.
kame laikotarpvj. Tie musų metų sausio 1 d. sužei
Išmokami ant kiekvieno pareikala
Bet tie patįs socialistų
šiandie turi svarbesnių tau
1904-1914 metų darbai bu stų ir užmuštų kareivių SOCIALISTAS PRAŠA
vimo.
Čia galima gauti Pirmos Auk
Bulota padėjo taškų ir iš vo
LINTAS NUO MOKYtos reikalų, kuriuos dera laikraščiai nepastebi, kad
ryškiausi
liudininkai skaitlinė siekia 25,195,000,
so Mortgages. Telpgi Aukso Mortgage Bondus po 8100.00 ir 1600.00,
vokiečių socialistu išsijuo Chicagos per San Francisco musų laimėjimo vertės ir iš kurios talkininkų valsti
aprūpinti.
TOJAVIMO.
•ls bankas
yra atsakančiaaaaa
Atsiminkime
badaujan sę darbuojasi savo “Vater- ir Japoniją keliauja į Rusi užtat, reikia tikėties, kad ir joms pareina 15,845,000, o
Lietuviams.
Cla kalba Lietuviškai Ir Lenkiš
Socialistai nemažai truk kai.
čių ir sunaikintų Lietuvų. lando” naudai, podraug no ją
15-metinės, 25-me tinės, 50- centralėms—9,350,000. Kaip
Ten reikia lietuvių aukų, rėdami pragaištį atvilkti
-metinės ir t.t. spaudos at jau andai buvome rašę, šmo sukėlė, kuomet anų Kapitalas lr perviršis: |i»6,»6O.o<
Nežinia
kaip
jaučiasi gavimo sukaktuves mes nc- skaudžiausiai tame žvilgs dieną Chicagos viešųjų mo
o panaikinimas dabartinės Rusijai ir patiems rusams
“Naujienų” agentas su ko mažiaus iškilmingai minėsi nyje nukentėjo Rusija (8,- kyklų taryba nuo mokyto
demokratinės valdžios Ru socialistams.
sijoje galėtų apsieiti be lie
šiito jie neprisimena, nes respondentu, kuriedu Cice me ir jomis didžiuosimės. 700,000). Paskui seka Vo javimo prašalino mokytojų
tuvių mezliavos.
aiškiai mato, kad tarptauti ro policija uždarė kalėji- Bet kadangi spaudos už kietija — 4,500,000, Austro- Ilcatb.
Jis
mokytojavo
Visi lietuviai tegu auko nis socializmas — tai tik man už Mockaus blevizgų draudimas •vra labai
svar- Vengrija;—4,250,000, Pran augštesnėj mokykloj EngPrsaldantis
I
AMERICAN STATE BANK,
muilo
burbulas,
kad
po
ka

platinimų
prie
katalikiškos
ja Tautos Fondan, bet ne
bus Lietuvos politiškame cūzija — 3,800,000, Didžioji leivoode.
Prašalintas už
Kampas: Blue Island Ava, Ix>omia
lietuviškų socialistų neaiš rės visų tautų socialistai bažnyčios. Kas ko ieško, gyvenime atsitikimas, tai Britanija — 1,400,000.
parašymų
ir
paskelbimų Ir 16-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėtiala, Kotvar
ims tarp savęs pjauties už I visuomet atranda.
%
mes privalome kas met mi
Skaičius užmuštų ir su brošiūros, kurioje aštriai
kiems tikslams.
toto to lakatams iki 0:00 vai «8fe

Prenumeratos kaina:
Chicagoje metams ......................
C menesiams .............
S mėnesiams .............
Kituose S. V. miestuose metams
S mėnesiams .............
8 mėnesiams .............
Ketvergo laida ................................
Perkant atskirai? numeriais

16.00
00.60
02.00
84.50
02.60
01-60
00.00
visur
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Sereda, Kai. 18 d. 1917 m.

SO. BOSTON, MASS.
Vyčių veikimas.

SO. BOSTON, MASS.

Blaivininkai ruošia nesvaigalų parodą.
Bostone gyvuoja ir daug
veikia pilnųjų blaivininkų
49-ta kuopa. Pastarasis jos
susirinkimas įvyko šių me
tų balandžio 12 dienoj. Per
skaičius praeito susirinki
mo
protokolų
paaiškėjo,
kad daugelis dalykų neuž
baigta svarstyti. Blaivinin
kų vakaro surengimas liko
atidėtas tolimesniam laikui.
Po to gerb. kun. Fabijonas
Kemėšis pajudino senąjį
užmanymų surengti blaivi
ninkų parodų.
Susirinku
sieji pritarė.
Blaivininkų
paroda nutarta surengti ba
landžio 26 d. š. m.
Tam
dalykui suorganizuoti tapo
išrinkta komisija. Taipo gi
nutarta kreipties į vietos
šeimininkes, kad jos su sa
vo tvariniais skaitlingai da
lyvautų minėtoje parodoje.
Už geriausiai pagamintus
gėralus be svaigalų bus da
Ii narnos dovanos nuo 5 iki
10 dolerių. Gėralų privalo
būt atgabenta parodon ne
daugiau 8 kvortų ir ne ma
žiau 3.
J i •:&
Moterįs, blaivinkite lie
tuvių tautą!

Balandžio 9 d. 1917 metų
įvyko L. Vyčių U-tos kuo
pos specialis susirinkimas.
$į kartų susirinkiman atvy
ko gana didelis narių bū
rys. Pirmiausia buvo svar-'
styta apie lošimų veikalo
“Žydų karalius.”
Šį vei
kalą manyta atvaizdinti balandžio 29 d., laike Naujo
sios Anglijęs vyčių susiva
žiavimo. Bet nuodugniau
aptarus paaiškėjo, kad delei
laiko trumpumo negalima
bus suskubti tinkamai pri
sirengti ir užtat nutarta pa
sitenkinti lengvesniais ir
trumpesniais dramatiškais
vaizdeliais.

Bostono vyčiai dabar uo
liai rengiasi prie busiančios
milžiniškos lietuvių geguži
nės.
Toje gegužinėje žada
daug būti dainų, žaidimų,
lenktynių ir kitokių smagių
pramogėlių.
17 kp. narys.

ASHLEY, PA.

