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GARLAIVIUS
SUV. VALSTIJŲ VYRIAU
SYBĖ IMSIS AŠTRESNIŲ 

PRIEMONIŲ.
Washington. — Preziden

tas Wilsonas vakar su savo 
kabinetu turėjo posėdi. Ap
tarta vokiečiu nardančiu 
laivių veikimo reikalas. Ka
dangi Vokietijos vyriausybė 
neatsisako trukdyti neutra
liu valstybių prekybos jure-’ 
se, tatai nutarta imties aš
tresniu priemonių prieš vo
kiečiu nardančias laives, 
r Juokios butf tos priemonės, 
dar tikrai nežinoma. Visas 
tas reikalas palikta prezi
dento AVilsono nuožiūrai.

Bet oficialiuose rateliuose 
tvirtinama, kad amerikoni- 
niai prekybos laivai arba 
bus apginkluoti a'rba juos 
lydėsiu karės laivai.

Šitą faktą patvirtina vy
riausybės įsakymas — visas 
atliekamas anuotas iš visų 
šalies kraštų sugabenti Nc\v 
Yorkan, kur bus apginkluo
jami amerikoniniai garlai
viai.

Kadangi Vokietijos vy
riausybė vis dar nepaleidžia 
•uimtų 72 amerikonų juri
ninkų, valstybės sekretorius 
pasiruošęs tuo reikalu pa
siųsti Vokietijai ultimatu
mą.

be skirtumo kaip talkinin
kų, taip neutralių šalių gar
laiviai.

Vokietijos' vyriausybė 
dar pažymi, kad ligi aug- 
ščiau paminėto laiko nors 
buvo ir užblokavusi Angli
ja, tečiau neutraliu valsty- 
bių garlaivius dažniausiai 
skandindavo su perspėji
mu. Tokiu pasielgimu davė 
progą neutraliams garlai
viams pasislėpti į savuosius 
arba i artimiausius uostus.

Gi dabar nardančių lai
vių blokados parėdymas tu
ri buti pilnai pildomas. Ne
pildą to parėdymo garlai
viai turės galą gauti.

-ViūTmasi, VėfkuTtj'a" *fla- ‘ 
skelbė karę visam pasau
liui.

PASIBAIGĖ VOKIEČIU
MALONĖ SULYG GAR
LAIVIU SKANDINIMO.
Amsterdamas. — Neutra

lių šalių garlaiviams, kurie 
plaukioja nardančių laivių 
blokados juostoje, pasibai
gė malonės laikotarpis, 
anot ofieialio pranešimo iš 
Berlyno. Tasai laikotarpis 
pasibaigė Atlantike ir An
glijos kanale vasario 12 d. 
naktį. Šiaurinėse jūrėse va
sario 6 d. Tarpžemių jure- 
se vasario 10 dieną.

Praėjus šitam laikui, sa
ko Vokietijos vyriausybė, 
kiekvienas garlaivis, įplau
kęs paskelbtoj nardančių 
laivių karės juoston, bus 
skandinamas be jokio per
spėjimo. Bus skandinami

KINIJA PERTRAUKUSI 
RYŠIUS SU VOKIETIJA.
Londonas. — Čionai gan- 

ta žinios, kad Kinija per
traukusi diplomatinius ry
šius su Vokietija už pasta
rosios nardančių laivių be- 
gailestingą kariavimo būdą.

Tr Washingtone apie tą 
patį gauta žinia. Tik negau
ta oficialiu patvirtinimo.

Laikraščių reporteriai tuo 
reikalu kreipėsi Kinijos pa 
siuntiny bėn. Bet ten jiems 
pranešta, jogei pasiuntinys 
AYelIington Koo sergąs.

Japonijos diplomatai ir gi 
tyli tame reikale.

Iš Tokvo apturėta žinia, 
kad Kinijos su Vokietija

iiertraukimas diplomatinių 
yšių neimtų didelė naujie
na. Nes kaip Kinijoj, taip ir 

visoj Japonijoj skleidžiama 
propaganda, kad būtinai pa
naikinti vokiečių intekmę 
Tolimuose Bvtuose.

AUSTRŲ-VOKIEČIŲ VEI
KIMAS BALKANUOSE,
Berlynas. — Ilgas laikas 

Makedonijos šone, Balka
nuose, nebuvo jokio veiki
mo. Pagaliaus vasario 12 d. 
austrų-vo k i eči ų karitiomenė 
susitaisiusi stojo užpuoliman 
prieš talkininkus Černa upės 
apskrityj. Austrai-v<(kiečiai 
antpuoliu paėmė nuo talki
ninkų augštumą rytuose 
nuo Paralovo. Augštuinoje 
talkininkai turėjo pasitaisę 
stiprias pozicijas. Bet au- 
strų-vokiečių smarkaus ant- 
Tmrntto--TTėKtlaikė,, ‘ panl^fm? 
labai didelius nuostolius.

Berlyne oficialiai praneša
ma, kad austrai-vokiečiai, 
kuriems gelbėję dar ir bul
garai, turėję mažus nuosto
lius. Paimta 5 kulkasvai
džiai ir 2 minų mėtyklės. Be 
to nelaisvėn pateko 2 italų 
oficierių ir 90 kareivių.

Pietuose nuo Vale Putlia, 
Rumunijoj, vokiečiai nuo 
rusų paėmę stiprią jų pozi
ciją su 168 Belaisviais. Vo
kiečiams dar tekę 3 kulka
svaidžiai ir daugelis viso
kios karės medegos.

KURŠEFBLOGAS 
PADĖJIMAS.

Stockholmas. — Kurše 
padėjimas aršėja vis la- 
biaus. Vokiečiai vyrus nuo 

17 ligi 50 matų amžiaus su
ima ir gabena į Vokietiją. 
Pasilikusios piamie moterįs 
nei nežino, kame apsiver
čia ją namiškiai vyrai. Ku

rie vyrai dat nedeportuoti, 
tie su savo žmonomis, duk
terimis ir motinomis priver-, 
sti kasdien be jokio atlygi
nimo dirbti prie kelių tai

vmo. * Kai
M-
kapeikas dienai. Be to vo
kiečiai .nuolat nuo► gyvento
jų atima kuone visą paga- 
augštos mokestjs.

Kuršo gyventojai be kit
ko maitinasi ir šuniena. 
Už šunų užlaikymą uždėta 
augtos mokestis.

Toks pat gyventojų pa
dėjimas ir Lietuvoje, iš kur 
stipresni gyventojai depor
tuojami Vokietijon. Pasili
kusieji namie turi atlikti 
baudžiavą apleistuose dva
ruose, kuriuos dabar valdo 
vokiečiai.

Mirė kunigas 
Pranaitis.

..Mirė. žinomas, lietuvių 
mokslininkas didis hebraiz- 
mo žinovas kunigas profc
sorius Pranaitis...........................
.. Petrogrado Rymo Kata
likų Dvasiškosios akademi
jos inspektorius kun. Alek
sandras Grigaitis atsiuntė 
Julei. Pranaičiukei šitokį
kablegramą: ................................
..“Petrogradas. Vas., 11,

Naudingiausia Apšvietos 
įstaiga

PRIE JOS PO KARES PRIVALO PRISIDĖTI KIEK
VIENAS SUSIPRATĘS LIETUVIS KATALIKAS.
1. Įsteigta yra Kaune “Šv. 

Kazimiero Draugija.” J] 
pasiruošė išleidinėti geras 
katalikiškas kningas, genis

retų buti metiniu Šv. Kazi
miero Draugijos sąnariu, 
tas turi kasmet mokėti Šv. 
Kazimiero Draugijos reika-

katalikiškus laikraščius, go- Į lams po 1 dol. 50 centų. Jei
rus katalikiškus ir morališ
kus raštus, kitaip sakant, 
platinti tarp lietuvių apšvie-

1917 m. Julia Pranaitis 36, fįmą .katalikiškoje dvasioje.
st., Philadel- Dvasišku tos Draugijos glo- 

bėjiT-yra J. M. Žei 
lis Justinas šia- starpas. Be to jiį

dien dievobaimingai numi
rė vėžio liga...................................

54 ond

.Jusi vra

GRIGAITIS.

tinta svietiškos vyresnybės’. 
2. Prie tos Kauniškės Šv.

Kazimiero Draugijos gali
Platesnis aprašymas bus prigulėti visi geri lįotuviat

sekančiame numeryje.

NELEIDO TURĖTI 
PASKAITOS.

PAŠAUKĖ KAREIVIAUTI 
DARBININKŲ OFICIA- 

LISTUS.

“VOKIEČIAMS NESISEKA 
SU NARDANČIOMIS 

LAIVĖMIS.”
New York. — Anglijos 

šalininkai čionai tvirtina, 
Londonas.— Iš Berne pra- jogei per praeitas dešimtį 

nešama, jogei Vokietijos vv- dieną vokiečių nardančių 
ri ausy bė pašaukė karei vi au-j laivių blokados į Angliją 
ti visus darbininkų unijų ir atplaukė ir išplaukė 1,100
socialistų organizacijos ofi- 
eialistus, kurių esama suvirš 
10.000. Pirmiau vyriausybė 
buvo nutarius jų neimti, kad 
nesuparaližuoti unijų veda
mųjų reikalų. Bet Vokieti
jai yra reikalingi kareiviai.

New York. — Columbia 
universite norėjo turėti pa
skaitą grafas Tolstoi, žino
mas mirusio rusų filosofo 
Tolstojaus sūnūs. Tečiaus 
univėrsito valdyba neleido 
jam tai daryti. Už tai Tol
stoi labai pasipiktinęs šios 
šalies laisve.

NUSKANDINTA DIDELIS 
GARLAIVIS “AFRIC.”
New York. — čia apturė

ta žinia, kad vokiečių nar
dančioji laivė nuskandinusi 

bite St'afl linijos garlaivį

visokių garlaivių.
Anglijos admiralieijos

valdininkai savo keliu tvir
tina, jogei vokiečiams šita 
blokada nepasisekusi ir jie 
neišmarinsią badumi Ang
lijos gyventojų.

VAKAR NUSKANDINTA 
KETURI GARLAIVIAI.

Londonas. — Vokiečių 
nardančios laivės vakar nu
skandino 4 garlaivius dau
giau. Dabar išviso nuskan
dinta 86 garlaiviai ųuo va-

KUBOJE SUMIŠIMAS; ĮSI
MAIŠYTI ŽADA SUV. 

VALSTIJOS.
Washington. — Čia gauta 

žinia, jogei Kubos salos res
publikoje tebegyvuoją jau 
ne tik sumišimai, bet revo
liucija. Todėl Suvienytų 
Valstijų vyriausybė nu
sprendė numalšinti visokį 
ten sukilimą. Kubos vyriau- 

Įsybei siunčiama 10,000 sau- 
ituvų ir 5,000,000 kulipkų. 
ruošiasi departamentas be to 
ruoiasi į ten pasiųsti 5 tūk
stančius ar daugiau kariuo
menės.

Kubos prezidentas Melio
nai pašaukė kareiviauti 
trims mėnesiams 1"’svano- 
rius nuo 18 ligi 45 metų am
žiaus.

(Jauta žinios, kad Kubon 
atkeliavęs buvęs tos respub
likos prezidentas, gen. Jose 
Miguel Gomez, kurs vado
vausiąs revoliucionieriams. 
Cainagnev komendantas, 
pulkininkas Quinones, su vi
sąja savo kareiviais sukilęs 
prieš valdžią.

katalikai, kaip antai: vysku
pai, pralotai, kanųnįkai, ku
nigai, mokytojai, daktarai, 
advokatai, dvarponiai, ūki
ninkai (gaspadoriai) ir ūki
ninkės (gaspadinės), mote
rįs ir mergaitės, tarnai ir 
tarnaitės, žodžiu sakant, vi
si, kas tik myli Dievą, Baž
nyčią ir Tėvynę.

3. Tos Draugijos sąnariai 
yra ketveriopi: vieni vadi
nasi garbės sąnariais, kiti 
pajininkais, arba tikraisiais

metams pasibaigus to mo
kesčio kitiems metams ne- 
beįneša, paliauja buvęs 
Draugijos sąnariu.

5. Visi garbės sąnariai, o) 
ipogi tikrieji ir amini b ji

sąnariai. jer nori, 'gali daty-5 
vauti visuose Šv. Kazimie
ro Draugijos susirinkimuo
se, turi balsą jų nutarimuo
se ir gali buti išrinkti į 
Valdybos sąnarius. Be to vi
si sąnariai, pagal išgalėjimo, 
privalo platinti tarp žmonių 
šv. Kazimiero Draugijos iš
leidimus ir žinią apie tą 
Draugiją.

6. Visi šv. Kazimiero Dr- 
jos sąnariai ir garbės, ir tik
rieji, ir amžinieji, ir meti
niai turi pildyti šias labai 
lengvas dvasiškas prieder
mes:

a) kiekvienas kunigas, įsi
rašęs Šv. Kazimiero Drau-

sąnariais, kiti nuolatiniais l gijon, turi kasmet atlaikyti
arba amžinaisiais sąnariais, 
ir dar kiti metiniais sąna
riais.

4. Garbės sąnario vardas 
esti suteikiamas tiems, ku
rie aukoja Šv. Kazimiero 
Draugijos reikalams ma
žiausiai 100 dol., kas nori 
tapti pajininku arba tikmo-

vienas šv. Mišias už visus 
gyvus ir mirusius Šv. Kazi
miero Draugijos sąnarius.

b) kiekvienas svietiškas 
žmogus, palikęs tos Draugi
jos sąnarių, turi kalbėti kas
dieną už visus gyvus ir mi
rusius Šv. Kazimiero Drau
gijos,sąnarius po vieną Tėve

ju Šv. Kazimiero Draugijos j musų, pridedant atsišauki-
sąnariu, tas turi įnešti Šv. 
Kazimiero Draugijos iždan 
(kason) mažiausiai 50 dol.. 
kuriuos, reikalui esant, ga
li atsiimti atgal, bet. atsi
ėmęs nebesiskaito Drau
gijos sąnariu: kas norėtų 
palikti nuolatiniu arba am
žinuoju Šv. Kazimiero Dr- 
jos sąnarių, tas turi Draugi
jos reikalams paaukoti ma

Kiti sukilusių kareivių kiaušiai 35 dol.’ kurių nebe- 
luiriai gaudomi kalnuose.

