T

I “DRAUGAS”
S
S
W
£
•
«S

I “DRAUGAS” j
LITHUANIAN DAILY

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
KAINUOJĄ:
Suvienytose Valstijose metams $3.00
Pusei metų......................................... $175
Užrubežyje metams .... . . $6.00
Chicago krasa metaass................... $4.50

Published daily except Sundays

Draugas Pub. Co.
* 1800 VV. 46th St.
S

Perkant Ii valkų 1c.

Draugas Pub. Co.
Chicago. III.

TBLBMIONB DROVER 6114

Metai-Vol II

Kaina 1 “ntas-

PANEDĖLIS, 19 DIENA
Entered as second class matter March 31,

Popelius Darbuojasi Prieš
Karp S. V. so Vokietija.
Prez. Wilsonas Eis Kongre
sai! ir Pareikalaus Įgalioji
mą Veikti Prieš Vokietiją.

VOKIETIJOS VYRIAUSYBES ĮSAKYMU
GARLAIVIAI SUGADINAMI..
ropų su daugeliu aukso. Tečiau karei kilus jis iš kelio
nės buvo atšauktas ir su
LONDONAS, vas. 19. — grįžęs apsistojo šitam uoste.
North
German
Lloyd
Iš Rymo čia gauta žinia, jo
gei SV. TĖVAS BENEDIK
kompanija
yra kalta arti
TAS XV pasiuntęs kabiopustrečio milijono dolerių
gramą Jo Eminencijai karNational Citv bankui New
—— dffiohti Oibb w» Britimortkuomet Sidaf
je, kad Šis praneštą prezi
Suv. Valstijos pertraukė di
dentui Wilsonui, jogei Jo
plomatinius ryšius su Vo
Šventenybė deda visas pa
kietija, banko paliepimu už
stangas sulaikyti nuo karės
grobta tasai garlaivis. Eks
Suv. Valstijas su Vokietija.
pertai peržiūrėdami garlaivį
susekė, kad jamt sugadinta
DUOS PREZIDENTUI
svarbiausios
mašinerijos.
ĮGALIOJIMĄ VEIKTI
Todėl visas reikalas ir atsi
PRIEŠ VOKIETIJĄ.
dūrė vietos apskričio federalin teisman.
POPEŽIUS STOVI
UŽ TAIKĄ.

t

Washingon, vasario 19. —

Teisman liudyti anų dienų

Suv. Valstiją visą politikinių partijų lyderiai stipriai
. vienijasi su prezidentu Wilsonu ir žada jam duoti visų
galę veikti prieš Vokietijų,
kuomet pastarosios nardan
čios laivės paraližuoja šios
šalies prekybų ir skandina
amerikoninius garlaivius.

pašauktas to garlaivio kapi

tonas Polack. Šitas pasisakė,
jogei nuo vieno vokiečių am

basados

valdininko

gavęs

paliepimų sunaikinti garlai
vio
mašinerijas
tuojaus,
kuomet kils ntsutikimai su
Vokietija. Kapitonas taip ir
padaręs.
;
Šitų savaitę prezidentas
Kapitonas tečiau atsisakė
Wilsonas išnaujo eis kon- pasakyti to valdininko pa
gresan ir šitam praneš apie vardę ir kas jis per vienas.
krizį su Vokietija. Pareika Mat, jis esųs Vokietijos lai
laus pilno įgaliojimo panau vyno oficieris ir todėl už pa
doti visas šalies jėgas, kad slapties išdavimą galįs būti
apsaugoti šalies prekybos ir pasmerktas miriop, kuomet
sugrįšias į Vokietijų.
pramonės varžymų jūrėse.
. , j Kadangi^ Vokietija savo
Teismas, žinoma, jo nei
nardančių- • laivių blokados nevertė pasakvti tų paslap
pienų nemano atmainyti, ta- tį.
Taigi paaiški, jogei Votai Suv, Valstijų karės lai-!
vynas bus panaudotas gin- kietijos vyriausybė yra įsa
ti savo šalies teises, kurias kinai sugadinti visus vokiš
į,tūžo Vokietija.
kus garlaivius, atsirandan
čius
Amerikos
uostuose,
VYRIAUSYBĖ PALIE
kuomet kiltų karė tarpe tų
PUSI SUGADINTI
šalių.
Tai daroma todėl,
GARLAIVĮ.
kad tie garlaiviai netektų
Suv. Valstijoms.
Boston, Mass., vasario 19.
— Vietos uoste nuo karės
pradžios Europoje tarpe ki
tų vokiečių garlaivių yra ir

didelis garlaivis ‘bCronprinzessin Sfcilie,” priklausantis
North German
Lloyd. kom
Prieš
kilsiant karpi
panijai ~
’
šitas gnriafvis plaukė į Eų.I

I
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PALEIDŽIAMA NAMO
MILICIANTAI.
Washington, vasario 19.—
Vyriausybės įsakymu visa
milicija paleidžiama namo iš
Meksikos pasienio. Pasienyj
paliekama tik pasienių vaistijų milicija.
-

VASARIO (FEB.) 1917 M.

Chicago, UI., under the Act of March 3, 1879.

Už žųsj mokama $1.56 RUSAI SU VOKIEČIAIS
svarui, 4<į $3:44 svarui,
BENDRAI MEDŽIOJA
VILKUS.
vištų $1.20 svarui. Nesutin
Stockholmas, vas. 19. — kama nieluir pardavinėjant
Paskutiniais penkiais mėne laukinių paukščių.
Petrogradas, vas. 19. —
siais daug labiaus paaršėjo
Pieno galima gauti labai Rusijos-Austrijos karės šo
maisto stovis Vokietijoje. mažai ir tat tik kūdikiams ir
ne priviso daugybė išalkųTuo žvilgsniu informacijų
vaikams.
siųjų vilkų. Nuo šitų ne
suteikia
“Association
Kitas
korespondentas naudėlių kareiviams prisi
Press” korespondentas, ku
eina bendrai ginties. Išni
ris nesenai Berlyne išgyve tvirtina, kad vokiečių karei
Washington, D. C., vas.
kusieji vilkai tiesiog užpul
viai
kuogariausiai
valgydi

no tris savaites. Korespon
19. — Šio šalies tautinė pro
dinėja mažesniuosius karei
dentas tvirtina, jogei Vokie nami. Todėl ir gyventojai
vių burius. Po mažesniųjų hibicijos partija visu uolu
tijoje išnykęs visoks mais badmiriauja, nes kareiviams
priešininkų susirėmimų, bū mu ėmė darbuoties, kad
to išteklius. Palikęs mais atiduodamą didžiausioji da
riai vilkų tuč-tuojaus išlen pravesti visose Suvienyto
tas neprieinamas delei savo lis maisto.'
da iš artimiausiųjų miškų ir se Valstijose visuotinų probrangumo.
Bulvių porcija
tuojaus puolasi ant sužeis hibicijų, ty. kad visoj šalyj
kiekvienam žmogui suma SUIMT
REVOLIUCIOtųjų. Taip pasitaikius, prie uždrausti svaigalus dirbti,
žinta ligi 10 uncijų dienoje.
ni:ERŲ VADAS?
šininkų kareiviai sustoja pardavinėti ir vartoti.
Prieš' duonos krautuves vi
Bet kadangi tam tikslui
besimušę ir bendromis lėgosuomet
stovi
eilių-ei'lės
Havana, vas. 19. — čionai
mis puolasi prieš didesnius yra reikalinga pravesti spe
žmonių, laukiančių tinka pranešamas jogei Kubos res
savo priešininkus — prieš cialia įstatymas, kaipo prie
mos progos nusipirkti duo publikos Ujale kariuomenė
vilkus. Ir taip, retkarčiais das prie šalies konstituci
nos.
Santa Clana provincijoje su kareiviams pasitaiko ant- jos, tatai tuo tarpu šita par
ėmusi revįjiutaonierių vadų,
tija ištempė visas savo jie
Vyriausybės
paskirtos
kart vilkų pakloti po ke
geiL1 Jj'Mr^loiaezų. Kitur lias dešimtis. Po tokių ben gas, kad tokį įstatymų pra
d"on<,s "
lės kainos sulyginimai neau taippat esu sumušti revoliu dri; medžioklių kareiviai pa vestų kongresas.
gėtos, sulyginus jas su mė cionieriai.
siskirsto į savąsias dalis ir
Visupirmu tas priklauso
sos kaina. Bulvės kainuoja
išnaujo prasideda apsišau- nuo juridiškosios kongreso
72c. bušelis, gi duona pus TURKIJA - PALIUOSAVO dimai, užpuolimai.
komisijos, ar šita tokį prie
ketvirto cento svarui. Te
1,000 AMERIKONŲ.
dų patars kongresui svars
čiau kaip duonos, taip ir
tyti, ar gal pasipriešins. Jei
SENATAS PRIĖMĖ
bulvių
porcija,
skiriama
komisija pasipriešintų, tuo
Washington, vas. 19. — SVARBŲ ĮSTATYMUI
vienam žmogui, yra permamet prohibicionistams dar
Suv. Valstijų ambasadorius
PROJEKTĄ.
ža,
keleriems metams butų su
Elkus iš Konstantinopolio
Kaikurį
laikų
Berlyne
pranešė valstybės departa
Washington. — Suv. Val trukdytas darbas.
buvo manoma, jogei vyriau mentui, jogei Turkijos vy
Bet štai
tos komisijos
stijų senatas priėmė svarbų
sybė leis kiekvienam žmo riausybė paliuosavusi 1,000
įstatymui projektų, kuriam pirmininkas Webb anų die
gui nusipirkti vienų kiauši amerikonų ir jiems leidžiusi pasakyta, kad iš “slapiųjų” nų
prohibieionistų
lyde
nį kas dvi savaiti. Bet vy apleisti Turkijos šalį.
valstijų svaigalų gabenimas riams pranešė, jogei komi
riausybė parėdė, kad kiek
į “sausąsias” valstijas yra sija tų prie konstitucijos
vienam žmogui butų duoda DAR DU AMERIKONU
kriminalis nusižengimas. Už priedų už kelių dienų pa
ma vienas kiaušinis pen
NUŽUDYTA.
tai skiriama $1,000 pabauda, tvirtinsianti, kadangi su juo
kioms
savaitėms.
Sūrio
sutinka didžiuma komisijos
arba 6 mėnesiai kalėjimo.
Berlyne dar buvo galima
sąnarių. Tečiau tasai pro
EI Paso, Tex., vas. 19. —
nusipirkti rugpjutyj praei Praeita šeštadienį meksiko- COLUMBIA NEREMIA jektas visvien busiąs palik
tais metais. Dabar sūrio vi nai galvažudžiai užpuolė ir
tas svarstyti kito kongreso
SUV. VALSTIJŲ.
sai negalima gauti.
Suris
sesijai. Ir žinoma, tas da
nužudė dar du amerikonu
yra importuojamas iš Olan Gibson farmoje, už 14 mylių
Bogota. — Columbia vy lykas užims ne mažai laiko.
dijos ir kuone visas siunčia
Visgi
prohibicionistai
į vakarus nuo Columbus, N. riausybė atsakė Suv. Valsti
mas armijoms.
didžiai
džiaugiasi,
kad
M. Smulkesnių žinių apie tai joms į prezidento Wilsono
Taippat
yra
nelengva tečiau dar negaiuta.
notų vokiečių nardančių lai jų pastangos neina niekais,
gauti nusipirkti daržovių ir
vių reikale. Columbia sa kad jie turi pilnų viltį pa
konservų.
Mėsos. porcija VILLA TURĮS NAUJĄ kosi, jogei jinai esanti ir to- galbaus atsiekti savo tikslų
nuskirta 6 ligi 8 uncijų. Už
VYRIAUSYBĘ.
lešniai busianti neutralė ša ;— Suvienytas Valstijas pa
mėsų mokama po 60 ligi 72
lis ir todėl jai nesama rei daryti “sausas.”
centų svarui.
Columbus, N. M., vas. 19. kalo protestuoti prieš Vo
Kaip ten nebūtų, bet taip
I
pat
nemiega ir svaigalų ša
—
Žinomas
Meksikos
plėši