SLRKA. 68 kuopos susi
rinkimas įvyks nedėlioję,
balandžio 22 d., 2-oj valan
doj po pietų, namuose po
No. 103 S. Main str. Kuo
pos valdyba prašo narius
nebūti nerangiais ir dėl or
ganizacijos ir savo labo
skaitlingai lankyti visus su
sirinkimus.
Ant. Malmauskas,

rašt.

49 kp. korespondentas.

CICERO, ILL.
Jaunimas.
Balandžio 8 d. š. m. Cice
ro vičiai (14-ta kuopa) su
rengė smagų
šeimynišką
vakarėlį į kurį suvažiavo ir
skaitlingas būrys svečių iš
chicaginių kuopų.
Su
sirinkęs jaunimas linksmai
žaidė, dainavo, vakarienia
vo ir tt.

Visupirma, susirinkusieji,
vedant vietos vargoninkui
p. K. Mikalauskui, galingai
sudainavo tautos himną. Po
to visi žaidė įvairius tautiš
kus žaislus.

Pasilinksminusius svečius
šeimininkai pakvietė vaka
rieniauti.
Po vakarienės
programas buvo šitoks: p-lė
Morta Žukauskiutė paskam
bino ant piano. Čia gimusi
tautietė pasirodo esanti ga
bi ir daug žadanti pianistė;
paskui p-lė Aug. Jakavičiutė dailiai padeklemavo “Či
gonė”; p-lė Elena Daujočiutė
gražiai
padainavo
“Kur bakūžė samanota”;
p-lė Kazimiera Norviiaitė
pasakė eiles “Tėvynės Aša
ros”; p-lė Morta Žukaus
kiutė vėl puikiai ant piano
paskambino “Rožės pum
purėlis;” p-as Jonas Par
imusiom iš XIII-tos kuopos
pasakė prakalbėlę ir p-nia
Kotrinų Račkienė žavėjan
čiai padainavo “Lai gyvuo
ja vyčiai.”
Pasibaigus
vakarienei
vėl su nemažesniu linksmu
mu ir gyvumu žaista.
Vakaro rengėjos buvo:
p-ia K. Raekienė ir p-lė
Aug. Jakavičiutėf o vedė
jas p. Al. Raekui. Jie užsi
pelnė nuo vyčių didelę pa
dėkų. Daugiau tokių pra
mogėlių.
Pranas.

PROF. PIROGOVO NUO
MONĖ APIE TIKĖJIMĄ
IR AUKLĖJIMĄ.

Profesoriaus N. J. Pirogovo vardas daugeliui žino
mas netik jo tėvynėje Ru
sijoje, bet ir kitose viešpati
jose. Tai garsus mokslminKas-gydytojas, didis peda
gogijos žinovas, pasižymėjęs
humanistas - demokratas.
Prof. N. J. Pirogov protiš
kos pajėgos buvo labai ga
lingos, visupusiškos. Dauge
lis mokslininkų su vidutiniu
protu įsigilinę į vienų žinijos
sritį pasijunta nustelbti ir
nebemato, kad apart jų sri
ties dar yra beribė visata,
yra visuotinas idealas —
prakilnybė. Pavyzdin, stu
dijuojantis mechanikų mokslavyris labai dažnai visai
su smulkėja dėl įgytų žinių
toje srityje, nesirūpina ki
tais klausimais, svarbiausiu

tam ir savo žmonos broliui,
kurie tuo laiku gyveno Vo
kietijos sostinėje Berlyne.
Tų įdomų mokslininko pri
vatinį laiškų pirmų kartų at
spausdino praeitais metais
rusų laikraštis “RicČ” 323
numeryj. Žemiau mes jį tal
piname išvertę lietuviškai.
“Bukite, delei Dievo, at
sargus, kuomet renkatės pažintįs, — o svarbiausiai įsi
gilinkite gyvenimo prasmėn,
nepražudykite labo ir tikėji

ilgą abejojimą, mintijimą,
perėjimą profesorius Pirogovas galą gale priėjo prie
išvados, kad Dievas yra ir
kad tikėjimas yra tarpinin
kas tarp Jo ir žmonijos. Sa
vo priežiūras j amžinybės
dalykus Pirogovas išreiškia
laiške, rašytame 1866 m. 10
balau, dviem suiiain studen-

mo jausmo. Jis yra jumy susibėgimu, lėmimu, kažkuo
se, kaip ir visoje žmonijoje. tamsiu, negaivinančiu ir su
Bukite tikri, kad tarp musų painiotu, kas pritinka tik
ir Dievo yra Tarpininkas dvasios išbandymui, bet ne
mumyse pačiuose.
duoda jokio raminančio re
Aš tame įsitikinau po zultato, nes savimi pasivilti
daugelio abąjojimų, įvyku ir vienu savim užsitikėti —
sių mano sieloje. Tat man menkas įrankis kovoje su
suteikia nuraminimų ir su aklu atsitikimu.
jumis išsiskyrus ir višuose
Saugokite gyvybę ir svei
katą,
apsiginkluokite valitfš
bandymuose. Tai yra nori
ma—anksčiau ar vėliau prie ir doros jėgomis prieš gei
jos privalai sugrįžti, be jos dulius; neleiskite nei vynui,
prisieitų remties aplinkybių 'nei paklydimui, nei minties

NAUJA MINTIS
Permainytas žemės Pardavimo Budas. — Patarnavimas Del Ateivių. — žemės Pedleris
Gavo Blogų Vardų. — Didelė Stipri Kompanija Eina į Partnerystę su žmonėmis ant
žemės. — Patėmykite, kų Kooperacija Daro Sanborn’o Farmose, Vilas Paviete, Wiscon.
Progos yra naujos ir stebinančios.
Banga ateivystės j Viršutinę Wisconsino valstijos dalį smarkiai auga.
Padidėję pragyvenimo kaštai, sun
kesnės industrialės išlygos varo vy
rus ir moteris j naują palaimos žemę.
Neturintis atsakomybės žemės pedliorlus užleidžia vietą žemės kom
panijai, kuri suorganizuota patarna
vimui. Kiekviena kolionizavimo ko
mpanija, suprantanti savo naudingu
mą, turi pasistačiusi savo tikslu pra
šalinti kliūtis, kurios kenkia apsigy
venamąją ūkininkų pasisekimui.