Gyventojai esą labai ne
apkenčia dabartinio respub
likos prezideido MVnoca. Su

gulima atgal atsiimti: toksai 
ir miręs skaitysis Draugijos 
sąnariu ir naudosis suteik
tais Draugijai atlaidais, iki

“Afrie,” 11,999 tonų intilpi- sarin 1 d., 221,400 tonų in-Įkoma, jei jis pasitrauktų iš. kol Draugija gyvuos. To
mo. Garlaivis plaukęs iš t.ilpimo. Tame skaitliuje vra į užimamos vietos, tuomet pa-ikias pat teises turi ir gar- 
Cape Town, Afrikos. 35 neutralių šalių garlaiviai.Isibaigtų sumišimai. bes sąnariai. Galop kas no-

mą: šventas Kazimierai, 
melskis už mus!

Pasarga. Šitos priedermės 
neišpildymas nesiskaito kal
te.

7. Visi Šv. Kazimiero Dr- 
jos sąnariai gaus kasmet 
premiją arba dovanas kmn- 
gomis. Tos kningos bus da
rinėjamos sekančiu budu:

a) visi garbės ir amžinie
ji sąnariai gaus dykai kas
met iki mirsiant visus Drau
gijos išleidimus, skiriamu* 
metiniams Draugijos sąna
riams.

b) Metiniai sąnariai gaus 
į metus Draugijos kningų 
nemažiau 3 rub. vertės, tat
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Helmar
Turkiški Cigaretai 

1OO% Visom Pusėm

Prekės Vertėje.
100% Lengvumo.
100% Skanumo.
100 % Gryno Turkiško Tabako — 

Sudėta į krūvą padaro gerai.
Afgali šitĄ sumušti?
HELMAR yra Pavyzdis visam 

Svietui savo Gerumu ir Vertumu už 
10c Cigaretai.

Lengviausias tabakas dėl cigaretii yra Turkiškas.- - - _ . ——-
Geriausias tabakas dėl cigarelų yra Turkiškas.

čiams persergėjimų? Pataria 
jiems būti susipratusiais pa 
trintais, dėl bile nieko riesi- 
kivirčyti ir neklausyti ten 
kokių padaužų kurstymo.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kamp. Blue Island Avė., Loomls
Ir 18 gatvės.

yra tiek, kad krautuvėje 1L \ isiems to doro darbo/ 
pirkdami už jas užmokėti; <bilininkams suteikia: 1

SUDEGĖ VIEŠBUTIS.

PIJAUS X

4

SUOKALBIS KUBOJE.
Havana. — Kubos respu- 

Jikos vyriausybė susekė 
uokalbį ir dalį suokalbi* 
rinkų jau sukimšo į kalė
dinis'. Tarp suimtųjų esą-1blokadą

Berlynas.—Jriuoinet Suv. 
Valstijos sukėlė didelį tru
kšmą prieš Vokietiją už 
nardančių laivių, veikimų, 
vokiečių laikraščiai pažymi, 
jogei ne tik vokiečių tos 
laivės trukdo jūrėse neut
ralių šalių prekybą, bet tai 
daro posenovei ir Anglijos 
karės laivynas. Tai kodėl 
Suv. Valstijos neprotestuo
jančios prieš tą Anglijos 

— klausia vokie-
Aa ir Rūgštesnių respųbli- čių lajkraščiai. Juk bloka
dos armijos oficierių. Sun- Ja tai ne vokiečių išgalvo- 
kalbio tikslas buvo uuver- j jimas, bet tai Anglijos dar
uti dabartinę vyriausybę. )bas.

KARALIENĖ.
Londonas. — Amsterda

me iš Sofijos gauta žinia, 
kad pavojingai susirgusi 
Bulgarijos- karalienė Eleo 
norą.

i

3 dol.
e) už tiek pat gaus kas

met premijų kuiugomis ir 
tikrieji sąnariai, iki įneštųjų 
už pajų pinigų ueatsiims 
atgal.

Pasarga 1. Jeigu kur ke
liese sudeda nuolatinio ar 
metinio sąnario mokestį ar
ba paima pajų, Draugija to
kį mokestį užrašo ant vieno 
kokio nors asmens (asabos) 
vardo ir tų tik teskaito 
Draugijos sųnarių, kurio 
vardas bus įrašytas Draugi
jos kningosna. Kiti visi pi
nigus dėjusieji Draugijos 
sąnariais nesįskaito, jie tik 
gali reikalauti iš to, kuriam 
sukrautinius pinigus įdavė, 
teisiu go pasidalinimo knin- 
gomis, kurias Draugija jam 
siuntinės.

Pasarga 2. Mirus kokiam 
nors Draugijos sąnariui, ar 
garbės, ar tikramjam, ar 
amžinamjam, ar net ir meti
niam jam, giminės privalo 
tuojau pranešti apie tai 
Draugijos Valdybai, lies 
Draugija vardus mirusiųjų 
savo sųnarių garsins laik
raštyje, idant gyvi Šv. Ka
zimiero Draugijos sųnariai 
pasimelstų už savo mirusių 
draugininkų dūšias.

Be to visi gyvi ir mirusie
ji Draugijos sųnariai įgys 
(apturės) daug įvairių dva 
siškųjų mylistų jau tai iš 
Šv. Mišių, kurias kunigai 
laikys, jau tai iš gausių at
laidų, kuliuos Draugijai Šv. 
Tėvas Popiežius Pijus N 
balandžio 10 d. 1907 m. mei
lingai suteikė.

8. Dėlto tai tikimės, jog 
lietuviai katalikai, pagal iš

galėjimo, neatsisakys įsira
šyti Kauniškėn Šv. Kazi
miero Draugijom

9. Labai geistina, idant 
gerbiamieji kunigai klebo
nai ir kamendoriai teiktųsi 
prie progos netik paaiškinti 
savo parapijonams apie Šv. 
Kazimiero Draugijos tikslą 
ir įsirašymo sąlygas, bet ii 
pamokyti, kaip privalo nau- 
doties gausiais atlaidais, 
kuriuos Šv. Tėvas tai Drau
gijai suteikė. Ypač reikėtų 
išaiškinti 60 dienų atlaidus 
suteikiamus už kiekvieną 
“maldingumo ar mielašir-
dvstės darba.”•< *•

10. Platesnes žinias apie 
Šv. Kazimiero Draugijos 
surėdvma ir veikimo būda 
galima rasti tam tikroje 
kningelėje: “Švento Kazi
miero Draugijos įstatai.” Ji 
siunčiama kiekvienam nau 
jam Šv. Kazimiero Draugi
jos sąnariui.

Švento Kazimiero 
Draugijos Valdyba 

Draugijos adresas: Kau
nas. Šv. Kazimiero Draugi- 
ja.

(Toliaus bus).
... >-<i —■ m i

Suteiktos šv. Kazimiero Drau
gijai Dvasiškos Mylistos 

ir Atlaidai.
1. Visuotinus atlaidus vi

siems abiejų lyčių tikin
tiems. prie to doro šv. Kazi
miero Draugijos darbo pri
sidėjusioms jų ton Draugi
jini įstojimo dienoje, arba 
artimiausiame nedėldienvje. 
jei tik atlikę išpažintį ir 
priėmę Švene. Sakramentą, 
pasimels sulyg Šv Tėvo in
tencijos.

.1) Taipogi visuotinus at
laidus: a) dienoje Švento 
Užtarytojo, kurio Draugija 
vardą nešioja; b) keturiose 
per metus šventose dienose, 
J. M. Vyskupo nurodytose, 
jei tik minėtose dienose at
liks išpažintį, ir priėmę 
Švenčiausią ' Sak
ramentų ir aplankę kokia 
nors bažnyčia ar viešų -ko
plyčių pasimels pagal Šv. 
Tėvo intencijos; e) mirimo 
valandoje, jei, kaip aug
ščiaus minėta, prisitaisę ar
ba nors su tikru gailesiu 
maldingai šauksis prie 
švenč. Jėzaus Vardo, ar žo- 
'.žiu, jei galės, o jei negales 

tai nors širdimi.
2) Atlaidus septynių me 

rii ir tiek kvadragėnų a) 
šventėse Viešpaties Jėzaus 
U žg iniimt >, Apip ja ustymo 
<Nauji Metai), Trijų Kara- 
’ių, Tš Numirusių Prisikėli
mo, Dangun Žengimo ir Die 
;o Kūno (Devintinės); b) 
šventėse Švenč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo, Užgimi- 
no, Apreiškimo, Grabnyčių 
r Dangun Ėmimo; e) pa- 
deniose šv. Apaštalų šven- 
"ėse, jei minėtose dienose, 
nors bent sutrinta širdimi 
r maldingai aplankytų ko
rių bažnyčių ar viešą koply
čių ir pasimelstų, kaip aug
liaus sakyta;

3) šešiųdešimčių dienų 
’tlaidus, kiek kartų padarys 
kokį nors maldingumo ar 
niela širdy st ės darbą sutrin

ki bent širdimi.
III. Kiekvienam minėtoje 

’rau gijoje dalyvaujančiam 
kunigui suteikia privilegi 
mot0 altoriaus asmeniška 
teisę keturiose savaitės die 
tose, jeį tokio indulto netu
ri jau kitokioj kokioj die-

• • . , flnop
IV. Indultą, idant 'viso 

v. Mišios, kokio nors kum- 
'o, atlaikytos už mirusio 
Iraugijoj sąnario dūšią, ga- 

1 ėtų būti atnašaujamos už tr 
lūšių taip, kaip kad butų 
aikytos prie privilegirmb 
Altoriaus.

Ąnt galo Jo ŠVentenybe 
Apskelbė, jog visus ir pavie 
dus augčiaus išskaitytus 
tlaidus, išskyrus visuoti
nuosius, mirimo valandoje 
■aiima pavesti ir už dusias 
čyščiuje kentančias. Šiuo 
aštu, visuomet savo galt 
urėsiaričiu, be atžvilgio i 

okius nors priešingus pa 
"•elvmus (pranešama), be 

jokio Brevės išsiuntimo.
Duota Ryme, iš tos pačios 

'.v. Kongregacijos sekreto- 
rijos balandžio 10 dienoje 
I907 metų.

Kun. Kardinolas 
Cretoni Prefektas. 

Už sekretorių: Juozapas 
4. Can. Coselli.

« ------- _

TARDYS MAISTO PA
BRANGIMO REIKALĄ.
Washington. — Suv. Val

stijose maistas pabrango 
taip, kaip dar nekuomet. 
Prezidento IVilsono įsaky
mu federalė prekybos ko
misija tuojaus ims tardyti tų 
reikalą. Nės esama žinių, 
jogei maistą pabranginę 
trustai. . Juk pastaraisiais 
laikais maistas neiš vežamas 
nei į Europą. Ir atpigimas 
nepramatomas. '

Boston, Mass. — Bark 
Bay sudegė viešbutis 'Len
os. Kilus gaisrui viešbu- 
tyj buvo 300 žmonių. Te
čiaus išsigelbėjo visi, iš
ėmus dešimtį sužeistųjų. 
Nuostoliai siekią 75,000 dol.

$40,000 UŽ RANKOS 
NETEKIMĄ

New York. — Pirm kelių 
rietu Ignas Petrauskas, 19 
n. vaikinas, dirbo geležin
kelio Laekaivauna anglių 
naudeliuose, AVilkes Baire, 
Pa. Darbe jam sutruškin- 
ha ranka, taip kad dabar jis 
legali jos valdyti. Padavė 
eisman kompaniją. Fede- 
alis apskričio teismas 
Irooklyne pripažino jam 
^40,000 atlyginimo nuo 
kompanijos.

iVARSTOMAS Mi! IT ARI
NIS BILIUS.

Washington. — Senato 
militarinių reikalu komite-I t t
as inteikė senatui bilių, 
ulyg.kurio Suv. Valstijo

je norima pravesti visuoti- 
las militarinis jaunimo la
vinimas ir apie 4 milijonų 
itsarginės kariuomenės pa
gaminimas. Manoma, jo- 
:ei šiuo svarbiuoju momen
tu busiu pravestas šitas bi
rius.

SUDEGĖ KELI ŽMONĖS.
So. Bethlehem, Pa,—Ūg

lis sunaikino porų namų. 
Įol'-kas patilta, kad žuvo 

žmonės. Sakoma, ar tik 
įebusių daugiau ugnies au-

JUK IR ANGLIJA 
BLOKUOJA JŪRES.

MAUDYTIES.
La Plata, Argentina. — 

šito miesto valdyba išleido 
parėdymą, sulyg kurio visi 
gatvių pirkliai (pedlioriai) 
privalo paskirtomis dieno
mis maudyties miesto mau- 
Ivklėse prižiūrint švarumo 
inspektoriui. Nepaklausu- 
riems uždraudžiama parda
vinėti valgomus produktus 
gatvėse.

Toks parėdymas butų 
įaudingas ir Amerikos di
lesniems miestams.

IŠPLAUKĖ 4 LAIVAI.
Philadelphia, Pa.—Iš ši

to uosto į Europų išplaukė 
1 laivai su įvairiausiomis 
prekėmis. Vienas laivas 
vra anglų, kitas italų, tre
čias norvegų ir ketvirtas 
ispanų. Kai-kurie gabena 
kiek ir amunicijos. Gi vie
nas daugelį sprogstančios 
medegos.