kietijų. Columbia pasitikin
Didžiausia stoka riebumų.
Sviesto arba margarino por kų galvažudžių vadas Vilią ti, kad tarpe Vokietijos ir lininkai. Šitie organizuoja
cija nuskirta mažiau 3 un atlaikęs konferencijų su ki Suv. Valstijų įvyksianti tai si ir organizuoja kongreso
atstovus aršion kovon prieš
cijų savaitei. Tas labiausia tu plėšikų lyderiu ir įstei ka.
tą prohibieionistų, anot jų,
ir vargina gyventojus. Pats gęs naujų vyriausybę Chikorespondentas
viešėda huahua provincijoje. Apie PREZIDENTO WILSONQ pasikėsinimų ant asmens
mas Berlyne visuomet jauz- tai pranešė Vilios agentai DEMOKRATIŠKUMAS. laisvės.
, mieste EI Paso.
Be to paruošto įstaty
davęsis pusalkanis.
Washington.
—
Preziden

mams projekto, prohibicioSumažinta porcijoj ir ka
mistai
dang svarbos šiandie
ARŠUS
PADĖJIMAS
tas
Wilsonas
pagaliaus
ėmė
reiviams.
Kareiviai laiš
.KUBOJE.
ir peržengė senų-senovės deda į Suv. Valstijų su Vo
kuose karčiai nusiskundžia,
prezidentų paprotį — pa kietija nesutikimus. Prohi
jogei jiems nepakankamai
Washingtont vas. 19. — kviestas su kitais kabineto bicionistai tikisi, jogei esąs
duodama maisto.
Arbatžolės ir kava šiandie Kuboje siaučia revoliucija, sąnariais nuėjo pietauti pas galimas daiktas, kad galės
Vokietijoje yra didelė rete Padėjimas kasdien aršėja. vidurinių reikalų sekretorių įvykti karė tarp minėtų ša
Amerikos lių. Tuomet, žinomas daik
nybė. Užuot arbatžolių ir Visoj pietinėj salos dalyj šito namuose.
suparaližuota
visi
reikalai,
“aristokratija” peikia tokį tas, kongresas hutų pavėžė
kavos vartojama /liepos žie
susinėsimai
geležinkeliais.
prezidento pasielgimų.
tas be ilgų svarstymų, ga
dai ir cikorija.

BLOGAI SU MAISTU
VOKIETIJOJE.
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Prohibicijos Reikalai Gėrėja
Suv. Valstijose

Senatas prielankiai atsineša j visuotina blaivybę.
lima sakyti, automatiškai,
pravesti visoj šalyj prohibicijų, kai kad anais metais
buvo padaryta kai-kuriose
kariaujančiose šalyse Euro
poje.
Prohibicionistai
tečiau
tvirtina, jogei ir be to jiems
pasiseks atsiekti savo tiks
lą.
Tuo labiaus, kad į prohi
bicijos reikalų malonei atsi
neša patsai senatas. Šitas
priėmė įsatymą, kuriuomi
užginama gabenti svaigalus
iš ^šlaupiųjų” į “sausą
sias” valstijas. Be to, “sau
sųjų” valstijų laikraščiams
uždraudžiama dėti paskelbi
mus, palytiučius svaigalus.
Už šito įstatymo peržengi
mų skiriamos aštrios pabau
dos ir bausmės.
Atskiriose valstijose taip
pat darbuojamasi prohibicijos reikale.
Vadinasi, yra viltis, jogei
už metų, kitų Suv. Varsti*

jos bus pakeistos “sausąja”
šalimi.
VOKIEČIAI ATLYGIN
SIĄ NEUTRALĖMS
ŠALIMS.

Berlynas. — Vokietijos
vyriausybė paskelbė, kad
jei vokiečių nardančios lai
vės neutralių šalių pakraš
čiuose padarysiančios bent
kokių nuostolių, arba nele
galiai
nuskandinsiančios
laivus, už tai busią atlygin
ta neutralėms šalims.

LIEPTA APSAUGOTI
TILTUS.

Hartford, Conn. — šitos
valstijos gubernatorius ga
vo iš karės departamento
įsakymų pastatyti sargybas
prie visu Connecticut upės
tiltų.
’

ORAS.
Chieago ir apylinkės. —
Pirmadienį, o gal ir. antra
dienį lietus arba sniegas;
maža atmaina* temperai urofe.

Temperatūra vakar
ščiausia 24,

žemiausia

auk
29

laipsnių.
Saulė teka 6:49, leidžiasi

5:».
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Vaikai, Valstija, Arkivyskupą., te“*

riai atsiliepė į Arkivyskupų.

"fS Viena šeimyna buvo susidė

Ju«ų pinigą tur. būti pntf®garoje MUgloh ▼alstlloa
banka|a

I

neduoda tikėjimo ir to visa, jusi 1000 dolerių automobi «
Kuomet Amerikos lietuvių
lingu darbininkų; o valstija ko reikia žmogui, turinčiam liui pirkti. Perskaitę Ga
Jei
kas
klaustų,
kų
veikia
‘Draugo” redakcija links
katalikiškoji visuomenė (toli katalikai Chicagoje, tai už- mokėdavo tiktai už valgį ir dūšių.
nytojo laiškų vaikai ir tė
mai sveikino naują viršinin
gražu ne srovė) nesutiko pa tektų pasakius: auklėja tris drabužius. Juk už 10 dole
G®ras daiktap jei kas iš vai sutarė, kad našlaičių šel
ką kunigą Dr. A. Maliaus■ OP CMICAOOi
taikauti musų sulAisvaiuanė- tūkstančius su viršum naš rių į mėnesį daugiaus nieko
alkusiam duoda silkės pa pimas reikalingesnis už au
i Ava. >WH» Waatara Ava
kį. Buvo kuomi džiaugtis,
jusių tautininkų saujalei, tuč- laičių. Juk daugiau nieko ne niekas negali suteikti. Aptomobilį
ir
atidavė
sutaupiunes jis buvo visoje Lietuvo
3% ant Jūsų Pinigų
tuojaus prasidėjo šmeižtai ir darant, vienas šitas darbas mpinimą tiems 2,000 na valgyti, bet kas pavalgydi ta tūkstantį nelaimingoms
je žinomas veikėjas ir augš
nęs
žmogų silke neduoda
aitriausi užsipuldinėjimai ant
Atdara Paocdeliala i.* Subatomi*
šlaičių katalikiškos įstaigos
jam vandens atsigerti, tas jį įstaigoms. Viena tolimesnėto mokslo sociologas, pilnas Tautos Fondo valdybos. Gir gana didelis ir gana gražus.
• vakarais iki 8 valandai
Chicagoje atlikdavo dykai; kankina. Mes labai butume ji parapija atsiuntė savo
jiegų ir darbštumo. Kata di, Tautos Fondo valdyba po Tečiaus jisai tėra tik dalis
Skoliname pinigas ant Namų
tečiau išpildydavo jį gerai. dėkingi, jei valstija atsiim- klebonų į Chicagų, kad par
likiškam dienraščiui kaip visas lietuvių apgyventąsias to, kų Katalikų Bažnyčia
veikia šitam® mieste. Ji au- Teisėjas Baldwin, išduodavežtų kūdikių, nes parapi
Persiunčiame pinigus
tik reikėjo tokio vyro.
vietas skleidžianti kokius ten kloja apie šimtų tūkstančių mas savo garsiųjų ištarmę daina augint katalikų kūdi jiečiai imasi maityti ir au
( Europa Ir galima
Per vienuoliką mėnesių lapelius, kuriuose
pasakyta, neuašlaičių, užlaikydama du 25 d. sausio, 1917 m., pripa kius, įstatytų jiems tiek ka ginti našlaičius su savais
ta utį Lalvokartes
talikiškų auklėjimo įstaigų,
beredaguodamas šitą dien jogei Amerikoje negyvuojųs
žino, kad katalikiškosios kad jose galėtų tilpt visi ka vaikais. Visų meilės apsi
universitetu,
apie
dvidešimtį
raštį, kun. Maliauskis paro koks ten Amerikos Lietuvių
vidurinių mokyklų bernai įstaigos našlaičius auklėjo talikų našlaičiai. Kas į ka reiškimų, pasirodžiusių pe
dė savo gerąsias ypatybes. Centralis Komitetas.
čiams ir mergaitėms bei ke geriau ir pigiau, negu val talikų vaikus žiuri kaip į reitų savaitę nei supasakosi,
Sociologijos mokslą jis su
Mums yra žinoma tokiuo letu šimtų pradinių mokslo stija.
ĮSTEIGTA 1888 M.
mažus galvijus, neturinčius nei sužinoti negalima. IŠ
naudojo kovoje su socialėvardu komitetas tik iš Lietu įstaigų.
Mes
nežinome,
kų
mintija
Tai-gi
Katalikų
to,
kad
meilė
gyva,
turime
reikalų augštesnių už lovų
mis lietuvių klaidomis. Ka
vių Dienos. Kitas panašios ru Bažnyčia Chicagoje
tie garbingieji Illinois val ir lovį, tas katalikų visuo matome ir
vie

džiaugiamės,
talikystės teises jis taip ošies komitetas šiandie nebegy
nu mokslo žvilgsniu lygi stijos teisėjai ir viršininkai, menės nepatenkins ir tegul jog musų tikėjimas gyvas.
tvirtai pastatė jos priešams
STATE BANK
vuoja. Bet jei to buvusiojo maždaug dviem mokslo api- kurie iki šiol katalikus naš
PO
PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!
Arkivyskupo
tikslas
pasiek

nesiima aprūpinti jų reika
į akis, kad tie priešai nus
Lietuvių Dienos Komiteto at rubėm Rusijoje. Nei apie laičius pavesdavo auklėti ka
KAPITALAS $600,000
tas. Jis nelinko pinigų, o
tebo.
Ne laikas nei ne vie
skilusieji keli nariai sušaukė ligonbučius, nei apie prie ta Ūkiškoms įstaigoms. Bet lus.
Mes mokame 3 proe. ant Pinigą.
tik
priminė
katalikams,
kad
ta išdėstinėti kun. Mhliaus- ten kokį suvažiavimų ir sauMes parduodame Pareiga Money
Chicagos Arkivyskupas,
mums rodosi, kad jų mintys
mažiausieji
ir
nelaiminglaudas
seniems,
nei
apie
kio nuopelnus; mes tiktai valiai, l»e visuomenės noro ir
Orders | visas dalis svieto.
patyfęs, kad Cook’o apsk
laikraščius panešėjo išdėtomsioms. Jie
giausieji jų broliukai pavo
džiaugiamės, kad jisai ne vi pritarimo, apsimetė ir toles katalikiškus
WiliUm Kasper — Pirmininkas
ričio eitmas 25 sausio 1917
nemano, kaip ir mes nema
juje. Katalikai sukruto ir
Otto Kaspar,—Vtoa-pirmlninkas
sai atsitraukia nuo “Drau niai “komitetai,” tai dar ne šiandien nekalbėsim, nes jau
m. išdavė ištarmę, drau
Chas. Krupka, Vlca-plrmlnlnkas
nome, kad jos galėtų būti
stojo šalę savo ganytojo.
Joseph Sikyta — Kąsierius
go.”
Neapsiimdamas to reiškia, kad lietuvių visuome savaitė, kaip visų čikagiedžiančią davinėti valstijos
iugust Fllek—Ass’t. Kasietlos
priešingos konstitueijai ša
Jam
nereikės
eiti
ubagauti,
čių
mintys
sulenktos
ant
ko
liaus redaktoriauti, kun. nė šoktų sulyg jų smuiko.
pašalpas našlaičiams, įsta
kaip buvo beketinus. Keli
1900 Blue Island Avė.
kito, būtent kas bus su lies, kur visas viešasis gyve
Maliauskis
prižadėjo ra
tytiems į katalikų auklėji
šimtai kunigų pasiryžę jį
Lietuvių Katalikų
visuo dviem tūkstančiais katalikų nimas eina tikėjimų lygybe
OHIOAOO, Ui
šinėti “Draugui” apie soci
mo įstaigas, parašė aplink
pavaduoti. Visų katalikų
menei nėra jokio reikalo, nei našlaičių, kuriuos iki šiol ir pažiūrų laisve.
alius Lietuvos reikalus.
raštį savo diecezijos katali
Nuo pradžios šių metų Il
meilė ir pasiketinimas stoti
Įstodamas į ‘ ‘ Draugo ’ ’ išrokavimo susidėti su tuo ta vyskupijos įstaigose užlai
kams.
Tas aplinkraštis
linois konstitucijų reikia su-'
sale Arkivyskupo apgins na
Redakciją į gerbtino prano riamuoju tautini nkų-lais varna kydavo valstija, o ketina
jausmų gilumu ir iškalbos
šlaičius.
prasti ir pildyti kitaip. Ji
kėjo vietą, sveikinu Lietu nių eentraliniu komitetu kad toliaus įiebeužlaikyti. Kata
gražumu patraukia prie sa
draudžia valstijų, kad nedavių Laikraštiją, ypatingai ir nukentėjusios Lietuvos šel likiškų iki šiol sudėtųjų lė
vęs visų širdis. Arkivysku
šų teištenka tik vienam tūk vinėtų pašalpos sektinėms
SIBERIJOS TURTIN
katalikiškąją jos dauguome- pimo reikale.
pas kalba kaip tėvas, ku
įstaigoms.
Apskričio
teis