Žemė, klimatas ir lietingumas yra
svarbiais veiksniais, bet ne vien tik
jie prisideda prie pasekmingo kolio
nijos sutvėrimo.
Kinkos, kreditas,
kolionijos pramonės darbas, keliai,
mokyklos ir visuomeniški paranku
mai turi būti išplėtota, išpildžius rei
kalavimus kapitalo, žemės ir patyru
sių žmonių. Žemės pedlioriui nepa
vyko apgyvendint žmonių ant ūkės.
Tai gali geriausiai atlikti stipri or
ganizacija.
Vieninteliu jojo rūpes
čiu buvo jgyti pirkėjo pinigus ir ap
leisti jįjį, kad jisai savo jėgomis pra
simuštų priekin. Tokiu budu nepasi
sekimai ir nelaimės naujame krašte,
kaip kad Viršutinis Wisconsinas iš
tiko delei to, kad apsigyvenančio ukininko reikalai nebuvo pilnai su
prasti ir nebuvo tinkamų įstaigų
naujam ūkininkui patarnauti.
Ką San boru Kompanija Daro.
Sanborn Kompanija parduoda dau
giaus negu viena tiktai žemę. Jinai
parduoda pagelbą ir patarnavimą.
Josios reikalų atlikimo budus yra užgyrę autoritetai (žinovai), kurie ty
rinėja klausimą, kad pasodinus be
žemį ant akrų, reikalaujančių žmo
gaus.
Organizacija. •— štabas iš penkių
kolonijos
direktorių yra paskirtas
tam, kad tarnauti apsigyvenantiems
ūkininkams.
šis štabas susirašinė
ja ir garsinasi šešiose įvairiose kal
bose. štabas yra parinktas iš vyrų,
kurie yra specialistais pienininkys
tėje, bulvių auginime, draugijingumo
organizavime, sienojų kirtime, žemės
matavime, žemės užrašuose ir gyvu
lių auginime.

žemės. — žemė, kuri yra siūloma
apsigyvendinimui,
yra Kompanijos
nuosavybė, šioji žemė yra akuratišfcai peržiūrėta ir išmatuota. Kiekvie
nas gabalas žemės yra žemės žinovų-expertų išsklypuotas ir aprašytas.

Pienininkystės Ūkė.—THE DAIRY
DOLLAR FARM, esanti Eagle Riveryj, yra užlaikoma pieningų gyvu
lių auginimui apsigyvenantiems ul'ininkams ir taipgi parodymo tiks
lams.
Pieningi gyvuliai yra sutei
kiami .Sanborn apsigyvenantiems ukininkauis ant lengvų išmokėjimų.

Pardavinėjimo Rudni. — Sanborn
Kompanija neužlaiko keliaujančiųjų
pardavėjų. Jinai per laiškus kviečia
į Eagle Rivcr tuos, kurie mano apsi
gyventi ant ūkės.
Tokiu budu sutaupinama daug išlaidų, kurios yra
.
... .
.
,
surištos su užlaikymu pardavėjų ant
gyvenimo tikslu pasirenka! komisijos ir kurios dažnai pagimdo
įvairių blogumų. Pardavėjai gyvena
išrasti kokią nors painią Eagle Kiveryje. Jie yra susipažinę
su išlygomis ir aplinkybėmis, Kurias
formulę. Jis geras mecha jie
atstovauja.
Užganėdintas pirkė
nikas, bet religijos, teisės ir jas yra geriausiu apgarsinimu San
born Kompanija!
t

kitą mokslą dalykuose gali
būti didžiausias tamsuolis.
Užtat nėra ko stebėties, kad
dabartiniuose laikuose yra
mokslavyrią-specialistą ne
tikinčią į Dievą. Bet ne tokis buvo mokslavyris Pirogovas. Jo platus ir šviesus
protas sugebėjo įsigilinti į
kiekvieno dalyko prasmę ir
aprėpti visatą, kas daugeliui
jo draugą nepavyksta. Po
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Kontraktai — Jie yra ant geriausių
išlygų, kokios kuomet nors buvo pa
siūlytos. Jie suteikta progą kiekvie
nam žmogui turėti gabalą žemės
už dabartines žemės kainas Ir mokėti
taip, kaip Jisai geriausiai išgali.
•
KolioiiijoM Organizavimo Taryba.
— Apsigyvenantiems yra padedama
įsigyti parankius kelius, pervežimą
j mokyklų, Išmatuoti jojo žemės rubežius, peržiūrėti Jojo taksus tr asesmentus. Kolonijos Direktoriai ka
sdieniniai dalyvauja Sunborno
ūki
ninkų gyvenimo ir reikaluose. Gy
vulių auginimas
yra Išplėtota ant
visuomeniško pamato lygiai kaip ir
įvairių pelningų rųšių bulvių Ir Javų
auginimus.

palaidumui pavergti jusą
dvasią. Jus tiek esate išla
vinti, kad ir vienu mokslu
galite apsiginkluoti prieš
paleistuvy bę;
tuo
tarpu
auklėkite tą jausmą, kuris
jusą metuose taip lengvai
genda, jeigu jo nekelsite iš
sielos gilumos, rupindamieš
save pažinti.
Perskaitykite nuo manęs
tą ir Volodei.”

Vokiečią laikraščiai šian
die jau viešai prisimena,
kad ateityje Vokietija ne
galės diktuoti taikos išlygą
talkininkams.
Pagaliaus
susiprato.

Prancūzijoje pravedamos
taip vadinamos “bemėsinės
dienos,” kuriomis uždraus
ta valgyti mėsą. Tai daro
ma dėl mėsos trukumo. Pramatoma, kad ateityje tas
pat bus ir Suv. Valstijose.

Amerikos Litini)
AMERIKOS

Mitykli

LIETUVIU

Mok.

Mokinama; angliškos lr lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygredystės, stenografijos, typevvritlng, pirklybos teisių,
Sur. Valst. Istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politlklnės ekonomijos, pilletystės, dalliarašystės.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 9:30
8360 Etnrrald avė., CHICAGO, ILL.