SUMAŽĖJĘS KŪDIKIŲ 
MIRTINGUMAS.' ■» fe J • ■ ’

New York. — Kūdikių ir 
vaikų globos draugija skel
bia, jogei 1916 metais žy
miai sumažėjęs kūdikių ir 
vaikų mirtingumas Suv. 
Valstijose. Pagaminta ,sta- 
istika paremta 10 didžiau- 

•iais miestais Suv. Valsti
jose. <5t

BULGARAI PASITIKI 
GREITĄJA TAIKA.

Berlynas. — Bulgarijos 
iiinisterių pirmininkas Ra- 
loslavov pasikalbėjime su 
uikraštininkais pažymėjo, 
jogei trumpoj ateityj eent- 
alės ' valstybės pasižymė- 
iančios naujais žymiais 

’ almėjimais katės lankuose 
’r tuomet taikos klausimas 
oagaliaus busiąs išrištas.

Bulgarų spauda tvirtina, 
jogei fieldmaršalas von 
lindenburg iškalno žino

jęs, jogei Suv. Valstijos 
oert rauksiančios diploma
tinius ryšius su Vokietija 
už nardančių laivių veikl
ią. Jis tvirtino, jogei tuo- 
net Vokietija daug dali
jau laimėsianti, negu bū
rimą taikoje su Amerika.

I>e to, bulgarų laikiaš- 
riai paskui vokiškuosius 
virtiną, jogei taika Euro- 
pje įvyksianti greičiau, 
:egu abelnai yra manoma.

PALAIKOMA OLANDIJOS 
NEUTRALYBĖ.

Copenhagen. — Olandijos 
pasieniu Vokietija jau su
gabenusi apie 146,000 ka
riuomenės. Vokietijos vy
riausybė šitą savo pasielgi
mų aiškina tuomi, jogei ji 
norinti, kad Olandija pose
novei paliktų neutralė šalis.

NORIMA ATŠAUKTI AN
GLU VYRIAUSIAS VADAS 

Iš FRANCUOS.
Londonas. — Pasklydo 

gandas, kad Anglijos karės 
taryba sumaniusi iš Franci-

MMMHBflMMrana

jos atšaukti anglų kariuo
menės vyriausiąjį Vadų, gen. 
Haig, o šito vieton paskirti 
kitų.

Už tai parlamente sukel
ta trukšnias. Nacionalistų 
atstovai ėmė aiškinti, jogei 
toks vadų pakeitinė jimas 
galų gale atliks tai, kad An
glija pralaimės karę.

PERSERGSTI KUBOS 
GYVENTOJUS.

Washington. — Kubos re
spublikoje kilo suirutės. 
Yra mėginama sukelti revo
liucijų prieš dabartinę tos 
salos vyriausybę, Šios ša
lies vyriausybė turi žinių, 
kai, Kubos gyventojus kur
stą vokiečiai. Kadangi iš to 
menko nieko veikiai tegali 
užsipliekti saloje naminė 
karė, todėl Suv. Valstijų 
vyriausybė pasiuntė kubic-

VOKIETIJA IR VĖL GAVO 
KARĖS PASKOLĄ.

Amsterdam. — Vokieti jr 
ir vėl užtraukė vidujinę pa
skolų karės reikalams. Su 
šita paskutine paskola Vo
kietija yra nuo savo gyven
tojų karės reikalams pasi
skolinusi $9,440,000.000.

MIRĖ TEISĖJAS į
GIBBONS. (

Mirė Illinois valstijoj 
viršiausio tęjsmo teisėjai- 
John Gibbons nuo plaučių 
uždegimo. Laidotuvės į- 
vyks Chicagoje. Gedu 

|lingos pamaldos už velionic 
dūšių bus atlaikytos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje 
1417 No. Dearborn gat. Mi
šias -celebruos vyskupas 
John Cavanaugli, Notre 
Damc universiteto pirmi j 
įlinkas.'

Teisėjas Gibbons buvo 
gimęs 1848 metais Airijoje

Labai Įdomus Straipsnis 
Apie Priežiūra Clear

ing House.
Ką reiškia žmonijai kuomet ban

kas yra po priežiūra Clearing House.

Visi nariai kurie priguli prie 
’liH-ago Clering House turi išduoti exa 
mina syki į metus. Nei vienas daly
kas nėra apleidžiamas. ‘ Kiekvienas 
Centas yra surokuotas, notos, mortga 
ges, bonds'ai ir kiti svarbus doku- 
icstni. Visi dalykai yra labai pri
žiūrami taip kad bankos kurios yra 
>o priežiūra Cleajing House yra at
sakančios.

Jeigu kurį banka nustotų mok-'ti 
savo duokles, tuomet negali būti na
rių Clearing House.

Clearing House ‘oaaminai prasidė
jo šiam mieste apie dešimts m-stti at 
galios, per knrj laika nei vienų bun
ka knri prigulėjo prie Clearing TTon- 

;e neesą susibankrutijus.
Šie examinai pasirodė taip pasek- 

ningi kad tas yra praktikuojamas 
visur.

American State Bank yra nnrya ir 
įaudojasi visom privilegijom kuria" 
duoda Clearing House ir išduoda 
penkis rnportos kas meta.

Jis taip pat yra po priežiūra Pinu 
king, Deportment Illinojaus Valsti
jos.

Padarykite MIT3V BANKA SA
VO BANKO ir .Tusų pinigai bus 
saugioje vietoje padėti.

Paprašykite musų* pirmų Aukai- 
nų Mortgages. Taippat vieno iš tniisn 

$100 ir $500 Auksinų Mortgage 
Bonda. *

Kalbama Lietuviškai ir Henkiškui.



D R A U Q MS$ \ — < >
KUR DINGO TEISMAS?

Kunigo Žebrio nužudymas atidarė akis visai lietu
viu visuomenei. Visi dabar žino, ko verti tie socialistai, 
kuriu rankos raudonos, suteptos nužudytojo kunigo 
krauju.

Socialistų veikėjas žmogžudys Petras Kiaulėnas ar
ba Krakas už nužudymą kunigo Žebrio ir kitų buvo nu
teistas ir pakartas. Prieš mirti jis rašo savo broliui J. 
Kiaulėnui šitai kokį laišką:

J. Kiaulėnas, *
142 WilloW Street,
E. Cambridge, Mass.
Mielas Broli:

Sudiev atleisk man jei buvau nusidėjęs, 
blogi žmonės mane ištvirkimo dabar aš gailiuos 
bet jau mano gyvenimas trumpas dovanok mar 
už viską, nes ant šios pasaulės gal jau nesima
tysim. Nelinksmas tau šis puikus gegužės mė 
nuo. Sudiev jums visiems mano giminėms ir 
visiefhs. Išvedė mane iš kelio bedieviai. Man 
gaila tavęs, mielas broli, gaila jūsų visų.

Sudiev mano mielieji, dovanokit man už 
viską. Gegužio 14 d. mane nužudys, mano kūnas 
bus pražuvęs ant amžių, bet sieja-dušia gyvena 
per amžius.

Sudiev mielai motinai.
Nesigraudink labai, atmink mane maldose. 

Prieš smertį išpažinti atliksiu.
Petras Brolis. 

Antrasis žmogžudys, kurs kartu su Kiaulėnu nužu
dė kun. Žebrį, buvo Bernardas Montvydas.

Šis žmogžudys, būdamas kalėjime ir besigindamas
teisme, išdavė daug įdomių sekretų, nušviečiančių SO
CIALISTŲ VEIKIMĄ.

Montvydą taippat, kaip ir Kiaulėną teismas pripa
žino 4caltu ir nuteisė pakarti.

“Vienybė Lietuvninkų’’ birželio 30 dieną 1915 m. 
tų prie tos progos štai ką parašė:

I

MONTVIDAS TAPO MIRIOP 
PASMERKTAS.

Nuo birželio 3 d. praneša iš Hartford. 
Conn., jogei Bernardas Montvidas tapo rastas 
kaltu pirmo laipsnio žmogžudystėje, būtent 
nužudyme New Britain klebono kun. J. Žebric 
ir J. Gilmanaičiutės perėjusio vasario 8 d. Jis 
tapo pasmerktas mirties bausmei ir pasiliks pa 
kartas Wethersfieldo kalėjime rugpjūčio 6 d 
Jurimėnams ėmė 45 minutas prieiti prie ištar 
mės.

Montvidas su advokato pagelba su didelii 
nusiminimu gynė savo bylą. Prieš-pat pasmer 
kimą Montvydas karštai atkartojo savo teisini 
mąsi, kad ne jis patsai sumanęs kun. J. Žebr 
ir Gilmanaičiutę nužudyti, bet buvęs Krako 
-Kiaulėno priverstas tame žiauriame darbe da 
lyvauti. Ir jisai bijojęs netiktai Krako, bet i) 
viršininkų “Raudonosios Rankos Draugi j oi 
Amerikoje,” kuri draugija, anot Montvido, už 
siimanti su “juodraštija” (plėšikavimu su gąs 
dinimais per laiškus).

Hartford dienraštyje “Daily Current,” yn 
apie tai visi rekordai, kuriuose yra liudijimą 
tūlo Malinovskio, kuriam buk Montvidas prisi 
pažinęs, kad tos “Raudonosios Rankos’ prezi 
dentu esąs Pruseika, “Laisvės” redaktorius, c 
sekretorium — K. šeštokas, “Šakės” redakto 
rius, o kasierium A. Mavackas (Neviackas) ii 
“Laisvės.”

Pereitą mėnesį kaip jau rašėm, tapo pa 
kartas Montvido sėbras, Petras Krakas (Mel 
ba-Kiaulėnas), kuris Wilmmgtone, Del., nužu 
dė policmoną F. X. Tierney.

Taip nelaimingai užsibaigė pirmasis lietu 
vių “Raudonosios Rankos” apsireiškimas 
Mums neišpuola anų nelaimingų vaikinų at 
minties besunkinti išmetinėjimais; jų reikia tik 
pasigailėti. Jei kas neša tą visą basiąją nuo 
dėmę musų jaunimo tvirkinimo, tai tik mušt 
doriški supuvėliai laikraščiai; vieton Krako ii 
Montvido turėtų nueiti tūli musų palaiduna 
laikraštininkai, nes jie daug pavojingesni ui 
Kraką ir Montvidą. Šitie du nelaimingi žuvo

KASININKU ESĄS A. MAVACKAS (NEVIACKAS) 
TAIPPAT IŠ SOCIALISTŲ LAIKRAŠČIO “LAIS
VES” ŠTABO. <

Už tokį parašymą socialistų laikraščio “Laisvės” šta
bas labai įsižeidė ir padavė “Vienybę Lietuvninkų” į 
teismą, reikalaudami pagaliaus 25,000 dolerių atlyginimo. 
“Vienybė Lietuvninkų” pasiryžo ginties, ėmė rinkti do
kumentus. Be ko kito surasta ir jau įgyta: 1) Montvido 
prisipažinimas ANT RAŠTO, kur yra paaiškinta, kas ta 
yra “raudonrankių’/ šaika ir KAS YRA JOS VADAI.

2) Yra laiškas vieno socialisto raudonrankio, rašytas 
vienam Montvydo sėbrui.. Ten patariama, kur geriausiai 
NUSIPIRKTI REVOLVERĮ, kokio kalibro ir t.t. Ten 
yra ir kitokių dalykėlių labai ARTI SURIŠTŲ SU 
ŽMOGŽUDYSTE.

Po to laiško pasirašęs “Augustas.”
Kas yra tas “Augustas” jau gerai ŽINOMA ir val

diškas specialistas gali prįpažinti, kad tai raštas tokio ir 
tokio ŽYMAUS SOCIALISTO VEIKĖJO.

Kaip tie dokumentai išėjo aikštėn, tai socialistų laik
raščio “Laisvės” štabas kaž ddlko liovėsi taip karštai apie 
teismą bekalbėjęs, o dabar ta kalba beveik visai užgeso.

Dėlto daugelis klausia, KAS YRA SU “LAISVES” 
STABO TEISMU? Mes vis gi manome, kad socialistų 
aikraščio “Laisvės” redaktorius Pruseika, “Šakės” re
daktorius šeštokas, “Laisvės” šulas A. Mavackas (Ne- 
ziackas) NEDUOS TAM TEISMUI UŽMIGTI. JUK 
APSKUNDUS KĄ Į TEISMĄ UŽ TOKĮ VIEŠĄ AP
KALTINIMĄ IR PASKIAUS TĄ APSKUNDIMĄ PA
NAIKINTI, REIKŠTŲ BEVEIK TĄ PATĮ, KĄ VIE- 
iAI PRISIPAŽINTI PRIE TŲ BAISIAUSIŲ PIKTA
DARYSČIŲ.

Bet jei tas teismas įvyks, jis bus kai kuriems socia- 
istams labai pavojingas. Mat tie baisieji dokumentai ga- 
i išvilkti aikštėn nevieną labai ir labai socialistams ne- 
nalonų sekretą. O jei teisme dar išeitų aikštėn, kad ne
vienas socialistų veikėjas, ku3 dabar dar tebevaikščioja 
r tebevargsta ant tos “ašarų pakalnės,” prigulėjo prie 
‘raudonrankių” šaikos ir dalyvavo kun. Žebrio užmuši
me, tuomet oi kaip gali būti! Tuomet teismas gali paliuo- 
uoti tuos socialistų veikėjus nuo šios “ašarų pakalnės” 
rargų ir jiems suteikti socialistų rojų, padžiaudamas 
juos ant sausosios šakos, kaip jau padžiovė jų sėbrus 
Liaulėną ir Montvidą.