stančiui
su
viršum,
t.
y.
maž
GUMAS.
nę. Išreiškiu pagarbą ir ki
J Jetuvių visuomenė turi
rio kūdikį užgavo negailes
mas
savo
ribose
yra
'vieti

daug
trečiajai
daliai.
tų tautų bei kalbų spaudai, savo šelpimo nukentėjusių dėl
tinga ranka.
Milijonas du
nis teisėtas žinovas, kų reiš
tik man gaila, kad iš tos karės įstaigų — Tautos Fon « Valstija iki šiol duodavo
šimtai tūkstančių lapų pa
Siberija kuomet nors at
TAUTIŠKA
pagarbos turiu išskirti laik dų. Jinai todėl šiandie aplink po 10 dolerių į mėnesį už kia žodžiai sekta, sektiain- sklido po vyskupijų.
650 eityje bus turtingiausia ša
BANKA APSAUGA
raščius, kurie išrado reikalą šitų įstaigą susispietusi ir at našlaitį, kurį ji pavesdavo kas, sėklinis mokslingoje tūkstančių angliškai, 250
lis pasaulyje.
Natūralius
teisių
kalboje.
Katalikų
katalikiškoms
įstaigoms
au

šmeižti tautinį lietuvių kili Leką prakilniausių
labdary
tūkstančių lenkiškai, 150 turtus, beveik dar nepaly
DEL JUSU TAUPUMO
Bažnyčių jis pastatė sektų
klėti.
Juk
rodos
negalėjo
mą.
-«
W
bės ir gailestingąjį darbų.
tukst. vokiškai, po 50 tūk tėtus, turi taip didelius, jo
Aabrvt nae
Ginti teisingesnio daikto. eilėje ir uždraudė auklėti ka
KUN. PR. BUCYS.
stančių čekiškai ir lietuviš gei uegali su jųja susilygin
Tegu lietuviškieji laisvama-1
ir
talikus valstijos našlaičius
niai mus šmeižia. Tegu jie at Kol žmogus gyvas, tol jis
kai, po 25 ukstančius slavo- ti nei viena kita šalis.
AbaOlntUkg
tulikų įstaigose, nes jos. jo
skila nuo lietuvių visuomenės deda mokesčius valstijai, ati žvilgsniu yla sektinės, Ne kiškai ir kroatiškai. Iš viso
8i banka vra labai patogioje
Apie Siberijos turtingu
vietoje yA reguliariai perdvidešimt šešiomis kalbo
kamieno. Jie tečiau
nepa traukdamas pinigų nuo sa
C H. B.’ VblUiHę jumą rašo A. Kammer laikra
vo kūdikio. Tėvui mirus pridera teismo žvilgsnių
kenks visuomenės darbui —
mis prabylo ganytojas į Chi,
•«
taupinimai
yra pagaidaa-.
kritikuoti, nes jis yra teis
štyj “Nature.”
aukoti ir rinkti aukas nuken valstijos priedermė rūpin
jaai, ar 81.00 ar 81,000.00
eagos katalikus. Ant lietu
mas ir teisėjai yra pačių
Pirm šios karės Siberijoj
tėjusiems dėl karės lietu tis tuomi pačiu kūdikiu. Už
viškojo vertimo J. A. Ma
tobĮt
gpHpiMniri « » 1.1
Chicagos piliečių išrinkti,
augęs
ir
jis
mokės
mokes

viams. Yra viltis, kad ( už kailonybė savo ranka pasirašė kas metai buvo pagamina
Mus priedermė yra pažy
kokio laiko jie pagaliau susi čius tai pačiai valstijai.
“Jus mylintis Jurgis Vil ma ligi 1,300,600 tonų mil
NE VISIEMS TAS YRA
NATIONAL CITY BANK
mėti,
kad paprastoje žmo
Kas
ima
pinigus
iš
kata

pras negerai pasielgiu ir su
helmas Mundelein, Chicagos tų. Iš ten į kitas šalis iš
NONSENSAS.
OP dHZOAOO
likų ir turi priedermę jiems nių kalboje žodis sekta rei Arkivyskupas.” Tai r.rusų gabenama daugelis skurų,
grįš atgal visuomenėm
atsiradusių,
David B. Porgaa President
mirus aprūpinti jų vaikus, šk ia naujai
“Lietuva”
(No. 7) rašo
ganytojas, žinantis n tusų lajaus ir sviesto. Siberijos
Bet kol-kas mes, lietuviai
S. E. Kampu, Dearbom and
apie tautiškąsias lietuviu pa katalikai, einame skirtinguo tas sulyg grynos teisybės arba nuo senesnio tikė balsų.
Maaroa SU
Jie
Ir mes žinosime miškai neišsemiami.
jimo
atsidalinusių
atskalų.
turi
tuos
naišlaičius
auklė

rapijas, kuriose šeimininkau ju keliu ir iš šito kelio nepa
visam pasauliui duoda bran
jojo!
(Apatinės labu) /•
ja niezaliežninkai
kunigu- suksime nei kairėn, nei deši- ti katalikiškai. Illinois val Tai-gi kasdieninėje kalboje
Aplinraščiui pasirodžius, gius kailius.
Katalikų
Bažnyčia
nėra
se

stija turėdavo ir turi katali
žiai. “Lietuva” sako, jogei n n.
vienas lietuvis inteligentas
Apie Siberijos miueralius
kui našlaičių, bet katalikiš kta, nei katalikų įstaigos
tokias
Tegu jie šmeižia visuome kų įstaigų jiems auklėti ji nėra sektinės. Amerikos ka atėjo į vyskupijos raštinę turtus negalima pasakyti ZENKLAK BANKUS SAIGIMU.
“parapijas vadinti “tautiš
nė'...
ir, davę% $100 našlaičiams, nieko tikro, nes dar neištir Cltk-ugu ticat-MiK Ho«hv Njiryste.
neturi. Ji darydavo sutartį talikai gerbia visų pažiūras
komis” arba “tautiškai-katapriminė, kad Jo Augštoji ta didesnė šalies dalis. Yra
su esančiomis Chicagos die ir visus tikėjimus, bet jie
likiškomis’’, yra gyvas non
Ounkoa priklausančios prie Chi
Malonybė pradėjo savo pa kelios žibalo versmės. Kuzsensas. Dar didesnis nonsen F2LIETYBĖS KLAUSIMAS. cezijoje katalikiškomis au gerbia ii* save. Bet tas ger
cago Clearing House yra po jos at
rapijinį darbų tarp lietuvių nece žibalo plotai užima 30,- sargia priežiūra. Išliks nuo laiko,
sas yra vadinti tokių parapi Pilietybės klausimas Suvie klėjimo įstaigomis. Tos tū bimas kitų neturi būti išsi
bent syki j metus, Clearing House
Brooklyn’e," tarė: “Tai lie 000 ketvirtainių mylių; ap revizoriai
nuodugniai
ištiria savo
jų klebonus “tautiškais”, ar nytose Valstijose yra didžiai į li savo namų, savo auklėto žadėjimas savo tiesos ir gar
tankų stovį ir būda jų vedimo. Vi
tuviškas
atsakymas
lietuvių
likuojama, jogei ten esama si pinigai yra suskaitomi. notos,
Jeigu kasdieninėje
“tautiškai-katalikiškais” ku s* urbus lietuviams. Svarbus ju ir šiaip tam tikslui reika- bės.
bondai, mortgagei ir kitos apsau
arkivyskupui,
kurs
parašė
920,000,000
tonų žibalo. Irkalboje mus draugai pilie
nigais,”
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
v .sais žvilgsniais.
Nereikia
čiai imtų mus vadinti sekti- tų laiškų.” Gaila, kad mes kucko versmėse, sakoma, nigai kitose bankuose patikrinti ir
Žinomas dalykas, jogei ne- pamiršti to, jogei kaikuriose užlaikyti savo namuose.
ištirtos. Tiktai tikra upsuunežinome to tautiečio pavar esu 250,000,000 tonų žibalo. kningos
gi verte gali būti kningosc parody
Iš to visa jnuiiški, jogei ne- nhikais ir' apsieiti sulvg to,
zaležninkų kunigužių negali valstijose nepiliečiai ateiviai
t. Abejotina tvarka arba atsargu
dės. Norėtume jam išreikšti Gi visai nepalytėtos vers timas,
yra ncdaleidžiamas.
Jeigu
ma pavadinti kunigais ir jų darbininkai nekepti imami ne piliečiams, jei nors ne vargas o mes apsimtume, tai neil
Lanka nustoja savo Clearing House
savo
pagarbų.
Arkivysku

mės
Jenisejuje
ir
Semipalagam
ištektų
tos
pagarbos,
dar čia gyventi, tai visgi ir ne
tokiais niekas nevadina.
teisių, tas yra ženklas jos abėjotiAo
tik į miestinius darbus, bet
pas žinoma ne lietuvis, bet tine.
stovio. .
kurių
turime,
nors
ji
šian

gardus
pyragui.
Bet indomu tas, kad “Lie dar ir į kai-kurias privatines
Tiktai tvirčiausius ir saugiausios
Kuzneeo apskrityj yra trankos
Tatai pagirtinas butų daik dien yra did«lė ir užsipel jis lietuvių arkivyskupas.
gali but Clearing House na
tuva”, visaip išsisukinėdama, dirbtuves.
riais.
Laikraštis
“
Thc
Nevv
daug
geležies
rudos.
Sulyg
tas, kad ilgesniam laikui A- nyta.
nenori prisipažinti prie savų
The Cbicugo
Clearing House
Bitai Illinois valstijoj gy merikoje apsigyvenusieji lie
Iš to augštojo teismo iš VVortd,” su pasigerėjimu pa aprokavimų tos rudos busią priežiūros užmanymus tapo įvestas
jų plunksnų.
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
vuoja įstatymus, kurs nepilie- tuviui visuomet rūpintųsi pa tarmės galime pasimokinti duoda šitų žinių, pridedamas ne mažiau 17,000,0000 tonų. nei
viena Clearing House burka no
Kad nezaležninkai kuniguč’ams, t. y. svetimžemiams likti šios šalies piliečiai*.
aiibankrutijo. Kcikalufijant,
Ckanuo savęs, kad Arkivysku
Be
to
Siberija
yra
turtin

dviejų
daiktų:
viena,
kad
žiai yra tautieliškų tautiečių
ring Houho hankos ateina viena 1:1
varžo įsigyti lwnt kokias neLietuviams būti piliečiais musų katalikiškosios auk pas yra tėvas ir ganytojas ga auksu, variu, švinu, cin tai su pa geibu.
padaras, tai galima pilnai pri
The American State Bank prlju lomas nuosavybes. Svetini dar pravurtu ir geistina j>oli- lėjimo įstaigos ir geros ir lygiai visiems: airiams, vo ku, siera, salietra, grafitu, kluuso
prie Chicago Clearing Honrodyti faktais.
ž mis tokia nuosavybę tegali tikos žvilgsniu. Juk šioj šalyj pigios. Tai mums džiaugs kiečiams, lietuviams, če sulfitu, sulfatu soda, baltuo s;;, yra po Jos priežiūra, naudojusi
Mes paklausturnėm
gerb.
los teisėmis tr išduoda penkias pil
užlaikyti tik šešerius metus, visas žmonių gerbūvis ar skur mas. Antra, teisinas pasa kams, lenkams, slovakams, ju moliu, druska, manga nas atskaitas į metus.
“Lietuvos”,
kasgi tautinin
Jį taipgi yra po Valstijos prie
l’o tiek metų jei svetimžemis
žiūra, yra regultariškai tirlnėjainu
das paeina nuo politikos bė ko priežastį, de'lko aštrųjį kroatams, slavonams, ita volframu, kvarcais ir tt.
kams ne tik Chicagoje, bet ir
ir kas meta išduoda penkias pilnas
n 'asiru pi na palikti šios. šą gio.
Sibeiiios upės yra daug atskaitas
konstitucijos
paragrafų lams, syrams, armėnams,
Bankiniu) Valdybai Val
kitur, “pašventino” tautietišstijos IlIiuoiK.
li-s piliečiu,
jo nuosavybė šitai dar ve kaine svarbi pi pritaiko prie mus.
hultieinsienre
ir
juodiem*
žuvies.
“
Da

kųsias jų įsigytas
kapines?
Pinigai sudėti šilojo batikoje yra
k Kifiskuojumu.
išmokanti ant kiekvieno purcikulusiams,
turtingiems
ir
betur