Vyriškų Drapanų Birgsnil
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai Ir overkotai,
vertės nuo 910 Iki 950 .dabar
parsiduoda po $16 lr 25 dob
Nauji, daryti gatavimi nuo
915 Iki 936 siutai lr overkotai,
nuo 97.50 Iki 18 dolerių.
Pilnas
pamuštų

pasirinkimas
overkotų.

kailiu

Visai mažai vartoti siutai lr
overkotai vertės nuo $25 Iki
985, dabar 95 ir augščiau. Kel- =
nės nuo 91.50 iki $4.50. Vai
ku siutai nuo 13.00 iki 97.50.
Valizos lr Kuperai.
Atdara kasdieną, nedėliomis
Ir vakarais.

Kiekvienas Sanborn partneris ge
S. GORDON.
roje sveikatoje ir galintis pereiti per
1415 S. Halsted st., Cbicago.
kūno
kvotimą
(egzaminavojimą)
Grėat Northern Life Insurance Komapanijos of IVausau, Wisconsin, ga
li turėti apdraudą įrašytą į savo ko
ntraktą. Tas paliuosuoja jį ir jojo
šeimyną
nuo
rupesties, sustiprina
kreditą. Platesnės žinios kaslink apKinkos.—Eagle River apiolinkė tu draudos bus suteiktos ant pareikala
ri parankumą tame, kad jinai yra vimo, kuomet nurodoma aplikanfeo
garsinga kaipo vasarnamių apskritis. amžius ir sveikatos stovis.
Delei šios priežasties,
pieno išdir
binių ir paukštienos reikalavimas yBE NUOŠIMČIO.
Lietuviški Škapleriai.
ra didelis, tas pat 'su šviežiomis
daržovėmis ir vaisiais. Sėklinės bul
Pienas Numeris Vienas.—Kur ke
vės, ir valgomieji gyvuliai yra vieti turiasdešimties akrų kaina nepervi
nių pirkėjų nuperkami siuntimui pas ršija $799, tai išmokėjimo išlygos yra
Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškąją Karmelitanspietinius augintojus, ir j dičkes neu- $10 įmokėti ir $10 kas mėnuo be
trales rinkas. Eagle River Creame- nuošimčių, arba $100 įmokėti ir $100
ką Škaplerių, kurią ilgą laiką negalėjome gauti. Už
ry mokėti Elgin miesto kainas už kas urėtai be nuošimčių. Kur 49-ties
visą pristatytą Smetoną. Sanborn or akrų kaina ant listo neviršija $1,000.
sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sam
ganizacija yra naudinga savo ūki tai išmokėjimo išlygos yra $15 įmo
teliais)
15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
ninkams parduodant medžius. Siek kėti ir $150 kas metai be nuošimčių.
sniai
malkų, supjaustyti medžiais, Kur 40-ties akerių
1
kaina ant listo
stulpai, skersiniai ir trinta ąžuolo perviršija $1,000, tai išmokėjimo iš
Taipgi aplaikėme siuntinį naują rožančių. Kau- .
žievė yra greitai parduodama.
lygos yra $20 įmokėti ir $20 kas mė
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
nuo be nuošimčių, arba $200 įmokėti
ir $200 kas metai be nuošimčių.
kiniai
bus veikiai išpildomi, kada su užsakimu siunčia- !
Patarimai.—Vilas pavietas užlaiko
pavietavą žemdirbystės atstovą is
mi ir pinigai kartu.
Pienas Numeris Vienas yra ski
\Visconsino Žemdirbystės Kolegijos,
kad pagelbėjus už dyką pavieto gy riamas pirkėjams, kurie neturi už
ventojams
ūkės
namų
statyme, tektinai pinigų užsimokėti už savo
Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre- i
tinkamos sėklos pasirinkime, ir pri žemę išsykio. Jiems yra patariama
atvykti
j
Eagle
River,
pasirinkti
sau
suojant:
silaikyme žemdirbystės būdų, kurie
pasirodė pasekmingais Vilas paviete. žemę, sugrįžti namon ir mokėti savo
Sanborn Kompanija taipgi išverčia mokesčių, iki jie turės užtektinai pi
į kitas kalbas savo ūkininkams pra nigų, kad nuvalius žemę ir padarius
nešimus ir patarimus
Wisconsino likę.
Gyvulių augintojų Draugovės, Wisconsino
Sodininkystės
Draugijos
SU NUOŠIMČIU.
tVisconsino Bulvių Augintojų DrauPienas
Nunvris
Dn.— Sulig šio pie
,govės, Wisconsino Žemdirbystės Ko
br
‘
legijos, Vilas Pavieto Žemdirbystės no pirkėjas gali įmokėti bent vieną
ketvirtadalį grynais pinigais, o liku
Draugijos.
sią dalį lygiais metiniais mokesčiais
su 5-tu nuošimčiu per ilgą laiką.
šis pienas yra tuojaus apsigyve
Darbas.—Sanborn Kompanija pa
ti suteikia darbo daugeliui apsigy nantiems, ir jie privalėtų turėti bent
venančių ūkininkų josios ukininkys- $500 pinigais arba gyvuliais.
tės darbuose, žemės valyme, medžių Tokiu budu .jie gali pajiegti išsimo
Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuvišką
kirtime ir ūkės namų statyme. Jinai kėti. Jie gali užmokėti dalį už že
taipgi užlaiko darbo sujieškojimo a- mę ir turėti užtektinai pinigų namo
Atviruką.
Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiimtigenturą apsigyvenančiųjų ūkininkų ir tvarto pasistatymui.
mu
5c.
vienas.
ir jųjų šeimynų naudai, kurie šie
SU NUOŠIMČIU.
__
I
nori gauti darbo vasarnamiuose, me
Užsisakydami
pažymėkite
numerį ir vardą.
džio pjovyklose ir viešuose darbuose.
Pienas Numeris Trįs.—Už įmokėjimą grynais pinigais $250 mes sutei
No. 1. Kaip akmuo... Pasikausim t ................................................ J. Zikaras
No.
2. Lietuvių Dailės Grafika .............................................. P. Galaunė
Kreditas.—Vertiems žmonėms, ku ksime kontraktą ant žemės ir nerei
kės per tris metus daugiaus (lieko
No.
3. Sv. Kazimieras, Liet. Karalaitis .............................. V. Bičiūnas
ris parodė savo vertę ir būdą, San mokėti, išskiriant taksus ir nuošim
No.
4. Iš Karo Ciklinus ............................................................. P. Galaunė
born Kompanija gali pasiūlyt*, savo tį. Likusi suma bus išmokėtina ke
No. 5. Audra........................................ ;.............................................. J. Zikaras
patarnavimą, kuomet norima gfutl turiais lygiais metiniais mokesniais.
No. 6. Pasaka.............. .. ...................................................................... p. Galaunė
paskolą gyvulių pirkimui, pagerini Mes pastatysime namą 16X20, vieno
No.
P. Rimša
mų darymui ir triobų statymui, už augšto dubeltavas grindis su popieNo. 8. Vakarinė Malda............ ............ ......................... .......... J. Zikaras
nedidelį nuošimtį už skolą.
4*a tarpe, su keturiais langais ir vie
No. 9. Dainiaus Kapas ............
nomis durimis; namas pastatytas iš
No. 19. Iš Cikliaus “Karas”
___ p.
I
gero medžio išlauko su rubberoidu
No. 12. Pašalpa,..........................
Sanborn žemės užrašai yra
visi ir lubos iš shiplapo.
Mes duosime
No. 13. Žiemos Naktis ............
pilnai gvarantuoti. Kiekvienas kont vieną karvę, dvi kiaules, dvylika vi
No. 14. Lietuvos Vytis ................................................................... v. Bičiūnas
raktas ir
“waranty
deed'as" yra štų ir nuvalysime du akru žemės,
No. 15. Pabėgėliai ............................................................................... j. Zikaras
paremtas didelio kapitalo ir geros šis kontraktas yra su nuošimčiu mo
No. 16. Keleivis...................................................................................... j. Zikarai
reputacijos
atsakomybe.
.Dalykų kėjimu. Žemės kaina sulig šio pieno
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio ištvarkymas yra rankose vietinių gy b<fs už kas keturiasdešimta akrų se
ventojų Eagle Riveriečiu, kurie pri- kančiai:
perkan* Money Order.
jaučia ūkininkui ir jojo reikalams.
$600 keturiasdešimta su namu lr
ADRESUOKITE:
Per devynis metus Sanborn Kom
panija plėtojo žemdirbystės pramo gyvuliais, $1,000.
nę Vilas paviete. Ji buvo arti prie
$700 keturiasdešimta su namu ir
u kininko. Ji matė daugelį žmonių gyvuliais, 1,100.
tampaht gerais ir kuopasekmingiausiais ūkininkais ir žino kodėl ke
$800 keturiasdešimta su namu ir
1800 W. 46th St.,
CHICAGO, ILL.
letui
nepasisekė;
laipsniškai
jis gyvuliais, $1290.
išplėtoja organizaciją lr pardavimo
$900 keturiasdešimta su ’namu Ir
pieną, prašalinti visas kliūtis, kurios
stovėjo skersai kelią ankstyviems up- gyvuliais, $1,300.
(s‘8yvcntojanis,
$1,000 keturiasdešimta su namu lr
gyvuliais, $1,400.
Apsigyvenantis ūkininkas šiandien
$1,100 keturiasdešimta su namu ir
turi parankumą Ir progų, kurių neži
nota keletas metų atgal. Sanborno pa gyvuliais, $1,500.
sisekimas priklauso nuo pasigyve$1,200 keturiasdešimta su namu ir
nančių ūkininkų pasisekimo. šį fa
ktą aiškiai parodė devyni metai pa gyvuliais, $1,600.
tyrimo.
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo

