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Prezidento Wilsono Svyravi
mas.

Staiga mirė Suv. V. Gen. 
Funston.

Vokiečiai Pramato Kares 
Pabaigą už 6 menesių

PREZ. WILS0NAS\ 
KLAUSO ŽMONIŲ

BALSO.

MIRĖ GEN. MAJORAS 
FUNSTON.

Washington, vas. 20. — 
Prez. Wilsonas buvo žadėjęs 
eiti kongresan ir tenai pa
pasakoti tautos atstovams

!WB?

San Antonio, Tex., vas. 20. 
— Vakar vakare vietos St. 
Anthony viešbutvj po vaka
rienės staiga krito ir mirė
Su v. Valstijų gen. majoras

kiečius vakariniam karės šo
ne. Bet, regis, šituos franeu
zų ir anglų pienus ar tik ne- 
suparaližuos vokiečių nar
dančių laivių veikimas.

Iš to visa matosi, jogei vo
kiečiams yra gera proga nu
galėti ar vienus ar kitus 
priešininkus.

Viešoji vokiečių opinija 
sprendžia, jogei vokiečių ir 
jų talkininkų armijos ne vie
nur, tai kitur gaus viršų ir 
po sprendžiamojo mūšio pa
sibaigs karė.

Vokiečiai aklai pasitiki 
fieldmaršalo von Hinden- 
burgo geniališkumu.

DIDELĖS KARĖS 
IŠLAIDOS.

VOKIEČI
LAIV

LOND
Vakar vo] 
laivės n

Nuo
skandintai

M6
NARDANČIŲ
EIKIMAS.

TARPE VOKIETIJOS IR 
AUSTRIJOS KĮLANTI 

NESUTIKIMAI.
Padėka Kun. Dr. A. Maliauskiui Buvusiam 

“Draugo” Redaktoriui.

vius.

vas. 20. —
ių nardančios»

ino 7 garlai-
,rio 1 d. nu- 

129 laivai,
265,006 toaiLjtilpimo.

Tame skaitliuje yra lai
vai: 2 amerikonų, 37 kitų 
neutralių šalių, 81 anglų ir 9 
Anglijos tamninkių.

FRANCIJA ŠAUKIA
1918 M. NAUJOKUS.

. —
Paryžius, vas. 20.—Fran

kioMja. Tečiau dabar yra ži
nių, jogei nežinia kada pre
zidentas eisiąs kongresan. 
Prezidentas ima svyruoti. 
Didžiilma šios šalies gyven
tojų yra priešingi karei su

Londonas, vas. 20. — An
glija karės reikalams kas
dien išleidžia

cuos vynai 
pradžios ji 
šaukia 
kus. Jsįįti

mis kiami

zbė nuo karės 
Į&penktu kartu

L naujo

Berne, vas. 20. — Keliau
ją iš Vokietijos Suv. Valsti
jų piliečiai pasakoja, jogei 
Berlyno gyventojai esą di
džiai sujudinti delei kian
čių nesutikimų Austrijos su 
Vokietija. Nors spaudoje 
ir atkartojami vis dar seni 
sakiniai apie širdingiausius 
Vokietijos santikius su dvi
lype monarenija, apie vei
kimą peties su petimi, tai 
vienok žmonėms nėra pas
laptis, kad Austrijoje vis la- 
biaus auga pavydumas ta
me, kad Vokietija kaskart 
vis didesnę intekmę gauna 
ne tik toj pačioj Austrijoj, 
bet Bulgarijoj ir net Turki-

Jau visi, tur būt, žino, kad 
kun. Dr. A. Maliauskis atsi
sakė toliaus redaguoti 
“Draugą.” Vasario 17 d. 
tilpo galutinis kun. Dr. A. 
Maliauskio atsisveikinimas 
su “Draugo” bendrove, jos 
darbininkais ir rėmėjais.

Nemalonu buvo skaityti 
tą žinią kiekvienam geram 
tautiečiui katalikui. Kiek
vienas apšviestesnis žmogus 
džiaugėsi kun. Dr. A. M. 
redagavimu. Jo redaguoja
mas “Draugas” buvo tikras 
šviesos spindulys, tikras žy
mus šaltinis.

Nesunku buvo už jį agi
tuoti ir kalbėti, nes “Drąu-

departamento komendantas.
Miręs generolas kituomet 

pasižymėjo karėje Philipinų 
salose. Pastaraisiais laikais 
jis kaikurį laiką buvo vy
riausiuoju S. V. kariuome-

Vokietija. Dalis jų reikalam nės vadu Meksikos pasienyj.
ja, kad jei prezidentas norįs 
įsivelti karėn su Vokietija, 
piimiausia privaląs paklau
syti gyventojų nuomonės. 
Sako, tegu šios šalies gyven
tojai referendumu (visuoti
nu balsavimu) nusprendžia, 
kas reik pradėti su Vokieti
ja,. kuri savo nardančiomis 
laivėmis varžo Amerikos 
prėkvbą.

Iš kitos pusės prezidentui 
yra nekoktu tai, kad jis ki
tuomet kongrese buvo pra
sitaręs, jogei panaudosiąs 
visas šios šalies jėgas, kad 
apsaugoti prekybą nuo viso
kio varžymo liuosomis jūrė
mis. 1 ' ‘1 '

Jis dar buvo prasitaręs, 
jogei su Vokietija turės 
įvykti susikirtimas, jei jos 
nardančios laivės nuskan
dins nors vieną amerikonirtį 
garlaivį. ,

Kiek žinoma, teutonai iki 
šiolei jau nuskandino net du 
amerikoniniu garlaiviu. Gi 
prekyba visiškai suparali- 
žuota.

Bet prezidentas svyruoja. 
Nebežino, kas reik veikti. 
Nebeina kongresan, nebeiš- 
rištas garlaivių apginklavi
mo klausimas.

Dabar girdžiama, jogei 
prezidentas pažymėjęs, kad 
tegu pati tauta sprendžia 
apie šitą krizį.

Karė vra baisus daiktas.

Funston ėjo 50 metus. Mi
ręs nuo širdies ligos.

UŽ 6 MĖNESIŲ PRAMA- 
TOMA KARĖS PABAIGA.

vadžioje
glijai karės diena atsieidavo 
15 milijonų dolerių. Už me
tų prisieidavo išleisti jau 20 
milijonų. Gi dabartiniais lai
kais — 28 milijonus dolerių. 
Tikrai baisios išlaidos!

NORĖTA NUŽUDYTI RU
SIJOS KARĖS LAIVYNO 

MINISTERIS.

Berlynas, vas. 20. — Anot 
Berlyno augštesniųjų sluog- 
snių' opinijos) sekanti šeši 
mėnesiai turės pabaigti da 
bartinę karę. Vokietija ruo 
šiasi dideliu ofensivan kaip 
jūrėse, taip Rausžemvje. Jū
rėse užpuolimas su nardau 
čiomis laivėmis jau prasidė
jo, bet dar jisai nėra pakak
tinai išvystytas. Kuomet 
nardančių laivių veikimas 
pagaliau pasieks* savo aug- 
ščiausiojo laipsnio, tuomet 
ir sausžemyje vokiečiai pra
dės tokį užpuolimą, kokio 
pasaulis negirdėjo.

Katran šonan vokiečiai 
pulsis, yra žinoma tik vie
nam generailio štabo virši
ninkui, fieldmaršalui von 
Hindenburg.

Yra žinių, jogei nišai be
turi pasigaminę užtektinai 
amunicijos. Rusijai be to 
.tnikstą išlavintų ofieierių. 
Be gen; vadovų nereiškia 
nieko kareivių skaitlingu- 
mas. u

Franeuzai su anglais tuo 
tarpu turi pasigaminę daug 
amunicijos. Bet jiems truk- 
sta kareivių. Kaip Francija.

Petrogradas, vas. 20.—Ši
to miesto vienoje gatvėje 
nesuimtas piktadaris užpuo
lė su revolveriu einantį Ru
sijos karės laivyno ministe- 
ri. admirolą Grigorovič. Ke
lis kartus šovė į jį. Bet ne
pataikė. Piktadaris suspėjo 
pasprųsti.

SUV. VALSTIJOSE

kurių baisią 
metų . naujokai, kuriems 
normaliais laikais butų pri
siėję stoti kariuomenėn tik 
šįmet rudenį,, jau senai dar
buojasi karės laike ir jų ne 
vienas jau ir savo galvą pa
guldė.

; Kariaujančioms šalims, 
kaip matyt, nėra bėdos su 
kareiviais. Kas metai jų 
skaitlius priauga. Kas kita 
joms su maistu.

MIRĖ GARSUS
ARTISTAS.

rizmo sistemą ir kitką.
Vokietijos gyventojai di

plomatinių ryšių pertrauki
mą Vokietijos su Suv. Vals 
tijomis sutiko kaipo di
džiausią nepalaimą. Tuo la
biau tas į gyventojus ne
smagi) įspūdį padarė, kuo
met jau buvo manoma, jo
gei Suv. Valstijos pagelbsti 
Vokietijai pabaigti tą kru
vinąją karę. Gyventojai su 
didžiausiu pasiilgimu buvo 
laukę, kad ve tuojaus pre
zidentas Wilsonas pasisiulįs 
kariaujančioms šalims tar
pininkauti ir štai nors kru
vinieji susirėmimai kokiam 
laikui bus pertraukti karės 
laukuose. Bet viskas išėjo 
kaip tik atbulai.

Kai-kuriuose Vokietijos 
gyventojų sluogsniuose da
bar viešpatauja įsitikini
mas, jogei kaizerio kituo
met taikos pasiulijimas tal
kininkams buvo nenuošir
dus, parengtas klastingais 

ŽUVĘ DAUG VOKIEČIŲ motivais- Sakoma, tai bu-

. .Paryžius, vas. 20. — Čia 
mirė garsus artistas, port
retų piešėjas Emile Augus
te Carolus Durnu. Savam 
įlaike jis yra piešęs pope- 
žiaus Pijaus X portretą. 
Amerikos milijonierius 
Vanderbilt jam yra užmo
kėjęs $20,000,000 už atkelia- 
vimą Amerikon ir portreto 
nupiešimą.

KARĖS METU.

Gal kas paklaustų, kodėl 
“Draugas” per trumpą lai
ką tiek daug nuveikė? Atsa
kymas trumpas: Todėl
‘ ‘ Draugas ’ ’ daug nuveikė, 
kad jį redagavo mokytas 
žmogus, kuris ne vien dva
sišką, bet ir svietišką mok
slą pažįsta.