Be
to
ten
galima
puikiai
bartinė,
sako,
jausmo
ir
dar

lietybė:
Kuomet
Suv.
Valsti

•
Juk tie patįs nezaležninkai
vimo.
čiams,
akliems ir šlubiems, auginti linus ir visokius ja
Kol-kas
tasai
įstatymas
ne

joj
susikivirčijo
su
Vokietija,
bi*
pakraipa
beabejo
kas

Čia galimu 'gauti Pirmus Auk
kunigužiai, kurių musų tauti
so Mortgages. Teipgl Aukso Mortbuvo
įvestas
praktikom
Te

našlaičiams
ir
apleistiemvus.
pasigirdo anglų spaudoje bul- kart labiaus ir labiaus rei
ninkai norėtų nusikratvit.
guge Bontlus po $100.00 Ir $500.00.
čiau
tegali
ateiti
toks
laikas,
.šis bankas
yra it tsi^katiciausas
Hoi, kad visi šioj šalyj gyveną kalauja, kad valstija, parū siems, žodžiu kalbant vi
šitai Chicagos tautininkai
I .ietuviaflis.
Nešino
kainos.
Nuo savęs pridėsi
Čia kalbu Lietuviškai ir Lenkiš
turi įsigiję nuosavias kupinės. kai valstijos vyresnybe gali svetimžemiai busią jicrsok to pintų atsakantį butų, pri«- siems.
kai.
me,
kad
jisai,
Šv.
Povylo
— Jonai, o kiek mokėjai Kapitaliut Ir perviršis: $600,000.00
jumi kilus karei su Vokietiją. žiurų, užlaikymų jiems, našJas “šventino” nezaležninkai juo ir pasinaudoti.
dvasia
persiėmęs,
nedaro
už šį skryblių.
kunigužiai, o tautiečiai
su Kitose valstijose yru dar ir i Vasliingtono vyriausyla* lai laičiams, kurie neužilgio
— Nežinau. Kuomet pir
klaupę “meldėsi” ir putarna- k i tokie nepiliečiums suvaržy užgvnė. liet galima sulaukti bus darbo nariai pdlitiška- j didesnių teisių vienoms taumai.
visko užsi pliekus karei. Karė wc kūne.” Trumpai sakant I toms negu kitoms, todėl kau pardavėjas miegojo. ’
vo tiems kunigužiams..
-O-O—0—
Antai Pennsytvnnijoje ne- piliečių neglosto, bet juos dar valstija įtori paimti į savo kiekvienas, kaip ir mes, jį
Tai gal ir čia sulyg “Lietu
Ant vandenio...
piliečiams yra aštriai uždrau labiaus smagiau. Gi apie nepi- rankas auklėjimą jaunosios jaučia savo taria; kaip tėvų,
vos” yra nonsensas?
lies
jis
moka
jausti,
kad
-p Moki plaukyti ?
PrenidetltM
kartos. Tik tas viešpatijos
Ir kaip tai keista, kad mu st ra turėti su savimi arba sa liečius nėra kalbos.
.kttUMM'AK NTATU BAVK.
mes
jo
vaikai.
— Taip.
Todėl ic verta lietuviams auklėjimas yra ueužtektinai
sų sulaisvamanėjiisieji broliai ve namuose beut kokius ginkKampas: Blue Island Avė., Loomis
Ir 18-tos gatvių.
O
kur
išmokaiDidžiojo
miesto
širdis
su

geras.
Jis
duoda
našlai

bis.
Be
to
uždrausta
jiems
me-|
pusi
rupinti
pastoti
šios
šalies
nenori prisipažinti prie savo
ĄTDAKA8: Panndėllala, Kctver—
Vandenyj.
r
kruto.
Įvairus
žmonės
įvaigals
jr Subatoms iki 8:30 y&1 vak.
čiams
butą,
priežiūrą,
užlaidžiūti,
žūklauti,
net
ir...
šunis
piliečiais.
jo padaro.

Secind Sucorit? Bank
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

X
y
COLLINSVILLE, ILL.

Darbai.
Pas mus lietuviai dau
giausia dirba anglių kasyk
lose. Darbai eina neperge
riausia. Kaikurie dirba vos
tik trįs dienas į sąvaitę.
Pragyvenimas brangus, bet
girtuoklystė gal nei kiek nesuiuažSjo.' Darbininkai nuo
lat iieAa < savo kruvinai už
dirbtus centus sa Kuiliukui
ir tiek, nors pati ir vaiku
čiai kaltais ir alkį kenčia.

Bertainiai.

Šis mokslo bertainis pa
sibaigs kovo 1 dienoj. Se
kantis prasidės kovo 6 d.
Jei kas norėtumėt dau
giaus sužinoti apie šią mo
kyklą, reikalaukite katalio
go: Valparaiso University,
Valparaiso, Ind.
Neturintieji kur sustoti
gali užvažiuoti pas mane R.
ra ko stebėties, kad pas mus. Įuomct būt įgiję nuo liuteM.
Kalinauskas,
(Stiles
bedieviai, socialistai ir viso ronų daugiau simpatijos.
Hali, Room 8, Valparaiso,
kie tautos išgamos gan pa Bet tas jų farizejizmas ne
Ind.J< »*
sekmingai sėja savo nuodus. pavyko. Kalbėtojas atsakė,
Vyriausiu bedievių socialisKEWANEE, ILL.
id kaipo lietuvis jis juos
tų vadu čia yra tuUs Mete-.
gį kaįp0 krikščionis
Darbai
čia eina gerai,
lionis, kuris nevykusiai ve-į Bs juos gerbįa. Prie to dar žmonės uždirba gan daug.
da kritiką, per “Naujienas” pridėjo, kad reikale jis už- Katalikai čia jau pradeda
su Lietuviu Liuteronu. Ka- ,,įtikėtų lietuviams liutero- susiprasti ir šalinasi nuo so
talikai arčiau pažinę soeia-; nams labiau negu, kad socia cialistų rojaus.
Dori lie
listus pradeda nuo jų ša'lin-! ]js^amg^ neg Įįeturoraai tiki į tuviški laikraščiai čia gan
ties. Bet katalikams sunku i pjeVą įr turi sąžinę, o mu- išsiplatinę.
Ypač žmones
yra veikti, nes neturi neiv„ socialistai yra bedieviai mėgsta skaityti dienraštį
savo kunigo, nei inteligenti-p jr mindžioja etikos princi- “Draugą.”
jos.
Lietuviai
liuteronai J pus>
A.

stipriai laikosi.

Jų čia yra i

nobinis žmonių pagamintas
5) . Raportas
apskričio išteklias. Galų gale maisto
kainos taip pakilo, kad re
(‘boro komisijos.
6) . Bankos arba paskolos tai kam jau buvo prieina
mos. •
komisijos raportai.
7 j? Rengimas
vasariškų
Ispanija tuomet pastojo

Valgiui reikia paskirti 33— svarbumas ir privalumas.

36 dol. per bertainį. Pigiausis kambaris 6 dol. bertainiui.
Reikalingas kningas
tė, kad kuodaugiausiai klau privalo kiekvienas pats sau
sti.
Matyt musų sociali snusipirkti.
tai yra jau visai protiškai
Darbas..
nusibankrutiję.
Jeigu kas turi mažai pi
Lietuviai liuteronai
nigų, tai gali gauti darbą.
užganėdinti.
Už kelias darbo valandas užNevien katalikai, bet taip sipelnijama valgis. Tie, ku
gi ir lietuviai liuteronai bu rie nori mokyties ir mažai
vo labai užganėdinti p. Rač- turi pinigų, te išanksto jiasikaus prakalbomis.
Tūlas rupiua gauti darbą.

socialistas užklausė kokios
nuomonės kalbėtojas yra
apie lietuvius liuteronus.
Čia norėta sukompromituo
ti p. Račky, nes jei jis bu
tų išginęs liuteronus, tai bu
Viešas veikimai.
. Kdr girtybės dievaitis tų apšaukę p. Račkų men
ku kataliku, o jei jis butų
tunka, ten tautiškai-krikšpeikęs juos, tai be abejonės
čioniškoje dirvoje^ veikimas
pasėjęs neapykantos
negali bujoti. Užtat ir ne lietuvių tarpe ir socialistai

išvažiavimų arba ckskiursi- taip turtinga, kad vos tik
nemirė badumi!
jvPaskui sekančiuoju šimt
8) . paskirstymas apskri
mečiu, Ispanija, pagarsėju
čio vyčių vakarėlių laiko.
9) . Prakalbų
maršruto si visoj Europoj savo aukso
kuopų apskrityje rengimas. išdu, turėjo vi/lkti neapsako10). Laikyti pasikalbę*ji- mv skurdą ir vargą.
mus kuopų 'susirinkimuose,
Šitas Ispanijos stovis pa
užsi kviečiant svečių iš kitų mokė viso pasaulio žmoniją.
kuopų.
Parodė, jogei vienu auksu
13). Pageidavimas steigti negalima būti sotu. Reikia
merginų skyrius tarp vyčių. raukų darbo, jei norima tu
ciu.
rėti gerbūvį. Gyventojams
12) . Tverti atletikos ir ypač reikia užsiimti žemdir
militariškus skyrius kuopo- byste, iš kurios minta pa
se-apskrityje.
saulio žmonija.
13) . “Sandaros“ klausi
Taigi šiandie ne ta šalis
skaitosi turtinga, kuri turi
mas.
daug aukso, bet kurioje yra
14). Valdybos rinkimas.
išvystyta
J. K. Miliauskas, pirm. kuoplačiausiai
žemdirbystė ir kur žmonės
J. V. Lisauskas,
,
N. Y. ir N. J. vals. Ap. Rašt. netinginiauja.

prakalbai,

gan daug, turi n«t savo baž-;„žiburi0„ Draugijos iš st.
nyčią ir lietuvį pastari. I
Mo. p„ vadovyste p.
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Tautiškame susipratime jie' A živaižio palillksmino pu. kuopa buvo surengusi vakataip gi gan augstai stovi. Is b)i^
dainelėmis ra Apsireišk. P. ŠvenčiaulaikrasdŲ čia daugiausia į įr farsu ošlinbas 8U vir. sios parapijos svetainėje
skaitoma
“Draugas”
ir *• ,,
Vakaras buvo užvaldytas
“Darbininkas.” Socialistų*
Už
v, •
.Nekuomet Collinsvilleje “Kepuriniu Balium.”
šlamštų ir gi nestinga.
• ,
,» ,
....
gražiausias
kepures
buvo
'
°
®
dar tieK daug publikos ne•jra.tAlikfl.nig nanjiatia.
Į prisirinkdavo į prakalbas, dalinamos dovanos, Jas ga
Ačių p. B. Stumbro ir ki-1 bai p šiuo kartu ir visi buvo vo: J. Juodžiute, A. Venitų vietinių veikėjų pasidar- užganėdinti, žinoma, išsky- sloviutė ir M. Ražanauskas.
bavimui, LRK. Sus-mo 161 njs socialistus. Jie šio smu- Vakaras buvo blaivus. Jo
kuopa ir šv. Mykolo Arka-'turbut niekad neužmirš, kių svaiginamų gėrimų nie
niolo draugija vasario 3 d. Laike prakalbų buvo par* kur nesimatė.
Kalnelis.
š. m., čia surengė prakalbas. | duota daug “Draugo” įr
Kitų kolonijų lietuviškos “‘Darbininko” laidos nau
katalikiškos prakalbos tai dingų darbininkams brošiū
Lietuviai yra labai
ne naujiena, bet Collinsvil- rėlių.
dėkingi
p.
Stumbriui už pa
lėje tas tikra retenybė.
Kalbėjo plačiai žinomas p. sidarbavimą ir p. Raukui už
Al. M. Račkus, Loyolos Uni i jaudinąs, prakalbas kurio
versito studentas. Jo pir mis sustiprino musų dasią.
mosios kalbos turinys buvo: < leistina butų, kad šisf gabus
“Krikščionija ir civilizaci kalbėtojas aplankytų kiek
ja.” Gabus kalbėtojas pa vieną lietuvių koloniją.