Tikrai įdomus tas teismas! Dėlto visa lietuvių visuo
menė ir laukia jo su didžiu nekantrumu,
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LIETUVIAI
AMERIKOJE

įmanių sus-mą. Rugpjūčio 
£ 23, 24 ir 25 dienomis, 1912

1 

♦ ♦

• metais, Chicagoje buvo įvy
kęs pirmasis lietuvių moks
leivių suvažiavimas. Tve- 
i iant susivienijimą, keli so
cialistai laisvamaniai pasi
priešino, kad busimasis

ii. BONAVENTŪRE, N. Y.
, Moksleivių padėka.
Moksleiviai sugrįžę į mo

kyklą po vakaeijų papraš
ai nenori tuojaus sverties 
ž kningos, kadangi-dar ne

dali užmiršt atostogos įspu- 
tžių. Bet pas mus, lietu
ms, Šv. Bonaventūro ko- 
ogijoj šįmet atsitiko atkil
ai: sugrįžę atgal po kalb
inių vakaeijų ir radę pluoš 
ą įdomių kningų, prisiųstų 
nusų kningynėliui gerb. 
iun. J. Paškauskio, ėmėsi 
as tuojaus nepasidalinda- 
ni skaityti.

Už tokią didelę ir bran
gią dovaną, suteiktą musų 
kningynui, mes, žemiau pa- 
ųrašusieji, vardan visų 7- 
os Sus-mo L. R. K. M. S. 

kuopos sąnarių, tariame 
riešai ačiū musų geradariui 
kun. J. Raškauskui.

Pirm., J. Miliauskas, 
Rašt., J. Arbačauskaa.

moksleivių susivienijimas

vadintųsi katalikiškuoju. ( “Deiis et Patria” (Dievas
Kadangi didžiuma mokslei 
vių nepaklausė to pasiprie
šinimo, keli socialistai lais
vamaniai atsimetė nuo tve
riamojo susivienijimo i> 
paskui sutvėrė kitą sau su
sivienijimą, paremtą lais
vais pamatais.

Nuo-to laiko katalikai 
moksleiviai darbuojasi vie
ni sati skyrium. Jie įsis
teigė organą “Moksleivį,” 
ir iki šiolei yra leidžiamas.
Gi socialistai laisvamaniai 
buvo įsisteigę laikraštėli 
“dalinimo Sapnai.” Bet ši
tas laikraštpalaikis buvo 
tikrai sapnų laikraštis ir 
trumpai tegyvavo. Mat, 
sapnams negali būti vietos.
Reikia daugiau realio dar
bo. Reikia pasišventimo,
Bažnyčios ii
lės. Kadangi socialistams iSH l)ytu 'akai’e i,as

laisvamaniams mokslei
viams to visa truko, tatai 
jų laikraštėlis “besapnuo- 
dhmas” ir dingo. Sunyko 
ir patsai jų betikslis susi
vienijimas, •

Tuo tarpi katalikų mok
sleivių susivienijimas bujo
ja ir jin įstoja vis didesnis 
skaitlius moksleivių.. Visi 
moksleiviai be to su atsidė
jimu darbuojasi kaip savo, 
taip Lietuvos ir tikybos 
naudai.

Pasibaigus programai 
svarstyta kuopos reikalai.
Nutarta lavinties sulosime 
veikalėlio “Medicinos dak
taras.” Šitas veikalėlis bu>
Statomas Chicagoje atei- ? Sakymo .lutai ir overkutai,

ir
. Mažiukas Vincukas.

Tėvynė).

Muku 1917 wall papcr knyga 
pilnai šimtai pasiulijimų pasei
lios sumažinti išpoperavimo name 
kaina. Reikalauk sampelų knyga 
šiandien. Vžgnnedinimas jfva ran
tuoja. Mes ant visu pirkimu pi
nigai gražinami.

•st Tm
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BEW TBWK CHlClge KAMAZ CITY R.WI»TH NKTlAKI.m

ŽINGEIDI ŽINIA
liaus kurie yra pirkę’ lotus LE- 

Tėvvnės mei- NA 1‘ARK Indiana. Atsišaukite

nantį pavasarį. Be to nu
tarta lavinties ir dainose. 
Dainų mokytojumi apsiė
mė būti moksleivis An. Šla
pelis.

L. R. K. M. S-mo šita 
2 kuopa yra stipri ir veik
li. Patartina kiekvienam 
moksleiviui ir moksleivei 
prisidėti prie šitos organi
zacijos, kurios obalsiu yra

Senausia Taupymo BankaChicag

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos. '

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
/ TAUPIMO DEPARTMENTAS

Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kn-
riuosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų. 

Atdaras Subatos Vakarais lino 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

Perka ir parduoda' propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; sklina pini
gus ant įtaisytų savasčių (properčių).
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I DIDELIS BALIUS!!!
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LAIMES BENDROVĖS ir B. i*
KINGMANO ZINKO ŠĖRININKŲ

F. P. BRADCHULIft 
3112 S. Halsted st., Chieago, TU.

Paieškau savo giminaičio Pi. 
Šilinio. Turiu labai svarbiu rem
ia. Paieškojas

15. Saltonis,
2342 W. 23-d PI. Chieago, III. 
Room (i

»•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ w «
V Exaniinuoją akis .___________ g

ir priskiriu akvnius,
S už nebrangia kaina 
Jį Įėjimas į laikrodžių 
U krautuvė, 
g DOCTOR of 
O OPTICS
U Kaz. Michalauskas 
g 3303 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

! Vyrišky Drapany Bargenai
t ’ - 
< i Nauji, neatimti, oaryti ant ,

i», i ------ --------- — ---.------ | i
* parsiduoda po $15 ir 25 dolerius, i i 
į! Nauji, daryti gatavimi nuo J' 
|! $15 iki $35 siutai ir overkotai, 1 [ 
< > nno $7.50 iki 18 dolerių.

vertės nuo $30 iki $50, dabar

Pilnas pasirinkimas kailiu pa-
J1 muitų overkotų 
J * Visai mažai vartoti siutai ir <
< > overkotai vertės nuo $25 iki J 
, * $85, dabar $5 ir angščiau. Kel- 

| [ nės nno $1.50 iki $4.50. Vaikų J 
« j siutai nno $3.00 iki $7.50. Va- < 
<» lizos ir KuperaL «
į J Atdara kasdieną, nedėliomis j 

ir vakarais. *
S. GORDON, «

0 1415 S. Halsted st.. Chlcago. IU. X

I
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VALPARAISO, IND.
Vasario 4 d., š. m., Lle-

hel t,e liko .r dar tolyn plato musą vmome Susmo Am(,rikojp
neje donšką iSgvenmą... kuop# tur(,jo snsirinkin„.

Susirinko daug moksleivių.
Taigi “Vienybė Lietuvninkų” remdamos anglų lai 

raščiais UŽMETA BAISŲ APKALTINIMĄ ANT SV 
CIALISTŲ LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” REDAKTO 
RIAUS PRUSEIKOS, KAD JIS ESĄS “RAUDON 
RANKIŲ ŠAIKOS,” TAI YRA PLĖŠIKŲ, &ALVA 
2UDŽIŲ PIRMININKAS. KAD TŲ “RAUDONRAN
KIŲ” SEKRETOĘIUM ESĄS “ŠAKĖS” REDAKTO-kų moksleivių susivieniji- 
RIUS ŠEŠTOKAS, IR KAD TŲ “RAUDONRANKIŲ” mą ir apie socialistų-lnisva-

Buvo pagaminta ir progra
ma. Be kitų programoje 
dalyvavo ir moksleivis V. 
Rukštalis. Jis kalbėjo apie 
Amerikos lietuvių mokslei
viją. Aiškino apie katali-

ATI5T MOTO»«IRr MOOClT*

30 DIENŲ IŠMĖGINIMUI DYKAI
į Latest motorbiko model Pasirinki
mui iš 44 madų Didžio ir spalvos ko

kios tiktai norite galima gauti. Ilges
nis aprašymus yra randamas musų ka- 
talioge. Tiesiai iš fabriko galima gau
ti užl abai pigia prekė nuo $14.75,
$15. 75, $17.75 irnugšėiaii.
NESIŲSKITE PINIGŲ, bet rašyki
te šiandieną ir gaukite musų platų 

katalioga 1917 metų. Jus nnsistebesite 
kokios žemos kainos pas mus ran
dasi. Taip pat galite gauti musų 

licycle išmėginimui 30 dienų dykai.
VAIKAI gali uždirbti gerus pi

nigus imant orderius ir agentaujant.
Jeigu norite daugiau informacijų 
rašykite aplaikvsite dvkai.

ŽEMOS FA DRIKO KAINOS 
tiesiai jums užtat galite pigiai pirkti. 
Rašykite dabar.
MEAD CYCLE CO., Dent. F — 395 

CHICAGO, ILL.

šis apgarsinimas yra geras už $5.00
dėl bile kurąp į mano šiame mėne

syje Musų Mokykloje.
Musų sistema ir 

ypatiškas mokinimas 
padarys jus žinovu į 
trumpą laiką.
Mes turime didžiau 

sius ir geriausius 
kirpimo — desig- 
ning ir siuvimo skv 
rius, kur mes su
teiksime pratiSką 
patyrimą kuomet 
jus mokysitės.

Elektrd varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami apsilankyti 
ir pamatyti musų mokyklą bile laiku 
— dieną ir vakarais ir gauti specia
listai musų kaina laike šio' mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mierą 
—bile stailės arba dydžio, iš bile ma
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA, principalas,
118 N. La Šalie St. Kambarys 416-417

Prieš City Hali

r«sss-i=2.:K8R.:a^.i'!stT^^^

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa. 
Kapitalas su perviršiu

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. N. Postletlnvaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

M

DARBININKAS”
JEI NORI ŽINOTI: —

Kas svarbaus dedasi pasaulyje,
Kas indomaus yra lietuvių gyvenime, 

3 Kas naudinga darbininkui,
| TAI SKAITYK “DARBININKĄ.”

| JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —

p Rimtų visuomen škų straipsnių,
| Gražių apysakaičių,

Smagių ir dailių eilių.
TAI SKAITYK ‘‘DARBININKĄ”

Adresas: —
“DARBININKĄ,”

i- 242 W. Broadway,g

I

So. Boston, Mass.

I
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“PAŽANGA” |

— atsibus — f

NEDĖLIOJĘ, VASARIO 18 DIENĄ, 1917 METŲ 

Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted Street 

(ant trečių lubų.)

Pradžia 7 v. v.

8
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Įžanga vyrams 25c, moterims dykai.

Bus garsinga Broliu Sarpalių muzika. Bus ro

doma labai interesuojami travelogijų paveikslai iš 

kelionės nuo Cbicagos iki San Franciam, Gal.

‘PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi- $ 
lavinusiems lietuviams tr apsiskaičiusiems darbi- $ 
ninkams. ' į 0

“PAŽANGA” sutrrukė prie savęs gabiausius 
Amerikos ir Europos lieju vių rašytojus ir pripildo- | 
ma, todėl, originaliais raitais.

“PAŽANGOJ” gvi denama aktualiai lietuvių g 
tautos klausimai. |

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

“PAŽANGA” pažv ni įvairius pažangos apsi- g 
reiškimus. g

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

“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems Ii- | 
teratams ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus g 
ir juos lavinti. k

Metinė prenumerata $2.50, pusmetinė $1.25; g 
atskiras numeris 25c. agentams didelis nuošimtis.

Visuose Redakcijos ir Administracijos reika- s 
luose kreipkitės šiuo ant -asu:

«<
O
M

PAŽANGA”
614 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

f.

a
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PHILADELPHIA, PA.
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Šiomis dienomis čia bu
vo atvykęs pasižymėjęs 
šmeižikas Bulota. Apie po 
visus įtarinėjimus bei me
lus neapsimoka nei rašyti, 
nes Amerikos lietuvių vi
suomenė šį negarbingą 
paukštelį gan gerai pažįsta.

Labai malonu, kad musų 
žmonės jau pradeda supra
sti šmeižiką vertę ir užuo
jautos jau jiems nėra. Tik! 
socialistai melagėlius re J 
mia, bet aukauti jiems iri 
nenori. Laike savo prakal-i 
bų dabar Bulota labai ma-/ 
žai surenka pinigų. , 

Žvirblio kurna.

HOMESTEAD, PA.
_ •MM*.

Vyčių susirinkime vasario 
11 d. buvo pajudintas klau
simas apie paminėjimą Šv. 
Kazimiero dienos. Šis daly
kas pavesta chorui. Berods, 
vyčiai minės šią tautinę 
šventę susidėję su Tautos 
Fondo skyrių.

Senas Korespondentas.

MUSKEfiAN, MICH.

Be to, caras pažymėjęs, 
jogei karė pirmiau negalė
sianti pasibaigti, kol nebu
sią atimta Lenkijos dalįs 
nuo Austrijos ir Vokietijos 
ir kol tos dalįs nebusią pri
jungtos prie rusų Lenkijos.

SPROGO AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖ.

Copenhagen. — Išlėkė į 
padanges dvi didelės vokie
čių amunicijos dirbtuvės ne
toli Hamburgo, rytinėj Prū
sijoj. Žuvo 63* darbininkės 
ir darbininkai.

SUNAIKINI 1,002 
LAKSTYTUVU.

Berlynas. — Nuo karės 
pradžios ligi sausio 31 d., 
1917 m., visuose karės šo
nuose vokiečiai sunaikinę 
1,062 talkininkų lakstytuvu, 
anot vokiečių ofieialio pra
nešimo.

' NENORI LEISTI PLAUKTI 
| NEGINKLUOTŲ GAR

LAIVIŲ.
Vasario 4 dieną šių metų 

pas mus su prakalbomis bu
vo atsilankęs kažkokie be
dievis pliovotojas. Žmonės 
išgirdę jo prakalbą negalė
jo atsistebėti, kaip tai toks 
patentuotas tamsunas iš
drįsta lipti ant “steičiaus” 
ir kitus mokyti. Kuomet 
jam buvo pradėję uždavi
nėti klausimus, tai naba
gas rangėsi yt lapė po akė
čiomis, nežinodamas ką at
sakyti. Publika kvatojosi 
iš tokio socialistų “kalbė
tojo,” užsigindama nelan- 
kvt daugiau tokių “show.”