Labai liūdna, kad kun. Dr. 
A. Mlaliauskis atsisakė to
liaus redaguoti “Draugą.” 
Skaudu, kad negalėjo iš
baigti blaškyti tamsybės de
besius, kurie slankioja ant 
Amerikos lietuvių visuome
nės. Skaudu, kad negalėjo 
užgydyti tas žaizdas, kurias 
daro musų veikėjai, 

supuvusi* «|

atsisakęs nuo redagavimo 
“Draugo,” be abejo nebus 
be užsiėmimo. Jis žada va
žiuoti su konferencijomis.

Kadangi kun. Dr. A, Ma
liauskis tiek daug gero pa
darė Amerikos lietuvių vi
suomenei, žadino jaunuome-

puošė kiekvieną “Drau
go” numerį. Per trumpą lai
ką “Draugas” nuveikė mil
žinišką musų visuomenei 
darbą. Jis parodė darbinin
kams šviesos kelią. Jis mo1 
sliškais raštais aiškiai išro
dė socializmo blėdingumą
žmonijai. Sutruškino sociali-j nę, kėlė L. Vyčių vardą ir 
stu bedievių laisvamanių iš-1 gynė juos nuo laisvamanių 
pustą galybę ir parodė mu- bedievių socialistų užsipul- 
sų visuomenei, ko verti tie dinėjimo, tai mes L. Vyčiai 
tamsunai ir jų šlamštai. I tariame kun. Dr. A. Maliau- 

Sutruškindamas laisvama- skiui nuoširdžiausi ačių ir 
nių bedievių socialistų galy-; velijame kuodidžiausių pa- 
bę, “Draugas” sugrąžino i sėkmių konferencijose ir 
katalikams prigulintį garbės' kiekviename jojo žygyje, 
vardą. L. V. 24 KP.

FRANCUZŲ GARLAIVIS 
NUSKANDINO NARDAN

ČIĄ LAIVĘ.

tos laivės įgula kovojo už 
savo gyvybę. Pagaliaus 
garlaivis nuplaukė savais 
keliais, o nardančią laivę tu
rėjo visvien paimti galas.New York, vas. 20. — Čio

nai atplaukė franeuzų gar
laivis “Guvana.” Jo ofi- 
eieriai pasakoja, jogei jiems 
prisiėjo okeane mušties su 
vokiečių nardančia laive per 
keturiasdešimta minučių.

» I ‘ , • t I . > T
“Guyane” išplaukė iš 

Franeijos uosto Bordeaux. 
Antrąją kelionės dieną apie 
3:30 po pietų — Atlantike 
susitiko su nardančia laive. 
Laivė tam tikrais ženklais 
įsakė sustoti garlaiviui. 
Kuomet kapitonas garlaivio 
nesustabdė, nardančioji lai
vė ėmė į jį šaudyti.

Tuomet nuo garlaivio 
“Guvana” paleista darban 
65 milimetrų armotos, ko
kiomis garlaivis buvo apgin
kluotas. Po kelių paleistų 
šūvių nardančioji laivė pa
žeista ir pavirto ant šono.

Po šito garlaivio oficieriai 
per kokį pusvalandį dar 
nardančią laivę matę, kaip

SUVALKUOSE.

‘.‘ Dabartis” rašo. kad nuo 
spalių 1 d. ligi kovo 31 d. 
šiaip žmonėms tesą leista 
vaikščioti gatvėmis tiktai 
nuo 4 vai. ryto ligi 10 vai. 
nak.; norint eiti ar važiuoti 
nakčia, reikia turėti nakties 
ženklas.

Katine taip pat leista vai
kščioti miesto gatvėmis ligi 
10 vai. vakaro.

vę atlikta tik todėl, kad su
raminti nerimstančius gy
ventojus, kad tuomi priden
gti tolimesnį karės vedimą.

Didžiuma Vokietijos gy
ventojų yra įsitikinę, jogei 
Vokietija šitąja kare ne
įstengs atsiekti savo tikslo 
ir todėl butų laikas vyriau
sybei pagalvoti pasiūlyti 
talkininkams prieinamas 
taikos išlygas ir pabaigti tą 
kraujo sėją.

Paryžius, vas. 20. — Suv. 
Valstijų ambasadorius Ge- 
rard, kuris čia buvo apsi

ESAMA 100,000 ŠNIPŲ
Washington, vas. 20. -

Senate svarstoma bilius 
prieš šnipų veikimą Suv.
Valstijose. Kai-kurie sena
toriai priešinasi šitam biliui.
Bet senatorius Overman iš 
North Carolina valstijos pa-
žvmėjo, jogei Suvienytose on n-

’’ * . Londonas, vas. 20. — Pra-
a 8 p^ama nP1? v *“ eito sausio mėnesiu Vokieti-

OOfl teutonų šnipų pr.es ku- kar-s lailknoa(, nebetekn.
kilios reikia kovoti. . „„ ... ~ .si 77.534 kareivių ir ofieie

rių užmuštais, sužeistais ir 
paimtais nelaisvėn.

Skyriumi tas taip išro- 
kuojama:

Užmuštų 15,906
Nelaisvėn paimtų 1,645 
Pražuvusių 11,874
Sužeistų 48,109
Tš viso 77,534
Nuo karės pradžios ligi 

vasario 1 A 8. m. užmušta 
ir mirę nuo žaizdų ir ligų

12 GARLAIVIŲ IŠPLAU
KĖ Į EUROPĄ.

New York, vas. 20. — I§ 
vietos uosto į Europą iš
plaukė 12 garlaivių su įvai
riomis prekėmis vertės $20,- 
000,000. šitų garlaivių tar
pe yra: 2 amerikonų, 2 ki
tų neutralią šalių, 6 anglų, 
1 franeuzų ir 1 japonų. Jųtaip ir Anglija ateinantį pa- 

Jis už jos pasekmes nenori vasarį buvo, besirengusios trimis iškeliavo ir daug 
imti ant savęs atsakomybės, stoti užpuoliman prieš vo- žmonių.

stojęs keliaudamas iš Ber- 
088,329 karamai ir ofieie- lyno, iškeŪavo Ispanijon, 
riai. Iš tenai keliaus į Ameriką.

K

crxrm: : j: ;■.& rrr x: t r rrrcr c
ORAS.

VASARIO 20 D. 1917 M.
Chieago ir apylinkės. — 

ftiandie gražus oras ir šal
čiau; rytoj gali būti sniego.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 37, žemiausia 24 
laipsniai.

Saulė teka 6:39, leidžiasi
5.29.
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Iš Dienos 
& Dienon.

TAUTININKŲ CENTRĄ 
LINIS KOMITETAS.

“Tėvynės” 7 numeryje 
skaitome štai kokį keistą 
pranešimą, apie tautininku 
eentral'inį komitetą:

“Amerikos Lietuvių Cen- 
traJis Komitetas vaisingai 
užbaigęs Lietuviu Dienos 
darbą, ;nusu visuomenei rei
kalaujant, — išnaujo prade
da vargstančiai Lietuvai 
darbuotis. Užbriežiamame 
darbe Centralis Komitetas 
daugiausiai svarbos deda 
ant palaikymo savo senųjų 
skyrių ir suorganizavimo 
naujų visose kolioniįose, ku
riose tik yra lietuvių. Todėl 

ntralis Komitetas kviečia 
s lietuvius bei lietuves, 

s tik atjaučia Lietuvos 
vargams, į tėvynės gelbėji
mo darbą.”

•Pasirodo, kad musų tau- 
tininkai-liberalai užsiaugino 
nę bi kokius ožio ragus. 
Girdi, Amerikos Lietuvių 
Centralis Komitetas,’ pabai
gęs Lietuvių Dienos darbą, 
išnaujo imąsis darbuoties vi
suomenei reikalaujant.

Ką tautininkai supranta 
žodyje “visuomenė,” sunku 
pasakyti. Bet jei jie tą žo
dį pavartoja tokioje pras
mėje, ką tas žodis ištikro 
reiškia, tai jie labai klįsta, 
kad jiems pasiseks suklai
dinti Amerikos lietuvių vi
suomenę.

; Keli Jš buvusio Centro 
jStmiteto dėl Lietuvių Die- 
nps nariai sušaukė New 
Yprkan suvažiavimą ir šian
die drįsta tvirtinti, kad kaip 
tasai jų suvažiavimas, taip 
ir paties Cenralio Komiteto 
palikimas tolesniai gyvuoti 
atlikta su visuomenės noru, 
visuomenei to reikalaujant!

Amerikos lietuvių visuo
menė todėl neturėtų pamir
šti, jogei Lietuvių Dienos 
Centralis Komitetas jau ne
beveikia, jis likviduotas. Vi
suomenė dabar išnaujo susi
spietė aplink Tautos Fondą. 
Jei tautininkai liberalai. įsi
kūrė ten kokį savo centralį 
komitetą, .tegul jį sau turi. 
Bet jų saujalė neprivalo tu
rėti pretenzijų pasivadinti 
visuomene, arba šitos di- 
diiuma.

KATRAI PUSEI MES 
PRITARIAME?

Daugelis lietuvių indo 
mftuja, katrai kūriau jančiif 
valstybių pusei mes prita
riame, katros pusės mes lai
komės1? Ar mes remiame, 
sakysime, eentrales valsty
bes,ar talkininkus?

Turime pasakyti, jogei 
mes neremiame, nei neprisi
laikome nei vienos, nei kitos 
ynisės. Nes koki gi butų nau
da, pav., remti vokiečius, o 
visuomet priešgininuti ru
sams arba atbulai? •

Bu tokia taktika mes ne 
tik nieko gero neatsiektu- 
mėm, bet dar aršiau pakenk 
tumėm Lietuvos reikalams. 
Nes kaip rusai^taip ir vo
kiečiai yra iš senų-senovės 
Lietuvos priešininkai ir iš
naudotojai. Ligi šios karės 
jie turėjo Lietuvą pasidali-
nę ir šitą visokiais budais Šiandie nėra galo brangeny- 
mėgino ištautinti. Gi dabar bet ‘ i

šios karės metu kdl-kas mes 
labiaus priklausome nuo vo
kiečių, negu nuo rusų. Ro
dos, mums ir butų pravartu 
lenkties prieš vokiečius.