Liet. B.
siremdamas istorijos faktais
parodė katalikybės nuopel
VALPARAISO, IND.
ną civilizacijai.
Toliau
jis išrodinėjo kenksmingu
Šių metų pradžioje “Lie
mą bedievių veikimo, aiški
tuvoj”
buvo
paskelbta
no jų negarbingus tikslus.
trumpa žinutė apie Vai pa
Nutraukė socializmui
ra iso mokyklą. Po to aš esu
kaukę.
gavęs daug laiškų iš įvairių
Antini atveju p. Račkus vietų su prašymu plačiau
kalbėjo
socializmą. Mucainejo apie socializmą,
jiu- jpaaiSkinti apįc gį^ mokyklą,
sų socialistai išpradžios šyp-!
Valparaiso mokyksojosi kuomet p. Račkus ei- į., (Įaug€>iis interesuojasi ir
tavo socialistų autoritetų į,><j4.Į tur-but bus neprošalį
žodžius, vienok toliau naba- j
pranešti apie sąlygas
gai pradėjo rausti ir ™uky- nlokinįmogi

K*

BAYONNE, N. J.
Šiomis dienomis čia mirė
vienas raudonkaklis. Socia
listai savo draugui nenorėjo
atiduoti paskutinio patarna
vimo. Kuomet reikėjo nešti
velionį, tai nei vieno sociali
sto nebuvo.
Taigi mat kokie geri drau
gai tie bedieviai.

Kauno Kalakutas.

AUKSU NEBUSI
SOTUS.
Šešioliktojo amžiaus pra
džioje Ispanija buvo labai
praturtiejilsi. Drąsus ispa
nai jurininkai keliaudavo
skersai Atlantiką į Naują
jį Pasaulį, kaip tuomet bu
vo vadinama Amerika. Ke
liaudavo mokslininkai ir
prasčiokai. Ir visi už kiek
laiko sugrįždavo savo šalin
su daugeliu aukso.
Šitą
blizgantį brangų metalą jie
gaudavo pas tuometinius
Peru gyventojus inkus ir
Šiaurinės Amerikos aztekus. Ispanai už auksą tiems
gyventoianYs iš savo šalies
atgabendavo visokių menk
niekių.
Į kelias dešimtis metų
taip ir praturtėjo Ispanija.
Tiek buvo sugabenta ir su
krauta aukso, kuris reiškia
turtą, kad ispanai darbinin
kai nenorėjo dirbti jokių
darbų. Pakilo visur uždar
biai, bet ir visokių daiktų
kaina beveik pasidvigubino.
Tai įvyko ne todėl, kad žmo
nės nenorėjo užsiimti žem
dirbyste. Sumažėjo maisto
išdirbimas; ėmė mažėti se-

KAIZERIS Į KARĖS
LAIVYNO VADUS.
Amsterdam. — Vokietijos
kaizeris išleido manifestą į
savo karės laivyną, kuris
paskatinamas su visu atsi
dėjimu feikti prieš Angliją
ir aną badumi priversti taikinties su centralėmis val
stybėmis.

KOMEDIJANTAS PAAU
KOJO $150,000.
..Londonas. — Pagarsėjęs
Amerikoje
komedijantasjuokdaris, Crarlev Chaplin,
iš Amerikos prisiuntė $150,iX)0, skirdamas juos Angli
jos įsteigtam fondui vardu
“Laimėti karę.”

'Jie Yra Rūpesčių
Mažintojais.
Vakar paa mns atėjo žmogus kuris
teip gražiai atrodo kad butų buvo ga-.
Įima jo paveiksią nuimti. Mes jam su
viliojome viena pakeli Eatonlc, jis
nusišypsojęs tarė “Jus atminėte ko
aš norių.”
Eatonlc visus musų kostumerius užganėdija ir mes jo perduodame dau
giau negu kitų vj.įstų W. G. Sbepard
—Quaker Drug
Book Store,
Everett, Wash.
PO

VALGYMUI

____
IMKITE

VIENA

VOtlR STOMACH'S SXkQ
Geras nno remenio, širdies skausmo
ir kitų negerumu, Gaunamus pas viens
aptiekorus.
S0

EXTRA SVARBIOS ŽINIOS AHETARMAS SKAITYK
NEPRALEISK.

NEW YORKO IR NEW
JERSEY VALSTIJŲ LIE
TUVOS VYČIŲ APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS.

Sausio 28, 3917, buvo New
Vorko ir Ncw Jersey valsti
jų L. Vyčių apskričio val
dybos susivažiavimas.
Svarbiausi pažymėjimai
buvusiam susivažiavime bu
vo sekanti:
1) . Išreikšta
pageidavi
mas, kad apskričio kuopų
tiek, nes rimtas kalbėtojas
Įstojimas.
ėmė išrodinėti, kad jų mok
delegatai pribūtų susivaTariamajam
Valparaiso
slas neišlaiko kritikos ir gy
žiaviman laiku; tai-gi pir
rniversitan galima įstoti BE
mą valandą po pietų, vasa
venimui visiškai netikęs.
JOKIO MOKSLO ir pradė
Ypatingai jiems buvo karš
rio 25, 1917. Vieta susirin
ti inokintics nuo A, B, C.
kimui: pobažnytinėje sve
ta, kuomet faktiškai p. Rač
Paskui galima pasirinkti bi
tainėje, 568-570 Brome St.,
kus prirodė, kad socializ
le kokią mokslo šaką.
New Yorke, N. Y.
mas gudriai mėgina ardyti
į amžių moksleivių visai
Geistina, kad kuopos sių
tikėjimą, dorą, šeimynišką
neatsižvelgiama.
stų po penkis delegatus nuo
gyvenimą, civilizaciją, kul
Lietuvių Kalbos Klasės. kuopos ar nuo 10 narių vie
tūrą, mokslą, dailę ir mul
Čia mokinama ir lietuvių
ną.
kina liaudį veidmanŪkais
kalbos: gramatika, sintaksė,
2) . Valdyba, išrinkta rū
neįvykdomais prižadais. Po
retorika ir literatūra.
pintis kongreso dalykais,
prakalbų kalbėtojas sąmo-.
Iškaitai.
išduos raportą.
ningai atsakinėjo į užduotus
3) . Sutvarkymas paskolų
Už mokslą metams reikia
klausimus.
Išviso musų
dcl
Ij. VvČilJ savaitinio ortaiusunė'liai socialistai išdrį užsimokėti 60 dolerių, jeigu
*
*
v »«
gUUO.
k
*
so užduoti vos tik ti-įs klau- iškaluo moki. Už bertuinj °
A l'L.
*'
*2 ‘U
simus, nors kalbėtojas kvie-reikia mokėti 20 dolerių.
4). Aplikaciją išpildymo

Paveikslas iš musų kolonijos lietuvio ūkės
avižų lauke kaip miško
kuriame matos aukšta augumo A. Kakauskis su draugais tš Detroito tos
avižose ir jie pirko pas mus puikias ūkės.
BUK FARMIERIŲ DIDŽIAUSIO AMERIKOJE LIETUVIŲ FARMERIŲ KOLONIJOJE kur yra 8X0 lietuvių farmerlų apsigyvenusių ir kurie
turi ūkiškas draugijas parapija ir lietuvį kunigų. Ta kolonija randas iš
gražiausiu Ir psrankiausiu vietų dėl lietuvių apsigyvenimo
ant farmų
Amerikoje puikioj aplinkoje turgų miesto ReottvHles, Michigan. Linukui 11*
gus derlingiausi dėl visokių Jiavų Daržovių sodu Ir pievų gyvuliu ir pauk
ščiu augintino žemė daugiausia molis su Juodžianaiu maišitas ir kitos rū
šies geros žemės derlingos. Ta musų kolonija prlėna prie pat Michigan
Ežero Vandenina pirmas miestas yni. Seottvillo Mitrns yra Kudingtonns,
Portavas su didele laivų prieplauka. l’o visa kolonija puikus žviruvotl ke
liui ir gclkelių daugybe ir visokio didumo upių ir upelių Ir Ežerėlių žu
vingų dnugybe kas gražia labai kolonijų, visa kolonija apgyventu puikio
mis pelningomis fermomis. Anglai furmoriai matydami nepaprastai smar
kų lietuvių eta parėjima gyventi ant farmų pradėjo ts-nri imti neužganė
dinti Ir keltis iš ela laukan Ir sava fanuos pradėjo mums pavesti knd Jas
lietuviams pnrrfottimėm kad ir už žema kaina. Mes ir visi eta gyvenanti
lietuviui farnierlal toje puikioje kolonijoj labai esamo užganėdinti kad tik
Anglai iš eta Išeina o palieka lietuviams vietas geras lenkų ir kitu tautu
čia nėra tik Anglai Ir lietuviai. Mes visi toje kojonijojo gyvenanti lietu
viai ūkininkai kreipiamės ) Jus įskundus ūkių pirkti neptrkito kitur nie
kur kaip tik pon mus. Mes turime iš Anglų sueime kelis šimtus geru far
mų mažų if didelių nebrangiai ųnt pardavimo Ir duodamo ant išmokė
jimo lengvaus dedame naujiems farfneriems arklius Ir visokius gyvulius
ir* ūkiškus padorus ir mašinas ant išmokėjimo laimi lengvutis. Pirk pus
varldamns, nelaikyk Rankose pinigus padėjus Jie gali karei užėjus or kitalpos su Bonkrutyti pir farnia užėjus karei furuierių nereiks eiti J karė fai’iuerls ture maišia gaminti, nepirk miustlu namo užeis bedarbe Jj
l,us ui
° užėjus bedarbis formos bus labui inunųlos ir iiž Auksu
brangesni, oss Ju pragyvenimus eina Brangin to farnterial nori kad butų