Girdėt, kad dabar socia
listai žada pasikviesti Moc
kų.
Vienas iš svieto lygintojų.

HOMESTEAD, PA.
Vasario 8 d. š. m. vyčių 

choras turėjo linksmą pra
mogėlę, kurioje dalyvavo 
Cicvelundo vargonininkas 
p. Antanas Visimas.

Žaista, šokta, dainuota 
kuolinksmiausiai.

Vytis J.

HOMESTEAD, PA.
Vasario 17 d. š. m. vietos 

vyčių 11 kuopa rengia va
karą. Bus sulošta “Audra 
Giedroje.” Vakaras busiąs 
slavokų svetainėje. Tikima
si, kad Homestead’o lietu
viai parems šį katalikiškos 
jaunuomenės užmanymą.

Jonas Grebliunas.

CARAS PAŽADĖJĘS 
LAISVĘ LENKIJAI.

Londonas. — Naujai Įs
linktas Rusijos valstybės 
tarybon sąnarys, grafas Z. 
Wielopolski, lenkas, pirm 
Kalėdų turėjęs pas carą au
dienciją. Caras jam paža
dėjęs, kad po šios karės, ku
rią laimėsią talkininkai, vi
sos Lenkijos dalis busią su
jungtos ir šitai šaliai busią 
suteikta laisvė su seimu ir 
savąja kariuomene. /. .

New York. — Internatio
nal Mereantile Marine kom
panijos pirmininkas Frank
lin paskelbė, jogei neplauk
siąs į Europą nei vienas 
amerikoninis garlaivis, jei 
šios šalies vyriausybė ne
leisianti garlaivių apgin
kluoti arba neduosianti sar
gybai karės laivų. Prez. 
Wilsonas tečiaus nesutinka 
su kompanijos norais. Jis 
sako, kad jei kompanija no
ri šiais laikais siųsti garlai
vius į Europą, tai negali 
gauti vyriausybės apdrau- 
dos prieš nardančias laives.

Tiesiog nesuprantama 
prez. Wilsono politika. Čia 
jis Vokietijai grasina kare 
už šios šalies prekybos var
žymą. Tai vėl nebeleidžia 
plaukti laivams su prekė
mis.

SUDEGĖ AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖS.

Pittsburg, Pa. — Prie-
miestvj Ssvissvale sudegė 
didelės įstaigos kompanijos 
vardu Union Svvitch & Sig- 
nal. Šitose įstaigose be 
kitko buvo dirbama ir amu
nicija talkininkams. Ugnis 
padarius 4 milijonus dole
rių nuostolių.

PLATINKiT
••DRAUGI.”

• ——•r-r,7S'.^r?rn-

OELEI IMIGRACIJOS 
SUVARŽYMO.

Galų gale, po 20 metų ar
šiausios kovos, Suv. Valsti
jų kongrese, net prieš no
rą prezidento, liko praves
tas priešatei vinis sumany
mas, sulyg kurio į Ameriką 
negalės įvažiuoti visi tie, 
kurie nemoka skaityti.

Šiuomi parėdymu Ameri
kos įstatymdaviai pusiau

įkūnijo norus čionykštės 
darbo klasės, kuri seniai 
jau stengiasi apsisaugoti 
nuo užpludimo darbininkų 
iš Europos. Amerikos dar
bininkui kas tai įkvėpė 
mintį, jog jo būvis beveik 
visiškai priguli nuo skai
čiaus liuosų rankų, bet ne 
nuo susiorganizavtmo pa
čių darbininkų, ne nuo to, 
kad juos vikrus politikie
riai atstūmė nuo daly va vi-' 
mo visuomenės gyvenime. 
Manydami, kad visas blogu
mas Amerikos gyvenimo 
slepiasi nuolatiniame • pri
buvime darbininkų iš Eu
ropos, jie pradėjo reikalau
ti suvaržyti ateivystę.

Kad numalšinti darbi
ninkus, kongresas atvejų 
atvejais svarstydavo atei- 
vystės suvaržymo sumany
mą, bet pravesti jo nepasi
sekė per 20 metų. Ypač 
tam priešinosi prezidentai. 
Gi Wilsonas ir šįmet bu
vo uždėjęs ant to sumany
mo savo “veto.”

•
lr dabar bemokslis is

panas bei italas jau negalės 
pamatyti tos didžios žemės, 
kurią atrado jų garbingi 
tautiečiai — Kolumbus ir 
Amerigo Vespucci,

Užsidarė durįs pirm bu
vusios svetingos Amerikos 
ir daugeliui' kitų ateivių, 
kuriuos nuskriaudė beširdis 
likimas, neišmokinęs skai
tyti.

Amerika užmiršo Idealus 
savo garbingų bočių, sutvė
rusių šią šalį.

Amerikonai dabar vado
vaujasi kliksmu: “Ameri
ka amerikonams,” užmirš
dami, kad jie patįs yra vai
kai tų ateivių, kuriems jie 
dabar užgina įvažiuoti.

Juk daugelis garsiausių 
Didžiosios Respublikos pi
liečių atvažiavę į Ameriką 
nuskurę, nepažindami nei 
abėcėlės raidžių. Tokiuo, 
berods, buvo ir didysis iš
radėjas Edisonas, kuris iš- 
augštino amerikonų tautą 
viso pasaulio akyse.

Nereikia ir abejoti ,kad šis 
naujasis įstatymas prie atei
vystę nei kiek nepagerins 
būvio čionykščio darbininko. 
Reikalavimas perskaityti 
30-40 žodžių prigimtoje kal
boje kažin ar užkenks atei
viui. Tikimąsi, kad šis įsta
tymas reikalaus tik papras
čiausio žinojimo abėcėlės, i 
kurią galima bus išmokti! 
keliaujant per vandenyną.! 
Neapseis, žinoma, ir be įvai
rių suktybių, papirkimų, ku-1 

• • *
ne dar labiau sumažins 
vertę atei vystės suvaržy
mo. Žodžiu sakant, naujasai 
bilius prieš bemokslius imi
grantus labai vra menkas ir 
iš praktiško atžvilgio. Ma
tyt, įstatymdavystės butų 
atstovai ji pravedė tik dėl 
darbininkų, idant sekan
čiuose rinkimuose vėl gauti 
fiktiviško užganėdinimo 
nuo jų balsus. Pastarieji gi 
po senovei kreivomis aki
mis žiūrės į svetimtaučius ir 
nuolat skųsis dėl pragyve
nimo sunkumo.

Ar naudingas šis įstaty
mas Lietuvos reikalams — 
apie tai čia uekalbu. Tik 

pažymėtina tas, kad jis yra

1 > t K-**-r* —
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TEGUL ŽMONES NUSPUNEDŽIA
Chicagos miestus dabar priedui prie vieno iš svarbiausių 

nutarimų, kad padidinus Chicagos augimą.

Trįs geriausi indžinieriai, IVjlliam Barclay Parsons, En- 
gineer, kuris yra ekspertas Sub\vay’s Ne\v York; Rūbe it Ifidge- 
\vay/ Chief Engiueer, Public Utilities Conunission, Ne\v Yprk 
miesto ir Biou J. Arnold, Chaimam of Supervising Engineers,
Chicago Traction, kuris valdo Chicago Traction ir Sub\vay Com- 
mission. Šie žmonės beveik per metus, kad išdirbus projektą, ir 
pabaigoj šio laiko išdavė raportą.

, Šis raportas turi visu chieagieeių dmoą atkreipti, nes jis
•paliečia gerovę visų žmonių gyvenančių mieste Chicagos. .

Yra jau pranešta, kad Chicagos Council turės perleisti bi
lų, kuri duotų teisę, Traction ir Sub\vay Komisijai išnešti jos 
rengiamą pieną.

Šis klausimas yra labai svarbus, ir jis turi būti gerai ap- 
• svarstytas. Žmonės tūri ši dalyką nuspręsti, o ne Traction Kom

panijos. ' . *.

Užtat žmonija turi buti pilnai informuota apie viską.
Kad išvengus visokių nesusipratimų tarpe žmonių kaslink 

to dalyko, mes žemiaus pažymėsime visus fundamentuliškus 
klausinius:

1. Referendum. Mes tikime, kad šis dalykas turi Imti lei
džiamas per balsus. Leiskite žmonėms nuspręsti.

2. Tiesa miestui nupirkti. Mes tikime kad miestus turi 
turėti teisę pirkti žemę kuomet mato reikalinga. 4

3. Savivaldą. Mes tikime Chicago per Council turi pati 
save valdyti.

4. Reguliacija Patarnavimo. Mes tikime, kad svarbiausias 
klausimas yra tai geras sutvarkymas pataAaviino.

o. Sujungimas. Mes tikime, kad per sujungimą gatveka- 
rių ir įvedimą Sub\vays arba požeminių gatvekariu butu greites
nis ir geresnis važiavimas.

. 6. Privolės laikas. Mes tikime, kad butų duodam i teisė
kompanijom ant aprubežiuoto laiko, dėl pagerinimo transporta
cijos,

7. Gera Legislatura. Mes tikime, kad butų Council turi ru
pinties, kad įgaviis gerą legislatura, kuri neatbūtinai išgauti!
Chicagai savivaldą. Kuri-turėtų teisę perleist bilus dėl nagerini- 
mo Chicagos transportacijos.

Šiuos visus klausimus mes paliekam Jums ’npsvarsryt.
Musų kitame apgarsinime bus paaiškinta apie 
prailginimą laiko gatvekariu kompanijom.

CHICAGO SURFACE LINES ■: %

š
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Direktoriai American 
State Bankos per savo susi
rinkimą laikyta savo banko
je, kuri randasi ant Blue 
Island avė., kampas Loomis 
ir 10-tos gatvių, 8 diena šio 
mėnesio, darinko dar vieną 
direktorių poną J. A. Cer- 
venką.

Ponas Cervenka, kuris 
užima vietą Probate Court 
Clerk, ir yra prezidentas 
Pilsen Brevving Company, 
nuo pat pradžios buvo šėri- 
ninku šios bankos ir visuo
met buvo vienu iš uoliausių 
darbininkų šios bankos.

Direktoriai nutarė padi
dinti kapitalą ir perviršį 
šios bankos nuo $500,000.00 
iki $60,000.00.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHKAOO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą vlsiuma dykai .kas tik prisius už 2c štampą,

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksiniu*, žiedui, ilin- 
binius ir deimiantinius, muzikai, gramofonus su liotuvilkais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemok ~atj« visokius 
lokius; armonikas rusiikaa ir praginęs, importuotas ii Ui> Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimai.

Taipgi taigoms laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liikus instrumentus ir revolveriui. Savo dąrbų gvarantuojame. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ui 
Chicagos orderine gaUts siųsti per laiškus.

d

netikęs, kaipo pravestas de-L1681 
mokratiškos respublikos.

PARSIDUODA LIETU
VIŠKA FARMA.

Trumpu laiku parsiduo
da pigiai lietuviškoj kolo
nijoj f anna, pietinėje vato 
tijoje ant lengvų išlygų toj 
valstijoj yra sveika ir ma
lonu gyventi. Priežastį par
davimo, sužinosite nuo sa
vininko. Kreipkitės trum
pu laiku.

W. A. Naujokas, 
Mihvaukee Avė.,

CHICAGO, ILL.

VARDO PALAIKYMAS.
Pasiekti gerą vardą yru 

prakilnus tikslas, bet (įaug 
prakilnesnis tikslas jį pa*, 
laikyti Musų dienose ]»er- 
dažuai atsitinka apgaudi

nėji m afc ir panaudojimai* 
blogam viešosios nuomonės 
prielankumo. ‘Bet žinok 
Trinerio Amerikinis Kai
riojo Vyno Eliksyras nie
kuomet nesuvils savo drau
gų. Todėl tai padėkonėa 
laiškai taip be paliovos pla
ukia. Perskaityk šitą»

“llaselton Station, Yoūng- 
stovvn, O. Aš turėjau skali 
smus viduriuose per 23 me
tus. Išleidau daugybes pi
nigų be jokios naudos. Bu
vau taip nusilpnėjęs, kad 
beveik miriau ir tarytum 
nebuvo man jokios pagel
bos. Tuomet aptiekoriuj* 
pasakė: Pabandyk Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno 
Eliksyro. Aš jo paklau
siau ir tuojaus mano padė
jimas pagerėjo taip, kad aš 
tarytum išnaujo gimiau ši
tam pasaulyj ir dabar aš

jaučiuosi gerai. Tegul kiek 
vienas padaro tą patį. Iš
gilumos širdies dėkuoju

»
jums už tą viską. Jacob 
Novovel.” Neimk pigių 
$1.00. Aptiekose. Trinerio 
Linimentas turi tokį pat 
puikų vardų, kadangi jis 
yra nesulyginamas nuo ra- 
inatų, neuralgijos, išsisuki
mo, nušalimo ir tt. Kaina 
25 ir 50c. Aptiekose. Kra
sa 35 ir 60c. Jos. Triner, 
Mfg. Chemist, 1333-1339 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.

(Adv.)

s
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iei apmokėjimo vargonų ijj kp.‘Plymouth, ?•

PRANEŠIMAS
“SAVAITINIO DRAUGO“ 
SKAITYTOJAMS IR S. L. 