Bet nereikia pamiršti to, 
jogei po karės Lietuva ir 
vėl tegali patekti rusams, jei 
kariais jai nebūtų suteikta 
neprigulmybė arija autono
mija,

Ve kodėl musų visų parei
ga šiandie neužtariauti vie
nų ir nepeikti kitų. Musų 
pareiga šitam svarbiam per- 
versmių momente stovėti 
nuošaliai ir darbuoties Lie
tuvos neprigulmybės naudai 
išmintinguoju pasielgimu.“

Su tokia taktika mes at
liksime savo tautai ir tėvy
nei daug gera.

Taigi mes nei vienai pusei 
nepritariame ir nei tos nei 
kitos pusės nesilaikome ši
tuo žmonių skerdynių metu. 
Kas mums rupi, katra pusė 
laimės karę. Mes privalome 
rupinties tik savosios tau
tos likimu ateityje.

VIENAS VARGAS SU
MAISTO BRANGUMU.

Suv. Valstijų kongresas 
paskyrė kelis šimtus tūk
stančių dolerių, reikalui iš
tirti maisto brangumo prie
žastį šioj šaiyj. Tais pini
gais bus apmokėti komisijos 
nariai, kurie tyrinės tą rei
kalą.

Angliškoji spauda dabar 
visaip komantinėja apie 
tvos kelis šimtus tūkstan
čių dolerių. Dalykų stovio J 
žinovai tiesiog tvirtina, jo
gai tos išlaidos esą visai be
rt j kalingos. Esą galima tam 
tikslui skirti kadir kelis mi
lijonus dolerių, tai visvien iš 
to butų mažai naudos.

Per metų eiles šios šalies 
vyriausybė nieko neveikė 
prieš didžiulių kompanijų 
et ntralizaciją. Leido toms 
kompanijoms susitverti į ga
linguosius trustus. Gi šian
die šitie trustai kaip nori, 
taip ir išnaudoja gyvento
ja

'Faip daro maisto trustas, 
taip elgiasi kuro, žibalo* 
avalinių, drabužių ir kiti 
ti uštai.

Pirm kelių metų šitie trus
tai imta šiek-tiek varžyti. 
Išleista net prieštrustiniai 
įstatymai. Bet, ačių piniguo
čių apsukrumui, ite įstaty
mai gyvuoja tik ant pope- 
rt s.

Taigi taip dabar išeis ir su 
maisto brangumo tardymo 
komisija ir tie keli šimtai 
tūkstančių dolerių nueis nie
kais.

Turime pavyzdį iš Chica- 
g< s. Čionai visokio maisto 
brangumas auga kaip ant 
mėlių. Nesenai maisto 
brangumo priežastis ėmė 
ant kart tyrinėti — federa- 
liai agentai, valstijos komi
sija, miesto valdyba ir pa
ga liaus net patsai Chicagos 
gyventojų sveikatingumo 
departamentas. Plačiai bu
vo rašoma ir kalbama, jogei 
tos komisijoa-komisijėlės 
tue.-tuojaus suras kaltinin
kus, juos aštriai nubaus ir 
atpigs pats maistas.

Tečiau pasirodė kaip tik 
priešingai. Kuomet agentai, 
komisijos ir kiti ėmė tyrinė
ti brangumo priežastį, stai
ga kai-kurie produktai dar 
labiaus pabrango. Tyrinėji- 
niai pasibaigė niekais ir

Musų Gen t karte Ir Musų 
Uždaviniai.

Dabar pasaulį veda žmo
nės gimusieji tarp 1860 ir 
1880 metų. Neužilgo viešpa
tijų ir visuomenės vadžios 
iškris iš pasenusių, sustin
gusių musų gentkartės pirš
tų. Jos viešpatavimo laikas 
paraudonavęs nuo pasauli
nės karės kraujų. Tat neat
sitiko be priežasties. Dabar
tinių nelaimių šaknies rei
kia ieškoti praeities klaido- 
pusę. Kodel-gi visa šitos 
surasti. Paskui siūlą eisime 
prie kamuolio.

Šioje karėje baisiai stebė
tina visokių geležies, vario 
ir kitokių naugių (metalų) 
mašinų galybė ir sprogstan
čios medžiagos jėga. Kelias
dešimtis metų viso pasaulio 
mintįs tesirūpino vien me
džiagos išdirbiniu, o išmoku
sios puikiai apdirbti milži
niškas jos daugybes, pritai
kė ta visą karės tikslams. 
Dvidešimteolės anuotos su 
pragariniu trenksmu palei
džia keturiasdešimts pūdų 
(2 3 tono) sveriantį šovinį, 
kurs sprogdamas išmeta 
augštyn žmones, medžius ir 
žemes, palikdamas duobę, 
kad šimtas vyrų sutelpa jo
je. Žmonių apdirbtoji me
džiaga parodo savo galybę. 
Ji baisiai pajėgia žudyti.

Ore skrajojantieji prietai
sai meta į miestus ir žmones 
bombų, permušančių stogus, 
kelerius lubas, suardančių 
ąųgštus namus, žudančių ra
mius gyventojus. Po vande
niu nardančios geležies lai
vės sprogdina karės ir pre
kybos laivus. Nuodingiau
sios kirmėlės įkandimas ne- 
gifli būti nei minėjamas šitų 
baisenybių akyse. Nuodijan
čios dujos išpradžių saldu 
kareiviams, paskui jie vir
sta be žado, toliaus vieni 
miršta, kiti pasibunda sirg
dami paskutiniu laipsniu 
mirtingos ligos.

Tiek žmonės sugebėjo pa
daryti per kelias dešimtis 
įlietų, įdėdami savo protus ir 
jėgas į medžiagos apdirbi
mu! Tečiaus visi ndlžiniš-* *
kieji paskutinių laikų pada
rai ir skaitlingieji išradimai 
galėjo būti naudingi, tiktai 
reikėjo juos pakreipti į kitą 
psęu. Kodel-gi visa šitos 
gentkartės pirmyneiga pa
krypo į žudymą ?

Mat, žmonės neviert dirbo 
ir mintijo apie medžiagą, bet 
jie ir tebrangino tik medžia
gą. Besidalindami ją susipe
šė, o peštynėse pasinaudojo 
visa ilgai sumaningai ir rū
pestingai apdirbtosios me
džiagos jėga. Mūsiškė getit- 
kartė užgimė tais laikais,
* - n į j l

Vadinasi, kongresas be 
reikalo skiria dideles pinigų 
sumas brangumo priežastį 
susekti. Kongresas taip pa
sielgdamas veikia ne iš tik
rojo galo. Visupirmu jis tu
rėtų pakelti aštrią kovą 
prieš trustus, pravesti įsta
tymą, kurs reguliuotų mai
sto kainas visoj šalyj.

Bet prieš trustus kovoti 
nėra juokai. Sunku bus 
kongresui įveikti trustus, 
nes jo paties suoluose sėdi 
m; vienas dalininkas tų pa
čių trustų, kurie išnaudoja 
ir be ‘ pasigailėjimo plėšia 
gyventojus.

Taigi tikras vargas su
maiąkJ brangumu.

kada niaterijaliznias buvo 
pačiame savo stiprume; tuo
mi vienu medžiagos bran
ginimu ji primirko beaugda
ma. Pasibaigus šios karės 
baisybėms, man rodos, atsi
ras daug suprantančią, kad 
yra gerybių brangesnių už 
medžiagą, ir kad, nesiliau
jant tobulinti medžiagą, 
reikia jos jėgas pavesti po 
dvasios jėgų valdžia.

Kiekvienas amžius savo 
bildu aklas. Mus gentkartės 
aklumas ne iki gana matė 
dvasią, nerinko, neišdirbinė
jo ir netobulino jos jėgų. 
Tarp tų buvo taip-gi ir tarp
tautinė teisė, draudžianti 
nereikalingų žiaurumą karė
se. Ji plyšo lyg olonytė 
pievutė. Jąja žmones nau
dojosi, kad turėtų progą įsi
velti į kruviną karės suku
ri, bet ji nesulaikė pasiutu
sios medžiagos kraugeringu- 
nią. Keliais šimtais metų 
tarptautinė teisė pamažėii 
švelnino kares, bet materija- 
lizmo užaugintoji gentkartė 
ją suvėlė ir numetė,- kaip 
nešvarios poperos sklypą. 
Paskutiniu tūkstančiu metų 
nebuvo tokios barbariškos 
karės kaip dabartinė, nes 
tuo tūkstančiu metą nekuo
met medžiaga nebuvo taip 
pavergusi dvasią, kaip da
bar. Mūsiškė gentkartė ne
šiojasi ant savo veido kai- 
nišką dėmę, kad karės su- 
barbariškėjo,

Nepoilgam mąs vaikų 
gentkartė pasiims pasaulio 
vadžias. Teneatkartoja ji
nai musų klaidų, teišmoksta 
branginti dvasios jėgas, jas 
tobulinti ir statyti augščiau 
už medžiagą.

SAUGOKITE MIŠKĄ.

Nemažai lietuvią Ameri
koje perkasi ukius (far- 
mas). Dažniausiai perkasi 
žemės plotus, apaugusius 
miškais. Tokia žemė su miš
ku daug pigiau parduoda
mą už išdirbtą ūkį, apvaly
tą nuo medžių ir visokių 
bruzginų. Lietuvis įsigijęs 
tokį, mišku apaugusį ūkį, 
visupirmu rūpinasi visus 
medžius iškirsti, išnaikinti, 
kad turėjus daugiau žemės 
javus auginti. Toks pasiel
gimas yra labai blogas.

Jeigu pasitaiko įgyti toks 
ūkis, kur visa žemė yra ap
augusi mišku tai reikia 
nuvalyti tiek lauko, klek jo 
būtinai turi būti. Gi kitą 
žemės dalį palikti su mišku. 
Kiekvienam juk ūkininkui 
yra labai naudinga turėt ke
lis akrus miško. Iš miško 
visuomet tegalima gauti 
medžiagos kurui ir trobesių 
pataisymui. Miškas aplin
kui laukuose palaiko drėg
numą. Todėl sausą vasarų 
metu aplink miškus geriaus 
užderia ir javai.

Bet reikia prižiūrėti, kad 
vasaros metu niekas nekū
rentų miške ugnies. Nes 
nuo to gali kilti gaisras ir 
sunaikinti medžius. Tegu 
gaisras suaugusiems me
džiams ir nepakenks, bėt jis 
išnaikins medžių sėklas ir 
jaunus medelius. Suaugę 
medžiai bus nukirsti, bus 
sunaudoti arba ajit kelmo 
nudžius, bet nebus tuomet 
nei jaunų medelių, nei atža
lų. O juk jkapkvieoam ge

ram ūkininkui turėtų rūpė
ti, kad jaunieji medeliai ne
būtų naikinami arba stel
biami, bet kad jie liuesai 
augtų ir užimtų iškirstųjų 
vietą.