Apsaugojimu.—Santara ūkininkas
yra raginamas imti dalyvumą mies
to ir pavieto reikaluose. Jam prigelbsti tapti piliečiu. Jisai yra apsaugojamas nuo apgavysčių, su kuriomį
paprastai atėjūnai į naują vietą su
siduria.

EXTRA!S

I-

“Draugas” Pub. Co.

| 18OOW 46St„ Chicago, UI

'

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.

DRAUGAS PUB. CO.

nflSTEU

štai paskutinis žodis kaslink apsi
gyventojo apsaugojimo — gyvybės
apdraudimas — šeimyna yra apsau
gota, jeigu šeimynas galva paslinlrtų.
šisai apdraudos dalykas gali būti įdėtas | bile kontraktą. Apsigyvento-'
Jai yra raginami atkreipti atidą į apdraudos reikalą, kad apsaugojus šei
myną pradžioje. Apdraudą Sanborn
Kontraktuose išmokės likusią sumą 1
ant žemės kontrakto. Jinai aprūpina
uždyką "deed’ą” ant nuosavybės bo1
tolesnių mokesčių
Ir taipgi gry
nų pinigų pirmiems šeimynos reika
lams. Tai yra tikrai numų updrauda.
>*■ .mH Vl6". Ubrifc
•’ -

M. J. Augulis, Lietuviškos
Kolionijos “GAUSA” di
rektorius mielai atsakys j
jųsų užklausimus kaulink
ukininkystės.
Del plates
nių informacijų rašykite že
miau i»adėtu adresu.

SANBORN COMPANY
C-O LITHUANIAN C0L9NY

ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
PASEKMINGI MOKINIAI
VISUR.
Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą
laikų.

'Mes turime didžiausias ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti iri
pamatyti musų mokyklų bilo laiku—,
dienų ir vakarais ir gauti speeiališkai
pigių kainų laiko šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mie
rų—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
.
.
Diplomai duodami mokiniams.
J3
MASTER

“Gausa" Director,

Eagle River, Wis.

Y5TEH

DESIGNING
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J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St, Kambaris 4L6-417

Prieš City Hali

I

•'DMAUGAi”
UKRAINIEČIŲ DIENOS
REIKALE.