I

dn? brangesnis bojiuis to neups tuma pelną tarė. Pirk farmas šįmet kol
darbai eina rubrikose gerai tol pigies yra fortuos kita meta gal fabrikai
apsistoti tuomet farmos bus kelius kartus brangesnės. Čia žemiaus paduo
du kelias furiuas kurios turime greit partieti duodame beveik už pusė
katnoe, pasirink viena' iš Jų Ir toj pink o busi užganėdintas, rašyk toj gau
si katalogų apie daugiaus farmų aprašanti ir inapa kolonijos dovanai.
No 380 farmų 60 akrių sekšinie 26 Rlvertvill valsčiuje praeina laukas
prie labai puikaus (šventos Marijos Ežero trobos ir sodas ant kranto etaro
Auza 6 ruimų gerai įtaisyta turpe puikių formų ant derlingų laukų tarpe
lietuvių farmerlų, žemė visa dirbama juodžemis su molių geriau derlin
giausios rūšies, 15 akrų yra kviečių pasėtu 20 akrų dobilų 20 akrių dėl
vasarojaus išrudenlo suarta ir 5 ai irai geriausios ganiavos. Geram lietu
viui tų farmų patekusi į vienus metus savo jevais užsimokėtu už save ir
yra verta $6.000 Bet savinikas Anglas yra nesveikas Ir nenori lietuvių ko
lonija gyventi parduoda labai pigiai už $350# toj į mokėti reikia $1500. kl
tu puluuksime par daug metų laiko.
No. 881 Farmų 40 akrų sekšiac 17 Hhertnan valš. tapė lietuvių farmerių budiukui bevek nauji auza dvejų fliorų gerui įtaisita, tvartas ir
.kluonas geri didelį vištininkas kiaulinikas klietis, jaunas sodus užvestas
palei žviravota keiai palei budinkus eina puikus nedideli žuvinga upė
kuri vieta labai puikj suginiiuų žąsų ančių Ir dėl kitų gyvulių. Lankos
geros ‘palei tan upė jedžemė kieta žemė, o kita visų maišlta C akriai yru
rugių apsieta 8 dobilų ir 5 akriai vasarojų žemės, kita valoma dėl pada
riniu dirvos ir apie 3 akrius jauno miško kuriame yra gerų medžių, tų
farmų verta $2500 gicitai norime pardoti, parduodame už $1700 toj rei
kia įmokėti $700 likusių palauksime pu r 6 metus laiko.
>
<
No. 332. Farmų 110 Akrų Seksine 24 Victoria Valš. žemė lygi
palei puikų plentų akmenimis pilstą skersai keltų lietuvių farnierlal
gyvena netoli nuo miesto Seottviiiės. žemė gera sniio. siniplžcmiu mai
šyta su juosvu purvu visas laukus sausas 30 akrų ariamos, dabar dirvonu
5 akrai, nuujų dobilų, mažas miškas ant kitos upaugę ant kurios yra
malkos už kelius šimtus dolerių,n amas mažas 5 ruimų, mažas tvar
tukas, šulinis, pigiai parduodame: už $1,000, tuoj reikta įmokėti tik
$400, o kita ant išmokestio po $100 j metus mokant.
No. 333. Farma 280 Akrų Sšikene 2 ir 12. Victorijos Vžtlš. Tik
ras dvaras 200 Akrų po plugu ariaiųos, 80 akrų Ganiavos ir miškas,
žemė lygi. Juodžemis su moliu maišyta labai derlingo gatūnkcZ Nėra
javo, kurisn eaugtų kuogeriausiai.
Visa aptverta tarpe puikių farmų
arti prie iotuvių faruaerių.
Budinkai Dvarski. Auza 14 ruimų dviejų
fliorų, štymu šildoma, du po apačia cimentiniai skiepai: vienas viskam
susidėti; antrame yra Boileris šildomasis namo; du tolietai ausoj, ant
vandens dvejos vanos dėl darbininkų, kitos vanos dėl gaspadoriaus. Au
za vidui ir iš lauko puikiai aptaisyta tarpe puikių pavėsio medžių Klevų,
Liepų ir Duosiu.
Du didžiausi dvariški tvartai, kuriuose galima su
talpinti porų tūkstančių tonų šieno ir kitų javų ir 150 galvijųvietos. Ant
tos farmos yra lankoma ligi 75 melžiamų karvių ir tiek augančių
galvijų. Visi tie galvijai nešdavo ant tos farmos po $10,000 uždarbio į
metus aiko. Puiki klietis, yra puikus vištininkai, kiaulininkai, ledaunė
su pienine — Faktinė, kurioj ir indžinas stovi vandeniui pumpoti ir
pienui ir sviestui daryti, yra pritaisyta prie to indžino vanduo visose
budinkuose, auroj ir tvartuose įvestas kaipo mieste. Miešlas iš tvarto
Mašina išvežamas. Tos farmos vieni budingai kaštavo ligi $12,000. Jų
turime greitai parduoti, nes moteris anglikė, viena tėra, tai ji nori Jų
parduoti tuoj ir paleido pigiai, beveik už pusę kainos; už $17,#4)0.00.
Įmokėti reikia tuoj tik $5,000, kitus palauksime per 12 metų laiko.
Naudokis šia gera proga. Ta farma būtinai by koki lietuviškų biznį
mieste.
No. 334.
Farma 100 Akrų.
Sckšine 13 Viotorija Valš. žemė
lygi pirmos klesos. žemės dirbamos yra 80 akrų, o 20 akrų yra ant
puikios nedidelios upės lankos, kuri yra su šuneliu maišyta ir palikta
ganiava ir mišku, o kita visa žemė su moiu ir juodžemiu maišyta.
Didelis laukas apsėtas kviečiais ir dobilais.
Budinkai labai puikus.
Auza raudonų plytų muro 8 ruimų ’ puikiai įtaisyta.
Vanduo viduje.
Tvartas didelis, po apačia gyvuliai, išvažiuojama į kluonų.
Gyvuliai
ištvarta eina stačiai į upę, kuri pro tvartų teka — cistas vanduo. Auza
ant kranto tos upės ir palei akmeninį kelių, apaugusi dideliu sodu į
runnų. Gražioje vietoje, vigadnei ir gera žemė ir gražus budinkai arti
daug lietuvių yra farmėrių. Savininkas anglas; jam nelabai tinka gy
venti tarpe lietuvių ir antra yra gana praturtėjęs iš tos ūkės. Parduo
da pigia kaina: už 8,000.00 tujaus
mokėti
reikia pusę sumos, kitus
ant kiek norėsite palauksime, ta farma yra $12,000. Nepraleiskite pro
gos lietuviai.
No. 335.
Farma 160 Akrų Seksine 15 Serman Valš. Ariamos
yra 110 akrų; 20 akrų puikios baltųjų dobilų ganiavos geriausios ir
30 akrų didelio miško labai dailių didelių medžių: Eglių, Kevų, Ousių,
Liepų, Gobų ir Beržų. Tas miškas yra vertas suvirš $8,000 be miško
žemės tik medei.
Visa žemė lygi nuolaidi.
Geriausi sviete Kviečiai,
Miežiai, žirniai, avižos ir bulvės.
žemė juodžemis gero gatunko su
moliu puikioje apielinkėje tarpe bagotų didelių farmų ir lietuvių daug
apgyventoje kaimynėje arti Seottviiiės miesto ant kampo dviejų puikių
žviravuotų keių einančių į miestų, ir netoli puikiausio ežero. Budin
kai tik statyti 5 metai naujo styliaius. Auza dviejų fliorų 8 ruimų ge
rai įtaisyta su muro skiepu, apie auzų puikus pavėsio medžiai. Tvartas
didžiausis gerai budavotas, kuriame visokios gerybes galima sutalplali
ir yra prirengtas dėl 50 karvi ųvietos pastatyti, nes ant tee farme. fru
laikoma po 50 karvių ir kųriodduoda pelnų į metus ligi $5.000, e kur
pelnas iš kitų javų? Klietis, Kurininį Viduryje galvijų kieme* b%Ok. tš
žemės šaltinis, kur niekuomet nereikia rupinties apie gyvulių girdymų.
Ta farma yra verta $16,000. Savininkas yra anglas senelis, nenori jos
daugiaus randavoti kitam.
Parduoda pigiai: už $11,500.00 ant išmo
kėjimo duoda.
Nauduokis broli lietuvi; prieš tų farmų miesto biznis
yra niekas.
No. 336. Farma 90 akrų. Sekšinc 33 BheTidan Valš. Palei puikų
ežerų Round Lake, kur vasariniai hoteliai yra, kur turint farmų, ge
rai gali uždirbti vasaros laike, kuomet ponybė ant vakacijų suvažiuoju
ir arti prie tos farmos yra Piknikų Daržas. Ta farma yra augštoj vietoj
iš kurios visas ežeras apsimato.
Apielinkė beveik vieni tetuvials ap
gyventa.
žemė gera maišyta su moliu ir su smieliu. Budinkai dar
pagyvenami, geras sodas; 50 akrų ariamos, kita jaunas miškas Ir guniava, tokiam lietuviui, kuris vasara norėtų su svečiais užsiimti palei
ežerų ir turėti savo miško pasivaikščioti labai butų gera vieta prie
tos farmos prieina geležinkelis ir Stacija yra. Jų turime tuoj parduoti'.
Savininkas yri! po bėda papuolęs, anglas, už viskės dirbimų, parduo
dam labai pigiai: už $3,200.
Ant lengvaus išmokėjimo, tuoj tereikia* x
įmokėti $500.
No. 337,
Farma 40 Akrų.
Sokšine 26 Sheridan Valš. Tarpe
lietuvių.
Laukas lygus paeina prie žuvingo mažo ežerėlio, labai vlgadni vieta gyvulių ir naminių paukščių auginimui, prie to ežero 20
akrų artumos kita vaoma dcl arimo iš po miško, zgrabnus nameliai
palei puikų kelių.
žemė gera.
Savininkas perka didelę farmų, jų
nori greitai parduoti, tai leidžia pigiai.
Kaina su dviem arkliais su
dviem karvėms, paukščiais, padarais ir mašinomis už viskų sykiu $1,700.
Tuoj įmokėti reikia $700, o kitus išmokėti po $100 kas meta.
No. 338. Farma 80 akrų. Sekšine 14 Sheridan Valš. Tarpe lie
tuvių, tik viena mylia ligi miestuko, žeme pirmo zorto su mdliu mai
šyta: visokie javai augo kuogeriausiai.
60 akrų yra ariamos, 5 akrai
kviečiais apsėta, 25 akrai dobilais apsėta, kita prirengta vasarojui.
Trobos geros, auza nauji, 4 ruimų maliavota, tvartai dveji puikus so
das, geri vaisiai, palei didelį kelių, kur kasdieną daugybė ietuvlų prošalį važiuoja į turgų. Savininkas yra anglas ir senas-našlys, nenori su
lietuviais būti kaimynėje, nes ietuviai goriaus ūkininkauja, tai jis
parduoda pigiai, ji yra verta $7,000, o parduoda už $4,000 ant išmo
kėjimo, tuoj reikia įmokėti $1,500.
No. 330. Farma 40 akrų. Sekšine 13 lUverton Valš. Puikiau
sioj apielinkėj tarpe puikių farmų aplinkui yra bagotų lietuvių farmerių.
Ta farma yra arti Seottviiiės miesto ant kampo dviejų žvyruotų
kelių einančių j miestus. Lygi žemė, juodžemis su moliu, priešais mo
kykla vaikams, žemė derlingiausia negu kokia kita žemė ant auginimo
bulvių, kviečių, ir kitų javų negali Jos subytyti. I metUB ant tos far
mos yra pakasta iš akerio po 300 bušelių bulvių ir tai parodo, kad
kožnas akeris praeitų vasarų bulvių apsodintas davė pelno po $600 iš
akeri. Laukas lygus, nuolaidus j upę, kuri visuomet bėga per laukų.
Trobos posenės, bet dailioj vietoj <itovi ant kalvukės, ant kampo dviejų
kelių sodne, o užpukulyj trpbų bėga bėga upeliu, ant kurio lankučių
yra keli akrai geriausios ganiavos. Yra 25 akrai užsėti dobilais, kurie
atneš mažiausiai 60 tonų šieno. Bus verti apie 800 dolerių kitų vusarų
tie dobilai.
Purduodainc pigiai, toki puiki vieta: už $3,200, tuoj rei
kia įmokėti $1,500, kitus gali mokėti per 6 ihetus. Naudokis proga.
No. 340. Fnrnia 40 akrų. Mckšino 12 Sheridan Valš. Visa lygi
žemė, maišyta su moliu ir su smieliu. Bot visa gera ir ant jos gali
užaugti viskas kuogeriausiai. Tarpe lietuvių farmėrių.
C akrai aria
mos, kita lengvai išvaloma arimui ir miško yra jauno keli akrai. Maži
budinklukal palei lietuviškų kelių, kuriuomi vien liežuviai farmoiial
juo tevažiuoja.
Puiki upė tarp tos farmos ir kito lietuvio farmos,
kuri gera auginimui žųsų, ančių ir lietuviai Jų daug augina, nes upei
ganiava labai geros h* plačios.
Kaina tos farmos $850, tuoj įmokėti
reikia tik $300, likusius ant ištnokėjiino po $70 į metus laiko.
No. 341. štoras ir Farma 55 akrų krūvoje musų kolonijoje, ma
žame miestuke, kuriame tik tus vienas Storus yra visunio miestuke.
Apsukriam lietuviui Imtų tikra aukso mainos, retai tokia proga galt
pusltaikyti kaip ta, kad dabar pasitaiko.
Jų unglas valdė per daug
metų laiko gerus pinigus sudėjo ir labai gėrė. Girtu budimos va
žiavo per ežerų ir prigėrė . Pati liko su vaikais. Parduoda tokių vietų
pigiai,k ur nio jokis kitas štoras negalės eta įeiti, jeigu jis papuls geram
lietuviui į rankas. Store užlaiko Grosornę, visokios
rūkytos mėsos Ir
šviežios, žiemos laiko visokius minkštus gėrimus, laiko drapanos, kaip
viršutinių tatp* apatinių.
šušių, iš geležių visokių farmeriams reika
lingų. Valdžia yra davus tam Štorui padų pūčiam laikyti, iš ko yra
puikus pelnos, kožnas kaimynas turi ateiti į padų į tavo tšorų. Gclž-4
kels eina pro šalį Morų ir tam štorui yra pavesta.
Deporiaus darbas
tikietus pardavinėti iš ko yra gana pelno. Yru bulvių ir kitų Javų su
pirkimo geriausi Mlchignno bulvių kompanijos tam štorui yra pavesta
supirkimu*! tų javų, sulyg kompanijos prekės Ir čekius turt išmokėti
farmeriams už produktus tos kouipunijos, už kų gauni gorų nuošimtį.
Taip-pat yra tame štore supirkimo Smetono Lipas, kuriuomi turi pats
štorinlnkus užsiimti.
šviesto kompanija moka už tų didelį nuošimtį.
Tas storus tikras fubrikas.
Greitai atsišaukite, tuoj parduosimo už
$5,5t>0 viskų, budinkus, luvorų, gyvulius, vežimus ir 55 ukrus žemės
žygiu. Naudokitics proga.
Tikras ant vietos adresas, ant kurio galite atvažiuoti ir rašyti.
«*!7

ANTON KIEOIS ANO 00,

Peoples State Benk BoiMim.BOOTTVIIAE, MICHIGAN.