Miškų medžiams labai 
daug kenkia įvairiausi va
balai. Kdrtais medžius nai
kina ir visokios ligos.

Kad medžius apsaugoti 
nuo vabalų ir kirmėlių, rei
kia juos iš apačios kelio
mis pėdomis augščiau ap
tepti derva arba kokia ki
tokia limpamąja medžiaga. 
Tuomet nei kokie vabalai 
nei kirmėlės į medį neįlips 
iš apačios.

X
Medžių ligos dažniausia 

apsireiškia jų puvimu. To
dėl supuvusias medžio da
lis reikia ligi sveikos vie
tos išpjauti, išskusti, aprie
ti tas žaizdas kerosimi ir 
aprištį.

Jei kartais bent kokių 
medžio ligų nebūtų galima 
pagydyti, tuomet reikia 
kreipties į miškų prižiūrėji
mo departamentą Washing- 
tone. Šitas departamentas 
veltui prisius specialistą 
žmogų, kurs kuoaiškiausiai 
nurodys, kaip tas ligas gy
dyti ir kaip nuo jų medžius 
apsaugoti ateityje.

Ūkininkas visuomet priva
lo rupinties savo miško li
kimu. Nes miškas žmogui 
teikia didėlę naudą.

/ . A. B.

ŠVARUMAS — SVEIKA
TA, NEŠVARUMAS LIGA.

Kas tai pasakė, kad tau
tos apšvietimo stovį galima 
pažinti įš to, Įdek suvarto
jama muilo. Ši keista min
tis slepia savyje daug tei
sybės. Nes ištikrųjų tau- 
so nuo fiziškų ir dvasiškų 
žmonių jiegų. Tos gi jie- 
gos tegali pasekmingai iš
auklėti sveikatą, o sveika
tos pamatu yra švarumas,
Taigi, švarumas pagimdo 
sveikatą, sveikata gi sutei
kia žmogui galę stumti pir
ui vn civilizacijos vežimėlį, SAUGOKITĖS AGENTŲ!
Kas nesirūpina švarumu sa
vojo kūno, tas lengvai ga
li gauti ligą. Ligotas gi 
žmogus dažniausiai netik 
kad neprisideda prie pakė
limo visuomenės gerovės, 
bet dar trukdo 'pirmynei- 

89-
Mokslininkai atrado, kad 

priežastimi labai daugelio 
ligų yra tam tikros kirmė
lytės (bakterijos), kurios 
yra labai mažos. Neapsigin
klavusi žmogaus akįs jų vi
siškai negali matyti. Tik su 
padidinančiais stiklais tas 
kirmėlytes galima pamatyti. 
Jos yra dažnai priežastiihi 
džiovos, .skarlatinos, difteri- 
jos, raupų, adros, karštinės 
ir kitą pavojingi; ligų. Tų
jų kirmėlyčių bei bakteri
jų platinančių ligas mes vi
sur rasime: namų dulkėse, 
ant nešvarių gatvių, purvi
nose panagėse, plaukuose, pinigų negalįs atimti už ne- 
ant nenuplautų vaisių ir ‘tt. dalyvavimą karėj, nes gird,
Dūsuojant jos pakliūna į 
plaučius bei gerklę, valgant 
gi jos nukeliauna draug su 
nešvaru maistu į pilvą, ten 
veisiasi ir galų gale susirg- 
dina žmogų. Taigi kamba
rius, gatves, drabužius, mai
stą mes privalome užlaikyti 
kuošvariauriai. Neuupiau-
tų žalių vaisių nekuomet ne
valgykite, nes draug su ne- sus savo pinigus, 
švariomis lupynomis į mu- atsargesniais.
sų viduriui gali įeiti tos ne- Ant. Karkulii

matomosios bakterijos, ku
rios yra priežastimi pavo
jingų ligų, o dažnai ir mir
ties. Ypač gi švariai reikia 
užlaikyti savo kūną. Musų 
kūne yra galybės taip pat 
nematomų skylelių, per ku
rias įeina ir išeina oras. 
Jeigu mes nešvariai* užlai
kysime savo kūną, tai tos 
skylutės užsikemša purvais 
ir musų organizmas ima 
gesti. Be to draug su pur
vais per tas skylutes į kū
ną įsiskverbia ir bakterijos. 
Taigi maudyties mums rei
kia kuodažniausiai. Prau-

?
stis gi muilo nesigailėti. At
minkit, kad kuodaugiau 
muilo suvartosit apvalymui 
savo kūno, tuo labiau jums 
bus užtikrinta sveikata, tuo 
arčiau jus busite prie įkūni
jimo savo troškimų.

Maudymosi svarbumą ge
rai suprato ir senovės grai
kai su rymėnais. Ten mau
dyklių namai buvo didžiau
si ir jų išpuošimui nesigai
lėta turto. Ir dabar kelei
viai negali atsistebėti milži
niškais griuvėsiais Romos ir 
Graikijos maudyklių.

Čia, Amerikoje, jųjų ir gi 
beveik nestinga. Prie fab
rikų, parkų, mokyklų ir tt. 
Kuone visur yra maudyklės 
ir kiekvienas gali jomis pa
sinaudoti.

Taigi neužmirškite nors 
šių švarumo taisyklių.

1) mazgokite rankas 
prieš valgį ir po valgio.

2) plaukite burną rytą ir 
vakare,

3) prauskite veidą kas
dien,

4) mainykite apatinius 
drabužius kuodažniausiai,

5) nors sykį į savaitę nu
eikite pirtin bei pasimau- 
dykite vonioje,

6) , maistą valgykite kuo- 
švariausį,

7) saugokite butą nuo 
dulkių.

Švarumo, kuodaugiausiai 
visur švarumo!

Pastaraisiais laikais lietu
vių tarpe nemažai atsirado 
įvairių agentų, kurie vilio 
ja iš žmonių pinigus dėl nu 
siuntimo jų į Rusijos bau 
kus. Vieno tokio agentėlio 
iš Crown Point, Ind. mums 
teko matyti ir laišką tūlam 
tautiečiui apie šį dalyką. 
Laiške sakoma “gal Tamsta 
nori pasidėti pinigus Peter
burgo bankon” ir žadama 
“nei vieno cento neimant” 
patarnauti pinigų persiunti
me. Gird, dabar iš 280 do
lerių bus 1,000 rusiškų rub
lių, o po karei esą kursas 
Rusijos pinigų vėl galės pa
kilti ir todėl ši kombinaci
ja atnešti daug pelno. Pi
nigus nusiųstus tau “Petro
grado bankan” esą galima 
atsiimti bile kada nuo ru
sų konsulų. O rusas buk tų

Amerikos valdžia užstoja. 
Tos žinios, beabejo, toli

gražu su teisybe nesutinka 
ir jomis pasitikėti butų la
bai neišmintinga. Dar la
biau neišmintinga butų sių
sti dabar pinigus į Rusijos 
bankus ir tuo labiau per ko
kius tai agentėlius. Vieto
je pelno galite prakišti vi- 

Bukite

| Ju*ų pinigą tur; būti padB* 

S ti gurule uaugloju valstija#H bankoj#
SECURITY BANK

Milwsukee av. aud Carpenterst
3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Panadeiiali I.* Sabatomis 
vakarai* iki 8 valandai

Skoliname pinigas ant Namų

Persiunčiame pinigus 
| Europa Ir galima
kauti Lalvokartes

ĮSTBIOTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIE8IUKA VALSTIJOS!
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. ant Pinigu. 
Mes parduodame F°rel#n Money 

Ofders { visas dalis svieto-
WHilam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-plrmlnlnkaa 
Ohas. Krupka, Vice-pirminlnkas 
Joseph Sikyta — Kaslerlus 
lugust Pliek—Ass’t. Kaslerlus 
1900 Blue Island Avė.

CHIOAOO, UJU

ŽENKLAS BANKOS S.ll.'UUMO. 
Chicago Clearing llousc Naryste.

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL ilUSU TAUPUMO
laisvę nuo rupeotl#

Ir
Abe°lntttk#

ti banka yra labai patogioje 
vietoje ygt regaUariai per- 
hurisoaU. S. VaUMee, > 
R tanpiaiMM yra pageltam* 
jami, ar 81.08 ar tl,000.09 

famp »«0, »>lwn htrteif j tili.i

NATIONAL Cin BANK
OP CHIOAOO '

David B. Forgan —Preeident 
B. E. Kampo, Dearborn and

Moaree BU

(Apatiais labee)

Įlankos priklausančios prie -Chi- 
eego Clearing House yra po jos at
sargia priežiūrų. .Laika nuo laiko, 
bent syki j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 

kningos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verte gali būti kningoso parody- 
at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yru nedaleidžiamus. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklus jos abėjotino
stovio.

Tiktai tvirelauslos ir saugiausios 
bankos gali būt Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing Houso 
priežiūros užmanymas tapo įvestus 
Pirm dešimt meti/", ir nuo to luiko 
r.fci viena Clearing House banku no 
subunkrutljo. Reikalaujant,- Clea- 
ring Houso bankos ateinu viena ki 
tai su pagelba.

The American Stato Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojusi 
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas "į metus.

Jį taipgi yru po Valstijos priū
ži ura, yra repuliarlSkai tlrtiMjama 
ir kas mota išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigui sudėti šitoje bankoje yra 
išmoku mi ant kiekvieno pareikulu- 
vlino.

('Iii galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Telpgl Aukso Mort
gage Hondos po $ 100.00 ir $500.00. 

šis bankus yra alsukanetaiisas
Lietuviams.

Čia kullia IJetuviškal ir Lenkiš
kai.
lapitalas Ir perviršis; $1100,000.00

Prezidentas ' ~
AMLIUIAN HIATE BANK, 

Kampas: Blue -žetand Avė., Loomis 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Pagedėliais, K »t ver
gais ir Subatoms Iki 8:8# vai vok.
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IŠ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE

Mockaus Prakalbos 
Neįvyko.