TAI KUR GEROS
KRIKŠTYNOS.
Vienas rimtųjų. North Sidės gyventoju, p. Kazimie
ras Valeika su savo žmona
Uršule Šimkūnaite, gyven
dama 1720 N. Gįrard st. pa
skutinių dieni} kovo susilau
kė dukrelės Leonoros. Jų
krikštijo nedėlioję balan
džio 15 d. Šv. Mykolo baž
nyčioje. Po krikštui gimi
nės ir artimesnieji susirinko
pasidžiaugti, kad viena lie
tuvaitė yra daugiaus. Tarp
susirinkusių buvo ir p.
Pranciškus Alekna. Jis at
siminė Lietuvos vargus ir
tarė draugui J. Kuprevi
čiui, kad verta padėti ken
čiančiai tėvynei. P. Jonas
Kuprevičius atsistojo ir pa
sakė gražių prakalbą, kuri
įtikrino visus susirinkusius
iki vienam, jog reikia padė
ti vargstantiems broliams.
Jam pabaigus kalbėti pir
mutinė pakilo krikštamotė
p-lė Barbora Gabševičiutė.
Pirmų doleri davė krikšta
tėvis p. Stanislovas Valei
ka, paskui ir šeimininkas
taip gi dolerį pridėjo, pas
kui po dolerį davė pp. Jo
nas Kuprevičius, kalbėtojas
Juozapas Strumskis, Juo
zapas Pupėnis, .Juozapas
Pararatnikas,
Pranciškus
Alekna, Karolina Aleknai
tė, Juozapas Konapa, Anta
nas Šinkūnas, Jurgis Pu
pėnis, Juozapas Slaksnaitis
ir Jonas Ouzikauskas, o po
pusę dolerio sudėjo pp.
Kostantinas StasiulanciUs,
Amelija Konapienė, Anta
nas Deksnis ir Ona Deksnienė. P. Jonas Guzikauskas čia pat greitai ir gražiai
surašė visus aukotojus ir
kiek kas davė. Iš viso tapo
surinkta penkiolika doleriu.
Tie pinigai jau išsiųsti Tau
tos Fondo iždininkui. Iš to
kių krikštynų palaima nesenei gimusiai mergaitei,
garbė
susirinkusiems
ir
nauda tėvynei. Jei visi ši

Laiškas į redakciją.
Gerbiamasis Redaktoriau!
Labai esame dėkingi už
nuoširdų rėmimą ukrainie
čių reikalu Tamstų girtina
me dienraštyj.
Taipo gi artimiausiame
numeryj prašome patalpinti
šitą pranešimą:
Kadangi ponia Nausiedienė Ukrainiečių Komitete
atstovauja ponias lietuves,
tai visos, kurios teiksis
nuims pagelbėti rinkti au
kas balandžio 21 dienoj, ma
lonėkite kreipties prie jos
(917 W. 33rd st.) ketverge
ir pėtnyčioj. Ji dalins lie
tuvėms dėžutes ir ženkle
lius.
Su tikra pagarba,
Komiteto vardu:
Kun. M. Strutynski’s.
Dr. W. Sieminovičius.

AREŠTAI.
Iškilus karei visose Suv.
Valstijose prasidėjo areštai
intarianiu žmonių, (’hieagoje tai|K, gi nestinga tų “py
ragų.” Kas dien čia areš
tuojama keletą neištikimų
jų bei nemokančių valdyti
liežuvio. Pastaromis dieno
mis liko suareštuota vienas
profesorius ir tūlo angliško
laikraščio redaktorius.
Skaitytojams patariame
neužmiršti, kad Suv. Valsti
jos kariškame stovvj, nes
galite sulaukti negeistinų
pasekmių.

SVARBUS PRANEŠIMAS

ČIAUS DEPOZITORIAMS.
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-parengtas—

valstiją. Pas jį galite užsira
“Draugą” ir
Ketverge, 19 Balandžio, 1917,
užsimokėti prenumeratą.
Dievo Apveizdos parap. .svet.
“Draugo” Admin.
18 ir Union gatv.
I
Scenoje statoma vieno veik
snio komedija “Knarkia Pa
PARDAVIMUI
liepus”.
Koncertą išpildys
Ant pardavimo
6-šių kambarių
musų Benas. Po programo furničiai. Parsiduoda iš priežasties
į kitą. miestą. Atsišaukite.
žaislai, ir šokiai. Nuoširdžiai išvažiavimo
3423 Emerald avė.,
Chicago, III.

Lietuvos Vyčiu 4-tos kuopos šyti Dienraštį

nedėllų.
po du.

Kambariai geri.

gali

būti

Telefonai McKinley 176*

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS
3567 W»tirn Blvd.
kampas W. 35 (atris
Ligoniu Priėmimo Valandos:
ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po pietų
nuo Z iki 4 ir vakare 7 iki 8;30.
Šventomis dienomis"!* ryto 8-10
Ir nuo Z iki 3 po rietu. atass

GEBA PROGA.
Farmos,
Pigios Farmos.
60 akrų, žemė gera, 16 akrų žiemi
niai javai. 4 akeriai miško, ąžuolų ir
kitokių medžių. Namas su 6 kam
bariais ir didelis tvartas. Viena my
lia nuo miesto. Vertės $1,900.00 Inmokėt reikia tik $700.00.
Rašykite
informacijų pas patį farmerį:
A. AKCIKAUSKAS,
R. 2, IIox 45,
Ludlngton, Mich.

FARMOS II

SAUGUS BANKAS
$ Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa3 gidėti pasirenka STATE BANK of CIIICAGO. State Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban$ kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie3 nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių
įi| pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
dolerių.

Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
vai. dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
|| Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
||
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.

Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

3ę Din dienos
ŠIĄDIEN

Musų agentas Vincas Rnkš-

Teatras, Koncertas ir Balius! talis dhbar lankosi po Illinois

Šiuomi pranešu gerbia
242 W. Brondway, 8. Boston, Mass
miems savo depozitoriams,
Tel Drevei 7041
jogei netrukus pradėsime
Dr. C. Z. Vezelit
mokėti pirmą dalį mokesties
LIBTUVIB DKNTIBTAB .
ant jūsų padėtų pas mane
Valandos: nuo 0 ryto Iki t vak.
Nsdėiiomis pagal sutariu*.
pinigų. Idant butų galima
4718 So. Aakland Ava.
kožiiam pranešti apie tą
art 47-toa gatvės
dieną laišku, meldžiu kožną
visus kviečia atsilankyti
vieną ateiti į mano seną
Phone Yards 2721 $
' i etą po No. G"0 W. lStli st.
4-tos kp. Vyčiai.
J. JONIKAITIS
ir palikti savo adresus, nes
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
dabar mes nežinome kurių
LIETUVIŠKAS HOTELIS
IR VAIKŲ LIGAS
yra geri, o kurių negeri ad
1606 South Halsted Street
3315 S. Halsted st.,
Reikalauja vyrų gyvenimui. Kam
resai.
*
CHICAGO, ILL.
barys su gaspadinės valgiu $5.00 j

FARMOS!!