I

DRAU IM

TT—

——

0llUe81IWW«W#*Sl«S®KS
I

leidžia valgyti mėsos viso
mis pasninko ir susilaikymo
dienomis per ištisus metus,
išskiriant visus penktadie
nius
(pėtnyčias), Pelenų
trečiądienį (seredą), pasku
tinius trečindienį
(seredą)
ir šeštądienį (suimtą) prieš
pačias Velykas ir Kučią.
Darbininkai ir kiti priklausantiejie prie jų šeimy
nų, kurie dėl kokios nors
priežasties 'liuosi nuo pas
ninko gali valgyti mėsos
daugiaus negu vieną kartą
per dieną augščiaus nuroditomis dienomis šeip žmo
nėms varia valgyti mėsos
vieną kartą. Tie darbinin
kų šeimynų nariai, kuriems
reikia
pasninkauti tegali
valgyti mėsos tiktai vieną
kartą per dieną.
Tikimės, Gerbiamasis ir
Brangusis Tėve, kad Tams
ta paragisi savo parapijie
čius gerai persiimti Gavė
nios dvasia. Jos laikas yra
atgailos ir maldos metas.
Kas neturi priedermės pas

ŽINIOS
IMI

JO AUGSTOS MALONY
BĖS CHICAGOS ARKI
VYSKUPO JURGIO V.
MUNDELEIN
LAIŠKAS
KUNIGAMS APIE
GAVĖNĘ.

Gerbiamasis ir Brangusis
Tėve!
Buk Tamsta teip geras
apgarsinti
susirinkusiems
žmonėms jus bažnyčioje artvmiausią sekmadienį (ne
dėlią) 18 dieną Vasario ši
tas taisykles:

Atsakymas.

no, išgamos, apgaudinėtojo Jei kas žinote meldžiame pnineš- ■ <
tl urbn utrašytl laiškų.
|aKIŲ AUSŲ NOSIES Ir BERKLES ll€0So
ir darbininkų prakaito siurANASTAZIJA SEREIKAITE,
3212 Blue Island avė, Chlctlgo, IU.
bėjo socialisto.
Gydomo, pasckalnsai S
tt
per 20 RMtiį patyrusi įt
A. J. Sutkus.

Norėjau, kad bent kartą
tuojaus
socialistai parodytų savo REIKALINGAS
vaikas mokinties spaustu
tikrąjį veidą, kad bent kartą
vės amatą. Darbas ant vi
jie prisipažintų, kaip jie
sados.
Atsišaukite
i
darbininkus išnaudoja, kaip
‘ * Draugo ’’ Admlnistracij a
tunka darbininkų prakaitu
1800 W. 46th St., Chicago,
ir ašaromis. Dėlto viešai nuo
III.
jų pareikalavau, kad jie at
sakytų į šitus mano klausi
REIKALINGAS
tuojaus
mus.
J * ’ w * • ■» '
rankinis seceris. Darbas
ant visados; 'gera alga.
1) Jei jus, socialistų va
Atsišaukite į “Draugo”
dai, sakote esą darbininkų
Administraciją, 1800 W.
prieteliai, tai paaiškinkite,
46th St., Chicago, III.
delko jus taip uoliai, kaip

nei vienas kitas laikraštis,
skelbiate humbugierius dak
tarus ir išnaudotojus? Del
ko jus, už piningus, kurius
imate nuo tų humbugierių,
Visose Gavėnios dienose,
atiduodate
tate tiems humbugieuiuuuugievargšus darbininkus
nuo Pelenų, trečiadienio (seriams
redos) 21 Vasario iki Vely
išnaudoti?
kų 8 Balandžio, nedėldie2) Jei jus esate darbinin
niais (sekmadieniais) išsky
kų prieteliai, delko jus kvie
rus yra priedermė pasnin
čiate su prakalbomis tokį
kauti visiems tikintiems, bai-1
ninkauti, tas turi kitomis tamsuną ir niekšą velnių
gusiems dvidešimt pirmus1
„, ,.
,
,
;
. 1
.
i valdvti savo kūną, sakvsi- kupčių Mockų, kuris taip
metus ir nepasirūpinusiems
‘
,
. .
darbininkus
it
;me, negerdamas svaigman- nepadoriai
ispensos.
v
v.
. į čių gėralų, nedalyvaudamas kvailina?
Apskritoji Bažnyčios tei- ; j blaškančiose dvasią pasi3) Jei jus, socialistų va
sė reikalauja pasninko die-, ijnksmisimuose, pasišvęsdadai, esate darbininkų šali
nomis tėvai gyti iki pri vai- inas maldingiems darbams,
ninkai ir kovojate su kapi
gant tik vieną kartą per į jums atsidavusieji Kris- talistais, delko jus patįs virdieną ir tas valgymas ne- įnjc
state i kapitalistus, delko
turi būti prieš vidudienį.
Jurgis V. Mundelein,
jus patįs išnaudojate darbi
Antras valgymas negali bu- j
arkivyskupas ninkus, iš darbininko išvilio
ti viršaus dešimties uncijų;!
t» F. Hoban,
tųjų pinigų statote sau palotai yra ketvirtoji dalis pa-! .
kancleris.
cius, ir su darbininkų aša
prasto privalgvmo.
Įsigy- į
romis ir prakaitu rengiate
veno paprotys gerti rvtme- TVERKIME ORKESTRĄ!
sau patįs socialistišką rojų,
čiais karšto gėrimo: arba-į Pastarais laikais muzikos
o darbininką vargšą varguo
tos, kavos, arba čekoliados menas lietuvių tarpe žymiai
se paliekate? Ar jus, sociasu duona.
pakilo.
) listų vadai, manote, kad
Gavėnioje nei darbo die
Tą liudija ii* skaitlingas, darbininkai yra aMi, lra-d
nomis nei sekmadieniais ne publikos lankimąsis į chorų nemato pasislėpusiųjų savo
valia vartoti tame pačiame rengiamus koncertus ir rim- išnaudotojų?
valgyme mėsos ir žuvęs tus muzikaliai-vokalius va
____ ,________
Mes,
darbininkai, vienbaldrauge. Pasninko valgį ga-. karus.
Jaunimas kaskart lsįaį šanki am e_____
“ Šalin su
įima
užsidaryti;
vietojo , daugiau pradeda interesuo- darbįnįnko išnaudotojais, ar
.
"z "
" * - H
šios srities daile ir no- jįe
kapitalistai, ar sociaspirgais.
j riai spiečiasi į chorus.
Jlistai!”
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tų:

merginų

drapanų

oi '*

fabri-
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Operatorkų,
Užbaigejų,
Suraukėjų.

Merginų lengviam
dirbtuves
Jnrbul. Galima
uždirbti dautiaus, kaip kitur. ’
Mes išmokiname:

Darbas pastovus.
Tinkamas valandas.
Svari vieta.
Šviesios, rumingos ir patogios
dirbtuves.
Dirbtuvės Unijos nepripažįsta

t

Katalikų kunigas nuo so-

5

(po vyrų Ruslacklenė)
2318 St. f'lalr Ate., Cdevcland, O.

— Petruk pasakyk man, eialistų kunigužio velnių
Paieškai! savo pusbrolio Petro Ir
Kovo 1895, kurs buvo vė- kada geriausia skinti obuo kupčiaus MockauR tuo ski Adomavičiaus
Ir puseseris
Agotos
rias, kuo doras ir šviesus Adomavictutės po vyrų Jurmalienė
liaus atnaujinamas, darbi- liūs?
.

.

v.

mnkams su visa jų šeimyna

_

.

,

. .

_

„

...

.

pirma

gyveno

plttsburghe,

—Kada sodo nieko nėra, smogus -skinas nuo tamsu- b*r neimta kur. -

Pait^kau Bavo brolio ir brolie
nės, Joną Križanauskio ir Moni
kos Križftnauskienės, Jonas Križanauskis paeina iš Kauno gub.,
Raseinių miestelio, o M. Križanauskienė iš Kretingos miestelio
Kauno gub., 18 metu kaip aplei
do Lietuva, pastaruoju laiku gy
veno Bayonne, N. J., jie patįs ir
1-jti atsišaukite šiuo adresu:
ROZALIJA JUCIENE
931 W. 35 PI. Chicago, III.
Paieškau savo brolio Kons
tantino Koncevičiaus paeinančio
iš Kauno gubernijos
Raseinių
pavieto,
Kražių
miestelio.
Seninus gyveno Chicagoje aplei
dęs Chicaga daugiaus nieko neraši. Prašau atsišaukti tuojaus tū
rių svarbų reikalą.
Konstancija Rimko\ ieienė
4422 So. Wood st., Chicago, III.

Todėl viengiančiai nemėtiklte sa
vo turto žydėlių agentams,
ku
rie nesupranta musų tautos skonio
lr atlieka ne atsakančiai darbų. Bet
paveskite savo tautiečiams
katrie
atlieka darbų sąžiniškai, ir prieina
ma kaina.
Draugijos reikalaukite katalogų
kreipdamas pas mus.
STBUPAS and CO.,
123 Perrey St. NEWARK. X. J.

Paieškau savo tėvo Dominiko
Vingilaieio paeina iš Katino gub.,
Raseinių pav., Laukavos parapi
jos Ivoniškių kaimo, 1910 metuo
se jis gyveno Chicagoje po nume
rių 4407 Hermitage avė.
Jis pųts arba kas apie jį ži
note atsišaukite sekančiu adresu:
ONA VINGILAICIUTE
% Bielkus
152 Plorenee St.,
Glasgotv, S. S.SCOTLAND.
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“LAIME”

Vienintelis lietuvių kalboje mėnesinis pramonijos
laikraštis.
“LAIMĘ” rašo apie pramoniją, kaip ji prasideda,
vystosi, kokius pelnus neša žmonėms, kurie piie jos
prisideda.
“LAIMĖJE” rasi nurodymų bei patarimų, kur
Reikalingi
du (2) kriaučiai
indėti savo sutaupintą turtą, kad jis pačiam jo savinin
prie nauju siuvamą
masinu ir
prie taisymo senų drabužių, atsi
kui tarnautų.
šaukite sekančiu adresu:
“LAIMĖ” supažindina savo skaitytojus su žemės
JOHN B. POTELIUNAS
|
turtais,
aprašinėdama kasyklas, žemės sluogsnius ir
105 Mihvaukee avė.,
|
mineralus.
Kasyklas ir įvairius metalus, paveikslai paKENOSTIA, WIS.
1 rodo, kad žmonėms lengviau butų suprasti.
Phone 1461.
“LAIMĖ” nesikiša į dvasinius žmonių reikalus, ji
stengiasi
vien pramonijos sritį aiškinti. Žodžiu, “LAI
Naujas Veikalas, Surengtas
MĖS” užduotimi yra kiekvieną
padaryti laimingu,
Vienam Balsui ir Piano
nuimti nuo pečių kasdieninį vargą, skurdą ir kitus ne
gerumus.
Skaityk “LAIMĘ” — rasi laimę!
Jau išėjo iš spaudos. Muzika
Metams “LAIMĖ” kaštuoja tik VIENĄ DOLE
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
RĮ, be to, dtAdama priędu naudinga knyga: “Pinigų
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna*
darymo paslaptys”.
ma “Draug#’ Knygyne.
Adresuok:
Pinigai