WORCESTER, MASS. ROCHESTER, N. Y.w *

Jau senokai čia gyvuoja 
T. F. skyrius. Sausio 28 d. 
1917 m. jis laikė mėnesinį 
susirinkimą, kuriame buvo 
daug svarstoma delei nuola
tinių mėnesinių duoklių. Ga
lutinai šis reikalas delei 
stokos laiko nebuvo apkal
bėtas. Taipo gi nemažai 
svarstyta apie minėjimų Šv. 
Kazimiero dienos. Toje die
noje kiekvienas ‘lietuvis ir 
lietuvaitė privalo kuodau
giausiai aukauti badaujan
čiai tėvynei. Sulyg Chicagos 
visuotino seimo nutarimo iš
eivių yra priedermė Šv. Ka
zimiero dienoje skirti tėvy
nės reikalams vienos dienos 
uždarbį. Worcesteryj išryto 
bus iškilmingos pamaldos 
bažnyčioje, gi vakare bus 
balius Mechanic svetainėje 
(321 Main st.). Vakarų ir 
prakalbas rengia T. F. 30 
sk., koncertąJ-Š^. Kazimiero 
parapijinis choras ir lietu
vių benas. Vietos lietuviams 
reikėtų karštai paremti šias 
pramogas, rengiamas dėl 
Lietuvos gelbėjimo.

Blaivininkų 25 kp. pra
dėdama naujus metus smar
kiai ėmė kovoti su alkoholio 
dievaičiu. Surengus prakal
bas blaivininkų kuopa lai
mėjo Arti 50 sąnarių. Pra
kalbų surengimuose dau
giausia pasidarbavo gerb. 
klebonas kun.. J. J. Jakai
tis. ' >

Gyvuok ir bujok blaivi- 
. ninku 25 kp. kuoilgiausiai ir 
buk pavyzdžiu kitoms ap
snūdusioms kuopoms!

Vietos vyčiai savo žygiais 
stebina visus. Lietuvos Vy
čių 26 kp. nuo pat savo su- 
sitvėrimo darbuojasi labai 
gyvai ir pasišventusiai. Dar
bo vaisiai jau žymus

Worcesteryj pinu buvo 
labai įsigalėję socialistai. 
Pradėjus katalikams smar- 
kiaus darbuoties sočiaiistė- 
liai ėmė nykti. Ypač prie to 
daug prisidėjo vyčiai.

AVorcestcrio lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos choras 
visiems plačiai yra žinomai 
ir kuris tik jo dainavimą 
yra girdėjęs, kiekvienas pa
siliko užganėdintas. Beveik 
nėra nei vieno vakarėlio, 
nei vienos pramogėlės, kur 
šis choras nedalyvautų su 
savo gabiu vedėju.

Pr. Zataveckas.

Pavyzdingos Vestuvės.

Vasario 10 d. š. m. čia 
Įvyko pono Rapolo Slengu 
ro vestuvės. Dorai besilink
smindami svečiai nepamiršo 
ir badaujame •$ Lietuvos, 
i viso šiam prakilniam da
lykui surinkta $6.10. Auka
vo sekančios ypatos: po $1 
— Juozas Saunoras, J. Be- 
Jiaekas, Aleksandra Sauno- 
raitė ir Sab. Puplauskas; po 
50c — Rapolas Stunguras ir 
F. Stunguras; po 25c— F. 
I’oinblauskas ir Juozas 
Keistutis; po 15c— A. Mar
gi liūtė; po 10c—Ona Kris
tui ienė, J. Merkis, I. Kris- 
iutis ir Marijona Stungurie- 
n"; po 5c — Julijona Kris- 
<utis.

Juozas Saunoras.

DODSON, LA.

Užsiiminėjau visokiais 
d u bais, bet galų gale įsiti
kinau, kad ūkininku būti 
g> riausia. Visiems lietu
viams išeiviams aš patariu 
labiau kibti prie ūkės, o ne 
naikinti sa,vo sveikatą suru
kusiose fabrikose. Apylin
kėse Dodson, La. ūkininka
vimui labai tinkanti vieta ir 
pelnas gan didelis. Be to, 
oias labai sveikas ir gamta 
gausi. Pirmiaus aš visuomet 
sirguliuodavau. Apsigyve
nęs gi čia runai pasveikau ir 
jaučiuos gerame stovyj. Pa
tarčiau tautiečiams, norin
tiems užsiimti ūke, pasidai
ryti šioje padangėje.

W. Gajžewski.

HOMESTEAD, PA.

MILAVAUKEE, AVIS.

Šiomis dienomis čia įvy
ko vyčių mėnesinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir 
gerbiamas kun. Slavvnas. 
Nutaria po Velykų suruošti 
vakarą parapijos naudai. 
Visi susirinkusieji šiam su
manymui pritarė ir pasiryžo 
nesigailėti pastangų, kad tik 
vakaras kuogeriausiai pa
vyktų. Clmro repeticijos bus 
kas pėtnyčią.

Kun. Hlavynas vyčių nau
dai paaukavo 25 dolerius.

Vyčiai savo geradėjui yra 
labai dėkingi.

Juozas Bareišis.

Ko ko, bet pasilinksmini
mu tai čia nestinga.

Tik žiūrėkit:
Vasario 17 d. š. m. Slavo

kų svetainėje vietos vyčių 
11 kp. "buvo surengusi labai 
.linksmą vakarėlį. Sulošta 
“Audra Giedroje.” Be to 
buvo daugelis dainelių, dek- 
mėlių. Šio vakaro surengimu 
mėliu, šio vakaro surengimo 
ytin daug pasidarbavo Cle- 
velando vargonininkas A. 
Visimas.

A'asario gi 20 d. minėtojo 
vakaro artistams ir visiems 
mūsiškiems vyčiams buvo 
surengta vakarienė — ba
lius.

Besilinksminant reikėtų 
neužmiršti ir badaujančios 
tėvynės. Stengkitės pasi
naudoti kiekviena proga de
lei rinkimo aukų Lietuvos 
reikalams.

Vytis.
SHEBOYGAN, AVIS.

Didelis Gaisras.

Sausio 18 d. š. m. čia su
degė Joems Bros. rakandų 
dirbtuvė. Dėlei smarkaus 
vėjo ir mažo skaičiaus gais
rininkų negalima buvo ug
nies užgesinti.

Nuostoliai siekia 100,000

Pakabinę nosįs dabar 
vaikščioja šio miestelio so
cialistai ir laisvamaniai, nes 
žadėtosios Mockaus prakal
bos neįvyko ir tokiu budu 
jis menkos dvasios nieks ne
pastiprino.

Kas atsitiko su neskais- 
taus vardo kalbėtoju neži
nia. Bene ilsiasi nabagas po 
vaišių už geležinių krotelių.

SHEBOYGAN, AVIS.

draugystes, kviečiate su 
pra kalbomis i bjauriausius 
blevizgotojus ir stebėtiną 
tainsuną, kurs daro sanųa- 
ta visiems lietuviams.

J. K.
, , ■ ... j - ------ i

IŠ LIETUVOS ATSTATY
MO BENDROVES.

Tuos-gi, kurie jau yra Ben
drovės nariais, prašome dau
ginti jos narių skaičių, kad 
karei pasibaigus, Amerikos 
lietuviai galėtą atnešti savo 
Tėvynei tikrą paramą ir au- 
k kieti Lietuvos pramonę, 
pirklybą ir amatus. ,

Liet. Atstatymo B-vės 
Direktorių Valdyba.

Doras ir Ištvirkęs 
Jaunimas.

Praeitų metų kovo mėne
syj rupinanties musą darb
ščiam veikėjui kun. Slavy- 
nui čia liko sutverta vyčių 
kuopa. Doras, katalikiškas 
lietuvių jaunimas susispie- 
tęs į Lietuvos Vyčių orga
nizaciją išsijuosęs ėmė dam 
buoties, vadovaujanties sa
ro prakilniais obalsiais. Bet 
daugelis ištvirkusiu lietuvių 
jaunimo netik kad nenori 
prisidėti prie šio darbo, bet 
atkalbinėja ir kitus. Žinoma, 
kelius silpnabūdžius jiems 
pavyko atitraukti nuo vyčių 
bet tais tariamaisiais laimė
jimais jie nelabai džiaugsis. 
Pasilikę kuopoje vyčiai dar 
su didesniu pasišventimu 
darbuojasi visuomenės dir
voje ir savo darbo vaisiais 
spirgina akis negarbingiems 
kulvartoms.

Mauris.

RACINE, AVIS.

Mockaus “Spyčiai”- 
-Blevizgos.

Neperseniai socialistų ku- 
nigužis Mockus su savo vel
nišku bizniu baladojosi po 
AVaukeganą. Dabar gi Moc
kus atvyksta su velniais ir i 
Racine, AVis.

Jo prakalbos čia buvo 
rengiamos ant vasario 17 ir 
18 d.

Nestebėtina butų, kad tą 
žmonių tvirkintoji ir tiky
bos ardytoji butų kvietusi 
kokia nors laisvamaniu ar
ba socialistų kuopa. Šį ne
garbingą pliovotojj pakvietė 
Lietuvos Brolių draugystė. 
Pradžioje į šią draugystę 
prigulėjo lietuviai katalikai 
ir jie buvo josios viršinin
kais. Bet ilgainiui L. B. D. 
Įsiskverbė ir keli laisvaina- 
nėliai, kurie pasigavo va
džias draugystės ir ėmė 
savystoviai šeimininkauti. 
Bedieviai laisvamaniai ga
lutinai užviešpatavo toje 
draugijoje ir dabar kviečia 
su prakalbomis tą tikybos ir 
doros ardytojį.

Ypač liūdna yra tas, jog 
L. B. D. yra sąnarių, kurie 
priguli prie katalikiškos pa- 
šelpinės draugystės ir prie 
SLRKA. vietinės kuopos. 
Ar jus broliai lietuviai pri- 
gulintieji prie L. B. D. ne- 
prasižengėt prieš katalikiš
ką draugystę, sulaužydami 
savo prisiegą, Taipo gi, jąs 
prasižengėt prieš SLRKA. 
konstituciją, kurioje yra nu-

Pranešimas.
17 d. sausio, t. y. su 

Pirmuoju Metiniu L. A. B- 
vės dalininkų susirinkimu 
užsibaigė organizaeijinis 
Bendrovės periodus. Išrin
kus pastovią vaidybą, Ben
drovė pradėjo veikti ir plė
sti savo pamatus. Bendro
vės dalininkų ir plačiosios 
visuomenės žiniai čion pra
nešame svarbiausius B-vės 
susirinkimo ir Direktorių 
Tarybos nutarimus.

1. — Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Direktorių Ta
ryba išrinkta sekanti as
mens: Trims metams — 
Kun. N. Petkus; R. Karuža 
ir J. O. Sirvydas; Dvejiems 
metams — Kun. Gudaitis, 
1\. Kasaitis ir Dr. A. Tla- 
cevirius; A’ieniems metams
— M. AV. Bush (Bučins
kas), kun. V. Matulaitis ir 
Y. K. Račkauskas.