Trečios lubos nuo užpakalio.

PARSIDUODA AUTOMOBILIAI.
Galėsi padaryti gerą biznį
šią vasarą, jeigu nusipirksi
automobilių. Parsiduoda ant
rų rankų geriausiame stovyje,
“Cadillac”,
7
sėdinių su
dviem extra “tires” mažai
vartoti,, mašinerija, puikiam
stovyj. Kaina stebėtinai žema.
Taip gi keletas kitų nuo $2.00
iki $400.50. Ateik ypatiškai
arba rašyk atvirutę

J. A. ŠLEGAITIS,
DldManaloJe Aasri
koja Lietuvių kolionljoj kame yra 1427 — 48th Ct.,
Cicero, UI.
380 Lietuvių apaigyveouslų. Puikiau
sioj apleilnkėje Scottville, Mlch. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. 61 o
ANT RANDOS.
nais yra Farmerų Draugystė, yra
lietuviškų parapija. Todėl krelpiames
Reikalingas jaunas vyras prie ve
( Jus kurio norite turėti gorėsią gy žiojimo popieros (driver).
Atsišaukite pas
venimą pirkite pas mus farmas kad
KRAUS AND GOLDUS,
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
tins, U tos k°llonljos Išprašyti. Mes 5S35 So. Throop Street, Chicago, III.
turime U Jų suėmė Jų farmas ir nori
mo jas parduoti, turime didelių Ir nu
žų farmų, glvulial, mašinos Ir kiti RENDAVOJAM Stora su fixchereikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčlo. Norint gauti dau rais, arba galite pirkti narna. Renda
geroj
giau Informacijų rašykite
muma, visai pigi, Storas yra labai
vietoj ir galėtu gera biznį pasidaryti
o gausite gražų katalloga Ir mapa. .. kad
esi mokytas. Kad nori rendavo-

LAIKO!!!

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

ti arba pirkti narna, taipgi pasiskubek prie šito adreso:
JOHN PETRAITIS
4102 SO. Campbell avė., Chieago, III.

g PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durt], Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

S

!

CARR BROS. WRECKING CO.

I

8 3003-3039 S. HALSTED ST.,

į

CHICACO

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėliu, Deimontų ir kitu auksiniu daliku, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po Gegižlo 1-mii mat ažiasiaa krautuvė po aan.
2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už
pusė prekės.
P. A. MILLER
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BANKES
COFFEE 26
A Best ;

UŽ ŠERĄ PO

% .................
Balinei. 19 d. į

MIDLAND 0IL & DRILLING C0.
Kas išsiųs savo orderį neveliaus balandžio 19 d., tas
savo serus galės dar gauti po 3c už Šerą. Po balan
džio 19 d. Midland Oil & Drilling Kompanijos Šerai

Midland Oil & Drilling Co. turi 1120 akrų aliejaus laukų keturiose geriausiose Wvoiuingo
valstijos Vietose. Šioji kompanija turi 80 akrų greta garsaus Merritt aliejaus šulinio, kuris mi
lijonus padarė ir daro inventoriams. Midland Oil & Drilling Kompanija turės 100% pelno ant.
viso savo investmento, jeigu turės tiktai vieną šulinį, atnešantį 30 bačkų aliejaus į dieną. O 30
bačkų šulinis yra visai mažas. Kompanija turi puikiausią progą užeiti daugelį šulinių, išduo
dančių daug daugiaus aliejaus. Aliejaus pasiekimas reiškia milžinišką šėrų pakilimą.

Todėl nieko nelaukite. Išsiųskite savo orderį dėl Še
rų ŠIĄDIEN. Išpildykite žemiaus paduotą aplika
ciją ir drauge su pinigais prisiųskite sekančiu adresu:
ši npllkacila gera tiktai iki balandžio 19, 1917.
-------------------------------------- d., 1917
A. M. MATTHEW8 ANT) CO.,
3329 Ho. Halated St.. Chicago, III.

OBRBIAMIKJI:—
Aluoml prlRiunėiu $................ už ................ Serų
“treasury atock, fnlly paid and non assessalile”.
Iš Midland Oil & Drilling Kompanijos ir sutinku
mokėti po 3c. už šėrų. Serų certlflkatus išraSyktt
Vardu ir pavarde ..............................................................
Adresas ....................................... ........................................
Miestas ir Valstija ............................................................
Čekius ir Money Orderius Išrašykite vardil
A. M. MATTHEW8 & CO.

|
I

|
£
&
b
g

Arti Oakley Ave.
*The

Balandžio 18 ir 19 d. yra paskutinis laikas
pirkti po 3c Šerus

APLIKACIJA.

g
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GARBI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 30c ...........................................

SVIESTAS
Geriančios įmeto-

k 47c

nl», negi
kur jus _
lit gauti

||WBST SIDB ’
1871 Mllwankee av.
2064 Mi[wankee av;
1064 Milvraueee av.
1610W Madl*on it.
ZSSO W Madlianlat.

19c

RYŽIAI
oeriautioa rullaa,
ruetee,
10c vert6a,
para įduoda

ui

61c

1844 W IChleagoav.
1836 Blue laland av.
2812 W. North av.
1217 S. Halated !iL
1832 S. Halated aL
1318 W. 12th at.

a lb.

ARBATA

COCOA
Geriauiia Bankas,
•ulyrine an
bont kokia.
1-2 av.

14c

3W£W. 22nd «L
SOUTH SIDE
8082 Wontworth av
3427 S. Halated sL
4729 S. Aahland av.