R. K. A. SĄNARIAMS.
Šiuomi pranešame, kad 

“Savaitinis Draugas“ atski
rai nebus daugiaus leidžia
mas. Jo vietoje “Savaitinio 
Draugo“ skaitytojai ir S. L. 
R. K. A. sanariai gaus tos 
pačios dienos dienrašti 
“DRAUGI.“

“Draugo“ Bendrovės
Ff Valdyba.

nomis praeitais metais spa 
Jin 20 d. Tasai balius įvv- 
ko ir pelnas jo buvo paskir
tas uukentėjusiems dėl ka
rės lietuviams. Balius da- 

Be to neseniai čia įvyko 
lietuviškas vakaras. Nors! 
vakaras buvo be svaigina-L-p j^pcz, Pa 

mų gėralų, bet publikos at- op į^į, Chicago, 111. 
silankė gan daug. Draugi

jos atvyko vakaran pasirfs.lvo metini susirinkimą 
(ka rą dieną ir katro mėne-įjžįųsios savo unifornuunis 
šio nepasakoma. Red.) Iš-:įr trimituojant muzikai 
rinkta šitiems 1917 metams j smagini maršavo viena už 
kuopti viršaičiai. Pirminiu- naujoj lietuvių bažnyčioj.

Mėtos tautiečiai tokiuo 
grvuai lietuvišku vakaru

Pa. ........................ .. 70.56
98.26! 19 kp. Northampton,

d. paš. ligoj, 2 laips. narys rys 3 kp.

Pa. • t • a
60 k p. Bayonne, I Mass.1..............

N. J.................. . 25.73 174 kp. ‘Brooklyn,
12 kp. Shamokin, N. Y.

ŠAUKIAMAS SLRKA. 
KUOPy SUVAŽIAVIMAS

CLEVELAND, OHIO.
Clevelande, Ohio, gruo

džio 10 d., 1916 m. SLRKA. 
8, 50 ir 142 kuopų įvyko 
abelnas susirinkimas su tik
slu sutverti Ohio valstijoje 
apskritį. Šitam susirinki
me duota pradžia naujam 
Ohio apskričiui ir nutarta 
sušaukti pirmąjį šito ap
skričio kuopų suvažiavimą. 
Kunpų atstovų suvažiavi
mas todėl įvyks šito 
vasario 25 dieną, 1917 m., 
Povilauekio svetainėj, 2452 
St. Clair avė., kertė 25-tos 
gat., Cleveland, Ohio. Pra
sidės 1-mą vai. dieną,

Todėl šiuomi kreipiamės 
į viffįus Ohio valstijos kuo
pas, kad jos prisidėtų prie 
musų sumanymo. Tam tik
slui išrinkite atstovus po 
vieną nuo kiekvienų 20 są
narių. Kuopos, neturinčios 
nei 20 sąnarių, tegali siųsti 
po vieną atstovą.

Visoms kuopoms savu lai 
ku buvo pasiųsti pakvieti
mai suvažiavimam Kai-ku- 
rios kuopos atrašė, jogei jos 
mielu noru sutinkančios pa
siųsti suvažiaviman savo 
delegatus. Bet nuo kitų 
kuopų negauta jokios ži
nios.

Taigi dabar visoms kuo
poms pranešame, kad nepa
mirštų šito šaukiamojo su
važiavimo ir prisiųstų savo 
atstovus. .

Šitas suvažiavimas yra 
reikalingas sustiprinti mu
sų garbingos organizacijos 
kuopas. Be to bus geras 
paskatinimas lietuvių vi
suomenei prisidėti prie Su
sivienijimo.

Reikia žinoti, jogei kitose 
valstijose jau senai gyvuo
ja tokie SLRKA. kuopų ap 
skričiai. Taigi ir mes ne
turėtumėm atsilikti nuo ki
tų.

Kuopos arba kuopų pas
kirti atstovai su visokiais 
paklausimais šito suvažia
vimo reikale, tegu kreipiasi 
adresu:

P. Marozas,
1595 E. 31 st.,

Cleveland. Ohio.

kn išrinkta M. Janulevičia; j 
raš i ninku A. Katkevičia; 
ligonių lankytojai ir ligonių 
globėjais J. Šerkšnas ir 
Ala us Kasjtarunas. Naujai 
išii.ikti viršaičiai pasižadė
jo šitais metais pasidarbuo
ti kuopos labui.

Be to pranešama visiems 
kuopos sąnariams, kad kuo
pos susirinkimai visuomet 
įvyks suaugusiems kiekvie
no mėnesio trečią nedėldie
nį. o vaikams — kas trečias 
mėiesis, tai yra: 'balandžio 
3-či i nedėldienį, liepos 3- 
čią nedėldienį ir spalių 3- 
eią nedėldienį,

• K • kautis kut >pos susirin
ki^.is įvyks vasario 18 d., 
š. r\, M. Janulevičiaus sve
tai i '‘ je, 2 vai. dieną. Kvie- 
či<« ū visi sąnariai ateiti ir 
užs‘mokėti savo mokestis.

A. Katkevičia, rašt.

yįi
u

S RKA. 63 kp. turės sa
vo Mėnesinį susirinkimą va
sario 18 d., 1917 m., 3 vak 
po pietų visiems žinomoje 
svetainėje, 245 Kast Fede- 
ral st.

T »j pačioj svetainėj tuo 
pačiu laiku bus Tautos 
Fondo skyriaus susirinki
mas. Taigi, katrie pasiža
di* j ; > mokėti kas mėnesis 
mokesčius uukentėjusiems- 
m;< karės lietuviams, tai 
prašomi visi ateiti ir užsi
mokėti.

A'-a geistina, kad kuopos 
sąnariai šitan susirinkiman 
atsi "estų kuodaugiausiai
savo pažįstamų, norinčiu 
pri' ;rašyti prie Susivieniji
mo.

J. Kasparavičia,
kp. rašt.

M ONTREAL, GANADA.
Andai girtuoklių klubas 

bu vn suruošus savo girtuok
liavimo jųbilėjų. Iškilmės 
liko atliktos ne pačiame 
sali uno, bet, kad daugiau 
žmonių sutraukus, pasamdė 
salę šalę saliune. Kas to- 
kiirue vakaruose dedasi, 
galima lengvai numanyti.

Minėtasis lietuvių klubas, 
platindamas girtuokliavi
mą, gelbsti valdžiai rekru
tuoti lietuvius Į Anglijos 
armiją, nes blaivi lietuviai 
nekuomet nesutinka tapti 
kareiviu. Pakeleivis.

M3NTREAL, CANADA

SWOYER, PA.

60.00
192 kp. 26.00 1247 K. Augustui, už 9 d.

1288 Ig. Maeiulaieiui, už Į paš. ligoj, 2-ro laips., narys 
1120 d. paš. ligoj., 2 laips. 3 kp. - 9.00

13.08 narys 28 kp. 120.001 1O.Q _ TT . . . s o
on ,7 1 1248 P. Urbonienei, uz 9
30 dieuy’ I d. paš. ligoj, 2 laips. nare

, 9.00

27.53

7.68Pa........................ .. 15.55 99 kp. Chieago, 111.
172 kp. Castle Shannon, !pav. Pitohburgh, Mass. 7.78

Pa...................... .... . 12.79 129 kp. Gary, Ind. 21.15
7.87

50.73
6 k p. Plymouth,

Pa. ... ..................... 133.63
146 kp. Spring Valley,

Ilk ...........................\ 13.10

137 kp. Roekford, Tik 15.98

151 kp. AVestville, UI. 43.08 
167 kp. Gilbertville,

Pa............................. 5.42
149 kp. AV. Hanunond,

Ind............. .. .............. 14.24
* 84 kp. Meriden,

Conn......................... 7.44
98 AVorcester, Mass. 15.55 124 kp. AVilmerding,
23 kp. ITasting, Pa. 11.00 

113 kp, AVilburton,
Okla............................ 194

9 kp. Bridgeport,
Conn.......................... 25.01

116 kp. New Havęn,
Conn.......................... 38.91

- SLRKA. 10 kuopa suma-! ]fi , cw Ju. 13 2a 
no parengti balių su dova-I. 22 kp Kenosha>

AVis............ ................ 58.37

labai, užganėdinti.
M. Paukštis.

PHILADELPHIA, PA.

vė pelno $53.70.
Ačiū visiems lietuviams 

broliams ir seserims, kurie 
aukojo iš tikros širdies nu
vargintai musu tėvvnei Lie- * . . *■ * 
tpvak

Sausio 21 d., š. m., musų 
kuopa susirinkime nutarė 
iš tu pinigų pasiųsti Tautos 
Fondui^ $20.00. Ir tuojaus 
minėti pinigai pasiųsta iš
dūli nko Vaišnoros vardu.

Aukų pas musų kasierių 
tepaliko dar $68.97.

Jonas Gricius, rašt.

SLilKA. IŽDO STOVIS UŽ 
Tčą BERTAINĮ 1916 M.

Gruodžio mėn.

4 dieną,
73 kp. Hudson, Pa. 3.27 

128 kp. So. Onidha,
Nebr. ............ 71.49

169 kp. Sioux City,
32 kp. Ansonia, Pa. 11.59
90 kp. AV. Hazleton,

Pa. .......................... 43.42
41 kp. AVorcester,

Mass......................... 63.10
1 kp. Edvardsville,

Pa.............. .......................... 94
156 kp. Charlcyoi, Pa. 14.63 
89 kp. Hartford,

Conn. .......... 64.66
125 kp. Export, Pa. 13.51 
161 kp. Collinsville,

111............ . 56.64
79 kp. Glen Lvonį

Pa................................20.96

8 dieną,
102 kp. Duąuesne,

Pa.............................. 35.55
91 kp. AVaterbury,

Conn......................... 29.68
3 kp. Elizabeth,

N. J. ....... \. 18.25
171 kp. Detroit,

1291 Kaz. Butkui, už 103 Lpg , 
d. paš. ligoj, 2 laips. narys j Baurugaigiui> u2

7 d. paš.-ligoj, 2 laips. narys38 kp. 103.00
1292 Pr. Stropasui, už 32 

d. paš. ligoj, 3 laips. narys
151 k p. 48.00

78 kp, Du Bois, Pa. 18,74
135 kp. Brooklyn,

N. Y............................ 1312
35 kp. McKees Rocks,

Pa. ........................... 86.72
25 kp. Miners Mills,

Pa.  ................. .. 24.56
i 65 kp. Harrison,

Pa............................... 19.27
97 kp. AVestfield,

Mass. ...,............ 25.18
179 kj). H. St. Louis,

III. ............ 13.02
21 kp. So. Boston,

Mass. .......... 44.79
j 48 kp. E. Arlington,

Yt............................. 18.93
13kp. Baltimorę,

Md.  ............ .. 47.38
112 kp. Trevisken,

Pa.............. .. .............. 29.91
30 kp. Scranton, Pa. 87.39 

30 dieną,
57 kp. Exeter Borough,

Pa............................. 17.58
N. Abington, Mass. 5.67

N. J, ...................... 26.10! 66 kp. Elizabeth,

43 kp. Port Chester,
N. Y................... 5.54
86 kp. Portage,
Pa............................. .. 12.13 f

60 kp. Bayonne,
N. J.......................... 11.05

62 kp. Sheboygan,
AVis. ................. 17.57

87 kp. N. S. Pittsburgh,

N. J. ... .......................... 7.97
kp. Scranton, Pa. 48.51 
kp. Easton, Pa. 31-97 

477 kp. AVaukegan,
• III. ..............   25.74
77 kp. Svoyers, Pa. 44.73 

468 kp. Kewanee, III. 21.24 
50 kp. Cleveland,

. IU- (?)

93

7.17
pa 43 70 ^1?' Braddock

141 kp. Brockton, 
Mass. ..........

26 dieną,
70 kp. Old Eorge,

Pa.' ...........................
73 kp. Hudson, Pa. 
21 kp. S. Boston,

Mass..........................
67 kp. Racine,

AVis.................... ..
88 kp. Donorą, Pa.

131 kp. AVestcmport,
Md........................

49 kp. Reading, Pa.
118 kp. Girardville,
. Pa. ............
P) kp. Phila, Pa. 

Bedford, O. 
Alliance, O. 
Chicago, III. 
Springfield,

89 kp. Hartford,
Conn........... .. ........... 81.83

pav.,
pav. Lincoln, N. H. 3.56 
106 kp. New York, City,
. N. Y. ............. ...V 5.72

11 dieną,
158 k p. Pittsburgh,

Pa. ........................ 24.12
142 kp. Cleveland, O 
155 kp. .Scranton, Pa 
115 kp. Brooklyn,

N. Y. ...................
101 kp. Chicago, 111.
169 kp, Sioux City,

Towa ...................
14 kp. AVilkes Barre,

Pa. ............. 31,94
83 kp. Scranton. Pa. 14.70

18.55
34.92

Pa. 37.92
22.76

24.22
1.84

8.74

144 kp. Freeland, Pa. 33.02
pav. Illinois, ................. 1.08
138 kp. Pittsburgh,

Pa. .. • n*. • ■ 19.80

Viso $3,297.22

39.70
31.72

' 8:03 
5.45

18.17
69.60
10.63

1.79
13.82

25.36

6.81 į 
23.721

175 kp
180 kp
85 k p

121 kp
Tll...........................

63 kp. Youngstown,
Ohio, ....................

29 dieną,

29 kp. Pliila, Pa.
136 kp. AVatervliet,

N. Y........................
181 kp. Chicago, 111.
27 kp. Minersvillc,

Pa...................... .. .. . 29.39
109 kp. New Britain,

Conn.......................... 30.65
92 kp. Bentleyville,

Pa.  ............ 47.58
82 kp. St. Louis, Mo. 12.01 
36 kp. Newark, N. J. 25.85
28 kp. Luzeme, Pa. 72.01

180 kp. Alliapce, O.
123 Dorrisvįįlc, 111.

35 80 Pittsburgh, Pa.