2. — Direktorių Tarybos 
vaidybą išrinkta sekančiai: 
Pirmininku — kuu. N. Pet
kus; 1-ju Vice-Pirmininku
— kun. V. Matulaitis; 2-jų 
A’iee-Pirminmku — Dr. A 
Bacevičius; Iždininku — M. 
AV. Bush; Sekretorium — 
A7. K. Račkauskas.

3. — Bendrovės Ofisas 
įsteigta Ne\v Yorke ir rū
pinamos Ncw Yorko valsti
joje užrekorduoti B-vės čąr- 
teris, kurs yra inkorporuo
tas Delaware valstijoje,

4. — Iždininkas pastaty
ta po kaucija $10,000.00.

5. — Bėgantiems reika
lams pinigų nebus laikoma 
daugiau, kaip $1.000. Vi
si kiti pinigai įdedama į 
vertybės popierius-bondsus, 
nešančius 4Į/G ir 5 nuošim
čius. Susidarius didesniai 
sumai pinigą, jie bus lei
džiami dar pelningesnėn 
apyvarton, kad iš pelno bu
tų galima padengti ekspen- 
sus ir mokėti dividendą. 
Pasibaigus-gi karei ir atsi
radus keliams susinešinėti 
su Lietuva, bus ieškoma 
budu prisidėti prie Lietuvos 
pramonės ir pirkiybos at
statymo.

6. — Kiekvieno Bendro
vės nario pareiga yra plėsti 
Bendrovę, prirašinejant 
prie jos liaujus narius. Už
tai Bendrovė atlygins Še
rais, po 5% nuo užrašomos 
sumos.

7. — Visokiais reikalais, 
k. t. siunčiant savo mokes
tis, reikalaujant aplikacijų 
blanką, klausiant informa
ciją ir tt., reikia kreipties 
šiuo adresu: Lithuanian De- 
velopment Corporation, 200 
Fifth Avė., Room 1125 A., 
New York, N. Y.

Dabar jau prie Bendrovės 
priklauso 87 lietuviai, paė
mę suvirš 1,000 šėrą. Pas
taromis dienomis prisirašė 
dar sekanti viengenčiai: A. 
Trečiokas iš AVorcestcrio, 
Mass., A. Dabrikas iš Wor- 
(‘esterio, Mass., Dr. E. G.

Su RUMUNAI TRANSPOR
TUOJAMI Į RUSIJĄ.

Stockholmas. — Kadangi 
Maldavijon prisirinko per
daug rumuną pabėgėliu, to
dėl jie sugabenami į Jassy 
ir iš ten rusą traukiniais iš
vežami į plačiąją Rusiją. 
Iš Moldavijos tuo budu bus 
išgabenta į Rusiją suvirš 
300,000 rumuną su moteri
mis ir vaikais.

Iš Jassy į Rusiją, kasdien 
išeina trįs ilgiausieji preki
niai traukiniai, į kurių va
gonus sukemšami rumunai 
pabėgėliai. Keliaujant per 
rubežių į Rusiją traukiniai 
sustoja ir ten visus pabėgė
lius peržiūri Rusijos valdi
ninkai. Pabėgėliai turi pa
rodyti pasportus ir pasaky
ti, kiek turi su savimi pi
nigų.

Kurie turi pakaktinai pi
nigų, tiems leidžiama aplan
kyti Petrogradą, Maskvą, 
Kievą, Odesą ir Jekaterino- 
slavą. o paskui apsigyventi

kituose miestuose, Net

rintieji pinigų siunčianti į 
Poltavą, Charkovą ir Sara
tovą.

Didžiausios rdmunųi vals
tiečių minios tokiucj budu 
išgabenamos Rusijos gilu
mom Tūkstančiai moterių 
ir vaikų niekur neranda 
sau prieglaudos, tatai kol- 
kas gyvena prekiniuose va
gonuose. Traukiniai taip 
toli Rusijos gilumon siun
čiami, kur surandama dar 
kuosos nuo pabėgėlių vie
tos. Tenai taip gi ir pa
leidžiami tie vargo žmonės.

Jus Sakysite Tą Patį.
Minti viltis Eaton i e yra parodoms 

užtat kad mes daugybe parduodamų; 
žmones kurie nusiskundžia su blogai* 
viduriais, mee jiems duodame Eat°ulc 
dėl išmėginimo. Viena syki pamėgino 
jie palieka koetuuieriais ir sako kad 
norą geresnio vaisto kaip Eatonlc nuo 
blogu vidurių. H. D. Fiuk-Aptiekorius 
ir Chemistas, Spring, Vailey N, Y,

(rok voun stomach's sakO 
Goraa nuo remenio, širdies skausmo 

ir kitų negerumu, Gaunamus pas visna 
aptiekorus. M

PLATINKIT
“DRAUGĄ”
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Geriausi Maldaknyge ■
“Pamaldų Vadovėlis” !

■
Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga. B

“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies- " 
mes, Stacijas, Graudus Verksnius, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininku įstatai ir tt., viską, kas musų 1 
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to ( 
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusk, ir labai B
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs” kaunuoju: — ■

■**
Skaros apdarais, auksiniais kraštais,..................GOc. —
Audeklą apdarais, auksiniais kraštais, ..............40c. B

Mokesnį galima siųsti kcasos ženkleliais, arba 1 
“money order”. Adresuokite. s ■

DRAUGAS PUB. CO., ' ■■
1800 W. 46th Street, Chieago, Iii. ■

■■ ■!!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■

Aa nori doleri vertes už savo puse dolerio«
Ateik ir pirk per musų didelį išpardavimo. Mes nupirkome rakandų už

$20,000 Nuo National Bedding Co.
1619-21 Milwaukee AAe.

ir dabar parduodame už pusė prekės. Mes nenuėmėm senu kainų, taip kad Jus gali
te pamatyti jogei sutaupinate pusė pinigų pirkdami dabar. •

SUSTOK IR PAMĄSTYK KA ŠIS IŠPARDAVIMAS REIŠKIA.

Še nauji gražus rakandai yra padalinti tarpe musu penkių krautuvių, ir šie pigu
mai yra randami bile kurioj musu krautuvėje. Atsiminkite l'ad kainos labai paki
lo todėl pasinaudokite proga.

Nelaukite rytojaus. Ateikite šiandiena, nes viskas turi būti išparduota. Musą ve
žimas dykai per 50 mylią.

mokius iu ni;s
19.50 Morris kcd.'ii dabar $ 1.75
15.00 Morris kadis dabar 7.50
IX.00 Morris Rudės dabar 9.00
2 5.00 Morris kadės dabar 12.50

Ml-iiigincs jr geležines LOVOS.

dolerių.
Daugelis darbininkų liete- vietoje platinti krikščioniš

ko darfio. ką dorą, platinate bedievy-
Ga-isripipk** hę, remiate prieštikybines

rodyta, kad sąnariai privalo 
platinti katalikiškai-tautiš- Klimas iš Philadelphia, Pa 
ką apšvietę. ir būti gerais ir kt.
krikščionimis. O jus dabar,

/

Visus, kas prijaučiu Lie 
tuvos Atstatymo darbui, 
kviečiame dėties prie Lietu 
vos Atstatymo Bendrovės.

I •

UIIHAKY STALAI
$7.50 Library Stalui dabar . 
12.00 Library Stalai dabar 
18.00 Library Stalai dabar 
25.00 Library Stalai dabar 
33.00 Library Statai dabar

KAMAOOS (l)KESSEKS) 
$12.00 Kuuta.dns dabar .. S9.00
is.00 Katnadoa dabar .... 9.00
25.00 Kaniudos dabar .... 12.50
35.00 Katnadoa dabar .... 17.50

$2.50
4.00
7.00

10.00
15.00

SUPAMOS
Kiupam. kadės 
Siupam. kadės 
Siupain. kadės 
Siupain. kadės 
Siupain. kadės

Mi

RĖDĖS.
dabar $1.25 
dabar 2.00 
dabar 
dabar 
dabar

8.50 
5.00
7.50

15.00 
10.00 
25.00 
1 5.00 
40.00

Lovos
Lovos
Lovom
Lovom
Lovom

dabar
dabar
dabar
dabar
dabar

•2.59
5.00

12.50
7.50

29.00

STAIj.U
$10.00 Stalai dabar 
15.00 Stiliui dabar 
25. Stalai dabar . . ,

35.00 Stalui dabar

#5.00
7.50

12.50
17.50

I
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ŽINIOS
ATITAISYMAS.

Vakarykščiame “Draugo” 
numeryje J. A. Mk Arkivy
skupo laiške apie GavėnęĮ 
prieš storai atspaustus žo
džius “Nuo pasninko pa
liuosuoti” per neapsižiūrė
jimą pateko žodžiai “ir laši
nių spirgais.” Šituos žodžius 
reikia visai išmesti. Gavė
nioje lašinių vartoti nevalia.

I PROTESTUOJA PRIEŠ 
KARĘ.

Praeita sekmadieni Coli-*• f
^eume įvyko skaitlingas į 
žmonių susirinkimas, ku- j 
į iam nutarta pasiusti prezi
dentui AVilsonui protestą,; 
kad jisai visokiais prieina-! 
inais budais vengtu karės su i 
Vokietija. I

Susirinkime dalyvavo' 
apie 12,000 žmonių ir visų T*, 
vardu pasiųsta prezidentui 
protestas.

P. Durša 2:25
P. Urokąs 2.00
Ig. Padvarskis 1.00
Pov. Kola iltis 1.00
Kaz. Jaspelskis 3.00
Ant. Paukšta , , 1.00
Jonas Purtokan 1.00
A1 eks. Boziišcvič ienė 1.00
P. Šedlikis 1.00
Jonos Dudėnas 1.00
Jonas Nausiedas 1.00
Jonas Padrosti 1.00
Ona Lobicnė 1.00
Kap. Barkauskienė 1.00
Vinc. Petkevičius 1.00
Marė Kazmarskienė 1.00
St. Čcmauskienė 1.00
Pov. Gudžiūnas 1.00
Jonas Petarėnas 1.00
Jonas Petrėnas 3.00
R. Zaremba 1.00
B. Mockaitė 1.00
K. Serafinaitė 1.00
Boz. Šimkaitė 3.00
ZMarė Mičiulienė 3.00
Jonas Silinikas 3.00
M. Pastronski 3.00
Ona Poeaitė 3.00
Bol. Dubako 3.00
B. Budainienė 3.00
O. Budainaitė 3.00
Juoz. Blizgis 3.00
Kaz. Klimienė 3.00
J. Padrekštaitė 3.00
Tek. Šukaitė 3.00
St. Tamošaitis 3.00
Pr. Veriga 3.00

išardo. Nuodėmė yra kata
likui pėtnyčioj e mėsų val
gyti, bet daug blogesnis 
darbas vra duoti balsą drau- 
gijos rinkimuose tiems, ku
rie paskui viso pasaulio 
akyse Šv. Jono Krikštytojo 
draugiją parodo lyg girty
bės platintoji! gaują. Te
gul apsižiūri ir kitų drau
gijų nariai, kur juos veda 
jųjų išrinktieji. Deja! ne 
vien šičia minėtoji draugija 
davė išniekinti šventojo 
vardą.