PrliraBlaraila, Grarantuota.
vertės 60c
parsiduoda
po

40c

NoRTH*SIOB
408 W, Divlalon lt.
720 w. North av’
2640 Lincoln iv.
3244 Lincoln av,
8413 N. Clark SL

KAŠTUOS PO 5c UŽ ŠERĄ
I

f

'<£

2256 W. 22 St.,

TIKTAI

* —

s

.iik<;ei,iin\s,

VI?U D0MAI

Nepamirškite!! I

Parsiduoda

Pasklidus gandui, kad ve
dusių neims į kariuomenę,
Sekmadieny j,
balandžio
kasdien šimtai chicagiečių
15 d. Šv. Kryžiaus parap.
apspinta teismo ramus, no
Liet. R. Kat. Pilnųjų Blai
rėdami gauti “marriage livininkų 21-mos kuopos baž
cences.” Angliški laikraš
nytinėje salėje įvyko mėne
čiai juos nemielaširdingai
sinis susirinkimas. Pirmiau
išjuokia, vadindami įvairiais
siai išrinko šiems metams
pažeminančiais vardais. Bet
naujų valdybų.
Dvasiškas
fa pati spauda beveik kas
vadovas kun. N. Pakalnis;
dien deda paveikslus tur
pirm. St. Kasmanskis; vicetingųjų porelių iš taip vadi-,
-pinn. F. Šemctulskis; nunarnos ‘society,” kurios su
tar. rast. M. Mikšaitė; fin.
sirišo “neatmezgamu maz
rast. St. Norvaišaitė; ižd.
gu.” Nors daugelis tų jau
Ona Pocaitė.
nuolių yra kareiviavimo me
Gerbiamas kun. N. Pa
tuose, bet jie nevadinami
kalnis, užimdamas viršminė
“bailiais,” “išdavikais” ir
tų vietų, pasakė įspūdingų
t.t. Priešingai, beveik prie
prakalbų. Gerb. kalbėtojas
kiekvieno paminėjimo tur
priminė, kad busiu kiekvie
tuolių vestuvių, kaip pa
name susirinkime panašių
prastai, pridedami pagiros
prakalbų ir paskaitų apie
žodeliai.
blaivybės prakilnių idėją.
Reikia būti teisingais vi
Prie kuopos prisirašė kelesiems.
ias naujų narių. Mes džiau
giamės tokiu mus dvasišku
T0WN OF LAKE.
tėvu.
Lietuvos Pelėda.

Penktadienvj,
balandžio
13 d. 1917 metų įvyko Lie
tuviško Teatrališko Kliubo
“Lietuva”
susirinkimas.
Pastarojo vakaro komisija,
kuriame buvo sulošta “Ge
novaitė” šiame susirinkime
išdavė atskaitų, iš kurios
taip apsieitų krikštynose,
pasirodė, kad vakaras sutei
tai tankiai ir daug galėtu
kė $60.00 gryno pelno. Prie
me pasidžiaugti.
tojo pelno, tai yra $30.00
nutarta paaukauti Šv. Kry
ROOSEVELTAS ATVA
žiaus parapijos naudai. To
ŽIUOJA CHICAGON.
liaus buvo pranešta, kad tū
las asmuo nori, idant kliubo
Angliški laikraščiai pra
nariai
sutiktų
atkartoti
neša, kad šiomis 'dienomis
“Genovaitę”
judomiems
musų
miestų
atvažiuoja paveikslams. Tuo reikalu
garsusis ex-prezidentas pul- suginoti liko išrinkta tam
kininkas Roosevcltas. Kaip tikra komisija. Po to nutar
girdėti, jo atvykimo tik ta kiekvieno mėnesio pasku
slas: agitacija už kareivia
tiniame ketvirtadienyj da
vimų. Nedėliojo, balandžio
ryti pakartojimus loštųjų
28 d., pulkininkas kalbėsiąs
veikalų. Prie progos pažy
žinomame skerdyklų pavi- mėtina, kad Teatrališkas
lijone, kame prieš preziden
Kliubas “Lietuva” per sep
to rinkimus kalbėjo Wilso- tynias metus savo veikimo
nas.
jau gana daug pasidarbavo
betobulinant lietuvių sceniš
PATAISYMAS.
ką dailę. Jis lošė tokius di
Vakarykščiam “Draugo” delius veikalus, k. a.: Ge
numeryj ant pirmojo pusla novaitė,” “Šv. Agnietė,”
pio pranešime “Nesibijoki “Šv. Cecilija,” “Keistutis”
te pinigus laikyti bankose” ir daugelį kitų.
Labai butų malonu, kad
pakliuvo
pora
zeceriškų
klaidų.
Pirmoje, skiltyje prie šio kliubo prigulėtų
nuo apačios devintoje eilu kuodaugiausiai yietos jau
tėje žodis “įvėlimo” turi nuomonės, ypatingai merbūti “įžeidimo,” o antrojo-j gaičių. Susirinkimai būna
in skiltyje
sskiltvin mio
iidn viršaus
virinus an
an- kas
kns
iantras
penktadienis
je
troje eilutėje vietoj žodžio kiekvieno mėnesio Šv. Kry“rankose” turi būti “ban-jžiaus parapijos svetainėje,
kuose.”
!
Vienas Narys.

i’ujl-—,kau nava pažjatuiuo Laltraus Puprauako, kilęs Iš Suval
kų gub., Murijuinpulos pav., ę.
deltų gulino. Rudna par.. Glnllniškiųk ainio. 9 metui atgal girdė
jau išvužiuvo i Chicago. 'Puriu ne
paprastai svarbų reikalų, būtinai
t iriu surasti.
Todėl jo paties i>
JI žinančių meldžiu pruneAti ad
resu :

MIKOLO J. TANANEVI-

REIKALINGI ĮGUDĘ
DAILYDĖS.
Federališkas Darbo Biu
Mikolas J. Tananevičius.
ras skelbia, kad vyriausy
bė reikalauja daugelio dai ' Musų ofisas atviras kas
lidžių laivams statyti. Ti- vakaras iki 9 vai.
kimąsi, kad prie vyriausy
bės darbą dailvdės gaus ge
SKAITYKIT IR PLA
rą uždarbį. Smulkesnių ži
TINKIT “DRAUGĄ.”
nių apie šį dalykų galima
LABAI DAUG NORINČIŲ gauti sekančiu adresu: 845
VESTI PAČIAS.
S. AVabnsh avė.
SS
BLAIVININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Sereda, bal. 18 d. 1917 m.
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A. M. Matthews & Co.
13329 S0. HALSTED ST.,

CHICAGO, ILL.
APIEI.INKEH I.IETUVIV MKIAIt Musų ofisas at
daras šių savaite seredoje, ketverge Ir subatoje Iki
9 vai. vakaro.

Dabokite Savo Akis

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti Ra
ivo akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
^parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Spncialist&fl
TĖMYKIT NAMO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVE.
^Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augfitas
^Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tar

Tel. Canal 5335.