13.82
25.14

IŠEIGOS,

Spalio mėn.
7 dieną,

1185 Mag. Matulaitienei 
už a. a. Juoz. jos vyrą na
rį 109 kuopos, pom. 1 sky
riaus 150.00

.1186 Step. Karcckis, 7 d. 
paš. ligoj, 4 laįps. narys 39 
kuopos 14.00

1187 Taf. Mercaičiutei už
62 d. paš. ligoj, 2 laips. narė 
72 kp. ' 62.00

1188 Juoz. Krakauskui,
1279 Meyer & Thalhei- 

mer, už finansų knygą dėl 
SLRKA. Cent. Rast. 6.10

1280 J. S. A’a.- iliauskui,
alga už lapkr. mėa. ir kitos 
išlaidos Susivienijimo rei
kaluose, 149.89

1281 Al. Gelažiukei, už
(i7 d. paš. ligoj 1 laips. na
rė 87 kp. 33.50

1282 “Draugas“ Pub. Co. 
uv organą lapkr. mėn. 1916 
metus, už 5385 nar. 314.12

22 dieną,
1283 Br. Kalvaičiui, už 8

d. pašelp. Jijį»j 2 laips. na
rys 133 k p. , 8.00

1284 J; Šimkui, už 22 d.
2.40įp;hšt ligoj, 4 laiįKS. narys 38

i kuopos, 44.00
26 dieną, '

1285 J. Dobilienei, už a. 
25.85 a. -lurgį. Dobilų jos vyrą, 1

35 17 kp. AVilkes Barre,
Pa. ...................... 98.32
kp. Sioux City,

Neperseniai Kanados so
stinėje lietuviai įsisteigė 
sau bažnyčią. Šiomis die
nomis vi<dos jaunimas pa-j 134 kp. Brooklvn 

N. Y. ....’..

39.95 169

! 1 kp. AVorcester,
Mass........................ .. 33.33

ragintas Prano Besnspario
SLRKA. 77 kuopa turėjo] sudalė tani tikrą fondą de- 18 dieną,

1. 30

165 kp. 7.00

27dieną, ..........
1293 A. Gužauskienei, už 1243 Ip. Šemoniui, už 60

18 dį paš. ligoj, 1 laips. 63!<L Paš- 2 laiP8- nary»
kuopos, 9.00,63 p. 90.00

1295 Pr. Mačiuliui, už 21 28 dieną,
d. naš. ligoj, 2 laips., narys Į ,,,, ,, TJ ,' , *” 1 ’ • 1251 “Draugas“ Pub. Co.
101 kp. * 21.00 v c,1 uz organą Spalių men. 5253

nariam ir nedamokėtų už 
birželį $60.50, sykiu 366.93 

1252 Antanui Ramoškai,

Viso $2,699.76 

Lapkričio mėn.
1224 J. Markauskienei,! u2 atspausdinimą dėl Centr.

už a. a. Ant. jos vyrą narljjja^ lr000 ofieiališkų kon-
7 kp. pora. 1 skyr. 150.00

1225 Juoz. Stulgaieiui, al
ga už rugsėjo mėn. ir kiti 
išleidimai susiv. reik. 44.00 

10 dieną,
1230 St. Lukošiui, už 28

d. paš. ligoj, 2 laipsnio, na
rys 92 kp. 28.00

1231 Ant. Lekšai už 34 dt. 
paš. ligop, 2 laipsino, narys. 
33 kp. ‘ i Ai; 34.00

vertų 4,00

1253 K. Serapinui, už 7
d. paš. ligoj, 4 laips. narys 
154 kp. , 14.00

1254 J. Vasiliauskui, už
nedamokėtą pašelpą. ligoj, 
prie bilos No. 1175, narys 
35 kp. 3 laips. 21.00

1250 M. Krilavienei, už 
iga. Ant. Jos vyrą, narį 58

' 1232 J. Baltrušaičiui, už ^P- pom. 1 skyr, 150.00 
10 d. paš: ligoj 2 !laipg; ria-įi 1259 J. Žilinskui, už su

rys 161 kp. - 10.00 organizavimą 180 kp. ifc'pr^
1233 P. Šliktei, už 23 d. 

paš. ligoj, 2 laipsnio, narys 
2 kp. 23.00

1229 Alek. Vitkiui, už 48

rašymą 13 naujų narių va
sario mėn. 1916 m. 3.2S

1255 M, Jocaitienei, už 
41 d. paš. ligoj, 1 laips. na-

d., paš. ligoj. 4 laips. narys i U’8 101 kp. 20.50
176 kp. , • 96.00’ 1256 Ad. Vitkauskui, už

1234 Pet. Balsiui, už 21 d. 5 sau. paš. ligoj, 2 laipsnio, 
naš. ligoj, 4 laips. narys 93 narys 1 kp. , 35.00
kp. 42.0b! 1257 J- Graužaliui už 4 Ū.

13 dieną, ,
1226 J. Juozaičiui, už a, 

a. Miat. Juozaitį jo brolį, na
rį 43 kp., pom. 1 skr. 150.00

1227 Al. Šliakienei, už a.
a. P. Šliakį jos vyrą, narį 
15 k p., 1 skyr. 150.00

1228 Pr. Psolgauskui už
a. a. Kaz. Psolgauskienę jo 
moterį, narė 138 kp. 1-mo 
skyr. ,150.00

1236 J. Valtienei, už 9 d. 
paš. ligoj, 2 laips. narė 33 
kuopos ,

pašai, ligoj 4 laips., narys 
28 kp. 8.00

1258 J. Potockiu, už 144 
d. pusė pašalpos, 3 laips., 
narys 17 kp. 108.00

Viso 2,81632 
, (Toliaus bus).

PRANEŠIMAS.
SLRKA. Chicagos apskri- 

9^00 čio kuopų atstovų suvažia- 
1237 J. Benevieiutei, už 7, vimas įvyks nedėldienyj, va- 

d. pašelpa ligoj, narė 39:Sarį0 įg dieną, 1917 metų,, 

kuopos 7.00,2 vai. po pietų, Šv. Jurgio
16 dieną. . ; K. Parapijos svetainėje, 32-

. , r ‘ 1 į-ro pi. ir Auburn avė., Chi-
1235 J. S. A asiliauskui, Į cag0> įįj posėdžiai bus ant 

alga spalio mėn., kelionės į trečiojo augšto.
lėšos, Cent. Arald. susirinki-į
mo, krasos ženki. etc. 156.50 Todėl visos SLRKA. kuo-

20 dieną,

1238 O. Zelionienei, už a. 
a. Mot. Zelionį jos vyrą na
rį 12 kp. pom. 3 skyr. 500.00 
•1239 M. Bučniui. už a. a. 

M. Bučnienę, jo moterį, na
rė 13 kp. pom. 1 skyr. 150.00

1240 “Darbininkų Bal
sui“, už spausdininmą ap
lik., .mokesčių lapų, sirgimo 
blankų etc. 70.75

1251 Baltimorę Md Eng. 
Co., už pataisymą klyšės dėl 
paliud. Susiv. 1.75

1242 K. Krušinskui, alga 
už pusę metų iki 31 Seimui, 
kelionės lėšos etc. , 104.64

23 dieną,

1244 K. Serbinticnei, už
24 d. paš. ligoj, 2 laips. na
rė 149 kp. 24.00

1245 D. Ubavičiui, už 7 d.skyr. narys 7 kp. 150.00
1286 P. DidžiuuAių už a. i paš. ligoj, 3 laips., narys 

7 kp. Pittston, Pa. 95.08 a. K. Didžiūną jo Tėvą, 1 i 93 kp. 10.50

160 kp. Chicago, III. .. 1.71 skyr. narį 25 kp. 150.00 > 1246 J. Malaškevičiui, už
1 kp. Edwardsvillc, B 287 A. Lekavičiui, už 26 30 d. paš. ligoj. 4 laips. na-

pos, gyvuojančios Illinois, 
Indiana, Miehigan ir Wis- 
consin, prašomos atsiust: 
savo atstovus šin suvažiavi
man. Ir tos kuopos, kurios 
dar neprisidėjusios prie šito 
apskričio, prašomos tuojaus 
prisidėti ir pasiųsti suvažia
viman atstovus.

Atstovai iš kuopų renka
mi nuo kiekvienų dešimties 
narių vienas.

. Katros kuopos delei tolu
mo ar kitų kokių priežas
čių negali pasiųsti savo at
stovų šitan suvažiaviman, 
tegu savo nutarimus arba 
naujus sumanymus - te- 
prisiunčia suvažiaviman ra
štu žemiau padėtu adresu.

Su pagarba,

JUOZAS J. PALEKAS,

.. Apskričio rašt., 
.. 4928 S. Washtenaw avė., 

dm M MTM'rai « Chicago, III.

i
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CHICAGO, ILL.
SLk’KA. 1(1 km pa turės 

savu susirinkimą nedėldienį, j 
vasariu 18 d., tuojaus pu su
mos, Šv. Mykolo Arkauiolo 
bažnytinėj svetainėj. Kvie
čiami ateiti visi sąnariai siu 
susirinkimam

A. Bacevičius, rašt.

WEST SIDE.

Vasario 11 d. Kanvov- 
skiu svetainėje Įvyko vyčiu 
24 kuopos vakaras. Nors 
buvo labai šaltas oras, bet 
žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Programas buvo 
trumpas, bet įvairus ir įdo
mus. Po programui jatni’ 
mas gražiai sau žaidė ir š„- 
ko. Bet musu išgamos so
čiai istai-laisvamani ai, ma
tydami, kad vyčiams taip 
gražiai sekasi, netvėrė i- 
pavydo. Pasinaudoję tuo
mi, kad policijos salėje ne
buvo, jie bandė kelti trukš- 
mą laike programų. Bet 
bumeliai liko tinkamai su
drausti ir jiems nepavyko 
suardyti tvarką. Tuomet 
jie nutarė laukti, kol publi
ka neišsiskirstys. Tr 1 va
landoj nakties jie sekė pas
kui grįžtančius namo ir ant 
kertės 23 PI. ir Leavitt gat
vės užpuolė su bonkomis, 
peiliais ir kitokiais įran
kiais p. St. Pibulskį, kuris 
nešėsi su savim vakaro pi
nigus. P-ą St. Čibulskt 
puolė gelbėti draugas. Pas
tarąjį piktadariai gan smar 
kiai sužeidė. Tik pamatę 

prisiartinančiu žmo- 
r. ž. nu oi i kai pa si si ėpė.

Užpuolikai yra žinomi su- 
aiperikonėję lietuviai bume
liai.

Dabartiniais laikais, rašo 
ant vyskupis katalikiškose,
prieglaudose užlaikoma a- 
|>iu 2,(XX) našlaičiu vaikeliu. 
Jiems yra reikalingas už
laikymas ir išauklėjimas. 
Jei kataliku priešininkai 

ilisi užlaikymo šitiems 
la.šlačiams, katalikai juos 
pilnai tegali užlaikyti savo
aukomis. .

“Aš atsiliepiu į visus 
<‘hieagos katalikus, vyrus, 
moteris ir vaikus — salo 
antvyskupis. — Ir prašau 
auką ne tolimosios Kinijos 
arba Afrikos vaikams, bet 
čia, Cliieagoj, gimusioms, 
kuriuos persekioja nelem
tasis ju likimas.”

Visi katalikai turėtu re
mti visas katalikiškąsias 
ištaigas.

nžlANlTORIU STREIKAS 
ŽADA BOTI IŠLAIMĖTAS.

Vasario 13 d., Marshall
Uield Estate, kurį valdo 
Coinvay, Webster, Alei-, 
hants Loan & Trust, Tie- 

•.rst ir kitus mažesnius Bil- 
’ ingus, sutiko su unijos

buri
uiti

TARDO MAISTO 
PABRANGINA.

Paieškau savo pussesern 
Alenos, Pranciškos ir Anas
tazijos Borauskaičiu, paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papelios parapijos. Prašau 
atsišaukti sekančiu adresu.

f —

Stan. Brockis,
5717 W. 64th Place,

Clearing, III.

Piiic.škiui tuivo brolio ir brolie
nės. Jono Križnuiiuskio ir Moni
kos Križnnniiskirnės. Jomis Kri- 
znnauskis paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių miestelio. o AI. K'iža- 
tauskienė iš Kretingos miestelio 
Kauno gub., 18 turtu kaip .įplev 
ilo Lietuva, pastaruoju laiku gy
veno Bavonne, X. J., jie patįs ir 
kiti atsišaukite šiuo ndrcRii:

ROZALIJA JUCIENE 
931 AV. 35 PI. f'bieago, 111.

Paieškau Aleksandra Makaus
kaitę ir Antano Dainio Pirmiaus 
gyveno Chicagoje dabar nešinau 
kur rnadasi atsišaukite, jei kas ži 
tote meldžiu pranešti turiu svar 

’m reikalu.
JONAS RIMKUS 

53GO S. Halsted St. Chieago. III.

Paieškau savo motinos Aneles 
Povilaitienės ir trijų seserų Ane 
lės, Elžbietos ir Julijonos, paeina 
Kauno gub.. Šiaulių pavieto, Jo 
Tviskių parap. Yekono sodos, atsi
šaukite ant adreso:

VINCAS POVILAITIS * 
1700 S. Ruble St., Chieago, Tll.

t a
Pabiegelis Uolias Žiūkas, An- 

drikoniškių valsčiaus Plikiškiu 
'ienl>iemo. paieškau Svogerkos 
Petronės Anikšeių parap.. Mure- 
t ienkiemo ir brolėnu iš Zliobiškiu 
"odos. Malonėkite atsišaukti se
kančiu adresu:

• T VAN ŽUKAS
i • • _ r‘orod Samara Samarskv gub..reikalavimais ir pneme se- v,.ibi(ni.y Zavod Masterskoj No 2

tis darbininkus naujoms 
š l y goms.

Reiškia geras žengsnis 
Šlaimėjimui streiko.

ŽUVĘS 1 ŽMOGUS 
GAISRE.