W. PULLMAN, ILL.

Vasario 14 d. s. m. para
pijos svetainėje įvyko įdo
mios prakalbos. Kalbėjo 
gerbiamas svetys Dr. Biel
skis apie dabartinį Lietuvos 
stovį ir apie lietuvius karei
vius belaisvius. Kalbėtojas 
labai aiškiai nupiešė vargus 
musų brolių ir nejučiomis 
veržėsi ašaros iš akių prisi
minus jųjų likimas.

Pasibaigus kad bai p. A. 
Pakštas sutvėrė Tautos 
Fondo skyrių. Į valdybą 
išrinkta pirai. Juozas Ku
dirka, rašt. Sebastijonas 
Aukštuolis, ižd. Bernardas 
Šimkus, iždo globėju And-

$70.25 j rius Kudirka. Tuč tuojaus 
16.76; į kuopą susirašė 17 sąnarių, 

kurie sutiko mokėti mėnesi
nį mokestį į Tautos Fondą.

Po 50c. mokės šios ypa
tos: Antanas Sadauskas ir 
Petras Paleliunas; po 25c. 
— B. Šimkus, A. Jurijonas, 
J. Šerpetis, A. Paškauskas, 
P. Švažas, S. Aukštuolis. S. 
Rakauskas, A. Kudirka, A. 
Jucis, A. Beržanskas, J. 
Kreivis, Ę. Šmilaitė, M. 
Mockella, O. Paleliunienė ir 
J. Kudirka. Kaikurie są-

D R AUSAt
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NEPAMIRŠKITE KON
FERENCIJOS.

Išviso
Smulkių aukų 
Už kningutes

Ntųfalėjo.I g • • . •

Pati bara savo vyrą:
— Tu vėl girtas! Ak, tai 

latras... O gi.prižadėjai ves
ti kovą su alkoholiu.

— Vedžiau... Nugalėjo... 
Bijosi pabrangimo.

— Kur gi uždusus bėgi su 
krepšiu?

— Krautuvėn, širdel, 
krautuvėm

— O kodėl taip skubinie
si?

— Bijau, širdel, kad ne- 
pabrangtų bulvės. Jų kai
na kasdien kįla ir kįla.... 
Sudie.

T ii

ŽINIOS IS NEPASIEKIA 
MOS TĖVYNĖS.

I Atsišaukite į “Draugo” 
Administraciją, 1800 W. 
46th St., Chicago, IU.

REIKALINGAS tuojaus 
vaikas mokinties spaustu
vės amatą. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite į 
“Draugo” Administracija 
1800 W. 46th St., Chicago, 
UI.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
Du mediniai namai ant 

kampo. Bandos neša $52.50. 
Namai randasi ant Bridgepor- 
to.

Atsišaukite tuojaus pas 
Joseph M. Ažukas and Co.,
3303 Aubnrn Avė.

Telefonas Yards 3036

Į SAUGUS BANKAS I
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa- £ 
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta- = 
te Bank of Chiengo yra labai parankioje vietoj#ant EĘĘ 
kertės \Vasbington ir La šalie gatvių. Tasai ban- = 
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie- S 
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių = 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, H 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus = 
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 ==
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 Jig 8. S 
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,’ = 
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, S 
nes šiaip dienos,laiku ne kiekvienam patogu

Už; depozitus mokama 3 nuošimtis. =
I s.| State Bank of Chicago a

= LA SALLE ir AVASHINGTON gt. prieš City Hali.
= Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai S 

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

DIDELIS BALUS!!
L. Vyčių 16-tą kuopa rengia dideli 

balių su įvairiausiais pamarginiinais. 
Balius įvyks užgavienių vakare, utur- 
ninke vasario 20 š. m. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, kampas 32 PI. ir 
Auburn avė. Pradžia 7:00 v. vakare. 
Visi tie kurie norit gražiausia pasi
linksminimo ir praleisti linksmai va
karo esate kviečiami.

Visas pelnas bus paskirtas parapi
jos naudai.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau savo švogerio Martino 

Pasausų parapijos. Pirmiau gyveno 
New Britain, Conn. Tūrių didelį rei
kalą atsišaukite.

JOHN STAFAN,
6046 Lafayette Avė., Chicago, III.

Iš Kauno išeinąs lietuviš
kas 'laikraštis “Dabartis” 
No. 71 pranęša, kad Lietu
voje beveik visiškai negali
ma gauti kerosino. Kaimuo
se esą vakarais deginama 
balanos. Miestuose ir mažes
niuose miesteliuose įvesta 
elektriką, telefonai ir tele
grafai. Muilo ir cukraus tai
po gi mažai esama. Vietoje 
cukraus vartojama sachari- 
na, vietoje muilo baltą molį 
bei šlyną.

SUDEGINTOS LIETU
VOS BAŽNYČIOS.

iULMAMASASASASAMAMAtrt.’
| F. P. Bradchulis;

Lietuvis Advokatas
ATTOKNEY AT I.AW

S0 N. LaSALE ST, CHICAOO 
Rooms 1107-1114

Telephone Franklin 1178
Gyv.: 3112 S. Halsted 8t. 

Telephone Yarda 2390

Reikalingi du (2) kriaučiai 
prie naujų siuvamų masinu ir 
prie taisymo senų drabužių, atsi
šaukite sekančiu adresu:

JOHN B. POTELIUNAS 
105 Milwaukee avė.,

KENOSHA, AVIS.
Phone 1461.

Paieškau savo švogerkos Kctrinos 
Dagiliutės, paeinančios iš Suvalkų 

gub., Marijampolės pav., Šilavoto pa- 
irapijos. Jį dabar yra vedusi, bet jos 
pavardės po vyrų nežinau. Atsišauki
te:

JOHN STAFAN >
6046 Lafayette Avė., Chicago, III.

5.50
Dievo- Apveizdos parapi- --------------

jos bažnyčioje, AVest Sidėje, Labu $97.76
’ kur klebonauja gerb. kun. Pinigai nusiųsta T. F. iž- 

M. Krušas, rytoj, Pelenų (liniukui B. Vaišnorai, 
dienos 8:00 vai. vakare, T. F. vietos skyriaus pir- 
įvyks pirmoji konferencija, mininkas,
Konferenciją. sakys kun. 
prrvf. Pr. Bučys. Nepamirš
kite šitos konferencijos.

ŽINIOS IŠ DIEVO AP 
VEIZDOS PARAPIJOS.

Šiomis dienomis dvi Die
vo Apveizdos parapijinės 
mokyklos mokini, Aleksan
dra Bereckaitė ir Marijona 
Venckaitė, užbaigusios aš
tuntą skyrių, pasirįžo įstoti 
į lietuvių šv. Kazimiero Sė
sčiau vienuolyną. Atsisvei-

Pranas Veriga.

NEVALKIOKlM ŠVEN 
TŲJŲ.

Galvijams nėra šventų! 
daiktų, bet Šv. Jono Krikš
tytojo Draugijai turėtų bū
ti šventas jos pačios pasi
rinktasis Globėjas. Ta drau
gija, geriaus sakant, jos val
dyba, nesigėdėjo atspaus
dinti šitokį užkvietimą:

Paieškau savo pažįstamos Eufrozi 
nos Kundruckiutės, paeinančios iš 
Kauno gub., šiau lių apskričio, Pa- 
sausvo miestelio apie 6 metus gyve
no Chicagoje. Tūrių svarbių dalykų, 
pranešti, atsišaukite:

JOHN STAFAN
6046 Lafayette Avė., Chicago, III.

Paieškau savo pusbrolio Adomo 
Jasaus paeinančio iš Kauno gub., jis 
pirmiau gyveno Chicagoje. Jeigu kus 
apie jį žinote praneškite sekančių 
adresu:

KAZIMIERAS JASVS 
312 High St., New Britain. Conn.

MOTOS TEUCKS.
Mee tarime keliat* vieno tono 

motorinių trokų (Motor Trock). 
Parduosime pigiai už casb arba ant 
išmokėjimo. Kreipkities laiškų.

A. B. Co.
% “DRAUGAS

IR no W. 46th St. CHICAOO ILL.

ajuSreiški* e«:s htitifiirvii pasek

K JOSEPH C. WOLOM

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg. 

2 29 So. LaSaDe rt.,
* Vakarais 1566 Mi1wankee avė. 
£ Central UM

Rasidence Hunibold 97

kb'-i d'iKulfb. galvot
tlcamįi jitaapelįte, 

į.<,! o''» . ir'.. rJ., KdUki- 
san«L* ILiuuęiu Ubai pugursčjuM©

PAMPELLERIO-
flenb ir iltifcfmo dr:idgo ffHmv- ' z 
nos, naudojimo visum • ) m šau
lyje per pusę šiiTiiuicėio -25c. 
už bonkutę vi*»-e <iptiekosev 
arba galite uisi^akyti tiesiai, ia 
F. AD. A CO. w

74—tt Jjsh sgtoa Street, Hew Tortu f 
i i « d.fc --------

Baisioji karės vėsula nema
žai nušlavė ir musų balny
čių. Kaikurios sudegintos 
Lietuvos bažnyčios buvo la
bai senos ir brangios kaipo 
istoriškas paminkslas. Sulig 
įvairių laikraščių pranešimų 
galima numanyti, kad žuvo

. , *v« .. I Paieškotu savo pusbrolių Mikolo ir
ugnyje sekančių parapijų Jurgio Stankiavlcių, paeinančių iš
i-_x_ ___ C ____Kauno gub., Krakių parapijos, De-

velkišklų meldžiu atsišaukti ant se
kančio adreso, nes torių svarbių rei
kalų:

M. BACILIUNAS 
51 So. Prairie St., Bataivo, III.

bažnyčiosAiriogaloje, 
Viekšniuose, Kuršėnuose, 
Kurtavėnuoes, Skapiškyje
(senoji), Šimonvse, Alvite, 

nariai užsimokėjo iš kalno Zapiškyje, Lukšiuose, Žafei-
už kelius mėnesius; kiti gi 
prižadėjo užsimokėti atei
nančiame susirinkime. Lai
ke prakalbų surinkta aukų 
$19.00. Aukavo: po $1.00 
M. Mockella, J. Šerpetis, A.
Beržanskas, J. Kapočius, J.