EMPLOYME.VT DEPT.,
Stinga tik mums gerai
Darbininkas A. J. Sutkus.
M. MYKĘS, Mer.
suorganizuotos lietuvių orRoom 90 9 Rookery Bldg.
kestros, kuri galėtų rengti
9 lubos
Bet socialistai pasirodė
rimtus koncertus ir dalvAtsišaukite 8:30 iki 5 vak
esą tikrais ubagais dvasioje,
vauti didesnėse iškilmėse,
tikrais tamsunais. Juk nese
tingiejie vargšai; nėščios ir Chicagos turtuoliai supras- nai PATĮS VYRIAUSIEJI
žindančios moterys, visi kas ! darni tą reikalą
aukoja SOCIALISTŲ
VADAI
“ DRAUGO ” Adminla- I
turi sunkiai dirbti ir keno ■ tūkstančius dolerių palaiky- “Naujienų” redaktoriai ir
sveikatai pasninkas kenkia.: mui Thomas simfonijos or- rašytojai išsijuosę stengės
tradjt atdara nuo I ral.
Kas abejoja ar privaloį kestros.
APŠMEIŽTI EVANGELI
ryto Ud • vaL rak. Utarpasninkauti ar ne, tas te- j Kodėl gi mes negalime įši- JAS, ATITRAUKTI ŽMO
J ninkab, Ketvargaii lr Ingul klausiasi kunigo per iš- i steigti savo orkestrą?
NES NUO KRIKŠČIONIS
batonu Ud
ral. vakara. *
pažintį.
į Musų tarpe juk nemažai KO TIKĖJIMO IR PA 2
t
__ _____ S
Kas kuosas nuo pasninko, i •'ra jann’mo» kurie moka SKANDINTI JUOS BJAU
tas gali valgyti mėsos pie groti įvairiais instrumen RIAUSIAME BEDIEVY
tais, tik jie neturėjo progos STĖS IR IŠTVIRKIMO PAIEŠKOJIMAI
tums ir vakarienei, sulyg
žemiaus padėtosios dispen- sueiti arčiau ir bendrai la- PURVYNE. Bet jiems tas
l vintiesi muzikoje.
>J taip pavyko, kaip ZablocVienatinis būdas gimi
sos.
I TUO
TIKSLU
PRIE kiui su muilu. Jie ištrupino
nės surasti yra paieškoji
Dispensa mėsai valgyti
mas per “Draugą”. Paieš
LIETUVIŲ BEETHOVE visus savo dantis, bekeikda
Šventojo Sosto indultas 3
kodami per “Draugą“ dau
NO KONSERVATORIJOS
gelis surado >avo gentis,
mi “Draugo” privestuosius
Rugpjūčio 1887, kurs vė
YRA ORGANIZUOJAMA dokumentus, kurie esą kie
draugus ir pažįstamus, ku
liaus buvo panaujinamas,
rie per ilgą laiką nebuvo
DIDELĖ
ORKESTRĄ. tesni už akmenį.
daleidžia valgyti mėsos nežinomi. Jei nori bile ką
surasti, siųsk paieškojimą į
dėldiebiais
(sekmadieniais) Kaip išsilavinusieji, taip ir
Nėra ko nei stebėties, kad
“Draugą” šiandien.
besilavinantieji
muzikoje tie tamsunai socialistai nebe kiek norint, o pirmadie
Paieškojimų kaina:
maloniai yra kviečiami pri istengė atsakyti nei į mano
niais (panedėliais), antra
.
Vieną
kartą
___ 80c.
sidėti prie šios orkestros. klausimus. Juk atsakydami
dieniais (utarninkais), ket
Trįs kartus
$1.00
Ypatingai yra pageidaujami į tuos klausimus, jie butų
Vieną savaitę
$1.60
virtadieniais (ketvergais) ir
šeštadieniais
(subatomis) ianJ^antai ant styginių
! furėję prisipažinti, esą bjauPinigu* galima siųsti
krasos ženklėliais, arba re
pa vėl i ja valgvti mėsos vie- į P1u'iaT™Į.ių varinių ir medi- r;ausįaja darbininkų nepriegistruotame laiške. Paieš
n? karta dienoje.
Tiktai!
matnimentų Kreipkitės toliais ir apgaudinėtojais.
kojimas turi būt surašytas
aiškiai ir trumpiai.
nevalia mėsos
Gavėnios'
re,kfl,n yP»tiSkai
Tatai, kad išsisukti iš tų
Adresuokite:
Bertainio Metu šeštadieni- "taTninkais- P«tnyfiomis ir mano klausimų, socialistų
“DRAUGAS”
je (sukatoje ir ' šeštadienije!
nuo 3 vai. po piet laikraščio “Naujienų” re-'
(Advertising Dept.)
1800 W. 46 st., Chicago, IU.
(S įimtoje) prieš Vnivkas. iki.8 ™k Takaro ar?a P" d aktoriai ir raišytojai, klau
laiškus šiuo adresu: Beetho- sia manęs, kuo skirias sqKas yra sveikas ir, naudo
damasis šituo indultu, val veu Couservatorv of Musie, cialistų kuuigužis velnių
Paieškau pnaeserės Uršulės Va950 W. 33rd st., Chicago,
kuprius Mockus, nuo kata lalclutės, po vyrų Ullavlclenė paei
go Gavėnioje mėsos, tas dar
na Iš Skriaudžių bažnytklemlo Su
Tll.
likų kunigo?
valkų gub., Starapoles pav. Pir
turi
užlaikyti
Bažnyčios
A. Pocius.
miau gyveno
m. Gardner
Atsakau “Naujienoms” Mass. Malonėkite 1907
įstatymus, liepiančius tik
atsišaukti, nes tū
rių svarbų reikalą.
vieną kartą valgyt iki priPritiręs “sodininkas.”
trumpai ir aiškiai:
MARIJONA ZALNERAICITTTE

Mokytojas klausia vaiko?

Ala apgarsinimas yra geras ui $5 00

dėl bile /urso į mano šiame mėne
Specallatals
syje Musų Mokykloje.
Musų sistema
ir
ypatiškas mokinimas
PHYSICIAN t SURBEOM įį
padarys jus žinovu j
120 So. STATE St.tj į
trumpų laikų.
Mes turime (jidžiau
Antros Lubos n
sius ir
geriausius
«
Ė Valandos nuo 9 ryto
M
kirpimo
— deeigt Ūki 6 Vai. Vakare
tt
n ing ir siuvimo sky
į-j Nedėliomls 10 likt 12
Q
rius, kur mes su
Ktt:^<ttx:»cs-w»»K««ttttxxttxxxK
teiksime
pratilkų
patyrimų
kuomet
jus mokysitės.
Elektra varomos
mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečiami apsilankyti
ir pamatyti musų mokyklų bile laiku
— dienų ir vakarais ir gauti speciar
liškai musų kaina laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierų
—bile stnilės arba. dyilžioį jiš j)ile ma
ATIDA.
dų knygos.
; j 1 H ! j } I }* IT
Draugystėms, kliubams lr kuopoms
Diplomai
mes Išdirbant visa ta kas tik reikalln
Master D
ga draugijom. GuzlkuCius kukardas,
vėliovas antspaudas, ir visokias šarKUČĄ. pri ne i [inkis,
pas dėl parodų papuošimų.
118 H. ta Baile gt. Kambarys 416-417

MEILĖ

Nuo pasninko paliuosuoti: į
Visi kuriems dar nesuėjo'
dvidešimts pirmi metai ir Į
pabaigusieji šešiasdešimtuo-1
sius, ligoniai, labai netur- į

valgant.
Šventojo Sosto indultas,

Specialiai

Dr.F.O.CARTERa

. ,

Direktoriai American Sta
te Bankos per savo susirin
kimą laikyta savo bankoje,
kuri randasi-ant Blue Tsland
avė., kampas Loomis ir 18-tos
’
1•
gRtvn)’ 8 (he,,a s,° m,nwl°
darinko dar vieną direktorių
poną J. A. Cervenką.
Ponas Cervenka, kuris užima
vietą Probate Court
Clerk, ir yrą prezidentas Pil
sen Brevving Company, nuo
pat pradžios buvo šerininku
šios bankos ir visuomte buvo
vienu iš uoliausių ‘darbinin
kų šios bankos.
Direktoriai
nutarė
padi
dinti kapitalą ir perviršį šios
bankos nuo $500,000,00 iki
$600,000.00. ’

RETKATjAT'JIME

Paleftkau savo dėdės Antano Nasrrozkto Kažeinėkų kuiino, Jurbarko
parap. Kauno gub., Pirmiau gyveno
Ithone, Pa. Dabar gyvena kitur, ma
lonėkite atsišaukite pats arba kas
kitas praneštj šiuo adresu:
JUOZAM YITR0IEAITI8
BOX 2 57 Vandergrlft Hcights Pa.

$5

o

da-

galima

tiųsti

kra«o»

’4LAIMG”
CHICAGO, ILL,

3329 SO. HALSTED ST.,
g

JOSEPH C. VVOLON

*

P. S. Vieną numerį siunčiame dykai,
LIETUVIS ADVOKATAS
« Kamb. 902 National Life Bldg.
tt
29 So. LaSalls st.
J? Vakarais 1566 Milvrsukee avė.

fnrnrrvrvvvTVVTVV«rvvvnvQ
TeL Tardą 1522

Central MH

A. A. SLAKIS

DR. J. KULIS

Rasidcnce Humbold 97

LIETUVIS GYDYTOJA*
OHISUSOAB,

CHICAGO, nx.

IB

3259 S. Halsted
Chicago, HL
Gydo visokias ligos moterų lr
▼alkų.

Priėmimo Valandoa: nno 9 ryto
4ki 12; 6 iki 9. Msdėliomla:
nuo 9 iki 2 po pietų; nno • v.
Ud S v.

Phone Yardg 2721

DR. J. JONIKAITI5
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.
v3KsasaBsantesaaB&t^^

pažiūrėjimui)

ADVOKATAS
3

Room 818 g
19 Bo. La 8aUe lt., Ohlcago, HL •
Tel. Randolph 6248
Miesto ofisas:

gyvenimo vieta
8888 South Halsted Street
TeL Drover 6328

uutituutunMiMum vuimuuuwmwtu»»
S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

•

; CARR BROS. WRECKING CO.

MOTOS TEUOKS.
Mes tarime kellatą vieno tono : 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
motorinių trokų (Motor
Track).
vtTYvmrrnrtYVYTTYrvT
Parduosimo pigiai nž cash arba aat
Išmokėjimo. Kreipkities laiškų.
A. B. Oo.
% “DRAUGAS
1800 w. 46th St. CHIOAGO ILL.
Best .4
9^—'

Tol Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak

BAHKES’
COFFEE

Nedėliomis pagal sutarimu.

4712 So. Ashland Avs.
art 47-tos gatvės

19c

UTAISVTAS ii formuloarwep*o; mitcikto iikniiainffo i-Kypto Eokonliiku,

sege kar |ųi

O 1
htcbctin.ti pu
pitrn ie itinn, ęrr-

»liinuijirio, diiinliO galvot
»kn>i<h/i m-t. m. tinimo apetito,
iafl'it ftottoie, tei.. trt., Siitii-

fiouisu imūrvdjtt labu i pu Kur apjosi o

PAIN-EXPELLERIOueno ir f>tikinio draugo
tHM, naudojamo liauni • pa^u.
lyje per niiaę Unitui ė i o- -25
ui bonkiitv vf«oM* .ipi
•rim galite uAn mkjti tt«*aiai j*

F. AD. RiniTKR A CO. w

74—M Wa»h*g»80 Streti,

(Bonkėe • eriauaia Coeos.
Sulygink ■ e
bent ke. 11.
Ma H er

Geriauaiao
ametonoe evle
stos. Geresnis

S

VoG.

43c
WMST MD8
18T8 Mllvreekee Av,
8084 VUhrmkee Av.
1048 Mlbrsekee Av.
1610 W. Maėlooa «t.
9860 W. Madleoa et
1644 W. Chieago Av
IBM Blne Ialand Av

8600 DOVANŲ, Jei jus galite
rasti Iš taukų darytų sviestų
kurioje nore U Bankėa san
krovų.

COCOA

SMETONAS

aptircflkh
!»»•«

alb

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Clii
cagoj ir mokėk nž ev. tiktai

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

O O

26

Mia W. Hertk AV,
UIT a. Bettte4 tO.

1UI n naletod M
1818
lttk 8t.
8108 W. 88nd it
SOUTH aiDB
8487 0.

N>
Hakted st-

ARBATA

Frllmniaualo
Arbatos Gve«0e. vert.

40c