Vakar ryte namuose po 
num. 1711 Larrabee gat. ki
li gaisras, kuomet sau ra
miai dar miegojo keliolika 
žmonių su vaikais. Gaisre 
žuvo vienas žmogus ir keli 
nnkiau ir lengviau sužeis-

SUAREŠTUOTA 25 SA- 
L1UNININKAI.

I

Policijos viršininkas pra- 
' ‘ša, jogei praeitą nedėl

iotu suareštuota 25 saliu-
Po visą Cliicagą paskly- *• nž svaigalu pardavi-

do slaptieji federaliai agen- P' ‘i'mą. .Tie bus patraukti 
tai ir pradėjo tyrinėjimus, p ?’snian* Bet kadangi teis- 
norėdami susekti maisto'saliuninką nenori bau- 
brangumo priežastį. Tai 1lž svaigalą pardavinė- 
daroma paties prezidento į .Pn,<? nedėldieniais, tai bus 
AVilsono įsakymu. Mano- p asiūlyta majorui atimti įš 
ma, kad maisto pirkliai yra'.i’J s«1iiiniĮ licencijas, 
padarę suokalbį, kad la
biaus apiplėšti gyventojus.

Be to, tie patįs agentai 
ištirsią ir augliu pabrangi
ma.

NORTH SIDE.
Gerbiamas

3776;

Paieškau sau kambarį dėl gy
venimo ir kad but apšildomas ir 
ne taip mažas, kad apart lovos., 
bųlu vietos ir stalui. Malonėkite 
atsiliepti kas turėte panašiu kam
barį sekančiu adresu:

A. S.
1359 Mihvauke’e avė.,

Chieago, III.
' Turi but vakarinėje dalyje 

miesto.

Imerlkos Llitmlf Mokykla
Maitinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos .tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ii ryto 
ki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

■ ■ ■■
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRI6EP0RT0

CENTRAL MANUFACTURING

STATE District Bank. st*teBANK
1112 W. 35th Str., netoli Morgui str

BANK
Ohleage, OL.

ANTVYSKUPIS
KATALIKUS.

Katalikybės priešininkai 
'’hieagoje plalina žinias, 
kad iš (’ook ap kričio išdo 
nebotą mokamas nei vie
nas centas katalikiškoms 
prieglaudoms, kuriose už
laikomi našlaičiai vaikeliai. 
Girdi, ai esą priešinga kon
stitucijai.

Todėl praeitą nedėldienį 
visose Chicagos kataliką 
bažnyčiose iš pamokslinv- 
čią skaityta Jo Mai. Cbiea- 
gos antvyskup'o Mnndelein 
I liškas-ntsišankimas į vi-

musą veikė
jas Dr. J. J. Bielskis, besi
lankydamas Chicagoje su 
prakalbomis, neaplen
kė ir musą naujokyno. Čia

j Dr. Bielskio prakalbos ivv- į T - I * •'
ko vasario 9 d. š. ’m. šv. 
Mykolo parapijos svetainė
je. Musą apielinkės lietu
viai, žinodami prakilnu tik
slą tąją prakalbu, labai 
skaitlingai Į jas ėjo. Dau
geliui žmonių pritruko sė
dynių ir reikėjo per visą 
l iiką prakalbu stovėti. Ba
daujančios Lietuvos sušel
pimui surinkta 74 doleriai 
u centais. Be to daugelis 

pasižadėjo mokėti nuolati
nes duokles į Tautos Fon
dą, kol nepasibaigs karė.

Ačią geros valios žmo
nėms. P. M.

KAM
LEIDI SLINKTI|
SAVO PLAUKAMS?!•

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumų 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugų” nėra! <»--4 

"Dermafuga” padarys tų, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaiįtųs! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 

j Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilų”. 
I’risiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. IS
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa..

Žvilgis j Jūsų Tlefono 
No. 2

Priėmėjo Kalbys
ČIONAIS yra labui dalikatnns 
šmotelis įneehanisnio. Sis prie-

. mėjo kablys savijė turi apie 12 
daliu. Visas tclėfonas susilieja 

iš 116 dalių. Hunais yra sujungtas deliktnumas 
ir stipryb.

Kuobet kalblys yra daužomas, dalys pasiluo- 
suoja ir reikia ji taisyti, jeigu jis yra smarkiai 
užkabinamas, žmogus kuris yra antram gale te
lefono, girdi dideli dundėjimą kas yra labai neina 
lonu.
o tuomi išvengsite dau nemalonumų.

Reikia visuomet atsargiai pakalbinti telefoną

A.

Michigan State Telephone Company

Šiuomi pranešame giminėms ir pažįsta
miems šią liūdną žinią, kad musu mylimas vy
ras ir tėvas

Adomas Runeviče
atsiskyrė su šiuo pasauliu, apžiūrėtas Šv. Sak
ramentais, Šv. Elzbietos ligonbutyj, panedėlyj, 
vasario 12 d. 8:30 vai. vakare.

Laidotuvės atsibus iš namą po num. 917 
W. 33rd'St., į Šv. Jurgio bažnyčią, 9 vai. iš ryto, 
ketverge, vasario 15 d. 1917 m. — paskui i Šv. 
Kazimiero kapines.

Gimines ir pažįstamus, prašome daly
vauti laidotuvėse.

Nubudę
KAROLINA KUNEVIČIENE, žmona,
KAZIMIERAS RUNEVIČE, sūnūs,
ANTANINA NAUSĖDIENĖ, duktė,
IZIDORIUS NAUSĖDAS, žentas.

Reikalingi (ln (2) kriaueiai 
prie naujų siuvamų mašinų n 
prie taisymo senų drabužių, atsi 
šaukite sekančiu adresu:

JOHN B. POTELIUNAS 
105 Mihvaukec avė.,

KENOSHA, AVIS
Phone 1461.

•ĮTAISYTAS U forrnulos- 
r ret cnio; suteikto iAmintln- 
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SUAREŠTUOKITE 
ŠITUOS VAGIUS.

Pajieškau Ignaco Zingerio, kuris ap
sivogęs išbėgo iš Chicagos ketvirtų 
dienų Sausio 1917.m. ftitas jaunas va
gis dirbo pas manę Bnr.kojo per sep
tinius mėnesius ir, kada iš apsirgau 
ir išvažiavau į Lignnbutj ant opera
cijos, tuomet jisai į trečių dienų po
mano apsirgimo pasiėmęs kelintų šim
tu dolerių nnkče su pačia apleido Cld- 
eagų..

Jis yra ženotas sn Petronėlė Mačiu- 
levičaitė, kuri paeina iš miestelio 
Jurbarko Kauno flnb. ir jnu yra ser
ganti nėščia, kokie 7 menesiai. Jisai 
mlenkes, turi geltonus plaukus ir 
'lieka ant virš kairiosios akies; jisai 
nnts kalba iš lengvo, lėtai, eina galvn 
vra "2 metų senumo "i pėdų ir S eolių 
'i»>»’člo.

Paeina iš sodos Meeeiunv, Svenee 
•du Pavieto, Vilniaus Gub. ir vadinas 
no te”u Teroras Zinkevičius. Kas ta 
••.ifd kur i'o">»tvsi»e ar susitiksite 
•oo’on areštuokite ir duokite man ži

l-oe-'elVĮonsiop o apturėsite $100 
00. doleri" Oeueeii. po te’-i>, antrašu.

.TOSEPH J. F.LIA8.
■1000. So. Wood StrMt CHICAGO TLL

EXTRA
Parsiduoda labai geras saiiunas 

ant dviejų gatvių, karių linijų, ge
niai apgvventoj lietuvių vietoj ir 
prieiga visokių žmonių, vežimų ir 
automobilių. Geriausi vieta kas yrA 
toj npielinkėj. Aš galių parduoti 
ant išmokesties kad kad neturėtu 
visų pinigų ant syk, aš žinau, kad 
kas pirks tas netrotis. Pardavimo 
priežastis aš einu į kitų biznį.

P. A. PALLULIS 
1749 So. Halsted St. Cor. 18 St.

Telefonas: McKiniey 8764 W

BR. JI. K. RUTKAUSKAS «
Gydytojas Ir Chirurgas J 

1 3467 S. Kistiri Blvd. Ir W. 36 |t., Chlnn <1

Pbone CaeCI Iii,

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. Halstid CMICA60, ILL.
CORNER 18th STREET

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00 
ABELNAS TURTAS VIRS $2,000,000.00

» H < o -
Suvienytą Valstiją 
Paeto liaukos, mies
tas ir Valstija laiko 
pinigus šiame Ban- 

I ke. Direktoriai šio 
Banko yra savinin
kais milžiniškų dir 
btuvių Central inia
me Lšdirbisčįų Dis- 
triktė. -Viceprez.
ARMOUB and Co. 
Prez., ALBERT

PICK and Co. Viee-prez. CHICAGO JUNCTION 
Gelžkėlio Kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli 
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. 
Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siun
čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus 

. iš kitą Bankų po visą Ameriką ir atlieka visokius 
Bankinius reikalus.

Bankos VALANDOS: N uo 9 ryto iki 4 po piet. 
'Subatpm.is iki 9 vai. vakare.

Kalbama Lietuviškai. 
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS

ŠIAME APSKRYTIJE. .

MOTOS TBUCK8.
Mes turime kellatų vieno tono

motorinių trokų (Motor Truck). 
Parduosime pigiai už cash arba ant 
išmokėjimo. Kreipkities laiškų.

A. B. Co.
% "DRAUGAS”

l.Rno w. 46th St. CHICAGO ILL.

Paieškau savo tėvų gyvenančių 
Lietuvoj po sekančių adresu:

Jonas Prakapas Vilnaus Guberni 
jos, Trakų Pavieto Aleksandravo 
Valsčiaus Kaimo Gričiunai Pačio 
Stotis Butrimonis.

Jeigu kas apie juos žinote kur jie 
dabar raudasi, malonėkite man pra
nešti už kų busiu dėkėngas.

PETRAS PRAKApAS 

521 East Str. NEW HAVEN, CONN.

> PARSIDUODA grocernė ir bufer- 
nė geroj vietoj ant South Side daug 
Lietuvių aplink. Pigiai už cash. At
sišaukite:

6223 So. STATE St.

- *
JOSEPH C. W«tON

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldi 

29 So. LaSalle st..
Vakarais 1566 Milwsukee av« 

Central UW
B^gidence Humboli ST 

Chicago, UtL.

" A.A.SLAKIS
■ ADVOKATAS

Miesto ofisas: Roona 815
19 Bo. La Baile W., Chicago, HL 

Tel. Bandolph 6248

gyvenimo vieta 
>186 South Halsted Street

TeL Drover 6328

KABE! KABE!
Pamatykite k:-,-e ant paveiksiu.

300 paveiksiu -atimtų iš karis lau
ko su skaitiniais 8 spalvose, nerasi 
te 2 vienokių. Paveikslai labai įdo
mus kiekvienam pamatyt. Siųskite 
23 c. sidabrinių ir 10c. krasos žen
kleliais arba 35c. Express Money 
Order.

Taip pat norime agentų.
LEWS JENNINGS '

P. O. Box 582 KENT, WASH.---------------------------------- '
__  f>.

9 PASINAUDOKITE PROGA I

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

Norintieji plačiau sužinoti malonėkite kreiptis sekančiu adresu: $
A. PETBUSZKEVICIA, &

40 SCHYLER ST. AMSTERDAM, N. Y. g

MAILtlLMLIL# M tt «*««««< **. « 41HHt.M MJLt O t.t t t
: PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
J Ant Durį}, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

: CARR BROS. WRECKING CO.
į 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO
4*01 W4* r*6 6 * 441**4 66 6 6V4*

a Jhe.'r' ė

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerl 

koje Lietuvių kollonljoj kame yra 
JRO Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottvllle, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Clo- 
nals yra Farmerų Draugystė, , yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamos 
Į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farnas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°llonljos Išprašyti. Mes 
turime iš Jų suėmė jų farmas lr nori 
ne Jas parduoti, turime didelių lr m< 
tų farmų, glvulial. mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant lšmokesčio. Norint gantl dau
giau informacijų rašykite mums, j Į 
J gausite gražų katalloga lr mapa. .. ' ‘

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg.,

Scottville, Mich.

TAUPYKITE PINIGUST *
—pirkite gerinusią kavą Chi 

p cagoj ir mokėk už sv. tiktai
$ Geriausia Santos '

Kava Standard
& Kava 28 ir 30c. ver

COFFEE
19c

8500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti ’š taukų darytą sviestą 
kurioje nors lIBankės san
krovą.

Tel Drover 7048
Dr. C. Z. Vezelif
LIETUVIS DENTISTAS , 

V»i#p4or: nuo 9 rvto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Avė. 
art 47-tos gatvės

i------------------------------------------------------- -—i--------------------
į SMUbNAS 
• Geriansiaa 

Smetonos svis 
: etas. Geresnis 
: negn kur |ąs

41c

RYŽIAI
Gerinosi Ry
žiai lOe
rąliee

Sic

COCOA
Raukės G s- 
riansia Coeoa. 
Sulygink a a 
bent ka- ddp 
kia % sv

ARBATA
Priimniausio » 
Arbatos Gva 
rantuotos A n. 
80e. vert. UC

W«8T E1DE 8811 « Hartfc a. «718 E. Aahland
U7I MUvmnkss Av, 
8084 WUwnshss Av. 
1048 Milams nes A v. 

b 1610 W. Mndlson et. 
8830 W. Madison st. 
1844 W. Chieago Av 
1838 Blne ialaad Av

1817 «. Satotsd «• 
18X8 S. Ha.at.d M.
1818 18«h M. 
BIOS W. 8Sad SL

SOUTH STDE 
8888 Wsnt«srtb KY
8487 B. Halsted st.

MOBTH ETDE

408 W. DIvMsa
720 W. North Av. 
8640 Lincoln Av, 
3244 Lincoln Av. 
8413 N. Clark

I