P.S. Širdingai kviečiame į Kreivis, Ad. Yčas, M|. Tig- f. 
visus Lietuvius ir Lietuvai-

nvje, Micaičiuose, Kužiuose, 
Šipuliuose, Aukštelnikiuose, 
Pajevonyje, Igliaukoje, 
Liudvinave, Varėnoje, Za- 
dzieve, Krėvoje ir Kavar
ske.

Apart sudengintų bąžnv-

I’aieškau savo draugo Antano Po
derio, pirmiaus gyveno Bip Bay, 
Mich., Jis pats ar kas kitas praneš
kite sekančių adresu:

PETRAS LEVENDRAVSKAS. 
Forest City, Pa.

kįnusios su savaisiais ir Ne
kalto Prasidėjimo draugija tęs kuoskaitlingiausiai atsi 
ir, išklaususios iškilmingų kinkyti ant šio puikaus ba 
šv. mišių Dievo Apveizdos kaus, o visi kuopuikiausiai $9.90. Už kningeles gauta 
bažnyčioje, musų dievobai- ’>us užganėdinti, nes puikus 25, duoklių — $3.75. La
mingos tautietės išsiskyrė muzikantai griež Jcuosma- j $29.00. Pinigai pasiusta 
su gimtuoju kampeliu. ' ginusius šokius, kvepenti ei- money order C. A. Pakštui 

garai skleis malonią kvaps 
nį po orą, o šaltas putojau

ių nemažai yra ir apgnau- 
ralis, S. Aukštuolis, S. Ra- Gan skaudžiai nukentė- 
kauskas ir J. Kudirka. Lo bažnyčios: Šiaulių, Sim- 
Smulkesnių aukų surinkta n0? Gari’iavos, Veiverių, Šid- 

lavos, Bagntos, Pažeriu,

Paieškau puseserės l’ršulės Vu- 
laiciutės, po vyrų Vliavicienė paei
na iš Skriaudžių bažnytkiemio Su
valkų gub., Starapoles pav. Pir

miau gyveno 1907 m. Oardner 
Mass. Malonėkite atsišaukti, nes tū

rių svarbu reikalą.
MARIJONA ZALNERAICII’TE
(po vyrų Rusiackienė)

2318 St. Clair Avc., Cclevclainl, O.

CHICAOO, ILL.

Tokie reti atsitikimai
džiugina kiekvieno suaipra- ,is aJu8 įr skani vi,iojantl
tusio lietuvio kataliko širdį. • n - rT , arielka prigirdis visus rūpės
.Tuk sv. Kazimiero vienuoly- .jii8.jr b-d jr nka vj{, 
nas tai tvirc,ausis innsi, ka- nj unai ir lalnlf, Tat 
taliki.skas-tautv.kas kultu- leiskite sio
ros ramstis. Jis prirengia baH kad nen>ikt )ai_
mums doras, sviesias moky-,kuĮ graužtis ' ir liet
tojau, kurios su didžiausi,, 
pasišventimu mokina ir au
klėja musų, išeivių, jaunąją ^al°n’ni Kviečia
kartą. . komitetas.

Garbė ir tiems tėvams, Klausiame, kokios to Ko
kline tokiam palaidam mie- a^^a’ ^af^ kviečia tau-
ste sugeba dorai išauklėti žadėdamas, jog
savo vaikus, iš pat mažens vilioianti arnika nri-

T. F. sekretoriui.

Prie progos norėčia ger
biamiems naujiems sąna
riams nurodyti lengvesnę 
būdą, sutaupyti tuos kvote- 
rius bei pusdolerius: paim
kit kokią nors dėžutę ir ra
dę kišeniuje smulkesnius 
pinigus įmest juos į tą dė
žutę. Po mėnesiui nusiste- 
bosit. kiek jų ten susirinks.

J. Kudirka.

YPATINGAI GAVĖNIOS 
LAIKE.

Skriaudžių, Skapiškio (nau
joji), Butrimonių, Perlo- 
jaus, Žaslių, Naujųjų Trakų, 
Senųjų Trakų, Gerviečių, 
Betygalos, Juodaičių ir ki
tos.

i . ■ •» •» » 'i •>. ,ė» 4 ma i, Am..
PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

» ■*,.«. •. ■ ■ . t- e- ę» •••> <*. ..m
fc*• •■•i..i a i - a • •«' a > a ■ »• 1 • .am.*. *•' *.■•

įkvėpiant jiems meblę prie girdis visus rūpesčius ir biė-
rvi _ •_ i-__ das?”’ Koki H11

Paieškau savo pusbrolio Petro ir 
Adomavičiaus ir puseseris Agotos 
Adomavičiūtės po vyrų Jurmalienė 
pirma gyveno Pittsburghe, o da
bar nežinia kur.
Jei kas žinote meldžiame praneš

ti arba atrašyti laiškų.
ANASTAZIJA SEREIKAITE, 

3212 Blue Island avė, Chicago, III.

B Talefoaac McKinley B164

1 IR. k. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas

2 1487 t. Wntara IIH. lrW. lt (t-, Ckleap

3 A. A. SLAKIS 5
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Boota SIS
19 So. La SaUa IK, Ohloago, UL 

Tel. Bandolph 6S4S

gyvenimo vieta 
nss South Halsted Straat

TeL Drover 632S
TYSVirrrriYviTrrvYVYYrrvi 5n
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durį], Lentų Rėmų lr Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECKING CO. Š
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO i 

¥TYrr¥¥¥rrrrsTOT*YYrvYT¥T» rvvrr*rrsT*Thrrrvrrrv¥VYr> t

Paieškau savo dėdės Antano Na- 
gTozkio Kažemėkų kaimo, Jurbarko 
parap. Kauno gub., Pirmiau gyveno 
Rhone, Pa. Dabar gyvena kitur, ma
lonėkite atsišaukite pats arba kas 
kitas pranešti Šiuo adresu:

JUOZAS YURGILAITIS 
BOK 257 Vandergrift Heights Pa.

Paieškau savo brolio Kons
tantino Koncevičiaus paeinančio 
iš Kauno gubernijom Raseinių 
pavieto, Kražių miestelio. 
Seniaus gyveno Chicagoje aplei
dęs Chicaga daugiaus nieko nera
si. Prašau atsišaukti tuojaus tū
rių svarbų reikalą.

Konstancija Rinikevieienč 
4422 So. Wood st., Chicago, III,

BANKES 
COFFEEUŽGAVĖNIŲ VAKARAS

parengtas

JAUNŲ LIET. AM. PAS. 

------------ KLIUBO-------------
t

Utarninko

VASARIO 20 D. 1917 M,
MILDOS SVETAINĖJE 

(Abejose Salėse)

3142 So. Halsted Street 

Pradžia 7 v. ▼. Tikietas 25c.

Muzika J. Oržikausko.

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Chi 
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

REIK AI-AfdlMF, MERGINŲ
Del moteriškų drapanų fabri- 

tų:
Operatorkų,
Vžbaigejų,
Stirottkejų.

Merginų lengvinm dirbtuves 
darbui. Galima uždirbti dau- 
tiaus, kaip kitur.
Mes Išmokiname:

Darbas pastovus.
Tinkamas valandas,
Svari vieta.

Šviesios, rumlngos Ir patogios 
dirbtuves.
Dirbtuvės Unijos nepripažįsta

EMPLOYMENT DEPT..
M. MYRER, MgT.

Room 909 Rookery Bldg.
•9 lubos 

Atsišaukite 3:80 Iki 6 vaL

8500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti U tankų darytą sviestą 
kurioje nors ii Bankės san
krovą.

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver
19CTinkamiausi yra vartoti 

specialiai tam parengtos
Stacijos ir Rąžančius 

Švenč. M. P.

Surengė kun. P. Gugis. 
Kalba lengvi ir visiems su
prantama. Kningutė daili ir 
paranki nešioti kišeniuje. 
Kaina tiktai 15c. Imant šim- 

VVood gatvės. tais egzempdiorių nuleidžia-
$10.00 Berods Amerikos lietuvių ma didelis nuošimtis. Rcika- 

5.00' gyvenime tankiai pasitaiko, laukite tuojaus. Užsakymai 
5.00 kad keli nesąžiningi žmones

Koki burbai tos 
draugijos nariai, kad tokį, 
“komitetą” pakenčia?

Apie tą “balių”“ nieko ne-
------------ rašėm prieš jo laikui praei-

Utarninke, vasario 13 d., siaut, dabar galime pasaky 
šv. JCrvžiaus parap. svetai- ti, kad sulig užkvietimo gir
noje, laike prakalbų Dr. J. tuoklių sueiga turėjo būti 
Bielskio aukavo Tautos Fon pereitą šventadienį prie S 
dui:

Kun. A. Skrypko 
Barb. Vitartaitė 
Jonas Vaišvila 
Justinas Dudėnas 5.00
Košt. Daeaitė 5.00

Dievo ir tėvvnės.

AUKOS BADAUJAN 
ČIAI LIETUVAI. SMETONAS RYŽIAI

Gerinantis Garlanst By-Smetonos avis Mat 18astaa. Geresnis rgllmsegs knr fv
43c" 5iC

ARBATA
Pri im niausi o a 
Arbatos Gm- 
rontnoto. ip 
SOe. vert.

veidmainingumu įsiskverbia 
į geros draugijos valdybą,

bus veikiai išpildomi. Gan 
narna “Draugo” administra
cijoje.

REIKALINGAS tuojaus 
rankinis zeceris. Darbas 
ant visados; 8er&

W«8T MD> 
UTB MUwsakee AVb 
MM Wlbnwheo At. 
IMS Milsrsakss 
ISIS W. Madison st. 
SSM W. Madison et. 
1M4 W. Chiengo Av 
18M Blne Island Av

M, Martk Av. 
UIT B. 
mm a.
ISIS T.
SIOS w.

BOUTH AIDI 
■Mg w«Kw««a ai 
MS7 8.

lMh M.

•tss a.
wo«th aro

4M W. DlvMau
780 W. North Av. 
8640 Llseoln Av. 
8844 Llseoln Av. 
•418 N. (Bark
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